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من إدراكها  املنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيات شهريا، انطالقا عن يصدرالذي  تقرير الحالة الليبيةيسرني أن أقدم 

 ألهمية املعلومات في عصرنا الحالي في مجال رسم السياسات العامة، وتنفيذ السياسات اآلنية. وتأك
ً
منها على ضرورة يدا

  منالليبية  بالحالةاملتعلقة  تنظيم املعلومات
ً
 استعراضا

ً
ناحية أرشفتها وتنظيمها وتحليلها، ثم تقييمها، يقدم التقرير شهريا

 للملفات التالية:  
ً
 مكثفا

الطوق واملنظمات  سلطة والعملية السياسية، والحالة الخارجية املتعلقة بدول الحالة السياسية الداخلية املرتبطة بال

 ت املسلحة وتطورات الوضع العسكري املرتبطة بأداء املؤسسات األمنية واملجموعا ة والدولية، ورصد الحالة األمنيةاإلقليمي

ة اإلعالمية حيث الحال دية والهجرة، أيضا التقرير سيوثقوملف اإلرهاب، باإلضافة إلى متابعة قضايا التهريب واملنافذ الحدو 

لتزام بمعايير الصحافة األخالقية، وسيرصد التقرير الحالة الدينية عن طريق متابعة ر االنتهاكات ويقيم مدى االيرصد التقري

 م
ً
 للحالة االقتصادية و مواقف املؤسسات والجماعات الدينية في ليبيا، كذلك يقدم التقرير  تلخيصا

ً
علق باألوضاع مايتكثفا

جتماعية في البالد، ويتابع التقرير أداء اإلدارة املحلية في قرير الحالة الثقافية واال رصد التوسي الليبيين، املعيشية للمواطنين

 متابعة الحالة العلمية والثقافية بالبالد.  ل تراجع فاعلية السلطة املركزية، باإلضافة إلىظ

رورة األحداث في ليبيا عبر دقيقة لصي يستخدم التقرير األدوات املنهجية في تحليل املعلومات والتطورات، لصياغة توقعات

واألخبار اليومية من خالل مصادر إخبارية وخاصة موثوقة ومتنوعة تتم مطابقة صحة معلوماتها توثيق شامل لألحداث 

لألحداث. ويعتمد التقرير على قاعدة  ا التنوع  لتقديم عرض شهري مكثفهذ التقرير علىلضمان دقتها، يعتمد فريق إعداد 

 بالشأن معلومات وبيانات و 
ً
 ودوليا

ً
اسعة وضخمة لألحداث والتصريحات واملواقف والتطورات داخل ليبيا، واملتعلقة إقليميا

 عبر تقرير سنوي موسع للحالة الليبية عبر امللفات سالفة الذكر. 
ً
 الليبي، يتم جمعها بشكل يومي. ستقدم الحقا

القرار الليبيين على تنفيذ سياسات صائبة ومجدية في  زيادة فاعلية وقدرة أدوات متخذي يستهدف تقرير الحالة الليبية

التعامل مع األزمة الليبية، ومساعدتهم في تقييم الواقع الليبي بشكل علمي ودقيق، وكذلك يوفر التقرير رؤية شاملة ودقيقة 

 للمهتمين غير الليبيين بالشأن الليبي سواء على مستوى األفراد أو املؤسسات.

 
 
 يسهم في تبديد ضبابية املشهد الليبي، ويسهم في فك تشابك األحداث الناجم.. إصدار تقري أخيرا

ً
عن  ةر الحالة الليبية شهريا

 للعوامل الداخلية أو 
ً
تسارع وتيرتها، بسبب سرعة  نشوء مراكز وبؤر توتر جديدة في كل تطور جديد لألزمة الليبية نظرا

 للتدخالت الخارجية. 

 

 أ.د. عوض البرعص ي

 ستراتيجياتاإل ة الليبية للسياسات و س املنظمرئي
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للحصول على النسخة الكاملة لإلصدار الشهري لتقرير الحالة الليبية، يمكنكم سداد القيمة 

املالية مقابل اقتناء التقرير بشكل دوري ومنتظم، وتتيح لكم هذه الفرصة، املشاركة في  جهود 

 ستراتيجيات.إل دعم األنشطة البحثية للمنظمة الليبية للسياسات وا

صدارات املنظمة، ويمكنكم مناقشة إألفراد واملؤسسات املهتمة بإلى الدعوة موجهة 

 التفاصيل اإلجرائية عن طريق التواصل مع البريد اإللكتروني للمنظمة:

info@loopsresearch.com 
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اق؛ فالعملية السياسية املتعثرة منذ اندالع عمليتي الكرامة نه شهر بداية خلط األور إ في ليبيا 2017قد يصح يقال عن فبراير 

وفجر ليبيا لم تشهد تراجعا واسعا مثلما حدث بعد رفض القائد العام للجيش الليبي التابع ملجلس النواب خليفة حفتر طلب 

هما رئيس مجلس الحليف املصري الجلوس مع رئيس املجلس الرئاس ي فايز السراج بعد أن حضر االثنان يصحب األول من

النواب عقيلة صالح. وكان سعي القاهرة لجمع الثالثة محاولة لتتويج دبلوماسية مصرية عملت خالل أشهر على التواصل مع 

 أغلب الطيف السياس ي والجهوي املتنازع سياسيا واملتصادم عسكريا.

أروقة مجلس النواب ملا عدوه تعنتا. بل  وبلغت الدهشة من رفض املشير حد أننا سمعنا آراء ناقدة من قلب برقة وفي داخل

حذر مؤيدون لحفتر من أن تعنته قد ينزلق بالبالد إلى أتون حرب أهلية قد نستطيع أن نتوقع كيف تبدأ، لكن ليس من السهل 

 التكهن بكيف تنتهي.

اس ي الذي يعيش تنازعا ووسع خلط األوراق ضمور نفوذ هياكل السلطة املنبثقة عن االتفاق السياس ي ممثلة في املجلس الرئ

داخليا مزمنا، وحكومة الوفاق التي لم تنل بعد ثقة النواب، وعجزت عن تسييل األموال من مصرف ليبيا املركزي كما هو 

، واملجلس األعلى للدولة الذي اليزال يجتمع خارج 2017مخطط لها بحسب لقاءات لندن وروما وتونس بخصوص موازنة 

 مقره األول.

ر االتفاق السياس ي سجل فبراير حضورا أوسع لحكومة اإلنقاذ برئاسة خليفة الغويل إذ استمرت في وفي مقابل ضمو 

فبراير في داخل قاعة كبار الضيوف في مطار  17السيطرة على عدد من مقار الوزارات، واحتفلت في الذكرى السادسة ل 

فتي الصادق الغرياني وعديد التشكيالت املسلحة طرابلس، وأعلنت من داخل طرابلس تأسيس الحرس الوطني الذي يؤيده امل

 بينها سرايا الدفاع عن بنغازي.

الحوار السياس ي برمته لم يحدث في مستوى مساراته الداخلية والخارجية أي تغيير عملي سوى املقترحات التي تبنتها دول 

بتأييدها مسؤولو القوى الكبرى املعنية بالشأن الجوار واالتحاد اإلفريقي والجامعة العربية والبعثة األممية إلى ليبيا وصرح 

الليبي من روسيا حتى الواليات املتحدة مرورا بأوروبا التي تلخصت بضرورة إدخال تعديالت على شكل وتشكيلة املجلس 

 الرئاس ي، وإيجاد موقع يرتضيه حفتر لكن دون أن يغالب به سائر الخصوم.

س النواب ومجلس الدولة واملؤتمر الوطني وهيئة صياغة مسودة الدستور إال ولم يكن حال الهيئات التشريعية األربع مجل

انعكاسا للتصادم السياس ي؛ فالنواب لم ينجح حتى في إعادة تشكيل لجنته الخاصة بالحوار السياسية األمر الذي جعل 

واذ على سلطات تشريعية أوسع الحديث عن منح الثقة لحكومة الوفاق أمال بعيد املنال. ومجلس الدولة لم يتحقق له االستح

. واملؤتمر الوطني قليل األعضاء يواصل دعمه لحكومة الغويل ويوسع من 2016رغم بيانه بالخصوص الذي أصدره في نهاية 
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تحالفه مع دار اإلفتاء. وهيئة الستين لم يصل أعضاؤها إلى توافق يخرجها من عنق الزجاجة الذي دخلت فيه بسبب مقاطعة 

 واملكونات الثقافية والجلسات التي عقدت في سلطنة عمان. نواب من الغرب

والتصادم والحرب كذلك أرخت سدولها على أداء الحكومات الثالث؛ الوفاق واإلنقاذ واملؤقتة رغم محاوالت األخيرتين صناعة 

. ونتج عن ذلك تفاهم يضعف أو يسقط األولى بحسب ما يفهم من سياق تصريحات رئيس اإلنقاذ خليفة الغويل في فبراير

استمرار عجز هياكل الحكومات الثالث في تحسين مجمل الخدمات التي تقدمها للمجتمع، فالخدمات األساسية كالكهرباء 

واملياه والصحة والتعليم تستمر في مواجهة صعوبات جمة أثرت على معيشة الناس ليس فقط في الدواخل واألطراف. بل حتى 

رابلس التي تتخذ منها حكومتان مقرا لها، فضال عن أزمة السيولة الخانقة وعدم قدرتها في املناطق الحضرية بما فيها ط

 السيطرة على أسعار الدينار أمام الدوالر وتأثير ذلك بشكل مباشر على أسعار السلع األساسية.

يولة املحولة من الحكومات واستمرت في فبراير معاناة املجالس البلدية من مشاكل عامة تتعلق بقلة املوارد وشبه انعدام للس

املتعددة وعديد األزمات الخاصة فبعضها يواجه بال إمكانات التهريب وموجات الهجرة غير القانونية التي تزيد تدفقاتها مع 

توالي األيام ووصل ببعض املجالس املوافقة على االتصال مع عواصم غربية مثل روما لبحث سبل الحد من موجات الهجرة. 

جالس تجهد لتوفر ما يمكنها للسكان في مناطقها اإلدارية ويتاح لها أحيانا التعاون مع منظمات إغاثية ليبية رغم ذلك فامل

 وأجنبية وكذلك سعيها الدؤوب للحفاظ على استمرار العملية الدراسية وتقديم بعض الخدمات الضرورية كالصحة.

بالتنسيق مع املجلس البلدي سرت واملسؤولين في قوات واستمرت عائالت مدينة سرت في العودة املنظمة إلى مناطقهم 

 البنيان املرصوص التي التزال تواصل جهودها في تأمين املدينة وفك األلغام وجمع الجثث.

هكذا رسم فبراير مشهدين منفصلين في ليبيا جمع األول النزاع واالقتتال بسبب الصراع على السلطة أو ألسباب جهوية 

مرات، ومشهد ربما ال يشاهده كثيرون جمع جهود متواصلة بإمكانات شبه منعدمة للمجالس البلدية أحيانا وإيديولوجية 

 وجمعيات أهلية متعددة ومجالس األعيان املحلية أدت إلى استمرار الحياة ومحاصرة الخروقات في النسيج االجتماعي.
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 الحالة السياسية الداخلية .1

يزداد تفككها وتتسع املسافات بين مؤسسات السلطة السابقة لالتفاق السياس ي واملنبثقة  انتهى فبراير والسياسة الداخلية

عنه وعمق كل ذلك حدة التصادم االنقسام السياس ي الذي ظهر جليا في تمدد وجود حكومة اإلنقاذ في طرابلس، إضافة إلى 

 .فشل دول الجوار في إقناع أطراف الصراع الليبي بالجلوس على طاولة الحوار

مجلس النواب لم ينجح في تشكيل لجنة ممثلة عنه في الحوار بسبب الخالفات بين النواب في آلية التشكيل باختيار املمثلين 

للنواب في اللجنة عبر الدوائر االنتخابية أو من األقاليم الثالثة، إضافة إلى تحفظات مجلس النواب حول توقيع الرئاس ي 

نه غير مخول بتوقيعها. فيما استمر املجلس األعلى للدولة في محاولة إثبات وجوده كطرف ملعاهدات مع دول أوروبية يعتقد أ

 أصيل في الحوار السياس ي وفي أي تعديل قد يطرأ على اتفاق الصخيرات مستقبال.

تي وسجل فبراير غياب املجلس الرئاس ي عن إدارة مؤسسات الدولة أمام تحركات حكومة اإلنقاذ برئاسة خليفة الغويل ال

تسيطر على عدد من مقرات الوزارات إضافة إلى مباشرة أعمالها سابقا من مقر قصور الضيافة بغابة النصر بعد السيطرة 

عليه منذ ما يزيد على خمسة أشهر مضت وطرد املجلس األعلى للدولة املنبثق عن اتفاق الصخيرات منه وإعالن حكومة 

هام تأمين العاصمة ومحاربة الجريمة املنظمة األمر الذي القى تنديدا دوليا اإلنقاذ تشكيل قوة الحرس الوطني وتكليفها بم

 وأمميا.

بينما نشط املجلس الرئاس ي في محاولة عالج ملف العقود مع الشركات األجنبية سعيا منه إلقناعها بالعودة إلى ليبيا إلتمام 

 إلعادة السفارات الدولية إلى العاصمة طرابلس. أعمالها وفقا للعقود املوقعة من قبل ليبيا مع تلك الشركات والسعي 

ووسط اتساع الصراع السياس ي والعسكري قلت الجهود املتعلقة باملصالحة الوطنية على الرغم من مبادرة دول الجوار  

 تونس ومصر والجزائر ومساعيها لحلحلة األزمة الليبية. 

لتصارع العسكري أمام حدة الصراع السياس ي وفشل  األطراف الدولية في من املتوقع استمرار  حالة االنسداد السياس ي  وا

تحقيق لقاءات تقابلية بين أطراف الصراع يمهد لجلوس األطراف مجتمعة. كل ذلك وسط استمرار تدخل أطراف خارجية 

 عديدة األمر الذس يساهم في استمرار عدم توافق األطراف الليبية واتساع  رقعة الحرب في ليبيا.

يستمر تأثير عدم اعتراف مجلس النواب وعديد القوى في طرابلس باملؤسسات املنبثقة عن اتفاق الصخيرات واملؤسسات و 

 الداعمة مما يزيد من صعوبة الوضع السياس ي وامليداني الراهن في ليبيا واستمرار حالة الفوض ى.
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في تشكيل لجنة من أعضائه لتمثيله في عملية الحوار الليبي خالل عقد جلساته  2017فبراير  لم ينجح مجلس النواب خالل

عضوا حسب الناطق باسم مجلس النواب عبد  114على مدى يومين بعد تعليق الجلسة األولى رغم اكتمال النصاب بحضور 

 حول آلية اختيار لجنة الحوار. هللا بليحق الذي أكد أن عدم اختيار اللجنة يرجع إلى الخالفات بين النواب

بليحق أكد أن هناك انقسام بين النواب بخصوص تشكيل اللجنة كون منهم من يطالب بأن تكون عن طريق الدوائر  

االنتخابية ومنهم من يطالب بأن يكون االختيار عن طريق األقاليم بواقع خمسة أعضاء من كل إقليم مع وجود نسبة ثابتة 

 للمرأة.

ف بين النواب في تشكيل لجنة الحوار خالل تصريحات عديد منهم حيث ذكرت عضو النواب سلطنة املسماري أن وظهر الخال 

مجلس النواب اتفق على اختيار أعضاء فريق لجنة الحوار وفقا للدوائر االنتخابية مع وضع نسبة ثابتة للمرأة، مؤكدة أن 

رها أهمها وجود رؤية واحدة ملناقشة تعديل املجلس الرئاس ي وهي أن مجلس النواب وضع ثوابت تلتزم بها اللجنة املزمع اختيا

 يتكون من ثالثة أعضاء ورئيس على أن تكون لهم نفس الصالحيات باإلضافة إلى مناقشة املادة الثامنة وتعديلها.

الختيار أعضاء  بينما نفى عضو مجلس النواب عيس ى العريبي في تصريح لبوابة الوسط توصل مجلس النواب إلى آلية محددة

لجنة الحوار  مشيرا إلى أن هناك أكثر من مقترح بالخصوص، فهناك من يرى باختيار لجنة عن األقاليم بينما آخرون يرون 

االختيار عن طريق االنتخاب منوها إلى أن النواب رفضوا مقترح اختيار األعضاء بالدوائر.  وبين العريبي أن األقرب هو أن يتم 

 األقاليم كونها آلية أكثر توازنا وهي الديمقراطية التوافقية.اختيار اللجنة ب

كما شهد فبراير زيارات متكررة للنواب إلى مصر في إطار مساهمة دول الجوار في حلحلة االنسداد السياس ي الذي تشهده 

ملمثلين عن الجنوب برئاسة ليبيا، حيث استقبلت اللجنة الوطنية املصرية املعنية بليبيا في القاهرة وفدا من أعضاء النواب ا

السيد احميد حومة النائب الثاني ملجلس النواب بهدف بحث الخطوات العملية التي نتجت عن االجتماعات السباقة التي 

 رعتها القاهرة للخروج من األزمة السياسية في ليبيا.

وافق عليها للخروج من األزمة الحالية وأكد نواب الجنوب خالل اجتماعهم بالقاهرة بذل الجهود كافة لتفعيل اآلليات املت

 واإلسراع في تشكيل اللجنة املمثلة ألعضاء مجلس النواب واملعنية بتسوية الشواغل الرئيسية في إطار االتفاق السياس ي.

وأفاد حومة بأن مجلس النواب يدرس مقترحات حول االتفاق السياس ي قدمت من لجنة األربعين التي اجتمعت في القاهرة، 

ا أن أعضاء نواب الجنوب اشترطوا أن يكون تمثيل الجنوب في لجنة الحوار السياس ي متساويا بممثلي املنطقة الغربية مؤكد

 والشرقية وتساوي األعداد لكل األقاليم.
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كما بحث وفد من بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا مع أعضاء مجلس النواب بطبرق أسباب عدم تشكيل لجنة الحوار وآلية 

 تيار اللجنة. اخ

وكانت لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح تحركات دبلوماسية منها لقاؤه باملبعوث األممي لدى ليبيا مارتن كوبلر باإلسكندرية 

وإجراء نقاشات وصفت بالبناءة حول الخطوات القادمة حسب كوبلر، وكان صالح قد اجتمع باللجنة املصرية املكلفة بامللف 

باحث معها سبل حل األزمة الليبية والوصول إلى توافق ينهي األزمة الحالية، مؤكدا خالل اجتماعه الليبي في القاهرة وت

باللجنة على ثوابت مجلس النواب التي قال إنها تستند على احترام اإلعالن الدستوري وضرورة تعديل االتفاق السياس ي بأن 

 يتكون الرئاس ي من ثالثة أعضاء واحد عن كل أقليم.

اطق باسم مجلس النواب عبد هللا بليحق مقابلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش التابع ونفى الن

 للبرملان خليفة حفتر لرئيس املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج. 

 لكون األخير يتمسك برأيه.وبرر عضو مجلس النواب يونس فنوش في تصريح متلفز بأنه لم يتم اللقاء بين السراج وحفتر 

وأفاد بليحق بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التقى بالسفير اإليطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني وبحث معه ما وصل إليه 

 االتفاق السياس ي واملخالفات القانونية التي يرتكبها املجلس الرئاس ي وضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش التابع للنواب. 

السفير اإليطالي خالل اللقاء استعداد بالده لعالج جرحى القوات املسلحة في املستشفيات اإليطالية ودعم وأبدى 

 املستشفيات في الشرق الليبي باألدوية واملعدات الطبية.

مة وعد مجلس النواب مذكرة التفاهم التي وقعها املجلس الرئاس ي مع إيطاليا حول الهجرة غير القانونية باطلة وغير ملز 

ملجلس النواب ودولة ليبيا وال يترتب عليها أي التزام على ليبيا في الحاضر واملستقبل. وبين املجلس في بيانه أن فايز السراج ال 

يحمل أي صفة قانونية تخوله للتوقيع على مثل هذه االتفاقيات حسب اإلعالن الدستوري وأن قضية الهجرة تعد من 

 الشعب الليبي عبر نوابه الذين انتخبهم عن طريق صناديق. القضايا املصيرية املرتبطة بقرار

من جهتها قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي في تصريح متلفز إن السفير اإليطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني أعلمهم 

 الليبية.بأن املذكرة التي تم التوقيع عليها مع الرئاس ي بخصوص الهجرة هي امتداد التفاقية سابقة مع الدولة 

وأعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن أسفه ملا ورد في تقرير السفارة األملانية في النيجر من توثيق انتهاكات )تعذيب 

وإعدامات( بحق املهاجرين غير الشرعيين في مراكز االحتجاز بليبيا. وبين صالح أن هذه االنتهاكات تنفذ خارج سلطة الدولة 

ليها املليشيات، داعيا دول أوروبا والعالم إلى ضرورة دعم الجيش التابع ملجلس النواب بهدف بسط وباملناطق التي تسيطر ع

األمن على جميع التراب الليبي والقضاء على مثل هذه االنتهاكات. فيما طالب عضو مجلس النواب صالح فحيمة من املجتمع 

 وله.الدولي التعقل وعدم تقديم الدعم لجهات أسقطت املؤسسات حسب ق
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عقد املجلس األعلى للدولة خالل شهر فبراير عدة اجتماعات خارج ليبيا وداخلها لبحث سبل حل األزمة الليبية. وزار رئيس 

املجلس عبد الرحمن السويحلي تونس على رأس وفد من املجلس التقى خالل الزيارة وزير الخارجية التونس ي خميس 

 جلس نواب الشعب محمد الناصر، والرئيس الباجي قايد السبس ي.الجهيناوي، ورئيس م

وبحث السويحلي مع املسؤولين في تونس مبادرة دول الجوار التي تهدف إلى توسيع دائرة التوافق في ليبيا واإلعالن الذي وقعه 

الليبية واحترام  وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر بخصوص دعم الحل السياس ي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

 السيادة الليبية ووحدة أراضيها، مبديا ترحيبه باملبادرة. 

وأكد السويحلي أن الحوار لن يتوقف وأن املجلس األعلى يسعى لتحويله إلى حل عملي يخرجنا مما نحن فيه، وأن ليبيا ليس 

 لديها إال خيار واحد وهو السالم املبني على الحوار واملصالحة الوطنية.

لتقى السويحلي على هامش زيارته لتونس بالسفير األمريكي لدي ليبيا بيتربودي حيث أكد انفتاح املجلس األعلى على كما ا

 جميع األطراف للوصول إلى صيغة توافقية لتطبيق االتفاق السياس ي ومشاركة جميع الليبيين في بناء الدولة.

ل اإلقليمية في الشأن الليبي كونها تدعم أطرافا معينة وتساهم في ودعا السويحلي اإلدارة األمريكية إلى وقف تدخل بعض الدو 

 استمرار أمد الصراع وعرقلة تنفيذ االتفاق السياس ي.

كما زار وفد من املجلس األعلى للدولة على رأسه النائب الثاني لرئيس املجلس محمد امعزب  القاهرة  في زيارة استغرقت 

خارجية املصري سامح شكري وأعضاء اللجنة الوطنية املصرية املعنية بليبيا وأكد الوفد سبعة أيام التقى فيها الوفد بوزير ال

أن املجلس األعلى حريص على أال يتم أي تعديل  في االتفاق السياس ي إال من خالل  مجلس النواب واملجلس األعلى وفقا 

لحوار، مناشدا مجلس النواب اإلسراع في ملخرجات اتفاق الصخيرات مبدين استعدادهم لتشكيل وفد من املجلس األعلى ل

 تشكيل لجنة للحوار لإلسراع في إنقاذ ليبيا.

وفي العشرين من فبراير هذا الشهر  تعرض رئيس املجلس األعلى  عبد الرحمن  السويحلي ورئيس املجلس الرئاس ي فايز 

اتهم املكتب اإلعالمي للمجلس األعلى للدولة في السراج إلطالق نار على موكبهما أدى إلى إصابة اثنين من الحراس املرافقين. و 

بيان له عن الحادثة حكومة الغويل وراء الحادث قائال إن تحريات املجلس األعلى للدولة تمكنت من معرفة هوية املهاجمين 

 وتبعيتهما ملجموعات مسلحة تسيطر على فندق ركسوس.

لقضائية مبينا أنها )حكومة الغويل( تشجع على العمليات اإلجرامية وتوعد املجلس األعلى في بيانه حكومة الغويل باملالحقة ا

 التي تغرق بها العاصمة طرابلس منذ فترة. 
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وعلى صعيد اللقاءات الداخلية فقد ناقش رئيس املجلس األعلى عبد الرحمن السويحلي مع رئيس املجلس الرئاس ي فايز 

س وما اتخذ من إجراءات أمنية لضمان سالمة أمن املواطنين وآخر السراج  الوضع األمني والترتيبات الخاصة تأمين طرابل

 مستجدات الوضع السياس ي ودراسة مجموعة من املقترحات للخروج من األزمة الراهنة.

واجتمع رئيس األعلى إلى املبعوث الدولي لألمم املتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر وتناول اللقاء سبل دفع العملية السياسية 

توسيع دائرة التوافق الوطني ضمن االتفاق السياس ي كإطار شرعي وحيد لحل األزمة الليبية وأعلن السويحلي خالل وإمكانية 

 اللقاء رفضه القطعي الستخدام القوة والعنف. 

وناقش السويحلي مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا برجيت كرومي االتفاق السياس ي ومخرجاته واملؤسسات املنبثقة عنه 

 لسفيرة أي جسم خارج االتفاق جسما موازيا وغير معترف به دوليا.وعدت ا

وانتقد رئيس األعلى تأسيس حكومة اإلنقاذ الحرس الوطني حاسبا اإلعالن عن الحرس الوطني خطوة في اتجاه عرقلة وصول 

ن املنطقة الشرقية وصفها البالد إلى حالة االستقرار األمني والسياس ي وتقويض جهود التوافق والسالم بالتنسيق مع أقلية م

 باملتطرفة سياسيا ومعارضة  لالتفاق السياس ي، مؤكدا أنها  ستبوء بالفشل الذريع.

وأجريت خالل فبراير مراسم أداء اليمين القانونية ألعضاء املجلس األعلى عن عدد الدائرة االنتخابية التي لم رفض األعضاء 

حمد أبوسهمين الذي تم اعتماده كبديل عن الرئيس السابق للمؤتمر الوطني املنتخبين عنها االلتحاق باألعلى وهم جمال م

نوري أبو سهمين وعبد السالم غويله بديال عن محمد شعبان الوليد ووحيد محمد برشان عن غريان بديال عن إسماعيل 

 عيس ى العائب.

نة الحوار من أعضائه وبالتالي ليس من املتوقع من املتوقع استمرار الخالف السائد بمجلس النواب حول  آلية تشكيل  لج

االتفاق قريبا على تشكيل اللجنة، التي تبدو كلها طرقا لكسب الوقت في الصراع الدائر بين مجلس النواب واألجسام 

 السياسية املنبثقة عن االتفاق السياس ي.

س النواب لتصرفات الرئاس ي في توقيع وبات من الواضح اتساع رقعة رفض النواب ملخرجات الصخيرات من خالل رفض مجل

 اتفاقيات غير مخول قانونا التوقيع عليها حسب مجلس النواب.

وليس متوقعا أن تصل مساعي دول الجوار إلى حل نهائي لألزمة في ليبيا بعد أن فشلت تلك الدول في إبرام لقاء بين األطراف 

 املتنازعة. 

ملصر وتونس تمسكه بلعب دور في الحوار السياس ي من خالل املشاركة في  ويظهر من خالل زيارات املجلس األعلى للدولة

 تعديل االتفاق السياس ي مناصفة مع مجلس النواب وهو ما يعده األخير مخالفا لنصوص االتفاق.
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بلس على خلفية األحداث التي شهدتها منطقة أعلن املجلس الرئاس ي وصوله التفاق لوقف إطالق النار في العاصمة طرا

 بوسليم التي تمثلت في اشتباكات بين مجموعات مسلحة إحداها توالي الرئاس ي واألخرى توالي حكومة الغويل.

وأعلن األمين العام لحلف النيتو أنه تلقى طلبا رسميا من املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق للمساعدة في تطوير القوات 

 املسلحة.

ي منتصف فبراير زار رئيس املجلس الرئاس ي فايز السراج رفقة وزير خارجيته محمد سيالة تركيا والتقى الرئيس التركي وف

رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، وبحث الجانبان الوضع السياس ي الراهن في ليبيا وسبل مكافحة اإلرهاب. 

ي محمد سيالة أن الزيارة شهدت نقاشات بخصوص اتفاقيات سابقة بين البلدين وأفاد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطن

 كتسهيل منح التأشيرات وعودة تسيير رحالت الخطوط التركية إلى ليبيا. 

كما تم خالل الزيارة تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي االقتصاد بين البلدين إلعادة النظر في ملفات الشركات التركية التي 

 ليبيا نتيجة األوضاع األمنية والتفاوض معها بهدف إعادتها تدريجيا الستكمال مشاريعها. انسحبت من

وعلى صعيد الجهود املبذولة لحل األزمة السياسية لم تحقق زيارة السراج إلى القاهرة عقد لقاء بينه وبين القائد العام 

 تر اللقاء به عادا الرفض إهانة للشعب الليبي.للجيش التابع للبرملان. وهذا ما دفع السراج الحقا إلى نقد رفض حف

إحداث مزيد من التقدم امليداني على  2017غلب على  حكومة اإلنقاذ الوطني برئاسة خليفة  الغويل  خالل شهر فبراير 

إلى استمرار بسط  األرض في العاصمة طرابلس بعد سيطرتها على عديد من مقرات الوزارات خالل الشهرين املاضيين إضافة

 سيطرته على قصور الرئاسة ومباشرة أعمال حكومته منها.

وأعلنت حكومة اإلنقاذ على لسان رئيسها خليفة الغويل منتصف الشهر عن خطط إعادة فتح مطار طرابلس الدولي الذي 

الدولي )صالة كبار م، وأفاد الغويل خالل افتتاحه جزءا من مطار طرابلس 2014أصيب بأضرار جسيمة جراء اشتباكات 

الضيوف( بانتهاء مشروع املطار في وقت قياس ي رغم وجود سلطة موازية بحسب وصفه، مؤكدا استمرار عمليات إصالحه 

 واستئناف الرحالت فيه قريبا.
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وكان الغويل في لقاء متلفز قد أعلن تشكيل قوة الحرس الوطني، مؤكدا أن قرار تأسيسه صدر عن املؤتمر الوطني العام  

فبراير الذين قاتلوا تنظيم الدولة في سرت  17وأن جسم الحرس الوطني مكون من ثوار   2015من شهر فبراير   2بقانون رقم 

 من كافة ربوع ليبيا وأن مهمتهم تأمين وحماية البالد من كل الفتن التي تحصل داخل طرابلس وخارجها.

ن السيارات املسلحة جابت أرجاء العاصمة طرابلس عقب من جهته نظم الحرس الوطني استعراضا عسكريا ضم أرتاال م

اإلعالن رسميا عن تشكيله، وقال محمود الزقل آمر الحرس الوطني املعين من قبل حكومة اإلنقاذ إن أغلب املجموعات 

لى املسلحة في طرابلس والزاوية ومصراته  وزليتن ومسالته أعلنت انضمامها  للحرس، مضيفا أن الحرس الوطني يعمل ع

تأمين طرابلس وحماية املقرات الدبلوماسية واملنافذ البرية والبحرية والجوية واملنشآت الحيوية واالستراتيجية، وأشار إلى أن 

الحرس الوطني سيالحق مجموعات تنظيم الدولة في املدن الليبية والقضاء عليها، منوها إلى أنهم يسعون  إلى بناء مؤسسة 

 ات  السياسية والحزبية والقبلية والتصدي للمارسات اإلجرامية كافة.وطنية بعيدة عن كل التجاذب

وشن الغويل في فبراير هجوما على مخرجات اتفاق الصخيرات قائال إن املجتمع الدولي أخطأ في اعتماد حكومة الصخيرات، 

ونه جسما غير شرعي، ودعمه ألشخاص ال يملكون الشرعية، مضيفا أن املجلس الرئاس ي لم ينل ثقته من مجلس النواب ك

وأن أحزابا وأشخاصا مؤدلجين خلقوا أزمات في ليبيا، مؤكدا أن الرئاس ي ساهم في تقسيم ليبيا واملنطقة الغربية. وأشار 

الغويل إلى أنه التقى برئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومته عبد هللا الثني وهم اآلن في صدد تكوين لجان بين 

 لس النواب للوصول إلى دمج الحكومتين )اإلنقاذ واملؤقتة( حتى توفر الخدمات للمواطنين.املؤتمر الوطني ومج

وعلل الغويل في تصريحات للحياة اللندنية عودتهم للمشهد السياس ي واألمني في ليبيا بعد عام من تركهم للسلطة هو تدهور 

الصخيرات ليس لديها أي برامج من أجل ليبيا ولم الخدمات وفشل حكومة الوفاق في تحقيق االستقرار لكون مجموعة اتفاق 

يكونوا سوى متسولين على السلطة وتمكنوا من السطو على مؤسسات الدولة وسرقة األموال، مؤكدا أن حكومته تعمل على 

 وقف هدر املال العام، وتعمل وفق مخطط أعد منذ ستة أشهر مضت.

بمعاقبة معرقلي اتفاق الصخيرات، قائال إنهم لم يعرقلوا االتفاق ولم  القاض ي  2279ونفى مخالفتهم  لقرار مجلس األمن رقم 

يمنعوا دخول املجلس الرئاس ي إلى البالد بل منحناهم الفرصة لقرابة السنة ولم يقدموا شيئا سوى تعقيد األمور وتصعيد 

جهاز على اتفاق الصخيرات بل ألجل األزمات، وأكد الغويل أن تواصله مع الشرق الليبي املتمثل في حكومة الثني ليس بغرض اإل 

تشكيل حكومة وفاق وطني حقيقي وأن التشاور بهذا الخصوص يجرى من قرابة الشهر وبمعرفة املكونات السياسية في ليبيا 

 بكاملها.
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بينه وبين رئيس شهد شهر فبراير استقالة املتحدث باسم الحكومة املؤقتة عبد الحكيم معتوق من منصبه بسبب خالفات 

الحكومة عبد هللا الثني وتهميش الثني ملعتوق ومالحظات على أدائه، ونقل عن معتوق تصريحات جدلية حول الحكومة 

 املؤقتة مفادها بأنها حكومة موازية وليس لديها سلطة إال على أربع سفارات ليبية.

من اآلليات  املسلحة من قبل رئيس الحكومة املؤقتة وسلمت الحكومة املؤقتة مديريات أمن الجنوب الشرقي والغربي عددا 

 بصفته مكلفا بمهام وزارة الداخلية.

ودانت الحكومة املؤقتة في بيان أصدرته أواخر الشهر االشتباكات الحاصلة في منطقة بوسليم بطرابلس مطالبة بضرورة 

ظمة التعاون اإلسالمي إلى ضرورة التحرك ملنع اتخاذ موقف حازم تجاه ذلك، ودعت الجامعة العربية واالتحاد األفريقي ومن

كارثة إنسانية ضحيتها املدنيين. كما طالبت أعيان وشيوخ وحكماء ليبيا وكذلك العقالء والقوى الوطنية العمل والتنسيق 

 لوقف هذه الحرب وتداعياتها الخطيرة على األمن والسلم األهليين.

الثني رفض حكومته توطين املهاجرين غير القانونيين، واستهجنت كل املساعي  من جهته أعلن رئيس الحكومة املؤقتة عبد هللا

لذلك، ألن التوطين يهدد األمن القومي والتركيبة الديموغرافية لسكان ليبيا، مؤكدا أن ليبيا دولة عبور واملستهدفة هي أفريقيا 

 وعلى أوروبا حل مشكلتها مع أفريقيا وليس على حساب ليبيا.

الثني مع ضباط وأفراد جهاز مكافحة املخدرات تعزيز الجهود املبذولة  للتصدي النتشار ظاهرة املخدرات،  وبحث عبدهللا

 مشيدا بالجهود التي بذلها ضباط مكافحة املخدرات بإجدابيا في ضبط كمية كبيرة من املخدرات باملدينة.

التأهيل ودور العجزة واملسنين ومجمعات الرعاية وأصدرت الحكومة املؤقتة قرارا برفع عالوة تمييز العاملين في مراكز 

 االجتماعية الشاملة، وتعهد الثني بتقديم مساعدات لنازحي مدينة تاورغاء الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة.

وسجل فبراير زيارة وفد برملاني رفيع املستوى من جمهورية مالي إلى الحكومة املؤقتة وبحث الجانبان خالل الزيارة ملف 

كافحة اإلرهاب والهجرة غير القانونية خاصة املهاجرين املاليين املوجودين بليبيا وضرورة التعاون مع البلدين لتحقيق األمن م

 واالستقرار.

 

يتوقع أن تزداد حدة التصادم السياسيي والعسكري في طرابلس بسبب اتساع نفوذ حكومة اإلنقاذ العائدة برئاسة الغويل إلى 

مام تراجع واضح للسيطرة األمنية لحكومة الوفاق وربما سيزيد اإلعالن عن تشكيل الحرس الوطني التابع لإلنقاذ من املشهد أ

التوتر، وقد يعقد طلب املجلس الرئاس ي من الناتو دعم بناء الجيش الليبي من الخالفات ليس فقط في طرابلس بل بين عموم 

 املتنازعين في ليبيا.



 

 

اتقرير شهر   -الحالة الليبية   15  2017ير فبر

 

غويل امليدانية في طرابلس له الفرصة لتصبح حكومته قوة أمر واقع قد تقنع املجتمع الدولي بقبوله وربما تمنح تحركات ال

 طرفا في الحوار الليبي.

وسيكون لرفض حفتر وصالح اللقاء بالسراج تداعيات على العملية السياسية وربما امليدانية في ليبيا، وهو ما جرأ بعض 

علني لهما، بل صرح عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة بخوفه أن يؤدي هذه التعنت من  املؤيدين لحفتر وصالح إلى توجيه نقد

صالح وحفتر إلى اندالع حرب أهلية في ليبيا. واألمر قد يصل إلى دفع الدول الداعمة لقائد الجيش التابع ملجلس النواب إلى 

حات املصرية وعديد دول الجوار والدول األوروبية البحث عن سبل يلين بها موقف حفتر تجاه العملية السياسية ويقبل املقتر 

 والبعثة األممية.

لم يتأت للمصالحة الوطنية على املستوى الوطني أن تحقق تقدما مؤثرا في فبراير بسبب فشل عديد من لقاءات األطراف 

ونس ومصر والجزائر واللقاءات املكثفة التي أجرتها مصر في لحلحة االنسداد السياس ي عدا املبادرة التي أطلقتها دول الجوار ت

الفترة املاضية والتي أعلنها وزير الخارجية املصري سامح شكري بأنها شملت قيادات من املؤسسات الوطنية الليبية وممثلين 

 عن مختلف شرائح املجتمع الليبي وجميع املناطق الليبية لدفع العملية السياسية نحو الحل.

ناقش حراك نعم للمصالحة الوطنية مع رئيس املجلس األعلى للدولة بطرابلس أهمية التوصل مع املختصين حول إنجاز وقد 

دستور يلبي طموحات الشعب الليبي ورؤية الحراك بشأن املصالحة الوطنية كأساس إلنقاذ ليبيا من خالل إنشاء الهيئة 

 د يمهد إلنجاح املصالحة الوطنية.الوطنية للمصالحة الشاملة والدعوة لتبني خطاب جدي

 كما صرح املبعوث األممي لدى ليبيا خالل هذا الشهر بضرورة العثور على طرق لتحقيق املصالحة الوطنية في ليبيا.

ليس متوقعا أن تحقق جهود املصالحة سواء من الخارج أو الداخلية رأبا للتصدع املتسع بين أطراف التصادم السياس ي 

ال بسبب عدم جدية املتنازعين إضافة إلى بعض الخالفات داخل بعض الهيئات الخاصة باملصالحة وتأييد بعضها واالقتت

 ألطراف في النزاع ووقوع أخرى لتأثير إقليمي.
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يبي مع استمرار تمسك الحزب بتغييرات في سياسته تجاه أطراف الصراع الل 2017ظهر حزب العدالة والبناء خالل فبراير 

 باتفاق الصخيرات ومخرجاته.

وبدا التغيير في مطالبة الحزب للمبعوث األممي لدى ليبيا مارتن كوبلر بالتدخل العاجل إلنقاذ املدنيين في قنفودة، وقال رئيس 

نتيجة مطالبا باتخاذ حزب العدالة والبناء محمد صوان إن املفاوضات بشأن إطالق سراح األسر العالقة لم تتوصل إلى 

 إجراءات عاجلة إلنقاذ األسر العالقة قبل فوات األوان، كما طالب األمم املتحدة بأن تضع ملف قنفودة على رأس أولوياتها .

فقد أكد صوان  أن طرح أي مبادرات موازية لالتفاق  2015وبخصوص  االتفاق السياس ي املوقع في الصخيرات املغربية  

 هد في ليبيا.السياس ي يربك املش

وزار صوان الجزائر لبحث سبل تحريك املياه الراكدة لالتفاق السياس ي مع وزيرالدولة للشؤون املغاربية واالتحاد األفريقي 

وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، كما التقى في تونس برئيس حزب النهضة راشد الغنوش ي، مؤكدا خالل اللقاء 

يرات كأساس للعملية السياسية مع إدخال تغييرات محدودة على االتفاق لتوفير قدر أكبر من ضرورة التمسك باتفاق الصخ

 التوافق واملحافظة على العملية السياسية وتوحيد املؤسسة العسكرية وامتثالها للسلطة السياسية في املدينة.

جات االتفاق السياس ي املتمثلة في املجلس الرئاس ي واملجلس األعلى وجه حزب تحالف القوى الوطنية في فبراير انتقادات ملخر 

للدولة. وذكر التحالف في بيان له أن األحداث األخيرة التي شهدتها منطقة بوسليم في طرابلس واالشتباكات املتكررة أثبتت 

املغربية والذي أسس  هشاشة األجسام التي تدعي الشرعية وأكدت خطأ منهجية الحوار الذي تم في مدينة الصخيرات

 لتقاسم السلطة في بلد لم تقم فيه دولة أصال.

وفي بيان ثان أبدى التحالف قلقه من مذكرة التفاهم التي وقعها املجلس الرئاس ي مع إيطاليا حول املهاجرين غير القانونيين، 

ا التزامات سياسية واقتصادية ومالية متحفظا على قيام األجسام السياسية االنتقالية بتوقيع أي وثائق قانونية تترتب عليه

على حكومات ليبية مستقبال، معربا عن قلقه من طلب إيطاليا دورا إضافيا في ليبيا من الرئيس األمريكي دونالد ترامب مهيبا 

ملدني بالسلطات الليبية االنتباه للحراك الدولي تجاه ليبيا تجنبا ملا قد ال يحمد عقباه، وناشد الحزب مؤسسات املجتمع ا

 واألحزاب السياسية االنتباه لهذه التداعيات على استقاللية القرار السياس ي في ليبيا مستقبال.

وكان رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل قد قال في تصريح صحفي إن القضية الليبية دولت بنسبة كبيرة وإن الدول 

ة، مشددا على ضرورة عودتها إلى إطارها الليبي، موجها دعوته األوروبية تلعب دور الوسيط مع اإلدارة األمريكية الجديد
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الليبيين إلى حوار داخلي داعيا مجالس البلديات بالسماح لليبيين بالحوار عندهم حتى ال يذهبوا إلى الخارج، وأكد جبريل 

 ضرورة الحوار مع قادة التشكيالت املسلحة والكيانات السياسية.

رئيس التونس ي الباجي قايد السبس ي لالطالع على املبادرة التونسية وجهود دول الجوار والتشاور والتقى جبريل خالل فبراير بال

 بشأن تهيئة الظروف إلطالق حوار ليبي ليبي.

استصحابا لبيانات الحزب األخيرة ولقاءات رئيسه وتصريحات عديد أعضائه فإنه ليس متوقعا أن يطرأ تغيير كبير على 

تقليدي تجاه االتفاق السياس ي من جهة إصراره على إدخال تغييرات محدودة على االتفاق، وكذلك سيستمر موقف الحزب ال

 الحزب في دعم مخرجات االتفاق واعتباره اإلطار الوحيد لحل التصادم السياس ي واالقتتال في ليبيا.

عالقين في قنفودة إلى تعقيد موقفه في مناطق وربما يقود موقف الحزب األخير في بيانه املوجه إلى كوبلر بخصوص املدنيين ال

 ومؤسسات نفوذ القائد العام للجيش التابع ملجلس النواب. 

وسيستمر حزب تحالف القوى الوطنية في انتهاج سياسة محافظة تجاه االتفاق السياس ي والقرارات الصادرة عن املؤسسات 

 التي يقودها الجيش التابع للنواب تحت اسم محاربة اإلرهاب.املنبثقة عنه، إلى جانب استمرار دعمه للعمليات العسكرية 
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 الحالة السياسية الخارجية .2

 

 :مصر

مطلع فبراير أعلنت اللجنة املعنية بامللف الليبي، والتي يترأسها رئيس أركان القوات املسلحة في مصر الفريق " 

عدد من القضايا املرتبطة بتنفيذ االتفاق السياس ي الليبي املوقع في محمود حجازي" عن قيامها بمعالجة 

، بعد التي زارت القاهرة الليبية الوفودالصخيرات. وقالت اللجنة املصرية بأنها وجدت قواسم مشتركة بين 

ألزمة خالل اللقاءات التي عقدتها معها طيلة املدة املاضية. ولخصت القاهرة رؤيتها لحل اها استماعها ألفكار 

الليبية في أربعة مقترحات، املقترح األول يقض ي بتشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب 

 عن كل جانب، تقوم بالنظر في القضايا التي سبق التوافق على  15واملجلس األعلى للدولة بحد أقص ى 
ً
عضوا

العتمادها. واملقترح الثاني  الليبي لس النوابتعديلها في اتفاق الصخيرات، وتقوم اللجنة بمعالجتها وإحالتها ملج

يقض ي بقيام مجلس النواب بإجراء التعديالت املطلوبة على اإلعالن الدستوري لتضمين االتفاق الدستوري 

موعد أقصاه فبراير بليبيا في اء انتخابات برملانية ورئاسية به، ونص املقترح املصري الثالت على العمل على إجر 

2018،  
ً
اقترحت اللجنة املصرية املعنية بامللف الليبي أن يستمر جميع شاغلي املناصب الرئيسية في ورابعا

.ليبيا في أداء مهامهم إلى حين انتهاء الفترة االنتقالية وتولي الرئيس والبرملان الجديدين مهامهما 
ً
 عمليا

رئيس املجلس الرئاس ي " فايز  فشلت القاهرة خالل فبراير، وبعد بذلها لعدة محاوالت، في تنظيم لقاء يجمع 

 السراج " مع قائد القوات املسلحة التابعة ملجلس النواب " خليفة حفتر". 

أن لقاء الرئيس املصري " عبد الفتاح السيس ي " الرئاسة املصرية " عالء يوسف "  كما أعلن املتحدث باسم

اع في ليبيا، وأن الجانب املصري وملك األردن " عبد هللا الثاني " بالقاهرة، قد ناقش مستجدات األوض

 .هوده لتوحيد الصف الليبياستعرض ج

التقى وزير الخارجية املصري " سامح شكري " خالل شهر فبراير وزير خارجية بريطانيا " بوريس جونسون " 

مصر وبحث الجانبان تطورات األزمة الليبية، وقال املتحدث باسم الخارجية املصرية أن اللقاء ناقش جهود 

تقريب املواقف بين األطراف الليبية، باإلضافة إلى دور دول الجوار الليبي في حل األزمة الليبية. وفي واشنطن  يف

جمع لقاء آخر " سامح شكري " مع وزير الخارجية األمريكي " ريكس تيليرسون " ناقشا فيه تطورات األوضاع 
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خيرات " كأساس لحل األزمة الليبية، باإلضافة إلى في ليبيا، وأكد فيه الجانب املصري على محورية اتفاق " الص

 هذا املسار. تنفيذ سهام مبادرة دول الجوار في إ

 شهد فبراير زيارة هي األولى من نوعها لوفد مكون من أعضاء باملؤتمر الوطني، ل
ً
لعاصمة املصرية وترأس أيضا

القوات املسلحة املصرية الفريق " املؤتمر " سعاد سلطان "، عقد الوفد لقاء مع رئيس أركان  الوفد عضو

محمود حجازي " رئيس اللجنة املصرية املعنية بليبيا. تناول اللقاء نتائج االجتماعات بين األطراف الليبية التي 

استضافتها القاهرة خالل شهر يناير املاض ي، ونقلت اللجنة املصرية ألعضاء الوفد ترحيب املجلس األعلى 

والذين لم ينضموا   - 94كتلة  -املقاطعين من املؤتمر الوطني،  ن طريق انضمامعللدولة باستكمال عضويته 

بعد للمجلس األعلى للدولة، بحسب بيان وزارة الدفاع املصرية. واستقبل رئيس األركان املصري الفريق " 

تعلن أي جهة دون أن ملدة ساعتين، اللقاء  واستمر “األممي لدى ليبيا " مارتن كوبلر محمود حجازي " املبعوث

خالل فبراير وفد رفيع املستوى من املجلس األعلى للدولة، ترأسه النائب القاهرة . كما زار ما دار في االجتماع

الثاني للمجلس " محمد امعزب" تلبية لدعوة وجهت إليه من الخارجية املصرية، لبحث مبادرة دول الجوار 

 الليبي لحل األزمة الليبية. 

تحاد اإلفريقي لتثبيت الدعم اإلفريقي لجهود شهر فبراير مساعيها ضمن إطار اال كما واصلت مصر خالل

دول الجوار الليبي من أجل الوصول إلى حل سياس ي لألزمة الليبية، وأكدت وزارة الخارجية املصرية هذه 

غولي " ي الخارجية املصري " سامح شكري " مع نظيره الكونوزير  املساعي عقب اللقاء الذي جمع في القاهرة

ن يحول ليبيا، وأشارت إلى أن الجانبجان كلود جاكوسو" الذي ترأس بالده اللجنة اإلفريقية رفيعة املستوى 

 بحثا تطورات األوضاع في ليبيا. 

وعقدت وزارة الخارجية املصرية لقاًء مع سفراء الدول اإلفريقية املعتمدين بالقاهرة، تناول األوضاع في ليبيا، 

ريقية رفيعة املستوى حول ليبيا، وبحسب املتحدث باسم الخارجية املصرية فإن مصر تؤكد ودور اللجنة اإلف

استمرار تواصلها مع كافة األطراف الليبية لدعم االتفاق السياس ي الليبي املوقع في الصخيرات. فيما أكد وزير 

اإلرهاب وتجفيف منابع الخارجية املصري " سامح شكري " أهمية تنسيق دول الجوار الليبي من أجل مكافحة 

  قانونية.يله، والحد من الهجرة غير التمو 

استمرت مصر خالل شهر فبراير في إجراءاتها املشددة لدخول الليبيين إليها، وحافظت على تنفيذ اتفاقها مع 

  100كل قائمة تحتوي على  –الجانب الليبي، بأن يسمح فقط لليبيين املسجلين في قوائم 
ً
ور باملر  –اسم يوميا
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 عن طريق بلديتي طبرق وامساعد واالستخبارات الليبية، ويتم 
ً
عبر منفذ امساعد الحدودي، تعد سلفا

اعتمادها من الجانب املصري قبل السماح بمرور املواطنين الليبين الواردة أسمائهم بهذه القوائم. واملواطنين 

هم من ءاستياقد سجل بعض الليبيين و  .لليبيا يدخلون مصر عبر مطاراتها القادمين من املنطقة الغربية

 اإلجراءات األمنية املشددة التي تمارس عليهم باملطارات املصرية. 

من غير املتوقع أن تنجح القاهرة على املدى القريب في تمرير املقترح الذي قدمته اللجنة املعنية بامللف الليبي، 

ود حجازي، في مقابل دعمها للمبادرة الثالثية املشتركة مع والتي يترأسها رئيس األركان املصري الفريق " محم

تونس والجزائر. كما أن القاهرة ستكثف خالل شهر مارس من اتصاالتها بموسكو ملتابعة املستجدات على 

تحاد األوروبي بخصوص امللف الليبي وقضايا اإلرهاب اإلضافة إلى تطوير تعاونها مع االالساحة الليبية. ب

رة غير القانونية بالشمال اإلفريقي. وبالنسبة للتقلص املحتمل في مستويات الدعم املصري ومكافحة الهج

 باملواقف األوروبية واألمريكية من هذه األطراف 
ً
ملجلس النواب والقوات املسلحة التابعة له، سيكون رهنا

سياس ي شامل لألزمة  خاصة مع رفض صالح وحفتر  ملبادرات وجهود األطراف اإلقليمية والدولية إليجاد حل

في ليبيا. كما أن القاهرة لن تتوقف عن استقبال الوفود الليبية والعمل على إحداث توافق بين املؤسسات 

ر أداء املنظومة املنبثقة عن االتفاق السياس ي الليبي. ستواصل مصر خالل مارس اتصاالتها اإلفريقية لتطوي

 ي ليبيا.سهام إليجاد حل سياس ي شامل فاإلفريقية في اإل 

: 

استقبل الرئيس التونس ي " الباجي السبس ي " في العاصمة التونسية، رئيس تحالف القوى الوطنية " محمود 

ناقشا تطورات األوضاع في ليبيا، وتفاصيل املبادرة التي تقودها تونس إليجاد حل سياس ي ينهي و جبريل " 

ة النهضة " راشد الغنوش ي" والذي جدد دعمه مبادرة األزمة في ليبيا. كما استقبل الرئيس التونس ي، رئيس حرك

الرئاسة التونسية. وقال وزير الخارجية التونس ي " خميس الجهيناوي " إن مبادرة الرئيس التونس ي "ترفض 

 الحل العسكري في ليبيا، وأنه سيؤدي إلى حرب أهلية وخيمة على ليبيا وجيرانها".

ف " مع نظيره التونس ي " خميس الجهيناوي " عدد من امللفات ناقش وزير الخارجية الروس ي " سيرجي الفرو 

الدولية واإلقليمية، كان من ضمنها املستجدات على الساحة الليبية، وشدد الوزيران على أهمية متابعة تنفيذ 
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اتفاق " الصخيرات " عن طريق الحوار والتفاوض بين األطراف الليبية. كما حذر خالل شهر فبراير الرئيس 

ية ستظل قائمة طاملا لم تتحسن األوضاع في قانوني " الباجي السبس ي " من أن أخطار الهجرة غير الالتونس 

ليبيا، جاء تصريح " السبس ي" عقب لقاء جمعه بالرئيس اإليطالي " سيرجو ماتاريال" بالعاصمة اإليطالية. 

صرية لحل النزاع في ليبيا، وحذر " امل –الجزائرية  –وطلب الرئيس التونس ي من إيطاليا دعم املبادرة التونسية 

الرئيس التونس ي ناقش مع الجانب اإليطالي آليات دعمها إن السبس ي " من تقسيم ليبيا. وقال " الجهيناوي " 

 للمبادرة التونسية املشتركة مع الجزائر ومصر. 

د حل توافقي شهدت العاصمة التونسية خالل فبراير، اجتماع وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، إليجا

بين أطراف األزمة الليبية، واتفق املجتمعون على مواصلة جهودهم لتحقيق املصالحة الشاملة في ليبيا دون 

ليبي. تدعمه الدول الثالث، وترعاه األمم املتحدة. ورفض وزراء خارجية  –إقصاء أي طرف ضمن حوار ليبي 

الخارجية في شؤون ليبيا، وأكدوا العمل سوية من الدول الثالثة أي حل عسكري لألزمة الليبية، والتدخالت 

أجل ضمان وحدة املؤسسات الليبية املنصوص عليها في االتفاق السياس ي الليبي املوقع في "الصخيرات". وأكد 

البيان الختامي للقاء الوزراي، على استمرار جهود الدول الثالثة في التننسيق فيما بينها والتواصل مع كافة 

اسية في ليبيا. وأعلن الوزراء الثالثة رفع نتائج االجتماع للرؤساء التونس ي، املصري، والجزائري. األطراف السي

باإلضافة إلى تقديم إحاطة شاملة لألمين العام لألمم املتحدة واألمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس 

دى املنظمات الثالث، تحت مسمى تحاد اإلفريقي. على أن تعتبر اإلحاطة وثيقة رسمية تعتمد لمفوضية اال

 إعالن تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا. 

على خلفية زيارة األمين العام لحركة مشروع تونس محسن مزروق خالل فبراير ملدينة املرج الليبية، وزيارته 

سية أن تكون الزيارة قد تم جلس النواب خليفة حفتر، نفت الرئاسة التونمل الليبي التابعلقائد الجيش 

التنسيق لها مع الرئاسة أو وزارة الخارجية التونسية. وقال بيان الرئاسة أنها علمت من خالل اتصال هاتفي 

باإلعالم عن وجود وفد حزبي تونس ي في ليبيا لدعم مبادرة الرئيس التونس ي حول التسوية السياسية في ليبيا، 

 ةرزوق " املسؤول السابق بحركة نداء تونس ورئيس الجمهورية التونسييذكر أن هناك خالفات حادة بين " م

 ". " الباجي السبس ي

استمرت االضطرابات التي تشهدها املناطق التونسية املتاخمة للحدود الليبية خالل شهر فبراير، حيث قام 

تهم السلطات عدد من أهالي مدينة " بن قردان " بإغالق منفذ " رأس جدير " الحدودي، مجددين مطالب
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م بأي رسوم جمركية على البضائع التي يعبرون بها من ليبيا تجاه إلزامهالحدودية على الجانب الليبي بعدم 

ن إرئيس النقطة الحدودية على الجانب الليبي "“تونس، عبر املنفذ البري " رأس جدير". وقال " محمد جرافة 

ع واملحروقات دون اعتراض الجانب الليبي" وقال " املسافرين من الجانب التونس ي ينقلون كل أنواع السل

ن املعتصمين يطالبون بأن يتم تسجيل االتفاق الذي وقع بينهم وبين عدد من بلديات املنطقة إجرافة " 

الغربية، لدى الجهات الرسمية في ليبيا، ويقض ي االتفاق الذي رفضته السلطات الليبية خالل شهر يناير، بأن 

 –من ضمنها السلع املدعومة  –ن للمنفذ البري رأس جدير كل أنواع السلع الغذائية و ابر ن العو ينقل التونسي

 املحروقات من دون اعتراض الجانب الليبي على ذلك.

ستواصل تونس جهودها الرامية لتوحيد جهود القاهرة والجزائر، لتطبيق مبادرة الدول الثالث إليجاد حل 

تسريع تنفيذ اتفاق " الصخيرات". كما أن إعالن تونس الوزاري حول ليبيا، سياس ي شامل في ليبيا، يضمن 

 لجهود املبادرة الثالثية في كسب الدعم اإلقليمي والدولي لها. ولكن التحدي األبرز سيكون 
ً
 واضحا

ً
شكل تقدما

 م
ً
ن جهة قدرة الدول الثالث على تنفيذ آليات املبادرة، خاصة أن أدوات التنفيذ ليست واضحة، خصوصا

الرفض املتوقع لبعض أطراف النزاع الليبي لتنفيذ هذه املبادرة. كما أن الحكومة التونسية لن تكون قادرة على 

املدى القريب احتواء االضطرابات املتكررة التي يقودها أهالي وتجار املناطق الحدودية التونسية املتاخمة 

 لليبيا. 

 الجزائر:

تحاد اإلفريقي ي الفروف " عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون املغاربية واالقال وزير الخارجية الروس ي " سيرج

ن بالده تشدد على أهمية دعم املساعي الهادفة إلى إالجزائري " عبد القادر مساهل " وجامعة الدول العربية 

، ملواجهة تجاوز العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق " الصخيرات" من خالل الحوار الشامل بين الفرقاء الليبيين

الوزير الروس ي على دور  وأثنىالتحديات التي تواجه ليبيا وفي مقدمتها مكافحة اإلرهاب وبناء املؤسسات. 

الجزائر الداعم إليجاد حل لألزمة الليبية، ومن جهته عبر نائب مساعد كاتب الدولة األمريكي ملصر ودول 

لجهود الوساطة الجزائرية في األزمة الليبية. كما  املغرب العربي " جون ديسروشر " عن دعم الواليات املتحدة

قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الفرنسية " إيليزابيث غيغو " أن بالدها ممتنة للجهود 
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الجزائرية من أجل استرجاع السلم في مالي وتسوية األزمة في ليبيا. كما أعلن مساهل عن نيته إجراء جولة 

املناطق الليبية تلبية للدعوة التي قالت وكالة األنباء الجزائرية أنها تلقاها من وفود  مكوكية إلى العديد من

ليبية زارت الجزائر. وقام " مساهل " بزيارة إلى الدوحة والتقى خاللها وزير الخارجية القطري " محمد بن عبد 

الخارجية الجزائري " رمضان الرحمن" ناقش الوزيران خاللها تطورات األوضاع في ليبيا. كما استقبل وزير 

لعمامرة " وزير خارجية الكونغو " جان كلود غاكوسو" وبحث الجانبان نتائج اجتماع اللجنة األفريقية رفيعة 

طلع الوزير الكونغولي نظيره الجزائري آخر تطورات جهود اللجنة لإلسهام في حل أاملستوى حول ليبيا، و 

 سياس ي لألزمة الليبية.

خالل شهر فبراير في استقبال الوفود الليبية، لغرض إتمام الوساطة الجزائرية لحل األزمة استمرت الجزائر 

تحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية " عبد القادر مساهل الليبية، حيث استقبل وزير الشؤون املغاربية واال

غرفة عمليات البينان " عدد من أعضاء لجنة الحوار السياس ي الليبي، باإلضافة إلى استقباله لوفد من 

املرصوص، والذي التقى بعدد من املسؤولين بالحكومة الجزائرية. كما استقبلت الجزائر وفدا ضم ممثال عن 

 املجلس البلدي للزنتان وأعضاء من مجلس النواب، ترأس الوفد وزير الدفاع األسبق " أسامة اجويلي".

اعدات اإلنسانية إلى بلدية غات، واملناطق الليبية أرسلت الجزائر خالل شهر فبراير دفعة جديدة من املس

املتاخمة للحدود الجزائرية، يذكر أن هذه الدفعة قد سبقها دفعات أخرى خالل األشهر املاضية قدمتها 

 في املستلزمات الطبية والغذائية كنتيجة لحالة 
ً
 حادا

ً
الحكومة الجزائرية للمناطق الليبية التي تعاني نقصا

 س ي التي تعانيها ليبيا. االنقسام السيا

ستواصل الجزائر في مارس جهودها تجاه القضية الليبية بقصد إنجاح اللقاء املخصص لبحث حل لألزمة في 

والذي تحاول الجزائر أن تجعله تتويجا  2017ليبيا والذي أعلن مساهل مرارا بأنه سيعقد نهاية شهر مارس 

لتي تواصلت ألجل ضمان نجاحها مع كل األطراف الليبية واإلقليمية وا 2014ملبادرتها التي أطلقتها سنة 

 واإلفريقية والدولية. ومن املتوقع أن يحضر اللقاء الرئيسان التونس ي واملصري.
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 :السودان

نفى الرئيس السوداني " عمر البشير " دعم بالده ألي فصيل من الفصائل املتصارعة في ليبيا بالسالح بعد 

القذافي، واعتبر أن أي فراغ في ليبيا سيؤثر على املنطقة بكاملها، ولهذا السبب فإن بالده  سقوط نظام معمر

ن بالده تعترف بحكومة الوفاق الوطني، كحكومة شرعية لليبيا. إتدعم حل القضية الليبية، وقال " البشير " 

يمات اإلرهابية من أن تجد وشدد الرئيس السوداني على أن خلق االستقرار في ليبيا سيؤدي إلى حرمان التنظ

 لتصريحاته التي أدلى بها لصحيفة " اال
ً
تحاد " اإلماراتية. وأرجع " البشير " ظهور لها موطئ قدم فيها، وفقا

التنظيمات اإلرهابية في ليبيا عندما بدأ الصراع بين " فجر ليبيا وقوات الكرامة "، وأضاف أن بالده عندما 

توحيد املكونات الليبية. وأشار إلى قيام بالده بإغالق حدودها مع ليبيا ألن هناك  بدأت األزمة في ليبيا كان همها

 لتصريحات الرئيس السوداني لصحيفة " 
ً
من تسلل عبر الحدود وانضموا إلى حركات وتنظيمات إرهابية. وفقا

 االتحاد". 

راير مطالبتها أثناء لقاء وفد خبراء من مجلس األمن معني بمراقبة جددت الحكومة السودانية خالل فب كما

الذي ينص على حظر السالح على ليبيا، طالبته السودان بابعاد حركات املعارضة  1973تنفيذ قرار املجلس 

السودانية " الدارفوية " من ليبيا وجنوب السودان. وقال املتحدث باسم الخارجية السودانية " قريب هللا 

 ن يقوم فريق الخبراء بالضغط على هذه املجموعات وإلحاقها بالعملية السياسية في السودان. إر" خض

ال تزال الحكومة السودانية تحاول نفي االتهامات املتواصلة لها، بدعم أحد أطراف النزاع الليبي، وتسعى 

حة والتي تتمركز بالجنوب الليبي، لتأمين حدودها والتضييق على املجموعات السودانية املعارضة املسل

وتورطت بحسب تقارير أممية في النزاع املسلح في ليبيا. من املتوقع أن تسعى السودان لدعم مبادرة دول 

السودانية املشتركة ومحاولة  –الجوار إلحالل السالم في ليبيا، وستقوم بتكثيف وجودها على الحدود الليبية 

املجموعات املسلحة بين البلدين. باإلضافة إلى أن الخرطوم ستضاعف من ضبط أعمال تهريب السالح وتنقل 

 اتصاالتها بدول الجوار لإلسهام في أي تسوية ترعاها هذه الدول. 

 

 

http://bit.ly/2mjmpLW
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عقد البرملان العربي جلسة عادية خالل شهر فبراير، دعا في ختامها إلى تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا 

لى ضرورة إوأشار البيان الختامي للبرملان  ل القوى السياسية، وتتحصل على الثقة من مجلس النواب،تمثل ك

دخل في شؤون ليبيا الداخلية. البيان عن رفضه الت أشارة ليبيا واستقاللها السياس ي، و املحافظة على وحد

ود البعثة األممية لدى ق بين جهالبرملان العربي دعمه لجهود آلية دول الجوار الليبي، وطالب بالتنسي أكدو 

لالتفاق السياس ي  للحوار بين األطراف الليبية وفقا ريقي وجامعة الدول العربية، دعماتحاد اإلفليبيا واال

املوقع في الصخيرات، كإطار للحل السياس ي لألزمة الليبية. وأكد األمين العام لجامعة الدول العربية " أحمد 

بالعمل من أجل التوصل لتسوية شاملة لخروج ليبيا من أزمتها، وجدد " أبو  أبو الغيط " التزام الجامعة

الغيط " هذا اإللتزام عقب لقاء جمعه في القاهرة مع نائبي رئيس املجلس الرئاس ي املقاطعين " علي القطراني " 

 و" عمر األسود ".

ع رئيس املجلس األعلى للدولة " من جهته عقد مبعوث جامعة الدول العربية " صالح الدين الجمالي " لقاًء م

عبد الرحمن السويحلي"، ناقشا خالله دور الجامعة في دعم اتفاق الصخيرات واملؤسسات املنبثقة عنه. 

 وناقش " الجمالي " في العاصمة طرابلس مع رئيس املجلس الرئاس ي " فايز السراج " مستجدات األزمة الليبية. 

فة في حي أبو سليم وسط طرابلس، ناشد األمين العام لجامعة الدول وعلى خلفية اندالع االشتباكات العني

العربية " أحمد أبو الغيط " أطراف االشتباكات، باإللتزام بوقف إطالق النار واالمتناع عن اتخاذ أي اجراء من 

 للبيان الصادر عن " أبو الغيط ". وأثنى األم
ً
ين العام شأنه أن يؤدي إلى تصعيد حدة التوتر بالعاصمة، وفقا

للجامعة، على دور املجلس الرئاس ي إليقاف االشتباكات وتثبيت اتفاق وقف إطالق النار بين أطراف 

 االشتباكات.

ستستمر جامعة الدول العربية في نشاطها الرامي إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا، بعد غيابها عن 

يبيا، كما ستكثف وستواصل اتصاالتها مع كافة أطراف النزاع في لاملشاركة في إحداث تسوية لألزمة الليبية. 

من خالل  تحاد اإلفريقي والبعثة األممية لدى ليبيا، لدعم مبادرة دول الجوار الليبي للحلاتصاالتها مع اال

 الترويكا الثالثية.
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واليات املتحدة تحاد األوروبي واللجامعة على دعم سياس ي أكبر من االكما أنه من املتوقع أن تتحصل ا

لتشجيع عملها من أجل حل األزمة الليبية.  ولكن من املستبعد أن تبدأ الجامعة على املدى القريب، العمل من 

أجل توحيد الصف العربي إزاء القضية الليبية عبر قرارات ملزمة ملؤتمر القمة العربية بكف تدخالت بعض 

 الدول العربية في دعم بعض أطراف 
ً
. وستعزز جامعة الدول العربية بدعم مالنزاع عسكريا

ً
 بادرةوسياسيا

  دول جوار ليبيا إلى جانب استمرار دعمها للترويكا اإلفريقية العربية األممية.

   

تحاد اإلفريقي خالل شهر فبراير جهوده الرامية للمساهمة في إيجاد حل سياس ي لألزمة الليبية، وفي واصل اال

طار بحث وزير الخارجية الكونغولي " جان كلود غاكوسو " مع وزير الخارجية الجزائري " رمضان هذا اإل 

هر العمامرة " نتائج اجتماع اللجنة األفريقية رفيعة املستوى حول ليبيا والتي عقدت آخر أعمالها خالل ش

 من قمة اال
ً
قى وزير الخارجية الكونغولي ديس بابا بالشهر نفسه. والتأتحاد اإلفريقي في يناير، وتلقت دعما

الذي تترأس بالده اللجنة اإلفريقية، وزير الخارجية املصري " سامح شكري" واستعرض الجانبان تطورات 

األوضاع في ليبيا، ورحب الوزيران بقرار القمة اإلفريقية ضم دول الجوار الليبي لعضوية اللجنة اإلفريقية 

جراه وزير الخارجية أهود حل األزمة الليبية عبر لقاء اإلفريقية في جحول ليبيا. كما عززت القاهرة املشاركة 

 الجزائر علىاملصري في القاهرة مع سفراء الدول اإلفريقية املعتمدين لدى مصر. ومن جهتها حافظت 

اتصاالتها باألطراف الفاعلة داخل اإلتحاد اإلفريقي، لدعم املشاركة اإلفريقية في حل النزاع الليبي، ودعم 

 التفاق السياس ي الليبي املوقع في الصخيرات. ا

من املتوقع أن تواصل اللجنة األفريقية رفيعة املستوى حول ليبيا، جهودها من أجل دعم حل سياس ي شامل 

ية أو من لألزمة الليبية، باإلضافة إلى استمرار دعمها لدول الجوار الليبي، سواء من جهة تفعيل املبادرة الثالث

تحاد اإلفريقي املعنية بقضايا اإلرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية. كما أنه من لتنسيق بين دول االجهة ا

 من اهتمام االاملتوقع أن تنال اللجن
ً
تحاد األوروبي، خاصة فيما يخص القضايا سالفة ة اإلفريقية مزيدا

ة ليبيا خالل شهر فبراير، وهذه الزيارة الذكر. سبق للجنة اإلفريقية خالل شهر يناير أن أعلنت عن نيتها زيار 

لم تتحقق، ويرجح أن يكون تأخيرها وعدم اإلعالن عن سبب التأخير، يعود لألوضاع األمنية التي تشهدها 
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ليبيا، باإلضافة إلى عدم إحداث تطور جذري على مشهد االنقسام السياس ي بالبالد. وربما هذا التأخر في زيارة 

 ع
ً
لى فاعلية اللجنة اإلفريقية كطرف فاعل في آلية الحل للنزاع الليبي. خاصة مع توافد العاصمة قد يؤثر سلبا

 ن على طرابلس. لين األوروبيياملسؤو 

 

استضافت العاصمة املالطية " فاليتا " خالل فبراير قمة أوروبية أصدر الزعماء األوروبيين في ختامها وثيقة 

الطا" تبنت الوثيقة أساسيات العمل األوروبي املشترك ملواجهة ظاهرة الهجرة غير سميت بــ " إعالن م

ن على دعم إيطاليا من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها السلطات و ، وأكد الزعماء األوروبيقانونيةال

جرين غير اإليطالية مع املجلس الرئاس ي أواخر شهر يناير املاض ي. من أجل مواجهة تصاعد أعداد املها

 الشرعيين القادمين من ليبيا. 

أعلن " ينس ستولتنبيرغ " األمين العام لحلف شمال األطلس ي " الناتو " عن استعداد الحلف مساعدة ليبيا 

على بناء املؤسسة العسكرية وأجهزتها االستخباراتية في حال تقدمت ليبيا بطلب رسمي للحلف، واشترط " 

ؤسسات تحت سلطة مدنية ليبية. جاء موقف األمين العام للناتو، خالل ستولتنبيرغ " أن تكون هذه امل

اجتماع عقده برئيس املجلس الرئاس ي " فايز السراج " بمقر الحلف األطلس ي في بروكسل. واعتبر املسؤول 

نه إالسراج "  “وقال األوروبي بأن الحلف لديه تجارب مماثلة ناجحة في دول أخرى مثل البوسنة وأفغانستان. 

"ال يستبعد إمكانية التعاون مع " الناتو " وأنه هذا التعاون يمكن أن يشمل رفع قدرات املؤسسة العسكرية 

 للسراج.
ً
 وتحسين أداء هياكلها ملكافحة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب " وفقا

 على دعوة املبعوث األممي لدى ليبيا " مارتن كوبلر " لالتحاد األو 
ً
روبي أن يعيد افتتاح مقر بعثته في تعليقا

تحاد منفتح على فكرة إعادة فتح بعثته الدبلوماسية في ن االإالعاصمة الليبية، قالت " فيديريكا موغريني" 

 لتصريح املسؤولة 
ً
طرابلس، وأن عودتها مرتبطة بتوفر الظروف املناسبة خاصة من الناحية األمنية وفقا

 إلى اال" خالل فبراير قرار اال األوروبية. كما أعلنت " موغريني
ً
تحاد اإلفريقي تحاد األوروبي االنضمام رسميا

وجامعة الدول العربية واألمم املتحدة في البحث عن حل لألزمة الليبية، يذكر أن هذا اإلعالن هو تأكيد على 

والجامعة العربية الدعم األوروبي الذي أعلن عنه خالل شهر يناير للجهود التي تبذلها املنظومة اإلفريقية 

 وبقيادة دول الجوار الليبي إليجاد آلية سياسية لتفعيل اتفاق الصخيرات. 
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تحاد األوروبي " فيدريكا موغريني " أن الهجوم الذي استهدف ثلة العليا للسياسة الخارجية باالاعتبرت املم

هشاشة الوضع األمني في  املوكب الذي كان يضم رئيس ي املجلس الرئاس ي واملجلس األعلى للدولة، يدل على

أن الهجوم يعد محاولة واضحة لعرقلة العملية السياسية. ودعت " موغريني " جميع  طرابلس، وأضافت

األطراف في ليبيا إلى حماية السكان املدنيين، في معرض تعليقها على االشتباكات التي شهدها حي أبو سليم 

 بالعاصمة طرابلس، 

 أوروبيا
ً
ضم وزراء خارجية الدول األعضاء باإلتحاد، بحث العديد من امللفات والقضايا  وشهد فبراير اجتماعا

الدولية، ومن ضمنها امللف الليبي، واجمع الوزراء األوربيين على تجديد دعمهم السياس ي لحكومة الوفاق 

ي املؤيد الوطني، باإلضافة إلى التعاون مع جامعة الدول العربية واإلتحاد اإلفريقي، ورغم املوقف الجماع

للمجلس الرئاس ي، إال أن مسؤولة الشؤون الخارجية باإلتحاد األوروبي " فيديريكا موغيريني" قالت إن فشل 

 عن املجلس الرئاس ي الحالي. وأعلنت " 
ً
حكومة الوفاق يجعل اإلتحاد يفكر في تشكيل هيئة جديدة بدال

مستعد لتغيير موقفه تجاه مسألة االعتراف موغيريني " عقب لقاء وزراء الخارجية األوروبيين بأن اإلتحاد 

 في 
ً
بالطرف الذي يحكم ليبيا، يذكر أن شهري ديسمبر من العام املاض ي ويناير العام الجاري، قد شهدا تغييرا

املواقف الدولية إزاء مسألة رفض فتح االتفاق السياس ي الليبي وتعديله، باإلضافة إلى مسألة تعديل املجلس 

 تشكيل حكومي آخر بديل عنه. الرئاس ي أو اقتراح 

تحاد األوروبي بإقامة معسكرات اال خالل شهر فبراير، رئيس البرملان األوروبي " أنطونيو تاجاني "  طالب

الستقبال الالجئين واملهاجرين في ليبيا، وإبرام اتفاقية مع الجانب الليبي تتيح تنفيذ هذا املطلب، وجددت 

بسبب غياب مؤسسة قوية وفاعلة في ليبيا قادرة على إدارة هذه أملانيا رفضها لتنفيذ هذا الطلب، 

 لألوضاع األمنية املتردية التي تشهدها ليبيا، كما عبر وزير الخارجية املفوض بحكومة 
ً
املعسكرات، نظرا

تحاد ن االإفي تصريحات صحفية " الوفاق الوطني " محمد سيالة " مطالبات رئيس البرملان األوروبي وقال

 كتافنا " على حد تعبيره. أرفض تحمل مسؤولياته ويلقيها على ي األوروبي

وروبي ملواجهة ن نجحوا في إصدار وثيقة " إعالن مالطا " املنظمة آلليات التعاون األ رغم أن الزعماء األوروبيي

ال اإلفريقي، ، إال أن املوقف األوروبي إزاء إقامة معسكرات لتجميع الالجئين بالشمالهجرة غير القانونية
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. حيث تعارض أوخاصة ليب
ً
ملانيا تطبيق هذا املقترح في ظل األوضاع الراهنة بليبيا. بينما يا، ال يزال منقسما

القادمة من ليبيا، خاصة بعد حصول  جهة موجات املهاجرينيمكن توقع استمرار إيطاليا في التحرك ملوا

برمتها مع املجلس الرئاس ي لحكومة اتفاقية التعاون التي أ بي لتنفيذتحاد األورو إليطالية على دعم االالحكومة ا

الوفاق الشهر املاض ي. وال يتوقع أن ينجح االتحاد األوروبي في برامج التدريب التي يقيمها لعناصر خفر 

السواحل الليبي، خاصة في ظل استمرار تمركز ونفوذ مجموعات التهريب على الساحل الليبي، وكنتيجة لذلك 

تحاد األوروبي، لن تستطيع العمل بفاعلية قبالة السواحل الليبية، م ليبية مدربة من قبل االن أي أطقفإ

 يين. ج منها قوارب املهاجرين غير القانونطاملا لم تستطع ضبط الشواطئ التي تخر 

اس ي تحاد األوروبي إزاء التركيبة الحالية للمجلس الرئاس ي، وتعديل بعض بنود االتفاق السيكما أن موقف اال

 أكثر على مطالب املعارضين له، ولكن من غير املتوقع أن يعيد االتحاد 
ً
الليبي، من املرجح أنها ستشهد انفتاحا

األوروبي االتصال باملؤتمر الوطني ورئيسه املتواري عن املشهد السياس ي " نوري أبو سهمين". أو إجراء 

يل"، إلشراكهم في تسوية سياسية تضمن اتصاالت رسمية مع رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني "خليفة الغو 

تحاد األوروبي من وبالنسبة ملوقف اال مشاركة جميع أطراف النزاع في ليبيا وال تستبعد األطراف الفاعلة. 

 في حالة استمرت رئاسته في رفض مقترحات التسوية السياسية 
ً
مجلس النواب من املتوقع أنه سيزداد تصلبا

الواليات املتحدة األمريكية  ترتباك في حالة أعلنملوقف األوروبي قد يصيبه اال أن ا وتنفيذ " الصخيرات". كما

 عن نيتها تغيير مواقفها بشكل جذري إزاء رؤيتها لحل األزمة الليبية.

  :يطالياإ

مليون يورو ملكافحة الهجرة  200أعلن وزير الخارجية اإليطالي مطلع فبراير عن تخصيص حكومة بالده ملبلغ 

ة في البحر املتوسط وأفريقيا. ويخصص املبلغ لتمويل " صندوق أفريقيا" الذي سيمول األنشطة نيقانو غير ال

التي تضمن وقف املهاجرين من خالل رصد الحدود بين البلدان األفريقية ومن بينها ليبيا. يأتي تخصيص 

ودول أفريقية أخرى  الحكومة اإليطالية لهذا املبلغ ضمن جهودها املتواصلة لبناء تعاون مثمر مع ليبيا

مجلس النواب قد استنكر توقيع رئيس املجلس الرئاس ي " فايز السراج " ملذكرة وكان الهجرة. موجات ملواجهة 

تفاهم مع رئيس الحكومة اإليطالية " باولو جينتلوني " بشأن "التعاون في مجاالت التنمية ومكافحة الهجرة 

 يز أمن الحدود بين إيطاليا وليبيا". تجار بالبشر والتهريب وتعز الشرعية واالغير 
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يطالي " أنجيلينو ، أعلن وزير الخارجية اإل قانونيةوضمن الجهود اإليطالية املبذولة ملواجهة الهجرة غير ال

يشمل االتفاق إقامة  ليبيا، وأنتحاد األوروبي يرغب في التوصل التفاق إلدارة الهجرة مع ألفانو" أن اال

وزراء خارجية الدول األعضاء  وصدر تصريح " ألفانو " قبل أسبوع من اجتماع مخيمات لالجئين بليبيا. 

تحاد مع تركيا، يشترط أن يكون فاق مماثل لالتفاق الذي أبرمه االن توقيع اتإتحاد. وقال الوزير اإليطالي باال

مع وزير  بعد تحقيق االستقرار السياس ي في ليبيا. جاءت تصريحات " ألفانو " خالل مؤتمر صحفي مشترك

على املقترح  -ودول ومنظمات أوروبية أخرى  –الذي تتحفظ بالده ية األملاني " سيغمار غابرييل " الخارج

 اإليطالي وترجع تحفظها لألوضاع األمنية املتردية في ليبيا.

ية عن وبالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء اإليطالي " باولو جينتوليني " إلى لندن، كشفت مصادر صحفية بريطان

، ملواجهة أزمة الهجرة –املعين من مجلس النواب  –توجه بريطانيا وإيطاليا للتقارب مع قائد الجيش الليبي 

األرض في ليبيا خاصة  وأوضحت املصادر البريطانية أن "لندن وروما تدركان حجم التغير في موازين القوى على

 ".في الشرق 

الخارجية اإليطالية ترحيبها بمبادرة دول جوار ليبيا ودور اإلتحاد تحاد األوروبي أعلنت وبالتناغم مع موقع اال

 اإلفريقي وجامعة الدولة العربية لحل األزمة الليبية بالتنسيق ودعم جهود الوساطة األممية في ليبيا. 

رفضت السفارة اإليطالية في ليبيا، اتهامات عضو مجلس النواب " إبراهيم الزغيد " إليطاليا بأنها قامت 

التي أعلنت " سرايا الدفاع عن بنغازي " عن اسقاطها ة التابعة لقوات عملية الكرامة، إسقاط املروحيب

بالقرب من قاعدة الجفرة. وأبدت السفارة استغرابها من اتهامات " الزغيد " ووصفتها بأنها هزلية وغير 

والتقى رئيس مجلس النواب " عقيلة  مسؤولة. وقام السفير اإليطالي لدى ليبيا " جوزيبي بيروني " بزيارة طبرق 

صالح". كما زار " بيروني " مدينة مصراتة والتقى خالل الزيارة املجلس البلدي للمدينة وعضو مجلس النواب 

عن مصراتة " محمد الرعيض". وناقش السفير اإليطالي مع رئيس املجلس األعلى للدولة " عبد الرحمن 

 ئرة املشاركة في االتفاق السياس ي الليبي. السويحلي" الجهود املبذولة لتوسيع دا

شهد فبراير تقديم رئيس الحكومة اإليطالية " باولو جينتيلوني" لتقرير خاص حول األمن في بالده، اعتبر أن " 

 وأن هذه 
ً
املواقف التي تتصف باملسؤولية والتي تتبناها السلطات الليبية الحالية والسراج أمر مهم جدا

أن " هذا ال يمحو إلى ". ولفت التقرير  وتحترمها " بحسب نص تقرير " جينتيلوني السلطات تطلق رسالة

 للتقرير. 
ً
 هشاشة الوضع الليبي، بل يخبرنا أن هناك أرضية يجب العمل عليها " وفقا



 

 

اتقرير شهر   -الحالة الليبية   31  2017ير فبر

 

ض تقرير لحصيلة عمل ومن جهته قام املدير العام لقسم اإلعالم باملخابرات اإليطالية " ألساندرو بانسا " بعر 

ن أمام لجنة املخابرات بالبرملان اإليطالي، ولخص التقرير التهديدات األمنية القادمة م 2016لسنة  خابراتامل

ية واإلرهاب وأمن الطاقة في إيطاليا، كما استعرض التقرير أداء السلطات قانونليبيا في قضية الهجرة غير ال

وجود أي دليل على تسلل جماعات جهادية من ليبيا  اإليطالية في تعاطيها مع األوضاع في ليبيا. ونفى " بانسا "

عبر موجات املهاجرين غير الشرعيين القادمة من ليبيا، ولم يستبعد " بانسا" وجود مخاطر مباشرة على أمن 

أن إمدادات الطاقة إلى لى بالده. وأشار التقرير األمني إيطاليا نتيجة لتدفقات املهاجرين غير الشرعيين إ

من  %4من الغاز و %7يا، ورغم األوضاع املضطربة في ليبيا فإنها لم تتأثر، وقد وفرت قرابة القادمة من ليب

 2016.النفط الذي استوردته إيطاليا خالل سنة 

ية القادمة من ليبيا، وستعمل روما على تطوير قانونالهجرة غير ال موجات ستواصل إيطاليا جهودها ملواجهة

ضافة إلى عملها على املحافظة على كسب التأييد األوروبي لجهودها في ليبيا، ومن اتصاالتها مع طبرق، باإل 

املتوقع أن تعزز روما تعاونها مع الواليات املتحدة لكسب تأييد اإلدارة األمريكية الجديدة لخطوات إيطاليا 

األوضاع األمنية في إيطاليا، الرامية إلنهاء األزمة الليبية ومواجهة التحديات التي تمثلها الفوض ى في ليبيا على 

باإلضافة إلى حماية وتأمين امدادات الطاقة القادمة إليطاليا من ليبيا. كما أن إيطاليا سترفع وتيرة تعاونها مع 

الجزائر وتونس ودعم املبادرة الثالثية لدول جوار ليبيا، وإن كان من الصعب التنبؤ بطبيعة التنسيق بينها 

كما أن إيطاليا  ريجيني.لوجيو مقتل طالب الدكتوراة اإليطالي  حسم وإنهاء قضيةوبين القاهرة في ظل عدم 

 ة وتمويل مشاريع في ليبيا. قتصادية واإلسهام في جهود اإلغاثستسعى لتأمين مصالحها اال

  :ملانياأ

ل"، رئيس على هامش فعاليات مؤتمر " ميونيخ " لألمن في أملانيا، التقت املستشارة األملانية " أنجال ميرك

املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني " فايز السراج "، بحث اللقاء سبل تعاون البلدين، في مجاالت 

مكافحة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية، باإلضافة إلى دعم مجاالت الطاقة، الصحة، التعليم. وعرضت " 

فعيل االتفاقيات الثنائية السابقة املوقعة تدريب الحرس الرئاس ي، ورغبة املانيا في ت اميركل " استعداد بالده

 بين ليبيا وأملانيا. 
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ملانيا خالل فبراير، رفضها إلقامة معسكرات لتجميع املهاجرين في ليبيا، يمولها اإلتحاد األوروبي، أوجددت 

حيث استبعد وزير الخارجية األملاني " زيجمار جابرييل " تنفيذ هذا املقترح في ظل الفوض ى السياسية 

االنفالت األمني التي تشهدها ليبيا. كما وصف وزير الخارجية األملاني مقترح وزير الخارجية النمساوي بإقامة و 

 في شمال أفريقيا، بأنها " غير واقعية".  سات لتجميع املهاجرينمعسكر 

، وناقش التقى السفير األملاني لدى ليبيا " كريستيان بوك " بالنائب األول لرئيس املجلس األعلى للدولة

الجانبان تطورات األوضاع السياسية في ليبيا، وأهمية تنفيذ اتفاق الصخيرات والتوافق على التعديالت 

 املقترحة عليه.

أعلنت السفارة األملانية لدى ليبيا، أنها قامت بإرسال ألواح شمسية ملستشفى األطفال في بنغازي ألغراض 

ته أليبيا وصندوق االستقرار الذي أنشملانيا بدعم أإطار التزام ساعدة األملانية في توليد الطاقة، وجاءت امل

 البعثة األممية لدى ليبيا بالتعاون مع املجلس الرئاس ي لتلبية االحتياجات اإلنسانية في ليبيا. 

ضها ، خاصة القادمة من ليبيا، وستواصل رفروما ملواجهة الهجرة غير القانونية ملانيا من تنسيقها معأستعزز 

تحاد األوروبي، طاملا لم تستقر بيا وإقامة مخيمات لهم يمولها االللمقترحات األوروبية بتجميع املهاجرين في لي

األوضاع في ليبيا، ومن غير املستبعد أن تقوم السلطات األملانية بتقديم املساعدة للمجلس الرئاس ي في 

في ليبيا. ويتوقع أن تقوم برلين بتأييد أي تعديل  مجاالت تدريب وتأهيل األجهزة األمنية واملؤسسة العسكرية

مقترح لبنود االتفاق السياس ي الليبي. طاملا كان وفق إطار توافقي بين أطراف األزمة الليبية. كما أن املانيا 

ستستمر في دعم جهود إنقاذ الالجئين واملهاجرين في البحر واملتوسط، باإلضافة إلى توسيع تواصلها مع 

 بية العاملة في هذا املجال. الجهات اللي

  :فرنسا

طالبت لجنة الشؤون الخارجية بالبرملان الفرنس ي، الحكومة الفرنسية بأن تواصل الدعوة إلى تسوية سياسية 

فايز السراج. كما ورئيس املجلس الرئاس ي جلس النواب خليفة حفتر التابع ملفي ليبيا بين قائد الجيش الليبي 

للمبادرة التي تقودها دول   -املانيا وإيطاليا  –ن و األوروبيي بأن ينضم شركاء فرنسا أوص ى تقرير برملاني فرنس 

الجوار الليبي لتحقيق حل لألزمة الليبية، وشددت التقرير على توثيق فرنسا للمشاورات مع الجزائر. 
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يتطلب وحدة جميع  باإلضافة إلى مصر وتونس. واعتبر التقرير البرملاني الفرنس ي بأن " االنتصار على اإلرهاب

القوى الليبية تحت سلطة مدنية برئاسة " فايز السراج "، واعتبر التقرير بأن هناك "حاجة ملحة إليجاد بنية 

 ل
ً
 . "حفتر في تركيبة عسكرية تنال قبول جميع األطرافلألمن القومي تعطي مجاال

ابيث غيغو " عن امتنان فرنسا وعبرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الوطنية الفرنسية " إيليز 

للجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية من أجل االسهام في تسوية األزمة الليبية واسترجاع السلم في مالي، 

واعتبرت األوضاع في البلدين محل انشغال مشترك بالنسبة لفرنسا والجزائر، جاءت تصريحات " غيغو " 

واالتحاد اإلفريقي " عبد القادر مساهل". وبحثت البرملانية الفرنسية عقب لقاء جمعها بوزير الجامعة العربية 

رفيعة املستوى مع وزير الخارجية التونس ي " خميس الجهيناوي " املبادرة التونسية الرامية إلى إيجاد حل 

 سياس ي في ليبيا. 

لليبي املوقع في جددت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، " بريجيت كرومي " دعم فرنسا لالتفاق السياس ي ا

الصخيرات واملؤسسات املنبثقة عنه، جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمعها برئيس املجلس األعلى للدولة " عبد 

الرحمن السويحلي". وأشارت " كرومي " إلى أن بالدها اعترفت باملجلس األعلى للدولة منذ تأسيسه "كجسم 

ر ن "أي أجسام أخرى خارج إطاإلرئاس ي". وقالت لنواب واملجلس اشرعي يؤدي مهامه بالتعاون مع مجلس ا

 لتصريحات " كرومي".ز االتفاق السياس ي، هي أجسام موا
ً
 ية وغير معترف بها دوليا" وفقا

ستواصل فرنسا تقديم الدعم السياس ي واالستخباراتي للقوات املسلحة التابعة ملجلس النواب، بالتوازي مع 

في الصخيرات. كما أن باريس ستواصل تنسيقها مع دول الجوار الليبي  ملوقععم االتفاق السياس ي الليبي اد

ودول الصحراء ملواجهة التحديات التي تمثلها الجماعات الجهادية باملنطقة، كما أن األزمة الليبية قدمت 

الساحة لفرنسا فرصة سانحة لتعزيز نفوذها في القارة اإلفريقية، وبالتالي فإن وجود فرنسا كالعب فاعل في 

 داخل االالليبية 
ً
 مميزا

ً
تحاد األوروبي وكذلك في تطوير عالقتها مع واشنطن. كما ستعمل سيضمن لها موقعا

 . باملجاالت األمنية واالستخباراتيةفرنسا تكثيف مشاوراتها مع الجزائر خاصة في الجوانب املتعلقة 
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 :بريطانيا

 تفاق " الصخيرات " ال يمكن التخلي عنه، ويجب البناءن اإرجية بريطانيا " بوريس جونسون " قال وزير خا

 ، وأكد " جونسون " عليه
ً
، كما أشار االتفاق السياس ي علىأن هناك حاجة لتوحيد شرق وغرب ليبيا، استنادا

الوزير البريطاني إلى عمل بالده على مواجهة الهجرة غير الشرعية في ليبيا. وأثناء زيارته للقاهرة، بحث " 

مع نظيره املصري " سامح شكري " تطورات األوضاع في ليبيا. وقال املتحدث الرسمي باسم جونسون " 

الخارجية املصرية بأن الوزيرين ناقشا جهود مصر ودول الجوار الليبي في تقريب املواقف بين أطراف األزمة 

لجوار الليبي، بقوله إنها " الليبية. واستبق السفير البريطاني لدى ليبيا "بيتر ميليت " القمة الثالثية لدول ا

 على صعيد أمن واستقرار وازدهار ليبيا". بحسب تغريدة مليليت على موقع تويتر. 
ً
ستكون خطوة مفيدة جدا

وجدد السفير البريطاني دعم بالده للعملية السياسية في ليبيا، باإلضافة إلى دعم بريطانيا "بناء وتوحيد جيش 

 وطني وقوة شرطة يكون لديهما احتكا
ً
ر استعمال القوة ويمارسان عملهما تحت إشراف قيادة سياسية" وفقا

لتغريدة أخرى للسفير البريطاني على موقع تويتر. كما أعلن "بيتر ميليت " عن دعمه لبيان املجلس الرئاس ي 

 حول " الحرس الوطني " واعتبره " غير شرعي ويهدد بتصعيد العنف واالضطرابات في طرابلس". 

املتوقع أن تؤيد بريطانيا أي تغيير سيطال رئاسة البعثة األممية لدى ليبيا، كما أن لندن ستكثف من من 

تعاونها مع روما وبرلين في جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، باإلضافة إلى دعمها للمبادرة املقدمة من دول 

قد تتعارض في بعض تفاصيلها مع املوقف  ي سياسةنباملستبعد أن تبدأ بريطانيا في ت الجوار الليبي. ومن غير

 أن خروج لندن األوروبي إزاء مستجدات الوضع في ليبيا، على الرغم من أن السفير البريطاني في ليبي
ً
ا أكد مرارا

تحاد األوروبي، لن يؤثر على دورها في القضية الليبية، إال أن الثابت أن مصالح لندن قد تتعارض في من اال

املصالح والرؤية األوروبية حيال عدد من القضايا في ليبيا خاصة املتعلقة باإلرهاب ودور  بعض املستويات مع

ملجلس النواب، وملف الهجرة. كما أن بريطانيا ستعمل خالل شهر مارس على دعم  الجيش التابعقائد 

 املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني، وتأمين املصالح االقتصادية لبريطانيا في ليبيا. 
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 :تركيا

استقبل الرئيس التركي " رجب طيب أردوغان " في أنقرة، رئيس املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني " فايز 

 في استئناف رحالت 
ً
السراج " والذي رحب بإعادة افتتاح تركيا لسفارتها في طرابلس، وإعالن أنقرة البدء قريبا

د املفروضة على الليبيين للحصول على التأشيرة التركية. يف القيو فالخطوط الجوية التركية إلى ليبيا، وتخ

واعتبر " السراج " أن اإلجراءات التركية تدل على عمق العالقات بين الشعبين. وقام رئيس املجلس الرئاس ي في 

  ختام زيارته إلى تركيا بزيارة مصنع اإلنتاج الحربي للسالح الجوي التركي في العاصمة التركية.

بمحافظ مصرف ليبيا املركزي، وتناول  هاجتماعة السفير التركي لدى ليبيا " أحمد دوغان " شطومن ضمن أن

االجتماع سبل تفعيل االتفاقيات السابقة املوقعة بين البلدين وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، 

دوالر مالية تقدر بمليار وانتشرت خالل فبراير أنباء إعالمية عن قيام املصرف املركزي الليبي بإيداع وديعة 

أودعت بالبنك املركزي التركي، وهو األمر الذي نفاه املصرف املركزي في طرابلس. كما قام السفير التركي بزيارة 

أن السفارة التركية اتفقت العاصمة الليبية، وأعلنت الهيئة مقر الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية ب

وتشييد املساجد القديمة التي تعود للعهد العثماني في ليبيا. كما شهد فبراير معها على قيام تركيا بترميم 

مهندس وفني يتبعون للشركة التركية املنفذة ملشروع محطة أوباري الغازية  23وصول طاقم تركي مكون من 

 – حكومية –وستشمل مهامهم التحضير لتشغيل املحطة. وقام وفد من مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التركية 

بزيارة الساعدي معمر القذافي في سجنه بمدينة طرابلس. واطمئنت على حالته الصحية ولم تدل املنظمة 

 بتفاصيل أكثر حول الزيارة. 

على الرغم من التعهدات التركية التي أطلقها املسؤولين األتراك أواخر يناير، بتخفيف إجراءات الحصول على 

ين، وحددوا منتصف شهر فبراير لذلك، باإلضافة إلى استئناف الخطوط الجوية تأشيرة دخول ألراضيها لليبي

التركية لرحالتها للمطارات الليبية، إال أنه من غير املتوقع أن تنفذ الحكومة التركية هذه اإلجراءات خالل شهر 

غم الظروف ر  ة طرابلس. وستسعى السلطات الليبيةمارس، خاصة في ظل التوتر األمني الذي تشهده العاصم

األمنية بليبيا إلى تأمين عودة بعض الشركات التركية الستئناف مشاريع قد سبق لها البدء في تنفيذها بمناطق 
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مختلفة في ليبيا. كما أن أنقرة ستؤيد أي إجراءات إقليمية ودولية تعمل على تنفيذ بنود االتفاق السياس ي 

 الليبي املوقع في " الصخيرات". 

  

وصف األمين العام لألمم املتحدة "أنطونيو جوتيريس"، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق " سالم فياض" بأنه 

هو الرجل املناسب ملنصب املبعوث األممي إلى ليبيا، واعتبر " جوتيريس" عدم تمكنه من تعيين " فياض " بأنه 

ن الواليات املتحدة قد اعترضت على تعيين " فياض " "خسارة لعملية السالم الليبية والشعب الليبي"، يذكر أ

 ملارتن كوبلر، بعد اعتراض إسرائيل على هذه الخطوة. كما دعا األمين العام لألمم املتحدة " "أنطونيو 
ً
بديال

 غوتيريس" دول الجوار الليبي ملساعدة الليبيين على أن يجتمعوا وأن يعطوهم فرصة للسالم. 

لألمم املتحدة برئيس املجلس الرئاس ي " فايز السراج " أكد " غوتيريس" أن امللف  وعقب لقاء األمين العام

الليبي من أولوياته واعتبر املسؤول "األممي أن مصير ليبيا يجب أن يختاره الليبيون وحدهم وبإرادة موحدة 

 ودون تدخالت خارجية". 

إصابة في صفوف املدنيين، من  28قت حدوث مطلع فبراير أعلنت بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا أنها وث

حالة إصابة بجروح خالل شهر يناير كنتيجة لألعمال العدائية بليبيا. وطالب رئيس  12حالة وفاة و 16بينها 

البعثة " مارتن كوبلر" بالسماح للمدنيين العالقين في " قنفودة " باملغادرة بأمان. "وأن يتم تسهيل دخول 

ليهم على وجه السرعة، وطالب " كوبلر " بأن يتم منع وقوع هجمات على املدنيين من املساعدات اإلنسانية إ

 أي نوع أو استخدام املدنيين كدروع بشرية".

 أن نفوذ تنظيم الدولة في ليبيا قد تراجع بشكل كبير، وأشار إلىفي تصريحت صحفية واعتبر املبعوث األممي 

اس ي خطوة جيدة واشترط بأن يكون تحت قيادة جيش موحد، أن تشكيل الحرس الرئاس ي التابع للمجلس الرئ

ورهن " كوبلر " إتمام العملية السياسية في ليبيا بحل مشكلة الجماعات املسلحة وانتشار السالح في البالد. 

دخال تعديالت تفاق السياس ي إل كما جدد "مارتن كوبلر" خالل فبراير استعداد البعثة األممية الراعية لال

االتفاق لكي يتمكن مجلس النواب من منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني. وأشار " كوبلر " إلى  محدودة على

"وجود توافق في ليبيا واملجتمع الدولي على إجراء تغيير على تركيبة رئاسة املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق 

 الوطني". 



 

 

اتقرير شهر   -الحالة الليبية   37  2017ير فبر

 

ر إليجاد تسوية سياسية في ليبيا، وصف وإسوة باملواقف األوروبية واألمريكية املؤيدة ملبادرة دول الجوا

 في عدد من املسائل ن "اتفاق الصخيرات لم يإة " باملمتازة"، وقال " كوبلر" املبعوث األممي املبادر 
ً
كن مثاليا

 نه البد أن يخضع للتعديل حتى يتالءم مع تطلعات مختلف األطراف السياسية الليبية" على حد تعبيره.إو 

، بأن يكون امللف الليبي على رأس "جوتيريس تعهد األمين العام الجديد لألمم املتحدة "أنطونيوعلى الرغم من 

أولوياته، ولكن عدم قدرته على تعيين مرشحه الجديد " سالم فياض" ليشغل منصب ممثله الشخص ي 

 للبعثة األممية للدعم لدى ليبيا، يطرح التساؤالت حول قدرة " جوتيريس" في التحر 
ً
 في ورئيسا

ً
ك مستقال

تعامله مع تطورات القضية الليبية. خاصة مع تراجع ثقة العديد من أطراف األزمة الليبية في دور البعثة 

األممية التي رعت االتفاق السياس ي الليبي املوقع في " الصخيرات". ومن املتوقع خالل شهر مارس أن تواصل 

 على " الصخيرات". كما البعثة األممية دعم جهود دول الجوار الليبي إليجاد 
ً
حل سياس ي شامل تأسيسا

ستلتزم بتعهدات رئيسها " مارتن كوبلر" بإعادة فتح بنود االتفاق السياس ي الليبي ومراجعة التركيبة الحالية 

للمجلس الرئائس ي.  كما أن عدم قدرة البعثة األممية على إخالء املدنيين العالقين في منطقة " قنفودة" سيؤثر 

 على 
ً
الصورة التي تحاول البعثة أن تظهر بها نفسها بأنها راع للسالم وضامن لحماية املدنيين في مناطق سلبا

النزاع في ليبيا، وبالتالي سيزداد تراجع ثقة الرأي العام في أداء البعثة األممية، خاصة مع عدم قدرتها على توفير 

سانية التي أعلنت عنها خالل شهر يناير. كما أن املبالغ املالية املفترض رصدها لتمويل برامج االستجابة اإلن

موقف البعثة األممية حيال قضية الهجرة سيتطور خالل الفترة القادمة، خاصة مع إبداء اعتراضها على 

 خطط بعض الدول األوروبية لتوطين املهاجرين داخل معكسرات تقام لهذا الغرض بليبيا. 

  :الواليات املتحدة

سفارة الواليات املتحدة لدى ليبيا عن استئناف منح تأشيرات الدخول للواليات  مطلع شهر فبراير أعلنت

دول التي شملها القرار التنفيذي  7املتحدة للمواطنين الليبيين، بعد رفع الحظر املؤقت لدخول رعايا الـ 

ب العربي ومصر " للرئيس األمريكي " دونالد ترامب ". كما أعلن نائب مساعد كاتب الدولة األمريكي لدول املغر 

جون ديسروشر" أن بالده تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها الجزائر في األزمة الليبية لغرض الوصول إلى 

حل سياس ي بليبيا، جاء هذا الدعم بعد لقاء املسؤول األمريكي باملسؤولين الجزائريين. وأعلن خالل فبراير عن 
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ال هاتفي مع الرئيس التونس ي " الباجي السبس ي " تناول إجراء الرئيس األمريكي " دونالد ترامب " التص

العالقات بين البلدين، باإلضافة إلى مناقشة جهود تونس في مكافحة اإلرهاب واألوضاع االقتصادية التي 

 لبيان البيت األبيض.
ً
 تعيشها وفقا

 على إعالن تشكيل " الحرس الوطني " في العاصمة طرابلس، قال املتحدث باسم ال
ً
 –خارجية األمريكية وردا

بالوكالة " مارك تونر " إن بالده تنظره بقلق بالغ لتحرك العديد من العربات التابعة ملا يدعى الحرس الوطني 

بالعاصمة الليبية بحسب البيان الصادر عن املتحدث األمريكي. وحذر من أن نشر هذه العربات قد يسبب 

 في ط
ً
 رابلس على حد تعبير البيان.زعزعة الستقرار الوضع األمني الهش أصال

ن على ليبيا العمل على بناء قوة عسكرية وطنية موحدة تعمل تحت قيادة مدنية تكون قادرة إوقال " تونر " 

 على 
ً
على توفير األمن لجميع الليبيين ومكافحة الجماعات اإلرهابية بحسب البيان. من جهته وتعليقا

مريكية ، حذر " تيموثي ماكتير"   نائب القائد العام للقيادة األ استعراض " الحرس الوطني " لقواته بالعاصمة

أن قيادته ستتخذ أي إجراءات ضرورية لتأكيد أمن طرابلس بالتنسيق مع املجلس من في إفريقيا " أفريكوم " 

جلس ن قيادته تتابع التحركات العسكرية ضد املإ" أثناء زيارته للجزائر الرئاس ي لحكومة الوفاق. وقال " ماكتير

 كان بناء على دعوة حكومة الوفاق الوطني، على حد 
ً
الرئاس ي، وشدد على أن تحرك " األفريكوم " في ليبيا سابقا

 تعبيره. 

قام خالل شهر فبراير وفد عسكري أمريكي رفيع املستوى بزيارة إلى الجزائر، تباحث فيها الوفد مع املسؤولين 

ر عن وزارة الخارجية ود مكافحة اإلرهاب، وقال بيان صادالجزائريين تطورات األوضاع في املنطقة وجه

ن الجانب األمريكي أعرب عن تقديره للدور الذي تلعبه الجزائر في تسوية األزمة الليبية. باإلضافة إالجزائرية 

 لبيان –إلى الجهود الجزائرية 
ً
 األمريكية الرامية الستتاب السلم واالستقرار واألمن في مالي والساحل، وفقا

 الخارجية الجزائرية.

كما استقبل وزير الخارجية األمريكي " ريكس تيليرسون " في واشنطن، وزير الخارجية املصري " سامح 

شكري"، وناقش الوزيران مستجدات األوضاع في ليبيا، ومحورية اتفاق الصخيرات في تحقيق االنفراج في 

عقب اللقاء. ومن جهته واصل سفير الواليات املتحدة األزمة الليبية بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية املصرية 

بيتر بودي " عقد لقاءاته في العاصمة التونسية، بخصوص األوضاع في ليبيا مع األطراف الليبية “ لدى ليبيا 

وتلك املعنية باألزمة بليبيا. حيث استقبل " بودي " رئيس املجلس األعلى للدولة " عبد الرحمن السويحلي"، 
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ر على استمرار دعم اإلدارة األمريكية الجديدة لالتفاق السياس ي الليبي املوقع في الصخيرات، وأكد السفي

أن تحدة ألي طرف على حساب اآلخر، و واملؤسسات املنبثقة عنه، وشدد " بودي " على عدم انحياز الواليات امل

ألمريكي لدى ليبيا عن قلق دعمها الحصري هو للوفاق بين الليبيين وجهود الحوار والسالم. وعبر السفير ا

بالده من حادثة إطالق النار على موكب رئيس املجلس األعلى للدولة ورئيس املجلس الرئاس ي في طرابلس. 

وجدد " بودي " استعداد بالده في بناء جيش ليبي محترف وموحد وخاضع لسلطة مدنية، باإلضافة إلى 

ة والتشكيالت املسلحة املناوئة لسلطة الدولة في ليبيا، مشاركة الواليات املتحدة في الحد من انتشار األسلح

 للبيان الصحفي الذي أعقب لقاء " السويحلي " بالسفير األمريكي.  
ً
 وفقا

وفي أواخر شهر فبراير، قال " توماس وولدهاوسر" قائد القوات األمريكية في أفريقيا " أفريكوم " في تصريحات 

يات املتحدة ال تعارض مشاركة روسيا في إيجاد حل لألزمة الليبية، وأشار ملوقع " فويس أوف أميركا " بأن الوال 

 سوف يسهم في حل 
ً
إلى أهمية التعاون بين " خليفة حفتر  " و" فايز السراج"، واعتبر أن جلوسهما معا

، وقال قائد القوات 
ً
الخالفات بينهما، وأضاف " وولدهاوسر" أن روسيا ومصر تسعيان لجمع األطراف معا

وأن تنطلق  –املعين من مجلس النواب  –نه " يجب التعامل مع نفوذ قائد الجيش الليبي إألمريكية في أفريقيا ا

 لتصريحات 
ً
 فحفتر يسيطر على معظم الحقول النفطية الرئيسية" وفقا

ً
الحلول السياسية من شرق ليبيا أوال

 " وولدهاوسر". 

قيودها على الليبيين الراغبين في الحصول على تأشيرات الدخول  من املستبعد أن ترفع الواليات املتحدة

األمريكية. خاصة في ظل عدم وجود موقف رسمي ليبي ضاغط ورافض لوضع ليبيا على قائمة الدول التي 

استهدف رعاياها بالقرار التنفيذي للرئيس األمريكي، والخاص بالتضييق على دخول رعايا دول مسلمة إلى 

دة. تواصل الواليات املتحدة تقديم دعمها للمجلس الرئاس ي واملؤسسات املنبثقة عن االتفاق الواليات املتح

 أكثر على إمكانية تغيير التركيبة الحالية للمجلس الرئاس ي.  
ً
السياس ي الليبي، وستبدي اإلدارة األمريكية انفتاحا

األمريكية إزاء القضية الليبية.  للسياسة اوجذري اواضح اومن غير املتوقع أن يعلن خالل شهر مارس تغيير 

بسبب تأخر اإلدارة األمريكية في التصريح بمواقفها وترتيب صفوفها، خاصة في ظل عدم استكمال الرئيس 

األمريكي لتشكيلته الحكومية. كما أن املوقف األمريكي من التدخل الروس ي في النزاع الليبي، ال يمكن توقعه 

شنطن لم تحسم بعد موقفها من روسيا هل هي حليف أم عدو؟ وتظهر هذه خاصة أن اإلدارة األمريكية في وا
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االنقسامات من خالل التصريحات املتناقضة للمسؤولين األمريكيين حيال الدعم الروس ي املقدم لقائد 

" خليفة حفتر ". فمن غير املتوقع أن تسمح الواليات املتحدة  –املعين من مجلس النواب  –الجيش الليبي 

بأن تتحصل على نفوذ مطلق في ليبيا، مقابل تراجع لدورها أو دور حلفائها األوروبيين. على الرغم من لروسيا 

ترحيب بعض املسؤولين السياسيين والعسكريين األمريكيين بمشاركة روسيا في إيجاد حل سياس ي لألزمة 

ئاس ي بأنها على استعداد لتنفيذ أي الليبية. كما أن الواليات املتحدة ستلتزم بتعهداتها التي قدمتها للمجلس الر 

تدخل عسكري محدود ضد األهداف التي يطلب الرئاس ي مهاجمتها، باإلضافة إلى أن واشنطن لن تتراجع عن 

 موقفها الداعم ألن تكون املؤسسة العسكرية واألمنية الليبية تحت قيادة سلطة مدنية في ليبيا. 

  :روسيا

 لالتصاالت الر 
ً
وسية باألطراف املعنية باألزمة الليبية، وأجرى املسؤولون الروس عدة شهد فبراير استمرارا

اتصاالت بالسلطات في مصر والجزائر، كما ناقش وزير الخارجية الروس ي " سيرجي الفروف " مع نظيره 

التونس ي " خميس الجهيناوي" عدد من امللفات اإلقليمية، كان من بينها امللف الليبي، واتفقا على أهمية 

ة تنفيذ الصخيرات، وتشجيع األطراف الليبية باتجاه إيجاد حل لألزمة عن طريق الحوار والتفاوض. متابع

وبحث نائب وزير الخارجية الروس ي " ميخائيل بوغدانوف" األوضاع في ليبيا مع املبعوث األممي لدى ليبيا " 

 بنائب رئيس املجلس 
ً
 الرئاس ي " أحمد امعيتيق". مارتن كوبلر"، كما أجرى " بوغدانوف " اتصاال هاتفيا

أعلنت روسيا خالل الشهر عن استعدادها الستقبال رئيس املجلس الرئاس ي " فايز السراج " وطالبت أطراف 

النزاع في ليبيا أن يتوقفوا عن استعمال القوة ويتبنوا باملقابل تسوية تفاوضية، بحسب الناطقة باسم وزارة 

وتنظيم القاعدة يحتفظان بتواجد لهما في  ي قالت إن تنظيم الدولة والت الخارجية الروسية " ماريا زاخاروفا ".

بعض مناطق ليبيا، وأن جماعات متطرفة محلية مرتبطة بالتنظيمين ال تزال مستمرة في أنشطتها على حد 

 تعبير " زاخاروفا". واعتبرت روسيا دعوتها لرئيس املجلس الرئاس ي " فايز السراج " تأتي كخطوة مهمة لكسر

خليفة حفتر "، بحسب تصريحات صحفية للمبعوث الروس ي “حالة الجمود بين حكومة الوفاق الوطني و 

 للشرق األوسط " ميخائيل بوغدانوف ".

سيا لقائد الجيش الليبي املصرية قال " بوغدانوف " إن استقبال رو   DMCوفي مقابلة تفلزيونية على قناة 

تي في إطار استقبال بالده لجميع األطراف السياسية في ليبيا شرقها جلس النواب " خليفة حفتر " يأمل التابع

وغربها وجنوبها، باإلضافة إلى قادة القبائل. وشدد على أن دعم روسيا لترتيب حوار وطني ليبي بمشاركة جميع 
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مكونات املجتمع، لن يكون أساسه السياسة املزدوجة وممارسة الضغط على أطرافه. ونفى املسؤول الروس ي 

 في ليبيا، وقال 
ً
  إنتدخل بالده عسكريا

ً
روسيا تحترم مواثيق األمم املتحدة وسيادة الدول، ولن تتدخل عسكريا

 في ليبيا إال بقرار من مجلس األمن الدولي، أو بطلب من حكومة شرعية. 

ماراتية أبو كما شاركت ليبيا في فعاليات املنتدى العربي الروس ي في دورته الرابعة والتي عقدت بالعاصمة اإل 

ظبي، وترأس الوفد الليبي املشارك وزير خارجية حكومة الوفاق املفوض " محمد سيالة". وأكد البيان الختامي 

للمنتدى رفض التدخل األجنبي في ليبيا ودعم أطراف املنتدى لوحدة التراب الليبي. ومساندتها ملخرجات 

 االتفاق السياس ي الليبي املوقع في الصخيرات. 

امش أعمال املنتدى، أعلن وزير الخارجية الروس ي " سيرغي الفروف " دعم روسيا ملبادرة مقدمة من وعلى ه

رة اإلماراتية. وقال " املحورية باملعادلة الليبية بحسب املباد فاإلمارات تدعو لعقد لقاء ثالثي يجمع األطرا

صالح " هم شخصيات محورية على ن " خليفة حفتر " و"فايز السراج " باإلضافة إلى " عقيلة إالفروف " 

 ساحة األحداث في ليبيا على حد تعبيره. 

من جهتها وقعت املؤسسة الوطنية للنفط اتفاقية مع شركة " وروسنفت " الروسية اململوكة للدولة قال 

على  نها تأتي في إطار التعاون الذي يرس ي األساس لالستثمار في القطاع النفطي الليبي. ونص االتفاقإالجانبان 

روسية تقوم بتقييم الفرص في مجموعة من القطاعات النفطية، وتشمل  –إنشاء لجنة عمل مشتركة ليبية 

ستكشاف واإلنتاج. كما وقع الجانبان اتفاقية تمكن "وروسنفت " الروسية من شراء خام النفط مجاالت اال 

 الليبي. 

دها كالعب فاعل على ساحة النزاع الليبي، وعززت نجحت روسيا خالل شهري ديسمبر ويناير، في ترسيخ وجو 

خالل فبراير هذا الدور عبر اتصاالت مكثفة للمسؤولين الروس مع أطراف األزمة الليبية، والتواصل والنقاش 

مع األطراف اإلقليمية والدولية املؤثرة في مستجدات األزمة الليبية. ستحافظ روسيا على دورها الداعم 

ة حفتر، على الرغم من إعالن موسكو اعترافها بسلطة املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق ملجلس النواب وخليف

الوطني، ولكن ال يبدو أن دعمها له موازي للدعم الذي تقدمه ملجلس النواب والقوات املسلحة التابعة له. من 
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عدم وضوح الرؤية املتوقع أن تتحول الساحة الليبية إلى مكان للنزاع بين األوروبيين والروس، خاصة مع 

 األمريكية إزاء التدخل الروس ي بليبيا.

إن قدرة موسكو على إقناع قائد القوات املسلحة التابعة ملجلس النواب، بالدخول لعملية التسوية املدعومة 

من دول الجوار سيعزز من نفوذ روسيا في الشمال اإلفريقي، كالعب أساس ي يستطيع إرساء السالم بنفس 

النزاعات املسلحة. كما أن روسيا ستواصل خالل شهر مارس، دعمها وتنسيقها للدور املصري قدرته على دعم 

 في ليبيا، باإلضافة إلى تكثيف اتصاالتها بالجانبين الجزائري والتونس ي. 
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 الحالة األمنية .3

التوترات األمنية من اشتباكات مسلحة وعمليات خطف لم يختلف شهر فبراير عن األشهر التي سبقته من حيث استمرار 

إلى االعتداءات املختلفة على املؤسسات واملرافق العامة  واستمرار عمليات تهريب املهاجرين غير القانونيين, وصوال  وسطو,

عسكري في املنطقة والخاصة. ومثلت االشتباكات املسلحة في مناطق جنزور وزليتن وأبوسليم عالمة فارقة في أشكال الصراع ال

  الغربية.

بعد مرور يومين من شهر فبراير اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة جنزور غربي طرابلس بين كتيبة فرسان جنزور 

الدبابات في املواجهات التي استمرت ألكثر من  بما فيها ومجموعات مسلحة من مناطق ورشفانة, واستخدمت األسلحة الثقيلة

ينة زليتن اشتباكات عسكرية بين الغرفة األمنية باملدينة وكتائب عسكرية من مدينة مصراتة, بعد يومين. كذلك شهدت مد

  قتيل وعدد من الجرحى قبل توقيع اتفاق لوقف القتال بين املدينتين. أسفرت عن سقوط ,هجوم األخيرة على الغرفة األمنية

املوالية لحكومة اإلنقاذ برئاسة خليفة  كتيبة البركي وقعت معارك في منطقة أبو سليم بطرابلس بين هوفي السياق نفس

واملوالية لحكومة الوفاق, سقط خاللها سبعة قتلى وعدد من الجرحى, ووقعت  وكتيبة غنيوة التابعة لألمن املركزي  الغويل

الطريق  فبرايراالشتباكات على خلفية تبادل الطرفين اتهامات لبعضهما بالقيام بعمليات خطف. وأقفل مسلحون نهاية شهر 

  . الطرق الجبلية عوضا عن الطريق الرئيسة الساحلي في منطقة العلوص في الجبل الغربي، ما اضطر املواطنين إلى استخدام

تل 
ُ
وعلى صعيد آخر أسقطت قوات سرايا الدفاع عن بنغازي مروحية عسكرية تابعة لسالح الجو التابع ملجلس النواب وق

ا, وجاءت العملية في سياق تحركات عسكرية قامت بها السرايا في املنطقة الوسطى وقعت خاللها ثالثة أفراد كانوا على متنه

اشتباكات مع قوات تابعة للجيش التابع ملجلس النواب بالقرب من حقل املبروك ومناطق أخرى, بحسب ما أفصحت عنه 

ه قوات الجيش التابع للنواب على قاعدة وكالة بشرى الذراع اإلعالمي للسرايا. وسبق هذه التحركات قصف جوي قامت ب

  الجفرة ومدينة هون سقط إثرها قتلى وجرحى.

أما بنغازي فقد استمر الحصار الذي تضربه قوات الجيش التابع للنواب على العمارات الصينية التي يتحصن فيها مقاتلو 

ى إثره عدد من القتلى من سقط عل مجلس شورى ثوار بنغازي, وصاحب ذلك اشتباكات متقطعة وقصف جوي مستمر

الجانبين, كان آخرها ما أعلنه مركز السرايا لإلعالم الذراع العسكري لشورى بنغازي من مقتل عائلة من العائالت املحاصرة 

وكان اشكال قد رفض  2011 ومقتل عمر اشكال القذافي أحد قيادات النظام السابق والذي أسر في التاسع عشر من مارس

  ة مع األسرى املفرج عنهم إال بشرط خروج العائالت املحاصرة.الخروج من قنفود

وفي مدينة درنة لم يتغير الوضع العسكري كثيرا عن شهر يناير حيث تستمر قوات الجيش التابع للنواب في محاصرة املدينة 

ن التابع ملجلس النواب وتقع مناوشات ومعارك بين الحين واآلخر مع مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها. وقال رئيس األركا

زق الناظوري إن قواتهم ستتجه إلى تحرير درنة فور االنتهاء من معركة بنغازي وطالب كتيبة ابوسليم بضرورة تسليم اعبد الر 

  أسلحتها.
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ن يتدفقون على ليبيا مرورا إلى الدول األوروبية, وسط عجز حكومي على ضبط عمليات ي يزال املهاجرون غير القانونيال

ريب غير القانوني وتململ أوروبي من الوضع الحالي. وتستمر املجموعات املسلحة في استغالل املهاجرين والقيام على الته

  عمليات التهريب غير القانوني بقصد التكسب.

س أعلنت عدد من التشكيالت العسكرية تبعيتها للقيادة العامة للجيش التابعة ملجل وتحديدا مدينة غدامس وفي غرب البالد

  لى االلتحاق بالقيادة العامة والقيام بدورها في الجيش.عالنواب تحت قيادة املشير حفتر وحثت العسكريين في ربوع البالد 

وفي تطور كبير أثار كثيرا من ردود الفعل املرحبة وأخرى رافضة أعلن العقيد محمود الزقل إنشاء وتأسيس الحرس الوطني, 

دة عن التجاذبات السياسية, وأعلنت مجموعات عسكرية متفرقة في غرب البالد وقال إنه سيكون مؤسسة وطنية بعي

أشرف الثلثي هذا  ما رفض املجلس الرئاس ي على لسان الناطق باسمهبينوجنوبها انضمامها للحرس الوطني ومباركتها له, 

ثي على أن الحرس الرئاس ي هو الجسم وأكد الثل وأن الجسم املعلن ال يملك قوة على األرض. ،مناورة سياسية اإلعالن واعتبره

أبدت الخارجية األميركية  حين في  الشرعي املخول بالقيام بمهام حماية املؤسسات والشخصيات العامة التابعة للدولة.

  واملبعوث األممي مارتن كوبلر قلقهما من إنشاء الحرس الوطني ودعيا إلى عدم إنشاء أجسام موازية تعرقل االتفاق السياس ي.

حالته الراهنة من الترهل والضعف, وتبقى االشتباكات  األمني في الغرب والشرق والجنوب على من املرجح أن يستمر الوضع

العسكرية متوقعة في كل وقت بسبب حالة الخالف الحاد في التصورات حول الدولة واملؤسسة العسكرية واألمنية. ونظرا 

إلى  ربلس بين قوات محسوبة على املجلس الرئاس ي وأخرى مناهضة له فإن ذلك يشيلالشتباكات األخيرة في العاصمة طرا

إمكانية تعمق حالة االصطفاف وتشكل مناطق نفوذ واضحة لكل طرف, وقد ال يؤدي ذلك إلى اندالع حرب طويلة بين 

  الطرفين إال أن تفجر اشتباكات ومعارك قصيرة بين حين وآخر تظل متوقعة بشكل قوي.

املتوقع ازدياد حاالت الخطف والقتل املتبادل بين أطراف النزاع في ظل ازدياد حالة التوتر بين األطراف, وهو ما  كذلك من

  الوضع األمني العام بالنسبة للمواطنين واملؤسسات العامة والخاصة. فيسوف يؤثر سلبا 

غازي بين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي من جهة وقوات الجيش تواصلت املعارك املحتدمة في منطقة قنفودة غرب بن

التابعة ملجلس النواب من جهة أخرى, وانحسرت االشتباكات في مساحة ضيقة من العمارات الصينية حيث تدافع قوات 

رين من املحاص الجيش الطيران الحربي في استنزاف املقاتلين الشورى عن آخر معاقلها في غرب املدينة. وتستخدم قوات

مجلس الشورى عن طريق القصف املتواصل لتمركزاتهم, ويتخلل ذلك اشتباكات متقطعة بين الفينة واألخرى يسقط على 

والصابري اشتباكات كثيرة ويسود الهدوء تلك  البالد )وسط املدينة( ما لم تشهد مناطقبينإثرها قتلى وجرحى من الطرفين. 

  املحاور في غالب األحيان.

ن من فبراير مقتل القيادي في النظام السابق عمر يالسرايا الذراع اإلعالمي لشورى بنغازي في الثامن والعشر  وأعلن مركز

اشكال القذافي إثر قصف جوي أودى بحياته وحياة بعض العمالة الوافدة املحاصرة في قنفودة. وكان اشكال قد رفض 
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ق وساطة لإلفراج عن املحتجزين عند مجلس الشورى مقابل خروج رفقة العائالت املحاصرة إثر اتفابالخروج من قنفودة إال 

العائالت وتأمينها. من جانب آخر تعرض موكب القيادي في قوات الصاعقة محمود الورفلي إلى عملية تفجير قتل على إثرها 

  اثنان من مرافقيه وجرح جراءها الورفلي.

دينة منذ عدة أشهر وتشدد املراقبة على مداخل ومخارج املدينة. على حصار امل حفتروفي مدينة درنة شرق بنغازي تصر قوات 

إن املناوشات مستمرة فقوات للمدينة في عملية كبيرة تلك الوبالرغم من عدم وقوع معارك كبيرة الشهر املاض ي وعدم اقتحام 

سة من قوات الجيش قتل مسلح، وأصيب اثنان، من مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها، بينما أصيب خمبين الطرفين, و 

التابع للنواب، في اشتباكات مسلحة بمنطقة الظهر الحمر جنوب درنة، اثناء محاولة قوات الجيش السيطرة على املدخل 

  الجنوبي.

أما في املنطقة الوسطى فقد حاولت قوات سرايا الدفاع عن بنغازي التقدم صوب مناطق الهالل النفطي واستطاعت إسقاط 

حقل املبروك النفطي قتل ثالثة طيارين كانوا على متنها, وأعلنت وكالة بشرى الذراع اإلعالمي لسرايا  مروحية عسكرية قرب

  الدفاع وقوع اشتباكات مع قوات تابعة لحفتر قرب النوفلية ومناطق أخرى لم تفصح عنها.

من مناطق ورشفانة  ئب عسكريةوفي تطور آخر اندلعت اشتباكات مسلحة بداية الشهر املاض ي بين كتيبة فرسان جنزور وكتا

على إثرها الدراسة في جنزور. ووقعت االشتباكات على  ثالثة أيام استخدمت خاللها األسلحة الثقيلة وتوقفت استمرت قرابة

. بحسب آمر دوريات الكتيبة خلفية قيام فرسان جنزور بالقبض على شخص من ورشفانة متهم بمحاولة سرقة سيارة,

واملجلس األعلى للمصالحة مع أعيان ووجهاء بلدية  ة ترهونةاتفاق وفد من أعيان ومشايخ مدين عدوتوقفت االشتباكات ب

جنزور، وحكماء ورشفانة على فض االشتباكات وأشرف الهالل األحمر الزاوية على تبادل الجثث بين الطرفين. وتعرضت 

  اكات إضافة إلى وقوع إصابات في صفوف املدنيين.االشتب جراءبعض املباني السكنية في جنزور ومنطقة الصياد إلى أضرار 

وفي مدينة زليتن تعرضت الغرفة األمنية املشتركة إلى هجوم مسلح من قبل مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة قتل على 

ء. إثره أحد أفراد الغرفة وجرح آخرون, وقالت الغرفة األمنية إنها استطاعت القبض على املهاجمين وسوف تسلمهم للقضا

وأغلقت الطريق الساحلي جراء االشتباكات, كذلك تعرض شخصان من مدينة زليتن يعمالن في مصنع الحديد والصلب في 

مصراتة إلى الخطف على خلفية االشتباكات قبل أن يفرج عنهما الحقا بعد توقيع اتفاق وقف القتال بين املدينتين. ونفى لواء 

شتباكات في زليتن وأن األفراد املشاركين في الهجوم على الغرفة األمنية ال يمثلون كتائب شهداء زاوية املحجوب عالقته باال 

  اللواء.

ووقعت بلديتا زليتن ومصراتة اتفاقا بحضور أعيان وحكماء املدينتين واملجلسين العسكريين والغرفتين األمنيتين من 

تفاق على إحالة ملف قضية االعتداء على مقر الغرفة املدينتين رفضت فيه األعمال الخارجة عن الشرعية والقانون, ونص اال

األمنية املشتركة زليتن إلى مكتب النائب العام والقبض على املطلوبين في القضية من قبل الغرفة األمنية 

  .ومصراتة وتسليمهم للعدالة زليتن املشتركة

من املركزي أبو سليم بإمرة غنيوة الككلي وفي تحول الفت شهدت منطقة أبوسليم في طرابلس اشتباكات مسلحة بين قوة األ 

املعروف بكتيبة صالح البركي, إثر اتهامات متبادلة بين الفريقين بخطف أفراد تابعين   وجهاز املباحث العامة فرع أبو سليم

ف لهما. وسقط ستة قتلى بينهم مدني جراء االشتباكات التي استمرت ليومين, وطالب الحرس الوطني املشكل حديثا بوق
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االشتباكات كذلك طالب خليفة الغويل رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني بوقف االشتباكات بين الطرفين. ورجعت الحياة إلى 

  طبيعتها بعد توقف االشتباكات وفتحت الطرق الرئيسية أمام املواطنين.

  

ت العسكرية في مناطق املواجهات ليس من املرجح تغير األوضاع في جبهات درنة وبنغازي تحديدا إذ ستستمر العمليا

باملدينتين مع إصرار أطراف الصراع بهما على رفض الطرف املقابل وتمسكهما بوجوب قتاله. وتظل إمكانية اشتعال جبهات 

أخرى في غرب البالد وجنوبها متوقعة لكن على صورة معارك ومناوشات قصيرة األمد كالتي وقعت في أبوسليم وزليتن وجنزور. 

رجح أن تتواصل محاوالت سرايا الدفاع عن بنغازي التقدم نحو الهالل النفطي ومحاولة الوصول إلى بنغازي, بالرغم ومن امل

من اإلخفاقات في محاوالتها املاضية, حيث تشير املعلومات إلى استعدادات لحملة جديدة وكان التحرك األخير جزءا من 

  الخطة العسكرية.

كما هو الحال منذ بداية األزمة السياسية والعسكرية في البالد يشغل ملف الهجرة غير القانونية حيزا مهما من اهتمامات 

الدول األوروبية ودول الجوار الليبي, ونظرا لالهتمام الخاص من قبل إيطاليا فقد استطاعت توقيع مذكرة تفاهم مع املجلس 

اق الوطني حول مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير القانونية وعمليات التهريب عموما. وتنص املذكرة الرئاس ي لحكومة الوف

, على دعم حكومة الوفاق في السيطرة 2008والتعاون عام  التي هي تفعيل التفاقية سابقة هي معاهدة الصداقة والشراكة

م إيطاليا دعما لبرامج تنموية في املناطق الليبية املتضررة من على الحدود ومراقبتها السيما الحدود الجنوبية, وعلى أن تقد

النسيج االجتماعي الليبي أو تهدد الوضع الديمغرافي  فيالهجرة. وأكد املجلس الرئاس ي أن اإلجراءات التي سوف تتخذ لن تؤثر 

  للبالد.

في الدولة, حيث يرى كثيرون أن املذكرة  وأثارت االتفاقية املوقعة بين البلدين جدال وتكهنات من قبل مراقبين وشخصيات

تمهد لتوطين املهاجرين غير القانونيين في ليبيا وهو ماذكرته عضو مجلس النواب املقاطع حنان شلوف وغيرها كثر. وفعل 

ي املجلس الرئاس ي مع الجانب اإليطالي غرفة العمليات املشتركة بين البلدين يمثلها العقيد طارق شنبور من الجانب الليب

  والسفير اإليطالي جيوزيبي بروني, لتبادل املعلومات حول املهاجرين غير القانونيين.

وفي إطار مكافحة الهجرة طالبت مالطا دول االتحاد األوروبي بزيادة قيمة التمويل لوكالة الهجرة التابعة لألمم املتحدة من 

ريجية إيطاليا أنجيلينو ألفانو رغبة االتحاد األوروبي في أجل إعادة املهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم. كذلك أعلن وزير خا

وذكرت املخابرات اإليطالية في تقريرها عن سياسة أمن . الوصول إلى اتفاق حول الهجرة مع ليبيا على غرار االتفاق مع تركيا

نت الطريق الرئيس ، أن طريق وسط البحر املتوسط الذي يربط شمال أفريقيا بسواحل إيطاليا كا2016املعلومات لعام 

للهجرة نحو أوروبا وشكلت ليبيا منطلقا مهما للمهاجرين نحو أوروبا. كذلك دعا وزير الخارجية النمساوي سيباستيان 

  .كورتس إلى ضرورة التعاون مع ليبيا في معالجة أزمة املهاجرين وبحث إمكانية إرجاع املهاجرين إلى بلدانهم التي أتوا منها
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الفريق األمني الذي خطط االتحاد األوروبي لنشره في ليبيا منذ أكثر من  -قرير داخلي أعدته بعثة يوبام من جهة أخرى كشف ت

 مع ليبيا في مجال ضبط الحدود وتعزيز قدرات األجهزة  -عامين
ً
 عملّيا

ً
إلدارة الحدود في ليبيا، بصعوبة إرساء االتحاد تعاونا

لوضع الليبي تتحكم فيه أطراف متصارعة وال يوجد في البالد أجهزة أمنية وسبب ذلك أن ا األمنية والقضائية في البالد.

  وقضائية وإدارية وجمركية يمكن العمل من خاللها في مجاالت التعاون األمني.

  

 أن عددا كبيرا من األطفال يعبرون ليبيا للهجرة نحو إيطاليا وأن هؤالء لوكالة األمم املتحدة للطفولة اليونيسيف ذكر تقرير

األطفال يتعرضون النتهاكات جسيمة من قبل املهربين, وقالت إن ستة وعشرون ألف طفل عبروا إلى ليبيا العام املاض ي جلهم 

ة أمركزا منها ثالثة في عمق الصحراء ليست مهي 34غير مصحوبين بذويهم, وأن مراكز إيواء املهاجرين التي ذكر التقرير أنها 

تتعرض فيها السيدات إلى انتهاكات جنسية إلى غير ذلك من املمارسات كما إلى معاملة سيئة  طفالعرض فيها األ تبشكل الئق, وي

وأوص ى التقرير األوروبي بأنه ال يمكن التعامل إال مع أطراف تمتلك شرعية فعلية وقابلة للمحاسبة وبها أدنى معايير  املمنوعة.

  .وضوابط اإلدارة العامة

ملتقى وادر الليبية في مجال مراكز إيواء املهاجرين في ليبيا عقدت املنظمة الدولية للهجرة وفي إطار املساهمة في تأهيل الك

تدريبيا ملديري وموظفي عدد من مراكز إيواء املهاجرين في البالد, لتعزيز قدرات املسؤولين على املراكز في تقديم خدمات جيدة 

الشرقية عن ترحيله ألفين وثمانمائة  ين توكرة واملقرون في املنطقةللمهاجرين. وأعلن مركز مكافحة الهجرة للمنطقة املمتدة ب

   .2016مهاجر غير قانوني عبر منفذ مساعد الحدودي مع مصر وفرع مكافحة الهجرة غير الشرعية في سبها عام 

نية, ونظرا لضعف الدولة سوف تستمر الدول األوربية في الضغط على ليبيا للوصول إلى حلول في مسألة الهجرة غير القانو 

والسلطة في ليبيا فإن االتفاقات مع الدول األخرى يرجح أن التكون في صالح ليبيا. وحتى إذا استطاعت الدول األوروبية توقيع 

اتفاقيات مع ليبيا فإن الضعف املؤسساتي الذي تعاني منه البالد سيشكل عائقا حقيقيا أمام تطبيقها. أيضا سوف يكون من 

لسيطرة على عصابات التهريب املحلية صاحبة النفوذ في مناطقها ومدنها مع صعوبة السيطرة على الحدود الجنوبية الصعب ا

للبالد التي تتقاسم السيطرة عليها مجموعات متعددة, فإن مسلسل الهجرة سوف يؤرق الليبيين ودول جوارها لفترات 

 .مستقبلية قد تطول 

   

 تزال تعاني ضعفا في قدرتها على أداء مهامها اللف وضع املؤسسات األمنية في البالد كثيرا عن األشهر املنصرمة إذ لم يخت

وطالب رئيس املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق بضرورة تدريب وتأهيل  ،وتتحكم فيها الجهويات واملليشيات املختلفة

لى ضعف املجهود الدولي في هذا االتجاه. وتقدم السراج بطلب رسمي املجموعات املسلحة لضبط املؤسسات األمنية وأشار إ

قال السفير األميركي لدى ليبيا بيتر بودي  هلحلف شمال األطلس ي للمساعدة في بناء القوات املسلحة الليبية. وفي السياق نفس

 . إن بالده مستعدة لدعم ليبيا في بناء جيش محترف وموحد يخضع للسلطة املدنية في البالد

واستمرت املؤسسات األمنية في تخريج دفعات جديدة كما دأبت على ذلك منذ سنوات كان آخرها تخريج دفعة بمعسكر 

 .  الصاعقة في بنغازي لحماية الشخصيات واإلسناد السري 
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سريع في وتعرض موكب رئيس املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج إلى إطالق نار أثناء مرورة بالطريق ال

وكان برفقته رئيس املجلس األعلى للدولة وآمر الحرس الرئاس ي نجمي الناكوع أصيب على إثر الهجوم اثنان  العاصمة طرابلس

من أفراد الحراسة بحسب املكتب اإلعالمي لرئيس املجلس األعلى للدولة. واتهم السويحلي رئيس حكومة اإلنقاذ خليفة 

 .  ما نفاه األخير في بيان له حول الحادثةالغويل بالوقوف وراء الهجوم وهو 

وتبقى عديد القضايا الجنائية من عمليات خطف وقتل وغيرها لم تستطع األجهزة األمنية الكشف عن مالبساتها واملتورطين 

  فيها فضال عن مالحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.

سلبي على تأهيل املؤسسات األمنية ودعمها لتعمل على توفير األمن من املرجح أن يظل الوضع السياس ي في البالد مؤثرا بشكل 

والحد من الجريمة وحماية املواطن, بل إن الوضع يتجه إلى األسوء مع محاولة جميع األطراف املختلفة السيطرة على 

ؤسسات األمنية وإصالحها ولن تساعد الوعود الغربية باملساعدة في بناء امل املؤسسات األمنية وتطويعها للعمل نحو مصالحها.

حيث إن أكثرها ال يخرج عن دائرة الوعود والتصريحات اإلعالمية. األمر الذي يبشر باستمرار انتشار الجريمة وحالة االنفالت 

  األمني.

راء كثير منها مجموعات مسلحة لم تنقطع عمليات الخطف مقابل املال وعمليات االتجار في الخمور واملخدرات والتي تقف و 

الخطف مقابل املال الذي يقع في مناطق مختلفة بضواحي املدينة  فيها يستمر خصوصا في املدن املتعددة, والعاصمة طرابلس

ويقف وراءه في كثير من األحيان مجموعات مسلحة من مناطق ورشفانة. وتسببت إحدى عمليات السرقة في منطقة جنزور 

   قوع اشتباكات دامية مطلع شهر فبراير بين كتيبة فرسان جنزور ومجموعات مسلحة من ورشفانة.غرب طرابلس في و 

وذكر التقرير السنوي ملنظمة العفو الدولية أمنستي عن ليبيا ارتكاب جماعات مسلحة محسوبة على الحكومات املوجودة في 

دام القوات املختلفة ألسلحة تفتقر إلى الدقة في معاركها البالد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولحقوق اإلنسان, وأن استخ

أدى إلى قتل وجرح عشرات من املدنيين في مدن مختلفة. واتهمت املنظمة طرفي النزاع في بنغازي بشن هجمات غير دقيقة 

ت املنظمة سقط علة إثرها مدنيون أبرياء وأن الجيش في بنغازي استهدف مدنيين محاصرين عن طريق القصف الجوي. وذكر 

رائهم آفي تقريرها السنوي أن مجموعات مسلحة محسوبة على كل األطراف قامت باختطاف مدنيين واحتجازهم بسبب 

اتهم السياسية أو القبلية, وبينت املنظمة أنه مع غياب القانون والنظام القضائي ازدادت عمليات الخطف ءوأصلهم أو انتما

  من املدن. مقابل الفدية في مدينة طرابلس وغيرها

وأن امليليشيات تسيطر على غالب األجهزة األمنية في  ،ميليشيا في ليبيا 1500وكان تقرير يوبام قد تحدث عن وجود أكثر من 

  العاصمة طرابلس, وأن وزارة الداخلية في طرابلس تخضع لسيطرة ميليشيات مسلحة.
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سيطرة املجموعات املسلحة عليها إلى أي مدى  بسبب األمنية في ليبيا يعكس عدم قدرة االتحاد األوروبي العمل مع األجهزة

وبما أن املؤسسات األمنية عاجزة عن القيام بأعمالها  وضع البالد الحالي. فيانتشار املجموعات املسلحة غير املنضبطة  تأثير

ت للتحرك خارج نطاق القانون وممارسة املنوط بها ألسباب كثيرة ذكرنا بعضها, فإن املجموعات املسلحة ستجد دوما املساحا

  املخالفات الجنائية بحق املواطنين ومؤسسات الدولة.
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 لحالة الدينية ا .4

تزال املؤسسة الدينية الرسمية في شرق البالد تحافظ على موقفها الداعم للعملية العسكرية التي يقودها خليفة حفتر في ال 

مدينتي بنغازي ودرنة, وتؤكد على موقفها ذلك عند كل فرصة, كان آخرها في ردها على بيان رابطة علماء املغرب العربي الذي 

واب للعائالت في قنفودة, وتشديدها الخناق عليهم إلى درجة قطع الغذاء عنهم. واتهمت استنكر حصار قوات الجيش التابع للن

اللجنة العليا لإلفتاء في مدينة البيضاء رابطة علماء املغرب بالدفاع عن بقايا جماعة اإلخوان املسلمين والقاعدة وتنظيم 

 طيت لهم فرص متعددة للخروج من مناطق القتال.ن في قنفودة أعياملحاصر  الدولة املحاصرين في قنفودة, وأن املدنيين

وفي طرابلس تواصل دار اإلفتاء برئاسة الشيخ الصادق الغرياني تحذيرها من االتفاق السياس ي املوقع في الصخيرات 

ق على قناة التناصح الفضائية جدد الشيخ الصاد كرر تلفزيوني مت ظهور ي يقوم بها حفتر شرقا, وفي والعمليات العسكرية الت

رفضه التفاق الصخيرات واتهم املوقعين عليه بأنهم استقووا بدول خارجية ضد مخالفيهم وأنهم وقعوا في الظلم ضد إخوانهم, 

ورغم هذا كله فإن الغرياني يرى أن الدول الداعمة لالتفاق تتخلى تدريجيا عن الجميع في ليبيا لتقف خلف خليفة حفتر 

 وتقدم له الدعم السياس ي ضد خصومه.

يصر الشيخ الغرياني على أنه ال وجود لتسوية حقيقية في ليبيا وأن اختزال الصراع في مجلس النواب وقائد جيشه خليفة و 

حفتر واملجلس الرئاس ي فقط وإهمال القوى األخرى املوجودة في الغرب والجنوب هو نقص في توصيف املشهد يؤدي إلى عدم 

 ياس ي وعسكري.وجود تسوية في البالد وما تعانيه من صراع س

كذلك استنكر الشيخ الصادق االشتباكات املسلحة التي شهدها شهر يناير في منطقة أبوسليم في مدينة طرابلس واالشتباكات 

التي سبقتها في مدينة زليتن وقبلها في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس, وأرجع ذلك إلى أنه ابتالء سببه ما يقترفه 

معاص وظلم للعباد وعدم الوقوف مع املظلمومين وأيضا ملا يقوم به الساسة من بيع ألوطانهم املحتكمون على السالح من 

لألجنبي بعرض من الدنيا. وبين أن االستمرار في اقتراف هذه األعمال سوف يجر على البالد مزيدا من البالء واملحن. وجدد 

ي وأن العلماء يرتكزون على تراث علمي شرعي واسع في الغرياني التأكيد على أحقية العلماء في الحديث عن الشأن السياس 

شؤون الدنيا للحكام، وشؤون اآلخرة )فتاويهم وآرائهم السياسية, وانتصر الشيخ لرأيه في مقال من ثالثة أجزاء تحت عنوان 

 (.للعلماء

ورة السابع عشر من فبراير أما مجلس البحوث والدراسات التابع لدار اإلفتاء فدعا في بيانه بمناسبة الذكرى السادسة لث

الثوار إلى عدم التخلي عن مدينتي بنغازي ودرنة وتقديم الدعم املستمر ملجلس ي شورى بنغازي ودرنة, إضافة إلى سرايا الدفاع 
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عن بنغازي, ونصرة العائالت املحاصرة في قنفودة. وجدد املجلس دعوته الليبيين إلى الوصول إلى حل وطني عادل واالبتعاد 

 صفها بالنعرات الجاهلية.عما و 

 وواصل الداعية السلفي املدخلي أسامة العتيبي جوالته في مدن شرق ليبيا ومناطق الجبل الغربي بدعوة من القيادة العامة

التابعة ملجلس النواب ومباركة من وزارة األوقاف بالحكومة الليبية املؤقتة, قبل أن ينهي زيارته إلى ليبيا التي امتدت  للجيش

ثر من شهر ونصف. وركز العتيبي على التحذير من جماعة اإلخوان املسلمين ومن يصفهم بالجماعات اإلرهابية متهما ألك

إياهم بأنهم باعوا بالدهم ودينهم ورهنوها لألجنبي, وتوفير الدعم املعنوي لخليفة حفتر عن طريق مدحه وإظهار عظم العمل 

 املخالفة.الذي يقوم به من محاربة اإلرهاب والجماعات 

خلف الطرف   لرأي الديني جراء ذلك واصطفافكما هو الحال منذ اندالع األزمة السياسية والعسكرية في البالد وانقسام ا

الذي يدعمه, فإنه ليس واردا أن يطرأ تغير في الرأي الشرعي عند القائمين على املؤسستين الرسميتين في طرابلس والبيضاء. 

ة على دعم رأيها وتعضيده باألحداث اليومية التي تقع في طول البالد وعرضها ومع غياب أي بادرة وحيث تصر كل مؤسس

 ملراجعة املواقف, فإن ظهور رأي ثالث وموقف مخالف ملا هو سائد يظل أيضا بعيدا عن التوقع.

ض في مقابلة له على قناة ليبيا الحدث ردود فعل غاضبة حينا أثار كالم الداعية املدخلي أسامة العتيبي عن عدم دوران األر 

ومتهكمة حينا آخر, وأعادت هذه التصريحات التيار املدخلي إلى الواجهة. وكان التيار املدخلي قد انُتقد في حادثة مصادرة 

 لآلراء. كتب في مدينة املرج الشهر املاض ي ووجهت له انتقادات من مؤسسات املجتمع املدني حول مصادرته 

وأثارت زيارة الداعية املدخلي أسامة العتيبي إلى ليبيا خالفات في الصف املدخلي بين عدد من رموزه, إذ وجه الداعيه املدخلي 

ا إياه بعدم فهم الوضع الليبي وأنه ال يمثل التيار السلفي, ما دفع ة الزنتان انتقادات للعتيبي متهمطارق درمان من مدين

درمان بالخروج عن كالم كبار العلماء وتوجيهاتهم. وفي مقطع صوتي وصف درمان العتيبي بالطائش  العتيبي إلى اتهام

والخفيف وأنه يتكلم فيما ال يحسنه, وأن علماء السلفية الكبار أفتوا بعدم القتال في معارك املطار بطرابلس وقد أخطأ 

ذلك إلى مقتل كثير من شباب الزنتان, واتهم درمان العتيبي بأنه  العتيبي بإفتاء أهل الزنتان بالقتال والدفاع عن املطار, وأدى

يفتي دون معرفة واقع الزنتان وليبيا. وقال درمان إن العتيبي أتى إلى الزنتان دون تنسيق مع األوقاف وألق دروسا بال إذن, 

 ونصحه بأن يعود إلى بلده.

ق ز اة بقرار الحاكم العسكري عبد الر في املنطقة الشرقي وفي موضوع آخر رحبت اللجنة العليا والهيئة العامة لألوقاف

الناظوري بمنع النساء من السفر دون محرم, ورغم أن الناظوري تراجع عن القرار واستبدله بقرار آخر يقض ي بأن يستخرج 
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مشايخ التيار من الجنسين إذن سفر قبل مغادرتهم البالد, إال أن  -نيالذين يقل عمرهم عن الخامسة واألربع-املسافرون 

املدخلي أثنوا على القرار األول واعتبروه موافقا للشرع والعقل وقاموا بحملة تحذير ممن وصفوهم بالعلمانيين الذين 

العلمانيون اعترضوا على القرار. وعممت الهيئة العامة لألوقاف خطبة الجمعة نهاية شهر فبراير حول املوضوع وعنونتها ب 

انتصرت فيها لفتوى حرمة سفر املرأة دون محرم, وأشادت بقرار الحاكم العسكري ألنه   ملسلمةومحاولتهم إفساد املرأة ا

 وافق فيه الشريعة اإلسالمية, بحسب ما جاء في الخطبة.

وفي موضوع آخر كشف املسؤول العام لجماعة اإلخوان املسلمين الليبية أحمد السوقي عن استعدادات الجماعة لإلعالن 

لها, حيث بين السوقي وقوع مناقشات معمقة في كواليس الجماعة بشأن املراجعات والتصحيحات عن مرحلة جديدة 

والتطوير إلحداث تغيير فيها. وبين السوقي أن تغييرا سيطال أنماط العمل القديمة إداريا وتنظيميا وأن الجماعة ستعمل على 

ملجتمعي. ونفى السوقي صحة ما يتناقل عن نية الجماعة صناعة ثقافة جديدة داخلها تمكنها من تحقيق نجاحات في واقعها ا

وبين أن مثل هذا القرار هو حق أصيل للمؤتمر العام للجماعة وليس لقيادتها ومجلس الشورى بها, وأن الجماعة  ،حل نفسها

ن من أبرز تعمل مع غيرها على إصالح املجتمع وتؤدي دورا بجانب غيرها من مؤسسات املجتمع املختلفة. وذكر السوقي أ

مالمح التغيير الجديد داخل الجماعة ابتعادها عن املناكفات السياسية التي تعمق الخالفات في املجتع ال سيما وأنها ليست 

 من اهتمامات الجماعة التي تعتبر نفسها دعوية بالدرجة األولى.

يصفهم بالعلمانيين, حيث كان املداخلة قد  يواصل التيار املدخلي عن طريق سيطرته على املؤسسات الرسمية مهاجمة من

شنوا هجوما على من اعترضوا على قرار مصادرة الكتب في مدينة املرج في يناير املاض ي, واتهموهم بأنهم علمانيون معادون 

د من الهوة للشريعة. وليس من املتوقع أن يغير التيار املدخلي من طريقته في نشر أفكاره والتحذير ممن يخالفهم, وهو ما سيزي

بين التيار وشرائح متعددة من املجتمع. وبدأ الحديث في املنطقة الشرقية عن مدى خطر التيار املدخلي والفروقات بينه وبين 

تنظيم الدولة والقاعدة وهل أن املعركة مع التيار املدخلي مسألة وقت ؟ كل ذلك يش ي بتطورات مستقبلية قد التكون في 

 يما في املنطقة الشرقية.صالح التيار املدخلي الس

وال يتوقع أن تؤثر بشكل ملموس التغييرات التي تزمع جماعة اإلخوان إجراءاها بحسب تصريحات مسؤولها العام على املزاج 

 العام في ليبيا تجاه الجماعة التي ال تزال تواجه اتهامات بأنها من أسباب األزمة العامة في ليبيا.
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شهر فبراير بدعوات عديدة وجهوها عديد مشائخ الصوفية الليبيين من خالل تصريحات صحفية إلى جامعة الدول تميز 

العربية بمطالبتها بالتدخل في ليبيا بعد ما وصفوه بفشل املبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر لحمايتهم والشعب الليبي من 

ت املتشددة وتجاهل كوبلر الجلوس مع الصوفية مكتفيا بالجلوس مع سيطرة السلفية خاصة التيار املدخلي واملجموعا

 السلفية واإلخوان املسلمين. 

وكذلك دعوا القائد العام للجيش الليبي التابع ملجلس النواب املشير خليفة حفتر بعدم االعتماد على املداخلة ألنهم بحسب 

وجهه مشايخ صوفية ليبيون إلى الجزائر من مغبة انتشار  رأي مشائخ التصوف أشد خطرا من تنظيم الدولة. ونفس التحذير

 التيار املدخلي.

من املتوقع أن تواصل الطرق الصوفية ومشايخها الذين تجمعهم روابط روحية وطرقية مع الطرق الصوفية في مصر 

من القيادات العسكرية التابعة للجيش واملغرب العربي تحذيرها من اتساع نفوذ التيار املدخلي في ليبيا خاصة في مراكز قريبة 

 الليبي التابع للنواب وكذلك سيطرة املداخلة على مؤسسة األوقاف واإلفتاء في البيضاء.
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 القطاعات الحكومية  .5

ركة "انكا تكنيك" ششروع وكانت أبرز هذه التطورات  ،من التطورات على مستوى قطاع الكهرباء اشهد شهر فبراير عدد

عمال إنشاء املحطة الغازية بأوباري حيث تم تفعيل اتفاقية استكمال العمل بمحطة اوباري الغازية أ في استكمال التركية

 .الذي توقف عن العمل به منذ عامين" ميجاوات و 660بسعة "

لن فيها أمله أن توجه الشركات التركية التي أعجلس الرئاس ي فائز السراج لتركيا وجاءت هذه االتفاقية عقب زيارة رئيس امل

 .شاريع كهربائية ليبيةه رئيس الوزراء التركي ومناقشة عمل الشركات التركية بمئماراتها نحو ليبيا، وذلك عقب لقااستث

ك سالبها واالنتهاء من أعمال صيانة األ من جهة أخرى تم إعادة ربط شبكة الكهرباء الليبية من رأس اجدير إلى مساعد إلى س

سالك الكهربائية على خط القوارشة عمال صيانة األ أواالنتهاء من  1مراوة رقم  -رشة الكهربائية على خط نقل الطاقة القوا

شحن الخط من  جرى نه قد أكة العامة للكهرباء عادل البيجو كيلو فولت وأكد الناطق باسم الشر  220جهد  2مراوة رقم 

، كما حطة القوارشة مراوة ليكتمل الربطجهزة الحماية للخط من جهة مأختبارات عمال اأجري استكمال باقي يجهة مراوة و 

مراوة، وربط الشبكة  -توصيل دوائر القوارشة  بنغازي جبريل شعيتيرأكد مدير املكتب اإلعالمي بالشركة العامة للكهرباء في 

 الشرقية بالشبكة الغربية .

ء الواقعة في لكهربائية الواقع بمنطقة بئر ترفاس املغذي ملحطة توليد الكهرباكما تم فتح صمام الغاز املغذي لشركة الزاوية ا

وأكدت الشركة العامة للكهرباء  ،نية بسرتكعاد التيار الكهربائي خالل لشهر املاض ي إلى عدد من األحياء السو مدينة الزاوية، 

املعدات والكوابل إلعادة  الشركة وأرسلت سكانها قريًبا،ودة نه جاٍر إصالح األعطال ببقية األحياء السكنية األخرى، تمهيًدا لعأ

. وزودت ناقلة إيطالية املولدات في الوحدة األولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية في سرت الكهرباء إلى بقية أحياء املدينة

ة العجز بالشبكة غطيألف متر مكعب من الوقود الخفيف لزيادة القدرة اإلنتاجية للمحطة، لت 35بالوقود الخفيف، بنحو 

 .العامة للكهرباء

ت بعدد من املناطق أثرت بشكل كبير على قطاع الكهرباء في ليبيا الشهر املاض ي حيث انقطع التيار ر اإال أن االشتباكات التي د

س بلبخطوط نقل الطاقة من محطة كهرباء غرب طرا اأضرار  مخلفةت التي دارت في منطقة جنزور الكهربائي نتيجة لالشتباكا

كما توقفت في فبراير عمليات الصيانة التي تتم في  ،املحوالت التي تغذي صياد وجنزور  أحد أصيبإلى منطقة جنزور حيث 

ن ألعامة للكهرباء اأوضحت الشركة و  ،الوحدة السادسة والسابعة بمحطة كهرباء غرب طرابلس نتيجة هذه االشتباكات

ميجاوات 200الشبكة العامة للكهرباء بـ  ة لالشتباكات من املفترض أن تعزز نتيجنة ات بهما أعمال الصيين توقفلتالوحدتين ال
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بداية من شهر مايو القادم، مشيرة إلى أن االشتباكات أدت إلى تأجيل دخول شركة أجنبية كان من املفترض أن تقوم بتركيب 

 .تميجاوا 60ة بطاقة إنتاجية تصل وتشغيل توربين لتوليد الطاقة الكهربائي

قطاع الكهرباء حيث سعت كل جهة تابعة للقيام بمهامها في التأثير على  جهة أخرى استمرت مالمح االنقسام الحكوميمن 

سالك الكهرباء هي األخرى ملمح سلبي آخر خالل أخرى، وكانت حوادث التخريب وسرقة دون تنسيق واضح مع الجهات األ 

مدينة سرت من ضبط مجموعة لصوص متلبسين يسرقون كوابل فبراير املاض ي حيث تمكنت دوريات الغرفة األمنية في 

 قرب سد الغربيات. 66وأسالك الكهرباء من محطة الـ 

مجهولون وخرب عمود كهرباء جنوب أبوهادي في منطقة العتعت،  16كما تم ضبط مجموعة أخرى سرقت كوابل وأسالك 

، وقالت الشركة العامة واقعة في منطقة الرقيبة بأوباري كيلوفولت ال 220أبراج الضغط العالي ودوائر النقل سبها الفجيج 

ن عملية التخريب طالت خطوط نقل الجهد العالي باملنطقة الجنوبية وقامت بسرقة الكوابل النحاسية والبراغي إللكهرباء 

 والعوينات حتى منطقة غات. وباري أعلى الخط املغذي ملناطق الفجيج و  والزوايا الفوالذية

في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أن أعمال التخريب والسرقة طالت أكثر من عشرة أبراج، ما ستترتب عليه وأكدت الشركة 

حالة من اإلظالم التام على مناطق الجنوب، مضيفة أن أعمال التخريب مستمرة في مناطق األبيض وخليف من قبل 

 مجهولين.

ابع لحكومة اإلنقاذ محمد التكوري إلى أن الشركة العامة للكهرباء وأشار مدير إدارة اإلعالم بالشركة العامة للكهرباء الت

وحدات كهربائية في محطتي  5نية على الشروع في استكمال مشروع ية السلوفاتفقت مع شركتي بياج األملانية وهيدرومنتاز 

لتقوية التيار الكهربائي  ميجاوات من تونس 120توليد جنوب طرابلس والزهرة وأن الشبكة العامة للكهرباء في ليبيا أخذت 

 من الغاز ملحطة الزاوية، وذلك ملعالجة االنقطاع التام للتيار  ما استخدمت الشركة الوقود الخفيفك
ً
"الديزل" بدال

، وأشار رئيس مجلس تميجاوا 2500ن العجز وصل إلى أة للتيار الكهربائي عن الخدمة، و وحدات املنتجالالكهربائي وخروج 

امة للكهرباء التابع لحكومة اإلنقاذ محمد عكيكة، أن "هناك أعماال جارية من أجل صيانة املحطات إدارة الشركة الع

 الكهربائية للخدمة كمحطة الخمس والرويس ومحطة جنوب طرابلس .

اري، بحث رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات املتجددة، التابع للحكومة املؤقتة، املهندس فخري املسم هفي السياق نفس

، كما عقدت اإلدارة العامة ملشاكل والصعوبات لتسهل معالجتهاأوضاع الكهرباء في مناطق الجنوب وشرق ليبيا، لتحديد ا

اجتماًعا ضم مديري محطات السرير وشمال بنغازي والزويتينة ودرنة وطبرق  مة للكهرباء في طرابلسلإلنتاج بالشركة العا

 رب طرابلس وجنوب طرابلس، وذلك لبحث االستعدادات لفصل الصيف املقبل والزاوية والخمس ومصراتة والرويس وغ
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بتوفير كل اإلمكانات لتحقيق وضمان نجاح خطة العمل  املؤقتة عبد هللا الثني يأتي هذا بينما تعهد رئيس الوزراء الحكومة

د، وصيانة الخطوط الهوائية، وإعادة التي وضعتها هيئة الكهرباء خالل األشهر الثالثة املقبلة. وتعزيز أداء محطات التولي

 .كيلو فولت 400ا خطوط نقل الطاقة العمل باملشاريع املتوقفة وخصوصً 

من جهة أخرى شهدت ليبيا الشهر املاض ي استمرار جزئي الزمات الوقود والطهي حيث أكد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز 

الطهي التي تقوم ببيع أسطوانات الغاز في السوق املوازية األمر ميالد الهجرس ي إنه تم ضبط العديد من مراكز توزيع غاز 

 .ذي تسبب في زيادة حجم أزمة الغازال

واعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز عن وضع خطة عمل جديدة لضمان عدم تكرار أزمة الوقود مرة أخرى واإلسهام في عدم 

وجددت اللجنة التابعة  العالقة.تعاون مع الجهات ذات تكرار األزمة، وضمان وصول الوقود والغاز بسالسة من خالل ال

لحكومة الوفاق تأكيدها توفر جميع أنواع الوقود في مختلف املحطات بما في ذلك غاز الطهي. ووضعت اللجنة إجراءات 

 حيث قررت اللجنة قفل الوقود،رادعة ضد موزعي الغاز ومحطات املخالفين إلنهاء نقص الزيوت املدعومة في محطات 

علنت حكومة الوفاق سحب تراخيص املحطات أصاتها من املحروقات للمواطنين. و محطات الوقود التي ال تلتزم ببيع مخص

على الحد من ظاهرة  للعمل جراءاتا إلى مكتب النائب العام كأحد اإل غير امللتزمة ببيع مخصصاتها للمواطنين، وإحالة مشرفيه

 .تهريب الوقود

مركز توزيع، باإلضافة إلى توفير  220أزمة الوقود والغاز ميالد الهجرس ي غاز الطهي ألكثر من  خرى وزعت لجنةأمن ناحية 

ورد ستن شركة البريقة لتسويق النفط . وقال الهجرس ي إالوقود في املحطات كافة، وتكليفها بفترتي عمل صباحية ومسائية

 توزع على كافة مدن ليبيا غاز سسطوانة أقرابة مليون 

:  

نتاج الطاقة إ ن املرجح أن يواجه قطاع الكهرباء عددا من املصاعب خالل الشهر املقبل نتيجة ارتفاع األحمال عن معدلم

في درجة الحرارة، وبالرغم من الجهود  الحكومية من أجل مواجهة أزمات الكهرباء والطاقة  لكهربائية خاصة مع بدء االرتفاعا

عدم كفاية تحسن أداء الخدمات بقطاع الكهرباء والطاقة نتيجة ي الإال أنه من املرجح أراير التي شهدتها ليبيا خالل شهر فب

استمرار االنقسام السياس ي الذي يؤثر بدوره على أداء الخدمات املنتج من الكهرباء ملتطلبات االستهالك، إضافة إلى 

في التيار الكهربي واستمرار بعض  نقطاعاترجح أن تستمر اال الحكومية والقرارات الخاصة بهذا القطاع الحيوي، ومن امل

 أزمات نقص الوقود نتيجة لعدم االستقرار األمني والسياس ي.
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، حيث عانت أحياء بسرت من انقطاع في املياه ،تأثرت إمدادات املياه في شهر فبراير في عدة مناطق في ليبيا خاصة في سرت

رف الصحي أن سبب نقص مياه الشرب بسرت جاء نتيجة ضعف تدفق املياه من وأكدت الشركة العامة للمياه والص

 تأنه تم إلى وأشارت الشركة ،املنظومة الرئيسة للنهر الصناعي باملنطقة الشرقية، نظرا لوجود خلل فني وأعطال كهربائية

جهاز النهر الصناعي لحل  دارة بمنظومةإالتواصل مع يجري رف الصحي باملدينة، و أعمال الصيانة لخطوط املياه والص

مشكلة ضعف وصول املياه إلى املدينة وإعادة تفعيل منظومة النهر الصناعي وصيانة وحدات الضخ لتعبئة خزان القرضابية 

 وعودة انسياب املياه إلى املدينة . 

طوط املياه ومحطات كما وصلت مياه النهر الصناعي في فبراير إلى مدينة غريان بعد توقف لقرابة الشهرين بعد صيانة خ

ن الشبكة الداخلية في املدينة سيتم أملجلس البلدي بغريان يوسف قدمور الضخ الواقعة بين ترهونة وغريان، وأكد عضو ا

 .ر عملية ضخ املياه وتعبئة الخزانفتحها قريبا مع استمرا

ن العبوات الناسفة مما نتج عنه باملسار الرئيس ي للنهر الصناعي لتفجير بعدد م 304من جهة أخرى تعرضت املحطة رقم 

إلى  كما اندلعت اشتباكات بين امليليشيات املسلحة في منطقة وادي الربيع مما أدى تضرر غرفة صمام الهواء بشكل كامل

 .لسبت أمام املقر الرئيس للمنظومةسهل الجفارة على خلفية اندالع اشتباكات صباح ا ةتوقف العمل بمنظومة الحساون

  

من  عبر منظومة النهر الصناعي عن الفترات السابقة نتيجة االنتهاء من صيانة عدد هملتوقع أن تتحسن إمدادات املياا من

إال أنه من غير املتوقع أن تتحسن حالة  ،واملحطات الرئيسية وإيصال املياه لعدد من املناطق الشهر املاض ي هخطوط امليا

االمني واالشتباكات املتقطعة في مناطق متفرقة وتعرض عدد من املحطات  نفالتالقطاع بشكل كامل نتيجة استمرار اال 

نها قد أتوقع أن تنتهي األزمة كليا خالل الشهر املقبل إال مفغير  ،صالحها  بعض الوقتإيستغرق للتفجيرات وهو ما قد 

 تتحسن مع احتمالية استمرار انقطاعات املياه عن مناطق متفرقة في البالد. 

شهد أداء قطاع التعليم بشقية األساس ي والجامعي في ليبيا مجموعة من التطورات خالل شهر فبراير املاض ي، حيث استمرت 

حيث  ،أزمة االنقسام السياس ي في اإللقاء بظاللها على حالة قطاع التعليم في ليبيا خاصة فيما يتعلق بتضارب بعض القرارات

بينما أعلن  ،نية لصفوف مراحل التعليم األساس يمة املؤقتة بعض الدروس في منهج التربية الوطألغت وزارة التعليم بالحكو 

الوطني أنه سيعيد تقييم املقررات التي ألغتها الحكومة املؤقتة  ة التعليم التابعة لحكومة الوفاقمركز املناهج التعليمية بوزار 

 غاء بعض املقررات من املناهج التعليمية .من حيث صالحيتها وأن املركز لم يصدر أي قرار بشأن إل
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على جانب آخر سارت امتحانات الفصل الدراس ي األول بشكل طبيعي وبدأ الفصل الدراس ي الثاني وعادت الدراسة إلى مدينة 

من املدارس لالطالع على سير الدراسة  اعدد ؤون التربية والتعليم بمدينة سرتمراقب ش زارحيث  ،سرت املحررة

. ورصدت حكومة الوفاق الوطني ميزانية طوارئ ستستخدم ملعالجة ومتابعة تجهيز املقرات باملدينة ت املدارسواحتياجا

 .ب التعليم في مختلف مناطق البالدمختنقات العملية التعليمية لحل املشاكل التي تعانيها مكات

غلقت أحيث  ،ع األمنية بعدد من املدارسوبجانب بعض األزمات املالية وتأخر صرف الرواتب للمعلمين استمر سوء األوضا

املدارس بسبها الشهر املاض ي احتجاجا على سوء األوضاع األمنية وتعرض املعلمين للضرب واستعمال السالح داخل  بعض

 .اإلضافة للتهجم على بعض املعلمينحيث قام بعض الطلبة باستعمال السالح في أكثر من مدرسة، ب ،املدارس

تعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة الشهر املاض ي عدة اجتماعات مع مسؤولي التعليم باملنطقة وعقد وكيل وزارة ال

الجنوبية لبحث أبرز املشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع التعليم باملنطقة الجنوبية وآليات معالجة سد عجز معلمي بعض 

باإلضافة إلى البنية ، مة لتسيير الدارسة بالفصل الثانيالالز  املواد الدراسية، وطرق توفير التجهيزات والوسائل التعليمية

، كما زار وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني ي وامليزانية املخصصة للقطاعالتحتية للمدارس، ونقص الكتاب املدرس 

التي شهدتها املنطقة كما تم بحث  عدد من املرافق التعليمية ببلدية سبها، لالطالع على أوضاعها السيما بعد النزاعات املسلحة

. وعقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني محمد العزابي للموظفين وزيادة مرتبات املعلمينتسويات األوضاع الوظيفية 

اجتماع برؤساء الجامعات والهيئات واملراكز لوضع حلول للمشاريع الجامعية املتوقفة واملشاكل والصعاب التي تواجه سير 

 سة باملعاهد وسبل تدليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها.الدرا

كما عقد وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الليبية املؤقتة الدكتور عقوب عبد هللا عقوب بأعضاء مجلس النواب عن مدينة 

بحث رئيس فرع الزنتان لبحث آخر تطورات العملية التعليمية وانطالق الخطط القادمة التي ستعمل عليها الوزارة كما 

 ديوان الحكومة املؤقتة في املنطقة الغربية وليد زايد مع مسؤولي بعض بلديات املنطقة الغربية أهم العقبات التي تواجه

 .العملية التعليمة وآلية تذليلها

ه الكتاب املدرس ي ي حكومة الوفاق الوطني ووكيلفك مع وزير التعليم شكما بحث رئيس ديوان املحاسبة خالد شك

ستكمال مشاريع عيها ال لكتروني وسبل انتشارها وتطويرها كما كثفت وزارة التعليم مسالكترونية والتعليم اإلاالمتحانات اإلو 

 .بلساإلنشاءات املتوقفة بجامعة طرا

ية من أجل تواصل العمل املعنية ت والجهاتاه املتوسط حيث جهود الوزار ئقطاع التعليم في أدامن املرجح أن يستمر 

ة في املدارس والجامعات املختلفة إال أن هذه الجهود تجابهها عدد من التحديات التي من املتوقع ان تستمر تأثيراتها يالتعليم

السلبية على القطعا خاصة ازمات االنفاالت االمني داخل املدارس وعدم استكمال البنى اإلنشائية لعدد من الجامعات 
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الت خالل الفترة كتعلقة برواتب املعلمين وهو ما ينذر باحتمالية استمرار عدد من املشباإلضافة ألزمات نقص السيولة امل

 املقبلة خاصة في مناطق االشتباكات .

برز هذه التطورات اإلعالن عن أوى قطاع االتصاالت الليبي وكانت شهد شهر فبراير املاض ي مجموعة من التطورات على مست

حيث أعلنت شركات هاتف ليبيا وشركة املدار وليبيانا وليبيا لالتصاالت واإلنترنت بدء  ،االتصاالت ملدينة سرت بدء عودة

أنه تم البدء في وأكدت الشركة في بيان لها  ،طار عودة االتصاالت للمدينةإغيل الخطوط الهاتفية األرضية فى توصيل وتش

من وعدد من الجهات الحكومية التى ن املصارف التجارية ومديرية األ م رضية لعددتوصيل وتشغيل الخطوط الهاتفية األ 

ال تشغيل ري استكمجيالتصاالت كما أشارت الشركة أنه ضرار التي لحقت بخطوط اصالح األ إت عملها في املدينة بعد بدأ

تركيب كوابل جديدة وتم  ،رضية الهاتفية ملنازل املواطنيينوتوصيل الخطوط األ  ADSLنترنت خدمات الريفى وخدمات اإل 

 .لبدء تشغيل خدمات الهاتف املحمول بمحطات التقوية بديلة للكوابل التي تضررت جراء الحرب ضد تنظيم الدولة "داعش" 

من جهة أخرى استمرت انقطاعات خدمات االتصاالت واالنترنت على فترات متفرقة بسبب عمليات التخريب والسرقة 

خدمات  ي محطة أبو نجيم لعملية سرقة للمعدات والتجهيزات مما أدى إلى انقطاعفتعرضت الشهر املاض  ،لبعض املحطات

نترنت عن املنطقة الجنوبية ، كما أعلنت شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية بداية الشهر املاض ي انقطاع خدمات اإلنترنت، اإل 

مساعد اابل األلياف البصرية بين منطقتي ك وخدمة "الواي ماكس" بسبب االنقطاع املتواصل للتيار الكهربائي مع انقطاع في

راء قالت شركة "هاتف ليبيا" في طرابلس، إن كوابلها املوجودة بأحد املخازن في منطقة أبوسليم تلفت ج  حين وطبرق ، في

 .االشتباكات املسلحة باملنطقة

الالسلكية بين شركة االتصاالت تفاق تمديد عقد تنفيذ املشروع الوطني لشبكة االتصاالت اتم في شهر فبراير توقيع و 

النوعية وشركة موتوروال حيث قام وفد رفيع املستوى من قطاع االتصاالت بزيارة عمل لليابان وتوقيع اتفاق تمديد مدة 

(  NTNالعقد املبرم مابين شركة االتصاالت النوعية وشركة موتوروال لتنفيذ املشروع الوطني لشبكة االتصاالت الالسلكية )

   .عداد برنامج تدريبي مكثف ملهندس ي املشروعإة كاملة واالتفاق على ملدة سن

 تجيجا ١٠نترنت دولية بسعة تبلغ إها من ربط وصلة ءانتهااملنطقة الشرقية  –علنت شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية أا كم

نطقة ن تغطية احتياجات املورانج الفرنسية عبر كابل الفايبر من خالل مصر، وسيمكن هذا الخط مأبالتعاون مع شركة 

بدء ال نطقة الشرقية اليوم األربعاءبامل LTTنترنت، كما أعلنت شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية الشرقية بالكامل من خدمة اإل 

 .الجديدة WAY MAXنترنت في بيع اشتراكات منظومة اإل 
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استمرار  بسببنترنت انقطاع خدمات الهاتف واإل مع احتمالية ن تستمر خدمات االتصاالت في ليبيا في التذبذب أمن املتوقع 

ن خدمات قطاع االتصاالت في ليبيا قد تتحسن بشكل جزئي إنه بصفة عامة يمكن القول أكات في عدة مناطق، إال االشتبا

إلضافة املاضية لف الشركات خالل الفترة نترنت باملنطقة الشرقية باإلضافة لسعي مختخاصة مع االنتهاء من ربط وصلة اإل 

 قدرات جديدة وتطوير األداء. 

مجموعة من األزمات خاصة نقص عناصر التمريض والعناصر الطبية  2017شهد قطاع الصحة الليبي خالل شهر فبراير 

 اطق.املساعدة ونقص في االدوية واألجهزة واملحاليل الطبية باإلضافة لتدني مستوى الخدمات في عدد من املن

اقتها خاصة واستمرت أزمة نقص األدوية واملستلزمات وتدني مستوى الخدمات الصحية وعدم عمل املستشفيات بكامل ط

طباء م العناية وعدم صرف رواتب بعض األ عانى من نقص في العناصر الطبية وسوء حالة قس يبمركز سبها الطبي الذ

دد من املناطق بالجنوب من عدم وجود أدوية في املراكز . كما عانت عالتمريض تم االستعانة بخدماتهم وعناصر

خالل الشهر املاض ي مستشفى بني وليد من نقص حاد في عدد األطباء والكوادر  ىواملستودعات. وعانواملستشفيات 

طبية من واملبالغة في الكشوفات ال اوى املواطنين من ارتفاع األسعارباإلضافة لشك املتخصصة واألدوية واملستلزمات الطبية

وليد. كما ال يزال مستشفى الوحدة صارف العاملة في مدينة بني قبل العيادات واملصحات الخاصة مع نقص السيولة في امل

على  واالقتصار فقطقل من طاقته.  وأدى عدم استكمال صيانة املستشفى إلى توقف العمليات املبرمجة أبدرنه يعمل ب

 .جراحيةالالزمة إلجراء العمليات العض املستلزمات الطبية الضرورية و ب العمليات الطارئة نتيجة النقص شديد في

وتحركت الحكومات الليبية في اتجاهات مختلفة إليجاد الحلول ملشكالت قطاع الصحة حيث زار رئيس املجلس الرئاس ي 

شاكل التي عوبات وامللحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مستشفى الكلى ومصرف الدم بمدينة طرابلس، للوقوف أهم الص

وبحث عضو املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني أحمد حمزة ورئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة  يعاني منها املستشفى.

 .يحتاجه من معدات ومستلزمات طبيةغات أوضاع مستشفى غات وما 

كل التي تواجه الوزارة م عرض املشاتفقد وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق عيس ى العمياني مركز طرابلس الطبي، وت

عضاء لجنة الصحة بالبرملان مع أالبرملان عن املنطقة الجنوبية و  عضاءأزمات، كما اجتمع عدد من دوية واملستللتوفير األ 

 وبحثت عضو مجلس النواب سلطنة املسماري  ،القطاع الصحي باملنطقة الجنوبيةوضاع أاملرافق الصحية لتدارس  ي ر يمد

دارة مستشفى املرج التعليمي الصعوبات التي تواجه املستشفى نتيجة األزمة التي عانتها مدينة بنغازي، واستقبال مع لجنة إ

 املستشفى املرض ى من النازحين إضافة الستقباله جرحى املواجهات الدائرة في بنغازي 
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 13ة الصحة ملناقشة صيانة وإنشاء من جهته اجتمع رئيس الحكومة املؤقتة خالل جولته في مدينة بنغازي مع وكيل وزار 

كما تم خالل االجتماع مناقشة ملف األدوية واملعدات الطبية ، ركز بنغازي الطبي ومستشفى الجالءغرفة عمليات متكاملة بم

مع  2017ناقش وزير الصحة في الحكومة املوقتة بنود موازنة و  ،ملؤقتة على استجالبها من الخارجالتي تعاقدت الحكومة ا

صيص أنه سيتم تخإلى ي اإلدارات وبحث املشاكل والصعوبات التي تواجه عمل املستشفيات واملراكز الصحية واشار مدير 

حيث تم صرف مئة وعشرين مليون دينار لصالح تطوير وتحسين ودعم املستشفيات واملرافق  ،األموال الالزمة للمستشفيات

 الصحية . 

 ،املعدات الطبيةالقطاع استلم مستشفى املرج العام شحنة من املستلزمات و  وفي إطار الجهود الحكومية ملواجهة مشكالت

كما انتهت عمليات صيانة وتنظيف مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت تمهيدا للعمل به حيث استقبل املستشفى شحنة 

الحملة الوطنية لألطباء وانطلقت خالل الشهر املاض ي ، معية األطباء الليبيين بأملانيامعدات وأجهزة طبية مقدمة من ج

 م املجلس البلدي في ميدنة بنغازي وسل ،جراء فحوصات طبية مجانية للسكانواإلغاثة الليبية بمدينة بني وليد وضواحيها، إل 

كما خصصت وزارة الصحة بالحكومة املؤقتة مليون دينار ليبي ، ملشروعات بوزارة الصحةثالثة مولدات كهرباء إلى مكتب ا

 .ية لصالح مركز األورام في سبهااجات العاجلة من األدوية واملستلزمات الطبلتغطية االحتي

الطبية سواء  من املرجح أن يواجه قطاع الصحة عددا من املصاعب خالل الشهر املقبل نتيجة أزمات نقص الدواء والكوادر

ة بسوء الخدمات الطبية وعدم عمل عدد صالخاو األطباء املساعدين أو هيئات التمريض أو املشكالت أعلى مستوى األطباء 

وبالرغم من عدد من الحلول التي  ،من املستشفيات بكامل طاقتها إضافة إلى استمرار االشتباكات املسلحة في مناطق متفرقة

عن ن تستمر هذه األزمات وإن كانت وتيرتها ستنخفض أالصحة إال أن االحتمالية األكبر قدمت إليجاد حلول ألزمات قطاع 

لبنية الشهور املاضية واستمرارها يرجع الستمرار األزمات الرئيسية التي تؤثر سلبا على القطاع خاصة أزمات الدواء وتدهور ا

 سعار الدواء.أسعار الخدمات الطبية الخاصة و أالتحتية للمستشفيات وغالء 
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 ةقتصادياال حالةال .6

باملصارف الليبية خالل شهر فبراير، وأرجع الخبراء تفاقم أزمة نقص  أزمة نقص السيولةزال االقتصاد الليبي يعاني ي ال

السيولة إلى عدم الثقة بين املواطن واملصارف وغياب األمن، وبطء الدورة املستندية، وتدخل ديوان املحاسبة في رسم 

 عن االنقسام السياس ي وتحكم رجال األعمال في ا
ً
 القتصاد.سياسة الدولة، وانخفاض صادرات النفط، فضال

، قدم ديوان املحاسبة في طرابلس جملة من املقترحات، من بينها: تفعيل صندوق موازنة وفي محاولة ملعالجة أزمة السيولة

مليار دوالر، وفرض رسوم  15األسعار، وتخصيص ميزانية إلعمار قطاع النفط، وميزانية استيرادية من النقد األجنبي بقيمة 

ورفض املصرف املركزي بطرابلس تلك املقترحات ووصفها بالنظرية، وأن اجراءاته أسهمت في  على الشركات املوردة للسلع.

 .2015مليار دوالر في  12، مقابل 2016مليار دوالر العام  7خفض عجز ميزان املدفوعات إلى 

كومة الوفاق الوطني، كشف الديوان عن تجاوزات في صرف مرتبات شهر يناير املحالة إلى بعض الجهات من وزارة املالية بحو 

 مليار دينار. وطالب بضرورة العمل على إحالة املبالغ الفائضة إلى حساب اإليراد العام.1,534.478والبالغة نحو

 250أربع شحنات من العملة املحلية من إيطاليا قيمة كل منهما نحو  في طرابلس خالل فبراير واستلم مصرف ليبيا املركزي 

 2017في منح أذونات الصرف من ميزانية العام كما بدأت حكومة الوفاق  لى املصارف التجارية،مليون دينار، لتوزيعها ع

مليار دينار،  155ألف عقد بقيمة  22لتغطية احتياجات املناطق، واستكمال مشاريع البنية التحتية املتوقفة، والتي تفوق 

 لشروع في إصدار الصكوك الخاصة بالباب الثاني.كما تم إحالة جميع مخصصات الباب الثاني لجميع قطاعات الدولة، ل

دينار تدفع مرة  75كما املصرف حدد أسعار بطاقات فيزا وماستر كارد الدولية و قيمة عمولتها السنوية، بأن تخصم عمولة 

 دينار. 24واحدة عند إصدار أو تجديد البطاقة، وعمولة سنوية إلدارة حساب البطاقة قيمتها 

مليون دينار لحساب بلدية بنغازي قبل نهاية شهر  21لحكومة املؤقتة برئاسة عبد هللا الثني تسييل نحو وفي البيضاء قررت ا

 10و 5أقر مصرف ليبيا املركزي في البيضاء التابع ملجلس النواب سحب العملة الورقية من فئتي كما مارس من العام الجاري. 

التجارية مهلة أربعة أسابيع إليداع املبالغ املسحوبة بحساباتها لدى  دنانير في السادس والعشرين من فبراير ومنح املصارف

 مصرف ليبيا املركزي، بهدف سحب جزء من السيولة للتحكم في نسبة التضخم. 

دوالر لكل  400وأعلن مصرف ليبيا املركزي في طرابلس، بيع الدوالر األميركي للمواطنين بالسعر الرسمي ليوم الشراء بقيمة 

 ملخصصات الفرد من  صرحفرد، و 
ً
ئيس لجنة السيولة في املصرف املركزي البيضاء رمزي اآلغا أن ذلك اإلجراء يعد تخفيضا

 دوالر. 400إلى  5000

، وكذلك املوافقات 2016ونشر مركزي طرابلس إجمالي اإليرادات واملصروفات لدولة ليبيا خالل الشهور العشرة األولى من 

حذر مركزي البيضاء باتخاذ اإلجراءات فبراير. بينما  17ام ذاته بمناسبة العيد السادس لثورة التي تمت بشأن االعتمادات للع
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 حيال املصارف التي اعتبرت يوم األحد التاسع عشر من فبراير يوم عطلة دون أن يصدر أي تعليمات 
ً
املنصوص عليها قانونا

 كبديل عن عطلة ذكرى الثورة التي وافقت يوم الجمعة.بذلك. على الرغم من إعالن املصرف املركزي في طرابلس أنه عطلة 

وشهد فبراير عقد رئيس الحكومة املوقتة عبدهللا الثني اجتماًعا، لبحث األوضاع املالية والخدمية واملختنقات التي تعاني منها 

 .2017لي للحكومة املؤقتة العام الدولة، وتناول آليات توفير السيولة النقدية والسلع التموينية والغذائية، وتوفير الغطاء املا

كما بحث محافظ مصرف ليبيا املركزي في طرابلس الصديق الكبير مع السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت العالقات 

االقتصادية الثنائية، وسبل تطويرها، والتقي عميد بلدية صرمان عبد الحفيظ البوسيفي بوفد حكومي صيني، لالستثمار في 

 ت الخدمية واالستثمارية والترفيهية.الالتي تحتاجها املدينة في عديد من املجا املشروعات

كما انطلق معرض ليبيا للمشروعات الصغرى في طرابلس على مدار يومين متتاليين للتعريف والتسويق للمشروعات 

.  30الصغرى واملبتدئة بمشاركة أكثر من 
ً
 مشروعا

وتم تأجيلها  التونسية، –إل إم إس  –ة في قضية مصرف ليبيا الخارجي مع شركة واستمرت خالل فبراير اإلجراءات القضائي

 للثامن من شهر مارس املقبل للحكم النهائي في القضية.

الرئيس املكلف من قبل حكومة اإلنقاذ باقتحام مقر « عبد املجيد بريش»واتهم املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني 

ببرج طرابلس، وانتحال صفة رئيس املؤسسة. وطالب الرئاس ي بعدم التعامل مع أي شخص أو املؤسسة الليبية لالستثمار 

 جهة ال تحمل أية صفة قانونية وشرعية، بينما نفى ذلك مصدر مسؤول باملؤسسة.

، دعا رئيس املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج  الدول التي لديها أصول أو أموال ليبية من
ً
مصادر  وأخيرا

 غير مشروعة أن تقدم املساعدة في تعقبها واستردادها.

بقراءة الوضع االقتصادي الراهن في ليبيا لم تظهر أي بادرة أمل لحل أزمة السيولة الراهنة على الرغم من إجراءات املصرفين 

ائد بين مؤسسات الدولة يعرقل تلك املركزيين وتقديم االقتصاديين الحلول ملواجهة تلك األزمة، حيث أن االنقسام الس

 خالل فبراير  800الجهود، ويقيد من أنشطة تلك املؤسسات، حتي مع زيادة إنتاج النفط لقرابة 
ً
، فمع 2017ألف برميل يوميا

انخفاض أسعار النفط فإن زيادة االنتاج ال تغطي حجم االنفاق الحكومي، مما يفاقم من أزمة السيولة، واستمرار انخفاض 

 ينار الليبي أمام العمالت األجنبية، ما يزيد من احتمالية تعرض ليبيا لإلفالس بنهاية العام الجاري.الد

 



 

 

اتقرير شهر   -الحالة الليبية   64  2017ير فبر

 

ألف برميل بنهاية الشهر، بسبب  630ألف برميل يومًيا، ليتراجع إلى  700تذبذب إنتاج النفط في ليبيا خالل شهر فبراير حول 

ض الحقول النفطية، والسيما تلك املتوقفة منذ فترات طويلة، وصدرت ليبيا خالل الشهر اإلجراءات الفنية التى تجرى فى بع

ألف برميل لم تحدد  600ألف برميل من النفط الخام متجهة إلى إيطاليا، وثالثة بنحو  630شحنتين من ميناء السدرة بنحو 

 965ل إلى إيطاليا وأخرى إلى إندونيسيا بنحو ألف برمي 600و 800و 600وجهتها، وصدر ميناء الزويتينة ثالث شحنات بنحو 

 ألف طن من الزيت الثقيل إلى مالطا. 12ألف برميل إليطاليا، كما تم شحن  600ألف برميل، وشحن ميناء البريقة نحو 

، 2016وقد أنهت اإلدارة العامة للتفتيش والقياس مراقبة إحصائيات والتقارير براس النوف إعداد التقرير السنوي لعام 

 تسليم التقرير للمؤسسة 
ً
إجمالي إنتاج وصادرات النفط الخام والغاز الطبيعي املحلي والخارجي للدولة. وسوف يتم الحقا

 الوطنية للنفط.

مليار دوالر  45,7خالل األعوام األربعة املاضية، فبلغت نحو  %91وفي ذلك السياق، تراجعت عائدات النفط الليبية بنسبة 

مليار  3مليار دوالر ونحو  40,6، حيث بلغت صادرات النفط نحو 2012غاز والبتروكيماويات خالل العام من النفط الخام وال

وسجل الخام  %21بنسبة  2013مليار من البتروكيماويات واملنتجات، وتراجعت العائدات النفطية خالل العام  2,1للغاز و

 57بنسبة  2014لبتروكيماويات، واستمر تراجع الصادرات خالل مليار للمنتجات وا 1,5مليار للغاز و نحو  3مليار ونحو  31

 8لنحو  % 51تراجعت العائدات بنسبة  2015مليون دوالر للمنتجات، وفي  983مليار للغاز و  2,7مليار منها  15,7مسجلة  %

وحقق النفط الخام ، % 50تراجعت بنحو  2016مليون دوالر، وخالل العام  487مليار دوالر، سجلت البتروكيماويات نحو 

مليون دوالر، بينما ارتفع إنتاج ليبيا في منتصف يناير  413مليون والبتروكيماويات نحو  531مليار والغاز نحو  2,932نحو 

 ألف برميل بعد إعادة التصدير من حقل الشرارة النفطي. 722لنحو  2017

الد الهجرس ي وضع خطة عمل لعدم تكرار األزمة مرة أخرى، وفيما يتعلق بأزمة الوقود وغاز الطهي، أعلن رئيس لجنة األزمة مي

 120وأعلن أن محطات طرابلس تشتغل بكامل طاقتها التشغيلية، وال تعاني نقًصا في الوقود، ولديها مخرون إستراتيجي يفوق 

ألف  28س، ونحو ألف لتر في كل محطة، وقد تم توزيع نحو مليوني لتر من وقود الديزل )نافطة( يومًيا على محطات طرابل

 أسطوانة يومًيا، مما أسهم في حل األزمة خالل األسابيع املاضية.

 ملشكلة تسرب الغاز عبر بعض 
ً
 حال

ً
 بشأن تفعيل مراكز الغاز التابعة لشركة البريقة، متضمنا

ً
كما قدمت اللجنة مقترحا

لد من أسطوانات الغاز تباع لدى بعض مراكز التوزيع الخاصة، إلى السوق السوداء، وحذرت املواطنين من وجود نوع مق

دينارا  50املحال التجارية غير مطابقة ملعايير السالمة، وتعتزم الشركة توريد نحو مليون أسطوانة غاز بسعر التكلفة بنحو 

حيث لألسطوانة على كافة مدن ليبيا. كما تواصل مصفاة الزاوية عملية إنتاج غاز الطهي وتزويد سوق املنطقة الغربية منه، 

 باملنطقة الغربية.  15000تم إنتاج 
ً
 إسطوانة غاز تكفي حاجة السوق نسبيا
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وشهد القطاع النفطي خالل فبراير عودة بعض الشركات األجنبية، فوقعت املؤسسة الوطنية للنفط وروسنفت الروسية 

بين الشريكين لتقييم الفرص املتاحة  على اتفاق إطار التعاون لالستثمار في قطاع النفط الليبي. وإنشاء لجنة العامل املشترك

في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك االستكشاف واإلنتاج واستخراج النفط الخام، وبحث رئيس املؤسسة مع 

شركة ريبسول األسبانية، وشركة ميدكو األندونيسية وشركة فنترسال األملانية وشركة أو إم في النمساوية سبل تعزيز 

 ختلف املجاالت النفطية وخاصة في مجال االستكشاف واإلنتاج.التعاون في م

كما بحث رئيس املجلس األعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، مع السفير اإليطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، آفاق التعاون 

 املشترك بين البلدين وإمكانية عودة الشركات اإليطالية الستئناف العمل باملشاريع املتوقفة.

كريستيان “ا اتفق نائب رئيس املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني عبد السالم كاجمان والسفير األملاني لدى ليبيا كم

على تعزيز التعاون في مجال الطاقة الشمسية. وجددت شركة جلنكور السويسرية عقدها مع املؤسسة الوطنية للنفط ” بوك

 من النفط الخام. بخصوص كونها املسوق الحصري لثلث إنتاج ليبيا

 في  1,2من املتوقع بحسب بيانات املؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع إنتاج البالد من النفط الخام إلى 
ً
مليون برميل يوميا

 مع قيام شركة الواحة للنفط ببعض أعمال الصيانة لزيادة إنتاجهما في األشهر املقبلة، واستئناف 
ً
أغسطس املقبل، خاصة

، وبالتالي من املتوقع أن يصل اإلنتاج الليبي من  75حقل الفيل النفطي في غضون شهر، ليضيف اإلنتاج من 
ً
ألف برميل يوميا

، كما يجرى االستعداد الستئناف العمل في  1,6إلى مستوياته السابقة عند  2018الخام بحلول شهر مارس 
ً
مليون برميل يوميا

. ومن املتوقع أن ترتفع  250غاز وتبلغ طاقته التصميمية نحو حقل أبو الطفل التابع لشركة مليته للنفط وال
ً
ألف برميل يوميا

مليار دوالر، بينما تظل تلك املكاسب مهددة بفعل استمرار  18الجاري، لتصل نحو  2017إيرادات النفط الليبي خالل العام 

املؤسسة التمويل الالزم للقيام بأعمال القالقل السياسية واملشاكل األمنية، كما أن تعزيز اإلنتاج سيتوقف على تلقي 

 الصيانة واإلصالح.

استمر تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملة األمريكية خالل شهر فبراير حيث بلغ الدوالر األمريكي في السوق السوداء نحو 

 دينار. 7.715نار، وبلغ الجنيه اإلسترليني نحو دي 6.665دينار ليبي في مطلع الشهر، فيما بلغ سعر صرف اليورو نحو  6.225

بينما ارتفع سعر صرف الدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية خالل األسبوع األول من الشهر على خلفية إعالن املصرف 

 ملوعد فتح دوالر لكل فرد، وت 400املركزي في طرابلس بيع الدوالر األميركي للمواطنين بالسعر الرسمي ليوم الشراء بقيمة 
ً
رقبا

االعتمادات األجنبية لشراء السلع الغذائية بالسعر الرسمي، مما يخفف الطلب على الدوالر، ومن ثم تحسن قيمة الدينار 
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دينار على مدار األسبوع األول، بعدما  5.970و 6.225الليبي، فتراجع سعر صرف الدوالر عن حاجز ستة دنانير ليتراوح ما بين 

دينار ليبي، فيما بلغ فارق سعر  7عندما وصل الدوالر إلى  2016ركية ارتفاًعا تاريخًيا بدأته نهاية العام سجلت العملة األمي

دينار، ويأتي التذبذب باألسعار وفق طبيعة التعامالت في السوق املوازية التي تخضع  4.53العملة املحلية عن السوق الرسمية 

دينار. وتراجع  1.4207في حين ذكر مصرف ليبيا املركزي أن الدوالر سجل لضوابط العرض والطلب ومكان البيع والشراء. 

 دينار. 7.10لنحو  7.560دينار، فيما تراجع اإلسترليني  من نحو  6.310ليصل نحو  6.665اليورو من نحو 

دينار،  6.565نحو  دينار ليبي، وبلغ اليورو 6.180وارتفع الدوالر مرة أخرى مع بداية األسبوع الثاني من الشهر لتصل نحو 

 على الدوالر في السوق املوازي إثر بدء تنفيذ منظومة بيع العملة األجنبية 
ً
ليعاود التراجع مرة أخرى مع تراجع الطلب فعليا

دينار، فيما بلغ سعر صرف  5.940وإدارة النقد األجنبي من املصارف إلى املواطنين ليصل الدوالر خالل منتصف الشهر بنحو 

 دينار. 7.230دينار، واالسترليني بنحو  6.210 اليورو بنحو

وسرعان ما تذبذب سعر الدوالر نحو االرتفاع خالل النصف الثاني من الشهر، وفق طبيعة التعامالت في السوق السوداء، 

دينار  6.470و 6.330دينار، وتراوح اليورو ما بين  6.165و  6ومكان البيع والشراء، حيث تراوح سعر صرف الدوالر ما بين 

 دينار. 7.560و  7.400واإلسترليني ما بين 

وأرجع الخبراء تدني سعر الدينار أمام العملة األميركية إلى االعتمادات الوهمية وزيادة أسعار الواردات وتدني سعر النفط 

 عن انهيار املنظومة الجمركية واملصرفية وارتفاع نفقات الدولة، وغياب سياسا
ً
ت املركزي، وتراجع حجم إنتاجه، فضال

وتهريب النقد األجنبي، فيما اعتبر الدكتور جبريل العبيدي الباحث واألكاديمي الليبي أن أزمة ارتفاع سعر الدوالر أمام العملة 

املحلية مفتعلة، بالنظر إلى حقائق وأرقام على أرض الواقع، حيث عقد مقارنة بين أوضاع أربعة بلدان عربية هي ليبيا ومصر 

 تتباين فيها سعر العملة األميركية. وتونس واملغرب

مليار دوالر واحتياطي ذهب، ينخفض دينارها أمام الدوالر بينما تونس التي تمتلك نحو  150فليبيا التي تمتلك رصيًدا يتجاوز 

 مليار فقط كاحتياطي يصمد الدينار التونس ي أمام الدوالر. 10

املصرف املركزي بكونه جزًءا رئيسًيا من منظومة الفساد والتهريب، واتهم ضو املنصوري، عضو الهيئة التأسيسية للدستور، 

وقال إن إرادة املجتمع الدولي تتفق على تدمير ليبيا من خالل ترهل العملية السياسية والتدخل في مشروع الدستور من 

 خالل بعثة األمم املتحدة، وشبه الوضع بأنه يشكل إعادة لسيناريو العراق.

م الخبير االقتصادي ورئيس مجلس إدارة املؤسسة الليبية لالستثمار السابق، الدكتور محسن دريجة، وفي ذلك السياق قد

أربعة حلول لخفض سعر الدوالر مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء، وهم: تخفيض العملة املحلية املتداولة، إذ تجاوزات 

وزيادة إنتاج النفط، وزيادة العملة الصعبة املعروضة، ورفع سعر ملياًرا تحت الطلب،  ٧٠مليار دينار نقًدا من إجمالي  ٣٠

 الدوالر من خالل إضافة رسوم على بيع العملة تضاف للسعر الرسمي.
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وعلى صعيد آخر، طالب رئيس مجلس إدارة االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، مصرف ليبيا 

دينار مقابل الدوالر الواحد، ليستقر السعر العادل في حدود  4ر أمام الدينار الليبي ليكون املركزي بتعديل سعر صرف الدوال 

 لتر للعائلة شهرًيا. 300دينار، كما طالب باستبدال دعم املحروقات بدفع مبالغ مالية تعادل قيمة  2.50إلى  2

األجنبية، فعلى الرغم من استئناف البالد لتصدير النفط من املتوقع أن يستمر تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العمالت 

عقب استئناف الصادرات من منطقة الهالل النفطي، فإن العملة األميركية واصلت االرتفاع أمام الدينار خالل الفترة 

إلى املاضية، كما أن جهود املؤسسات االقتصادية لتقديم مقترحات وسياسات اقتصادية تعمل على الهبوط بالدوالر 

مستويات سابقة، تظل مقيدة بالوضع االقتصادي السائد في ليبيا واستمرار أزمة السيولة وتهريب النقد األجنبي، وتعدد 

 السلطات. 

  ،%550و 450بنسب تتراوح بين  2011ارتفعت أسعار املواد االستهالكية األساسية خالل فبراير عن مستوياتها في العام
ً
خاصة

الزيوت والدقيق واألرز والسميد والسكر والشاي، وحليب األطفال واألدوية التي كان استيرادها حكًرا على الدولة، إذ تضاعف 

دينار العام  5ديناًرا مقابل  20، ليصل سعر العلبة نحو 2013سعر علبة حليب األطفال ثالث مرات عما كانت عليه في العام 

 .%653بعض األدوية بنسبة ، كما ارتفعت أسعار 2013

 مل
ً
الصيادين خصوًصا املصريين والتونسيين بسبب األوضاع  غادرةوشهدت سوق األسماك ارتفاعات غير مسبوقة، نظرا

األمنية املتردية، واتساع نطاق عمليات الخطف مقابل الفدية وتحويل مراكب الصيد إلى تهريب املهاجرين غير الشرعيين 

 وتهريب الوقود.

مليون دينار لحساب صندوق موازنة  360وافق مصرف ليبيا املركزي على تسييل قيمة ولة ملعالجة تلك األزمة، وفي محا

 من السلع الغذائية لثالثة أشهر كدفعة أولى، حتى يتسنى للصندوق  11األسعار بهدف توفير سلة غذائية لليبيين لتوفير 
ً
نوعا

تمر، وسيستبعد الصندوق سلع السكر والحليب املجفف والدقيق، حيث تدوير القيمة املمنوحة وتوفير الكميات بشكل مس

 سيعمل مع الجمعيات التعاونية أن أسعارها تعد مقبولة مقارنة بأسعار بقية السلع. 
ً
كما تعتزم الحكومة انشاء صندوقا

 لتوفير السلع التموينية للمواطنين.

 يقض ي بإخضاع جميع السلع والبضائع املوردة عبر وعلى صعيد آخر، أصدر املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطن
ً
ي قرارا

من قيمة السلع املوردة. وتحصل الرسوم املذكورة عند فتح  %100االعتمادات املستندية لرسوم جمركية موحدة بنسبة 
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لواردات االعتماد أو عند تسديد قيمة املستندات الواردة برسم التحصيل، فيما استثنى قرار الرئاس ي واردات القمح وا

 السلعية املوردة عن طريق القطاع الحكومي.

وشهد فبراير عقد اجتماع بمقر ديوان املجلس البلدي البيضاء، للبحث في إمكانية إعادة تشغيل مصنعي األلبان والفواكه في 

بحكومة الوفاق املدينة. قبل حلول شهر رمضان، لتوفير الحليب والزبادي والعناصر باملنطقة، كما أصدرت وزارة االقتصاد 

 بحظر تصدير الخضروات الطازجة ملدة شهرين ابتداء من نهاية شهر يناير املاض ي، للمحافظة على استقرار 
ً
الوطني قرارا

أسعارها بالسوق املحلي. وجاء القرار بعد مالحظة الوزارة الرتفاع أسعار الخضروات بشكل كبير نتيجة تصديرها إلى دول 

طًنا من الفلفل والطماطم، لدعم السوق التونسية. وذلك ما اعترض عليه فالحو والية  20الجوار، حيث تم تصدير نحو 

 سيدي بوزيد التونسية معتبرين أنه يتسبب في إنخفاض أسعار هذا املنتج إلى مستويات متدنية.

ألمر الذي ، اوازيةوتم في طرابلس ضبط العديد من مراكز توزيع غاز الطهي التي تقوم ببيع أسطوانات الغاز في السوق امل

 تسبب في زيادة حجم أزمة الغاز. 

رأًسا من األبقار،  70رأس غنم و 500شاحنات تحمل أكثر من  6واستمرت عمليات تهريب السلع خالل فبراير، حيث تم ضبط 

 كانت معدة للتهريب إلى مصر. قنينة 9000بقرابة  لتر وزيت الطهي 3000وأخرى تحمل كمية من الوقود تصل إلى 

 بعد ارتفاع أسعار املوز في األسواق 
ً
في حين ارتفع معدل تهريب فاكهة املوز من ليبيا عبر الحدود الشرقية للجزائر، خاصة

 الجزائرية، بما يقارب أربعة أضعاف وبعد فترة من تجميد منح رخص االستيراد.

دوق موازنة األسعار، في توفير سلة غذائية بأسعار مليون دينار لحساب صن 360من املتوقع أن يسهم قرار املركزي بتسييل 

مخفضة نسبيا، وعلى الرغم من ذلك سيستمر ارتفاع أسعار السلع واملواد األساسية في ليبيا على خلفية ارتفاع ظاهرة تهريب 

طات الليبية من السلع والوقود، فعلى الرغم من الجهود املبذولة لتوفير السلع التموينية بأسعار منخفضة، فلم تتمكن السل

 في ظل ضعف الرقابة واألمن واالنقسامات السياسية داخل املؤسسات القضاء على عمليات التهريب بشكل كامل 
ً
خاصة

للسيطرة على مقدرات الدولة. وكذلك بسبب عدم اتفاق مؤسسات الدولة املالية واالقتصادية على رؤية واحدة ملواجهة 

 .نقص السلع األساسية وارتفاع أسعارها

كما أن نقص السيولة، وارتفاع سعر الدوالر األمريكي أمام العملة املحلية يسهم في ارتفاع أسعار السلع املستوردة، مما يؤدي 

 على مستوى معيشة املواطنين.
ً
 إلى ارتفاع معدالت التضخم والتأثير سلبا
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 الحكم المحلي والخدمات المحلية .7

التي ما زالت بالعديد من األنشطة والفعاليات  ديات واملجالس املحلية داخل ليبياقامت العديد من البل فبراير شهر على مدار

ستقرة؛ إال أن بعض املجالس حاول أن يرفع من درجة املغير واألوضاع األمنية والسياسية  محدودة بسبب نقص اإلمكانيات

 ذا الشهر من خالل العرض التالي:جودة الخدمات املقدمة للمواطن، ويمكن تتبع أداء املجالس البلدية في ليبيا ه

من أجل الحد من املشكالت املحلية من  -في حدود اإلمكانات املتوفرة لها –قامت املجالس البلدية بالعديد من املجهودات 

املياه ومشكالت تتعلق بجوانب النقل املواصالت والخدمات الصحية نقص في إمدادات الوقود إلى مشكالت الكهرباء و 

والدراسية واملساعدات املادية لألسر املحتاجة؛ ويذكر أن هذه املشكالت تعاني من أغلبها العديد من البلديات على مستوى 

لحلول عاجلة وناجزة وهو الدولة إال أن منطقة الجنوب تعاني من هذه املشكالت بشكل أكثر خطورة وبالتالي فهي تحتاج 

 عند النظر إلى اإل 
ً
 فرة.مكانات املادية والسياسية املتو األمر الذي يبدو صعبا

ففيما يتعلق بقطاع الوقود؛ ما زالت مشكالت نقص أسطوانات الغاز مستمرة في العديد من البلديات بسبب النزاعات 

 في هذا الشأن حيث يقتصر في الغالب على زال أيادي والتنات لبيعها في السوق السوداء وتهريب األسطوا
ً
البلديات مكبلة أيضا

عقد االجتماعات ملناقشة املشكلة: كما قام بذلك املجلس املحلي بني وليد الذي ناقش هذه املشكلة وآليات للحد من مسبباتها 

 1وآثارها.

 لوجود أزمة الوقود فإن العديد من البل 
ً
ديات وخاصة في الجنوب تعاني مشكلة في توفير وأما ما يتعلق بقطاع الكهرباء: فنظرا

الكهرباء؛ ومع ذلك تحاول بعض البلديات إيجاد حل لهذه األزمة حيث عقد اجتماع ببلدية سبها تم خالله بحث املقترحات 

باري الخاصة بوضع آلية مستعجلة لتوفير وحدات متنقلة لتوليد الطاقة الكهربائية واإلجراءات املتعلقة باستكمال محطة أو 

نطقة الجنوبية إلى جانب تنفيذ مشروع مصفاة تكرير النفط باملنطقة باملالغازية وتنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية 

 عن إعالن الشركة العامة للكهرباء عن حل مشكلة "نقل الطاقة الكهربائية من محطات اإلنتاج في  ؛2الجنوبية
ً
فضال

 220 ، ذات جهد«مراوة -القوارشة »كما تقوم شركة الكهرباء بصيانة خط ؛  3"يةبنغازي إلى باقي أرجاء املنطقة الشرق شمال

بمحطة الزويتينة، مما يؤدي إلى تحسن كبير في الشبكة الشرقية بشكل عام وخاصة في  ربطهك. ف من أجل توصيله و 

 .4 األخضر املمتدة من املرج مناطق الجبل

                                                           

http://bit.ly/2liPBzH 1 

http://bit.ly/2l8z5E5 2 

http://bit.ly/2lj38HF 3 

http://bit.ly/2l8FsqN 4 
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يث تعاني العديد من البلديات تردي في الخدمات الطبية وتعاني أغلب خدمات الطبية؛ حولم يكن الوضع أفضل بالنسبة لل

املستشفيات من صعوبات عدة بسبب غياب نقص االعتمادات املالية واالنقطاع املتكرر للكهرباء ما يهدد بتوقفها عن تقديم 

ذلك فهناك ومع . 5الخدمات للمرض ي لدرجة جعلت بعض املستشفيات تستخدم الطاقة الشمسية كبديل عن الكهرباء

محاوالت من املجالس البلدية للحد من هذه املشكالت: حيث تم افتتاح مركز الشهيد محمد نصوف لطب وجراحة الفم 

وتكريم عناصر التخدير في مستشفى زليتن من أجل مزيد من التطوير داخل املستشفيات. كما . 6واألسنان في مدينة الكفرة

عن طريق مكافحة القوارض الحاملة للطفيلي املسبب للمرض كما حدث في بلدية  استمرت حمالت مكافحة مرض اللشمانيا

زليتن. كما استمر الحرس البلدي في ضبط املواد الغذائية منتهية الصالحية؛ كما أعلنت بلدية سوق الجمعة افتتاح ثالثة 

 .7معامل لألسنان باملجمع الصحي عرادة والهاني والحرية

 بسبب نقص اإلمكانيات والوضع األمني في البالد ما تسبب وفيما يتعلق بقطاع النقل 
ً
واملواصالت؛ فما زال القطاع يعاني أيضا

في استمرار إغالق العديد من الطرق واملطارات؛ ومع ذلك تحاول بعض البلديات تفادي هذه املشكالت: حيث قام املجلس 

؛ كما اجتمع أحمد العريبي؛ عميد 8دة ثالث سنواتعن العمل مل البلدي غدامس بإعادة افتتاح مطار غدامس بعد توقفه

بلدية بنغازي مع رئيس مجلس إدارة الشركة الجوية الليبية؛ فضيل الكاسح ملناقشة وضع الطيران املوجود في الشركة وكيفية 

 .9استعدادها إذا ما تم فتح مطار بنينا الدولي 

ومنطقة حرة بالبلدية لتفعيل سيارات نقل بري نشاء ميناء التجارة من أجل إ كما تباحث املجلس البلدي بسبها مع غرفة

بهدف مكافحة ظاهرة التهريب. وكذلك إيجاد فرص عمل تحتوي  لقانونيةتستغل لتجارة الهجرة غير ا البضائع التي باتت

 .10الشباب من العمل بطرق غير سليمة

ين وتحاول بعض ز مكانات وازدياد أعداد املعو ص اإل ين؛ فاستمرت على ما هي عليه من التواضع ونقز وعن املساعدات للمعو 

ة الحد من هذه املشكلة: حيث قامت لجنة األزمة بسرت بتقديم قافلتي مساعدات من طرف جمعية أيادي بلديال املجالس

 .11من بني وليد وضواحيها وبلديات طرابلس الكبرى  القاطنين بكل الخير لألعمال الخيرية إلى نازحي سرت 

ملجالس البلدية للحد من أزمة االختناقات املرورية واالزدحام في املدن؛ شرعت بلدية مصراتة بتنفيذ مشروع محاولة من افي و

 .12 تنفيذ جدارية إشراقة وسط املدينة
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ويذكر أن لجنة التنمية  ،وفيما يتعلق باملجال الدراس ي والجامعي والتنمية البشرية؛ فاألمر كما الحال في باقي القطاعات

إنشاء كلية أو قسم إلدارة  ما تم اقتراحبين. 2017للعام الجاري املجلس البلدي طبرق استعرضت خطة البلدية  البشرية في

املوارد البشرية في جامعة طبرق، وإنشاء صندوق تنمية املوارد البشرية. كما تقدمت اللجنة بعدد من املقترحات أبرزها 

وذلك بإعداد دورات تدريبية داخلية وخارجية لهم  رفع مستوى املوظفين، علىاالهتمام بالكادر الوظيفي في البلدية، والعمل 

 .14كما قام املجلس البلدي زليتن بتقديم سلفة مالية الستكمال فصور بمدرستين باملدينة.13كل حسب احتياجه

 وانطالق بعض؛ 15أشرفت بعض البلديات على انطالق حمالت تشجير؛ كما حدث في عدة مناطق من الجبل األخضرو 

يجي؛ وتطالب بعض املشرعات بهدف التنمية البيئية كمشروع "زليتن بلديتنا" الذي يتضمن دورات في التخطيط االسترات

كما حدث في ؛  16عبتسليم مصنع تدوير القمامة لها للمساعدة على حل أزمة التكدس القمامة بالشوار  اتالبلديات الحكوم

هاز الحرس البلدي ببنغازي بمنح أصحاب املحال التجارية في املدينة جوعن عمليات الضبط التجاري؛ قام ، بلدية طبرق 

كما قام الحرس البلدي بمصراتة بضبط شحنة من العصير  .17التجارية التراخيص الالزمة لألنشطةأسبوًعا الستخراج 

كبيرة من مادة  تمكنت دوريات تابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي من ضبط كمياتو ؛  18ومعجون الطماطم ببوابة السدادة

 .19الصالحية في بعض محال بيع وتغيير زيوت السيارات السيارات املنتهيزيت 

ما زال الوضع األمني يشكل التحدي األبرز الذي يواجه الدولة الليبية عامة؛ وبالتالي عمل وأداء املجالس البلدية واملجتمعات 

ذا التحدي األمني هو مصدر أغلب املشكالت الخدمية األخرى من كهرباء ومياه ووقود وغيره؛ ويذكر أن هذا املحلية وه

؛ وتعرض عميد بلدية 201720فبراير  12عميد بلدية سرت "مختار املعداني" يوم األحد التحدي قد وصل إلى عملية اختطاف 

 عن تعرض املجلس البلدي بصبراته ل "اعتداء 21ه في رجلهق نار؛ مما أدى إلى إصابتال القيقب علي يحيى اجريبيع إلط
ً
؛ فضال

 .22مسلح"ما أسفر عن تعليق العمل باملكتب
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؛ اتوعن دور املجالس البلدية فيما يتعلق بعملية حفظ األمن: اقتصر هذا الدور على املشاركة في امللتقيات وحضور االجتماع

تأمين وكان امللتقى يهدف إلى  ،س البلدية بطرابلس مع مسؤولين آخرينحيث شارك عمداء البلديات في امللتقى األول للمجال

، واستمر التأكيد على ضرورة تفعيل أداء الغرف األمنية 23العاصمة ودعم األمن واالستقرار فيها بدعم وتفعيل مديرية األمن

لة ومؤسساتها. كما جاء مشروع التدابير الالزمة والضرورية لتعزيز سلطة القانون وهيبة الدو من أجل اتخاذ  24املشتركة

"خلق بؤر استقرار أمني واجتماعي" الذي جاء باالتفاق بين وزارتي الحكم املحلي والداخلية بحكومة الوفاق الوطني مع االتحاد 

هذا  ليؤكد 25األوروبي لدعم البلديات وتعزيز قدراتها على تطوير خطة عمل لتحسين تقديم الخدمات في مجال األمن والعدالة

دن والبلديات ا
ُ
ملعني وقد تم اختيار بلدية "غريان" كنموذج لتنفيذ هذا املشروع املفترض أن يتم تعمميه على العديد من امل

 عن محاولة بعض املجالس عقد اللقاءات مع األطراف الخارجية من أجل مزيد من التعاون 
ً
بمختلف أنحاء ليبيا، فضال

ونون غا غع رجل األعمال الفرنس ي جيلين برو ية بنغازي العميد أحمد العريبي موالدعم ونقل الخبرات: حيث اجتمع عميد بلد

وعضو مجلس النواب املصري رئيس الشركات األمنية نصر الدين منهي ملناقشة األوضاع األمنية ببنغازي وتقديم الدعم 

 .26والخبرات

 لبلدية تازربو، ومنحه كاف تكليف الرائد مقتاح عمر القماطيكما تم 
ً
 للمجلس البلديعميدا

ً
 27ة الصالحيات املقررة قانونا

تمكين للبلديات من سلحة التابعة للحكومة املؤقتة لق الناظوري، رئيس األركان العامة للقوات املز اعبدالر  من قبل اللواء

 في التوصل لالتفاق املبدئي لوقف إطالق ا
ً
 بارزا

ً
لنار بمنطقة فرض النظام واألمن، وقد لعب املجلس البلدي أبو سليم دورا

 28أبو سليم بعد االشتباكات املسلحة التي وقعت في البلدية وأسفرت عن عديد من الخسائر واألضرار.

 فاقتصر على إصدار التوجيهات وعقد اللقاءا اتدور الحكوم
ً
ت وسبل تجاه البلديات واملجتمعات املحلية ما زال متواضعا

الدعم التي ال ترقى إلى حد املشكالت العديدة التي تواجه البلديات: حيث اقتصر هذا الدور على استمرار الجهود فيما يتعلق 

بتطبيق قرار املجلس الرئاس ي القاض ي بتوفير سلة غذائية للمواطنين وفق الرقم الوطني واستمرار العمل على بدء تفعيل 

جيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام بالجمعيات، من أجل الحد من عمليات تهريب السلع عبر منظومة املعامالت الخاصة بتس

كما أصدر وزير الحكم املحلي بحكومة ، 29الجمعيات الوهمية، خاصة وأن التسجيل سيكون بالنظام اإللكتروني فقط
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 30خارج البالد دون أذن مسبقبعدم السفر   الوفاق الوطني "بداد قنصو" توجيهات لرؤساء الجهات التابعة للوزارة
ً
، فضال

طني فايز السراج مع عن اللقاءات التي تجمع بين املسؤولين املركزيين واملحليين كاللقاء الذي جمع رئيس حكومة الوفاق الو 

ني وليد، باتخاذ كافة اإلجراءات العاجلة والحلول السريعة للمشاكل التي تعاني منها مدينة ب بني وليد وتعهد فيهابلدية مسؤولي 

 .31واستكمال كافة النواقص بأسرع وقت ممكن

التحتية الصغرى في البلديات  يةق أن مشاريع البنيلوطني أحمد معيتوأكد النائب باملجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق ا

 أن 
ً
 ستصلها مبالغ مالية لحل مشاكلها، ورصد  154ستستكمل بعد تسييل امليزانية، مضيفا

ً
 صحيا

ً
دينار مليون  360مرفقا

عبد السالم  ؤون الخدماتكما قرر نائب رئيس الحكومة املؤقتة لش 32سلعة أساسية خالل الشهرين املقبلين 11لتوفير 

 عنه
ً
 بديال

ً
 تسييريا

ً
 .33البدري إيقاف عمل املجلس املحلي درنة وتكليف مجلسا

البلدية في ليبيا والتي تعود إلى منتصف القرن املاض ي في أشكال مختلفة؛ إال أنها تفتقر للهيكل  رغم قدم فكرة إنشاء اإلدارة

واحتل خبر بحث عضو املجلس  ،شكالت املحلية بشكل ناجز وفعالالتنظيمي القوي والفاعل الذي يضمن الحد من امل

مسالته  –مداء بلديات املنطقة الوسطى )سرت الرئاس ي وزير شؤون املجالس البلدية املتخصصة، محمد عماري زايد، مع ع

قصر األخيار(، وبلديات الجنوب تفعيل املجلس األعلى لإلدارة املحلية على مساحة إعالمية واسعة  –الخمس  –ترهونة  –

 في مجال اإلدارة املحلية في ليبيا من أجل نقل االختصا
ً
 تنظيميا

ً
تحصيل لية مناسبة لآصات للبلديات ووضع باعتباره تطورا

ص قالنملواجهة مشكلة  35، كما تمت املوافقة على إنشاء عدد من املباني للمقرات اإلدارية في مدينة زليتن34اإليرادات املحلية

 على املواطنينالكبير في املقار اإلدارية 
ً
تبعية صندوق الضمان االجتماعي ببلدية الكفرة عن فرع الواحات تم فصل  وتخفيفا

قرارات التعيين األخيرة الصادرة عن عميد بلدية كما ضم  ،36لعامة للصندوق مباشرة لبعدها الجغرافيإلدارة ال ابعاليكون ت

 ."201737معين إلى ميزانية  28600طبرق، الناجي مازق والتي تضم نحو 
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التي أدت إلى ازدياد عمليات االتجار بالبشر وتأثيره  قانونيةمام ظاهرة الهجرة غير الأتقف املجالس البلدية مكتوفة األيدي 

على املدى ذي تتسبب به هذه الظاهرة الالكبير على البالد ومقوماتها األمنية واالجتماعية واالقتصادية والتغير الديموغرافي 

صفه ب"الصمت املحلي والدولي تجاه الهجرة غير صبراتة يدين ما و  ر بيان استغراب عن املجلس البلديالبعيد. وصد

 . 38من أذى وتعدي على األرواح البشرية"  النظامية وماترتب عليها

كما يخش ى رؤساء البلديات من أن يتسبب اتفاق أبرم بين طرابلس وروما لتمويل مراكز الحتجاز املهاجرين في ليبيا في نقل 

حامد الخيالي عميد بلدية التي تعاني فيها البلديات أوضاع ال تحسد عليها؛ حيث ذكر األزمة التي تواجهها أوروبا إلى ليبيا وهي 

إذا كان األوروبيون يريدون السماح لهم باإلقامة فيمكنهم استضافتهم على " سبها وهي بؤرة لتهريب املهاجرين في جنوب البالد

 .39"ة التي ينبغي أن نهتم بهاأراضيهم.. وهي أكبر.. لكن ليس في ليبيا ألننا لدينا مشاكلنا الخاص

 الدعم اإلنسانيفي  في تركيا ووجهت لها الشكر على أنشطتها IHHالبلديات الليبية هيئة اإلغاثة اإلنسانية  لعدد منوفود  زارت

 عن املناقشات التي أجرتها بلديات الساحل الغربي ومجموعة شرك40في ليبيا
ً
ات صينية للبحث في مشروعات تتعلق ؛ فضال

عميد بلدية بنغازي العميد أحمد العريبي مع رجل األعمال الفرنس ي جيلين بروقا قونون وعضو ؛ واجتماع 41بالخدمة البلدية

 .42مجلس النواب املصري رئيس الشركات األمنية نصر الدين منهي ملناقشة األوضاع األمنية ببنغازي وتقديم الدعم والخبرات

إلى حد كبير املجالس البلدية القيام بدور ملحوظ بخصوص املصالحات  تساعد مالظروف السياسية واألمنية ليبدو أن 

أن أولويات حكومة الوفاق  تأكيد  وزير الحكم املحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو خالل شهر فبراير وربما يذكر

 ملناقشتهم املصالحة مع حكماء  تتمثل بتحقيق
ً
املصالحة الوطنية ومن ضمنها املصالحة بين ورشفانة والزاوية وجنزور الفتا

 .43ونواب وأعضاء مجالس البلدية بالزاوية
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 على املستوى املحلي موجودة بقوة؛ إلدية وأداءها لدور أكثر فاعلية و ما زالت التحديات التي تواجه املجالس الب
ً
فنقص نجازا

 عن  تحتيةة اء ومياه وصحة وتعليم ووقود وبنياإلمكانات املادية ملواجهة املشكالت املعيشية للمواطنين من غذاء وكهرب
ً
فضال

مقتل رؤساء بلديات وإغالق أخرى والتسبب في اختالق مشكالت الكهرباء واملياه والوقود إلى التحديات األمنية التي وصلت 

 األكثر خطورة أمام عمل املجالس وتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين.و  تحٍدّ  رأكب والنقل وغيرها؛ تمثالن

ومع ذلك هناك شعاع نور يبدو في النفق املظلم من محاوالت جادة للمجالس البلدية للحد من هذه املشكالت األمنية 

ملواجهة املشكالت  بالغ ماليةالتحتية وتخصيص م يةالتي تعهدت بمواصلة مشاريع البن اتودعم من الحكومواملعيشية 

 عن التباحث حول إنشاء املجلس األعلى لإلدارة 44املعيشية كما صرح بذلك النائب في املجلس الرئاس ي أحمد معيتق
ً
؛ فضال

 يضمن نقل الصالحيات للمجالس املحلية ويمكنها من أداء دورها بشكل أفضل كما صرح 
ً
 هاما

ً
 تنظيميا

ً
املحلية باعتباره حدثا

 للنظم الحديثة-، اإلدارة املحلية 45لعضو في املجلس الرئاس ي محمد عماري زايدبذلك ا
ً
هي األقدر واألنسب لتوفير  -وفقا

الخدمات للمواطنين بل ومعيار ملعرفة مدى تقدم الدولة وأخذها باألساليب الحديثة في اإلدارة من عدمه؛ والخصائص 

ن أسلوب الحكم املحلي هو األنسب للتعامل مع األزمات التي تعاني منها إلليبيا تقول  الجغرافية والديموغرافية )السكانية(

لكن هذا األسلوب من اإلدارة يحتاج لتوافر التسهيالت   .تنسيقال مع الحفاظ على الحكومة في إطار-الدولة والشعب الليبي 

يب الفعالة؛ والعمل على ترسيخ مفهوم واالعتماد على خطط التطوير والتدر  املادية والبشرية التي تمكنه من القيام بدوره؛

 .الحكم املحلي ونقل السلطات اإلدارية واملالية لهذه الوحدات لالرتقاء باملناطق املحلية
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 ةيالحالة االجتماع .8

 

إال أن  ٬كافة أنحاء البالدلم يكن شهر فبراير أقل سوءا من يناير الذي سبقه على صعيد انتشار الجريمة وازدياد مظاهرها في 

حيث شهدت املنطقتين  ،ظاهرة الخطف برزت بشكل كبير في هذا الشهر على حساب عمليات القتل والتهريب والتخريب

 ٬الشرقية والغربية العديد من حاالت الخطف التي طالت مسؤولين حكوميين وسياسيين ورياضيين وحقوقيين وعسكريين

ووجهت اتهامات للقوات املسلحة التابعة ملجلس  ٬مواطنين مدنيين على غير العادةدون أن تسجل حاالت تذكر لخطف 

 دون أن تنفي األخيرة أو تؤكد قيامها بذلك. ٬النواب بارتكاب بعض أعمال الخطف في املنطقة الشرقية

اختطف بمنطقة أم  الذي ٬ومن أبرز املختطفين ناصر الدرس ي القاض ي بمحكمة طبرق االبتدائية ووكيل نيابة درنة السابق

فضال عن اختطاف العقيد إدريس الجالي آمر  ٬ما دفع املجلس األعلى للقضاء الستنكار الحادثة واملطالبة باإلفراج عنه ٬الرزم

وخطف ضابطين آخرين كانا متواجدْين  ٬مشاة التابعة لعملية الكرامة بمنطقة رأس التين شرق مدينة درنة 102الكتيبة 

 البيضاء.بفندق برقة بمدينة 

تالها خطف ثالثة شباب من أبناء القبيلة  ٬وطالت عمليات الخطف ضابط من قبيلة القذاذفة من أمام مركز طبرق الطبي

فقد  ٬ذاتها في مدينة البيضاء شرق البالد، ومن الالفت أن حوادث خطف أفراد من قبيلة القذاذفة ليست األولى من نوعها

 شباب من قبيلة القذاذفة. شهدت مدينة البيضاء أيضا خطف ثالثة

 ٬ولعل حادثة اختطاف العضو السابق باملؤتمر الوطني العام فوزي رجب العقاب ورفيقه في ظروف غامضة بمدينة شحات

والذي عاد إلى أهله صحبة رفيقه بعد قرابة ثالثة أسابيع من  ٬كانت من أبرز حوادث الخطف على مستوى شهر فبراير

 ية خاطفيه.اختطافه دون أن يكشف عن هو 

حوادث الخطف التي ذكرت ومنها حادثة اختطاف العقاب دفعت منظمة التضامن لحقوق اإلنسان لإلعراب عن قلقها من 

متهمة القوات املسلحة التابعة ملجلس النواب بالوقوف وراء هذه  ٬تزايد وتيرة عمليات االختطاف في مدينتي البيضاء وشحات

 العمليات.

ح هويدي بتفجير أوالهما استهداف مدير األمن العقيد صال  ٬واالغتيال في بنغازي برزت حادثان وعلى مستوى جرائم القتل

” الصاعقة“موكبه. عقبها في أقل من أسبوع تفجير سيارة استهدف آمر املحاور بالقوات الخاصة  تفسيارة مفخخة استهد

عن حجم اإلصابات التي تعرض لها هويدي  قتل فيه اثنان من مرافقيه. وال معلومات مؤكدة ٬النقيب محمود الورفلي

 والورفلي.
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مصريا كانوا مختطفين لدى مجموعة مسلحة  13حيث أفرج عن  ٬ولم تخلو املنطقة من حوادث خطف العمال املصريين

 بمدينة أجدابيا.

ثر مشاجرات إصابة من بينهم نساء، إ 248وذكر مستشفى الجالء للجراحة والحواث في بنغازي استقبل في يناير املاض ي 

 وأعمال عنف في املدينة.

فإنه وعلى الرغم من نفي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ارتفاع معدالت  ٬في املنطقة الغربية وطرابلس تحديدا

أبرزها اختطاف عميد بلدية سرت  ٬إال أنها شهدت هي األخرى العديد من حاالت الخطف ٬الجريمة في العاصمة طرابلس

 اني ومرافقيه في منطقة غوط الرمان بضواحي طرابلس.مختار املعد

فقد اختطف في طرابلس الحكم الدولي ورئيس لجنة التحكيم  ٬ولم يكن الرياضيين بعيدا عن دائرة الخطف في فبراير

الفي والعب نادي أهلي طرابلس واملنتخب الوطني لكرة القدم مؤيد ال ٬باالتحاد العام لكرة اليد عبدالعزيز محمد املقطوف

 الذي أفرج عنه بعد ثالثة أيام من اختطافه.

بينما سجلت  ٬حادثة خطف وكيل النيابة بمحكمة الزاوية عثمان العجميخطف عن مدينة الزاوية التي سجلت غب اليولم 

 صرمان حادثة اختطاف الشيخ حسام الحريزي.

أن معدالت الجريمة قد قلت في مدينة سبها التي لم  حظومن املال  ٬وفي الجنوب الليبي تبدو األوضاع أكثر استقرارا في فبراير

كما لم تصدر مديرية األمن في املدينة أو أي جهة  ٬باستثناء بعض الحاالت التي ال تذكر ٬تزدحم بأخبار القتل والخطف

 رسمية في املدينة إحصائية بخصوص معدالت الجريمة في فبراير حتى اآلن.

 ٬تي تتعرض لها منشآت الشركة العامة للكهرباء كما كان عليه الحال في األشهر املاضيةواستمرت في فبراير أعمال التخريب ال

كما تعرض  ٬وفجر عبوات ناسفة بمحطة الشويرف ما أدى إلي تضررها ٬حيث تعرضت محطة بن جواد للتخريب والسرقة

 منطقة سلوق للتفجير ما أدى إلى سقوطه. بأحد أبراج الكهرباء جنو 

حيث كشفت مصلحة الجمارك في الجزائر أن نشاط تهريب  ٬لتهريب عبر الحدود الليبية لم تشهد انخفاضاويبدو أن أعمال ا

كيلو جرام من املوز  2340املوز من ليبيا إلى الجزائر قد ازدادت وتيرته في الفترة املاضية. وأكدت أنها تمكنت من ضبط نحو 

 املهرب من ليبيا.

رأس  600األمنية بمعبر أمساعد الحدودي مع مصر من ضبط شاحنات تحمل قرابة وعلى الحدود الشرقية تمكنت الجهات 

 ما بين غنم وأبقار كنات ستهرب إلى مصر. ٬من املواش ي
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كيلو مترا من الحدود الليبية  20معلنا حوالي  ٬األمر الذي دعا آمر املنطقة العسكرية الشرقية للتحذير من تهريب املواش ي

 الليبية منطقة محظورة. املصرية إلى عمق األراض ي

 زيت الطعام كانت معدة للتهريب إلى مصر.ى املعبر ذاته كميات من الوقود و كما ضبطت عل

 

إضافة  ٬ويعزى ذلك إلى ضعف القبضة األمنية في كامل البالد ٬حظ مما سبق أن معدالت حوادث الخطف ازداد في فبرايريال 

 والتي دخلت مرحلة جديدة من الصراع. ٬ة على العاصمة طرابلسإلى احتدام الصراع بين األطراف املسيطر 

والتي تصفي حساباتها من  ٬كما بروز حاالت الخطف الكثيرة في شرقي البالد قد يعزى إلى ازدياد حدة الخالفات السياسية

 خالل التخلص من الخصوم.

األمنية والعسكرية الفاعلة في بنغازي يؤشر  من أكبر العناصر الورفلي وصالح هويدي وهما كما أن حادثتي استهداف محمود

في ظل غياب معالجات ناجعة  ٬بوضوح وعلى ما سبق ذكره. ومن املرجح أن تزداد وتيرة الخطف واالغتياالت في األشهر القادمة

 لالنقسامات التي تشهدها البالد.

وكبر مساحة البالد وعدم وجود اإلمكانيات كما يتوقع ازدياد عمليات التهريب عبر الحدود الليبية لضعف القبضة األمنية 

 الالزمة ملراقبة الحدود.

 وقد تستمر أعمال التخريب التي تتعرض لها مواقع الشركة العامة للكهرباء لألسباب ذاتها.

 

في املنطقة الغربية بشكل -ان والحكماء حتى اآلن يمكن الجزم بأن جهود املصالحة املحلية االجتماعية التي يقودها األعي

هي من أكثر الوساطات نجاعة ونجاحا في حل الخالفات واألزمات التي تتفجر بين املدن أو املناطق أو القبائل وحتى  -خاص

 تلك التي تحدث بين املجموعات املسلحة.

نت قائمة في يناير املاض ي بين مدينتي ترهونة فقد نجحت جهود األعيان والحكماء باملنطقة الغربية في إنهاء املشكلة التي كا

 خرين. آكات التي أوقعت تسعة أشخاص وجرح والتي سببتها االشتبا ٬والقره بولي

كات اللتفاوض من أجل إيقاف االشتب ٬كما شهدت مدينة ترهونة عقد اجتماعات عدة بين أعيان وحكماء ورشفانة وجنزور 

 لت املفاوضات بالنجاح.لوك ٬لي غربي طرابلسى الطريق الساحبين مجموعات من املسلحين من الطرفين عل
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بحضور عدد من أعيان وممثلي املناطق  ٬ادات بعقد ملتقى للمصالحة بين أعيان وحكماء جنزور وورشفانةيواختتمت الق

خلفية  لىي عء الذي أقفل من الطريق الساحلوفتح الجز ٬ر بين املنطقتينئتفق خالله على وقف االقتتال الداا ٬الغربية

 الهوية. علىوتبادل املحتجزين واملختطفين  ٬االقتتال

والبدء في عودة  ٬كما اتفقوا على رفع الغطاء االجتماعي عن كل من يقوم بأعمال خطف وحرابة من الطرفين مستقبال

 تجريم أعمال الخطف والحرابة من كال الطرفين.و ملهجرين من منطقتي جنزور وصياد، النازحين وا

وحكماء مدينة ترهونة الذين كان لهم الدور األكبر في املصالحة بين األطراف املتنازعة في الفترة األخيرة والتي أسفرت  أعيان

 تمكنوا من التدخل أيضا لفض النزاع بين املدينة ومنطقة قصر بين غشير بضواحي طرابلس. ٬عن قتلى في اشتباكات مسلحة

وتكليف مدير األمن املركزي بمنطقة قصر بن  ٬تسليم املطلوبين للجهات املختصةو  ٬واتفقوا على فتح كامل الطرق املغلقة

 غشير صالح املرغني كمسؤول عن أمن املنطقة بالكامل.

عقد أعيان وحكماء مناطق ومدن جبل نفوسة اجتماعا تشاوريا إليجاد السبل الكفيلة بحل  ٬وضمن مساعي املصالحة أيضا

 وإنهاء الخالف بينهما وإخالء سبيل املحتجزين من الطرفين. ٬تان وككلةاألزمة املستمر بين منطقتي الزن

وأسفرت زيارة أعيان وحكماء مناطق ومدن وقبائل بجبل نفوسة إلى مدينة ترهونة عن توقيع ميثاق شرف اجتماعي للتعايش 

 يمثلون مناطق قبائل نالوت ووازن ويفرن والقلعة وكاباو وجادو واملشاشية. ٬فيما بينها

ود املصالحة في املنطقة الغربية ألقت بظاللها على املنطقة الجنوبية التي سعى فيها املجلس االجتماعي لقبائل الطوارق إلى جه

تحقيق السلم االجتماعي والتعايش املشترك والتوافق باملنطقة. ووقع املجلس ميثاق شرف لقبائل املنطقة املمتدة من أيسين 

 حتى العوينات.

ب عن مدينة الكفرة أسفرت جهود وساطة األعيان والحكماء في طبرق عن إخالء سبيل عضو مجلس النوا وفي شرقي البالد

 الذي اختطف أواخر يناير. جبريل الزوي

والذين كانوا يطالبون بوضع ابن الزوي املختطف في  ٬وساهمت الجهود تذليل املشاكل الحاصلة بين عائلة الزوي والخاطفين

 .في اختطاف أحد أبنائهم السجن التهامه بالتورط
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على الرغم من الجهود التي تبذل في املصالحة املحلية االجتماعية إال أن القائمين على هذه الجهود سيكونون ملزمين على 

ملظاهر التي لن تنتهي إال بانتهاء اف التي توقد بين الفترة واألخرى االستمرار فيها وزيادة البذل من أجل إخماد شرارات الخال 

 املسلحة وبسط قبضة أمنية مركزية.

وقد  ٬كما أن ازدياد حدة الصراع السياس ي واملسلح في العاصمة طرابلس يحتم على األعيان والحكماء التأهب على الدوام

 يشهد شهر مارس أزمات جديدة تحتاج إلى معالجات اجتماعية.

 

وتحديدا العائالت النازحة من مدينة سرت منذ نحو  ٬النازحين في الداخل الليبي شهد ملف النازحين انفراجة كبيرة في أزمة

وبدأت الحياة  ٬وعادت العائالت على خمس مراحل قامت بتحديدها اللجنة املشكلة لإلشراف على عودة نازحي املدينة عام.

 تعود إلى طبيعتها في املدينة تدريجيا.

ازلهم كلف فرع جمعية الهالل األحمر الليبي بمصراتة عددا من املتطوعين بتقديم وإسهاما منه في مساعدة العائدين إلى من

 املساعدة للنازحين العائدين إلى منازلهم في مدينة سرت كل أسبوع.

التي عادت مؤخرا إلى سرت عن طريق م بدورها بمساعدة األسر النازحة كما تستمر بعض املنظمات األهلية والدولية في القيا

 ياتهم األساسية من الغذاء وامللبس والدواء.توفير حاج

والتي مولتها منظمة  ٬وقدمت لجنة األزمة بسرت قافلة مساعدات من مفروشات وأغطية للعائالت التي عادت إلى منازلها

م في ن إلى منازلهيعدات على العائدالهجرة الدولية، وعدد من الجمعيات الخيريةاألهلية. ووزعت منظمة اإلغاثة التركية مسا

 بالتعاون مع منظمة جاهد لألعمال الخيرية بمصراتة. ٬سرت

فوزعت  ٬الهيئة الليبية لإلغاثة استمرت في بذل الجهود ملساعدة النازحين من سرت في املناطق الواقعة شرق املدينةاستمرت 

 حمر حتي أجدابيا.ادي الأسرة نازحة في املناطق املمتدة من الو  800مساعدات غذائية على نحو 

فأرسلت أرسلت قافلة مساعدات  ٬جمعية أيادي الخير لألعمال الخيرية هي األخرى واصلت تقديم مساعداتها للنازحين

 للنازحين من مدينة سرت في بني وليد وضواحيها. وهي قافلة ممولة من برنامج الغذاء العاملي.

حين وقعت منظمة الطاهر الزاوي لألعمال الخيرية وفي إطار تطوير نشاطاتها وتوسيع خدماتها التي تقدمها للمدنيين والناز 

 اتفاقية تعاون مع منظمة سانت إيجيديو الكاثوليكية.
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ألف سلة غذائية على العائالت النازحة من مناطقها  80نحو  2016وكانت مؤسسة الطاهر الزاوي قد وزعت خالل العام 

 والعائالت املحتاجة في جنوب البالد. ٬ومدنها

بمساعدات وزعتها املنظمة الدولية سرة نازحة في وادي آوال بجبل نفوسة قرب الحدود التونسية الجزائرية أ 300يت ظكما ح

 للهجرة.

عائلة ليبية إلى البالد في وقت  35أعلنت مؤسسة العدالة أوال عزمها إرجاع  ٬وبخصوص العائالت النازحة واملهجرة خارج البالد

 لشهر املاض ي والذي يقض ي بإرجاع جميع النازحين واملهجرين إلى البالد.استكماال ملشروعها الذي بدأته ا ٬قريب

على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج  -ومعظمها من تاورغاء-وتحصلت العائالت التي عادت في يناير املاض ي من مصر 

 الغذاء العاملي.

 

منازلها من خالل إطالق املرحلة السادسة واألخيرة في  تمام مراحل عودة العائالت النازحة من مدينة سرت إلىإمن املنتظر 

 في انتظار إيجاد حلول ملن تضررت منازلهم ودمرت بسبب الحرب في املدينة. ٬مارس

فال يزال هناك اآلالف من النازحين من بنغازي وككلة  ٬املنظمات اإلغاثية الدولية واألهلية لن تكون مضطرة لوقف نشاطاتها

ن قبل أرباب األسر نتظر أن يزداد نشاطها بسبب صعوبة توفير االحتياجات الالزمة مملومن ا ٬سرت أيضاوأوباري وورشفانة و 

 املستمر لألسعار وانخفاض سعر الدينار الليبي أمام العمالت األجنبية. رتفاعبسبب اال 

واالستمرار في توثيق أعدادهم  ٬صركما يتوقع أن تشرع مؤسسة العدالة أوال في إرجاع دفعة ثانية من النازحين واملهجرين في م

 في الخارج.

خصوصا وأن مؤسسة العدالة أوال أعلنت أنها  ٬وتونس رعودة عدد آخر من العائالت النازحة واملهجرة خارج ليبيا في مص

كما أن هناك مبادرة أطلقتها وزارة العمل والشؤون االجتماعية بالحكومة املؤقتة قد تدخل حيز  ٬عائلة 100ستستهدف 

 التنفيذ.

مرار القتال في بعض مناطق تويستمر نزوح وتهجير العائالت من بنغازي والتي خرجب أعقاب إطالق عملية الكرامة نظرا الس

العودة إلى املدينة بسبب الشرخ االجتماعي  ىفضال عن عدم قدرة كثير منها عل ٬وفقدان العديد من العائالت ملنازلها ٬املدينة

 .هناك الحاصل
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 الثقافيةالحالة  .9

 

لكون هذه الفترة من العام فترة امتحانات في  ٬استمر في شهر فبراير ركود النشاطات الجامعية نسبيا في مختلف أنحاء ليبيا

 بعض الكليات واستعداد لدخول فصل دراس ي جديد.

 ونادي الشباب الليبي للثقافة والحوار. ليبيا التي نظمتها حركة فكرة شباباملناظرات لكليات مدينة أجدابيا اختتم دوري  

كيفية املناظرة وإدارة  لىضمنت ورش عمل تدربوا من خاللها عت ٬سبق وأن اقيمت دورة تأهيلية للمشاركين في املسابقةو 

 الوقت.

اتها بطولة لكرة القدم ذ، كما اختتمت في الكلية ”هذا وقتنا“في كلية اإلعالم بجامعة بنغازي املهرجان الثقافي الترفيهي  واختتم

 التي شارك فيها طلبة الكلية.الخماسية 

إال أنها حافظت على  ٬ورغم األحداث التي شهدتها جامعة بنغازي وما تعرضت له من دمار جراء االقتتال الذي كان دائرا فيها

صنيف العربي واإلفريقي وتراجعت على مستوى الت ٬من بين الجامعات الليبية في تصنيف مواقع الجامعات مركزها األول 

 والعاملي.

ية الذي شارك عميد وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري بجامعة بنغازي في املؤتمر السنوي األول للعلوم العصب

 وهو املؤتمر األول من نوعه في املدينة. ،أقيم بمركز بنغازي الطبي

شارك  ٬يبيانظمتها في بنغازي أوضاع الخدمات الصحية في ل ناقشت الجامعة الليبية الدولية الطبية من خالل حلقة نقاشو 

 وقدمت خاللها ورقات بحثية. ٬ون ختصمفيها أساتذة جامعات و 

في مدينة البيضاء أعلنت جامعة عمر املختار عزمها إقامة مؤتمر علمي حول التحديات التي تواجه املكتبات في ظل التطور 

 وذلك في أكتوبر من العام الحالي. ٬الرقميةالتكنولوجي وسيطرة اإلنترنت واملعلومات 

الذي يوافق الخامس عشر  ٬وم العلمي للطب الشرعي والسمومكما أحيا طلبة كلية الطب البشري بجامعة عمر املختار الي

 من فبراير من كل عام.
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 ٬دراس ي جديد وانتهاء العطالتلكونه نقطة بداية فصل  ٬قد يشهد شهر مارس ازديادا في حجم نشاطات الجامعات والطلبة

 ويتوقع أن تشهد الجامعات في األشهر املقبلة عدة معارض ونشاطات التي عادة ما تزدحم في فصل الربيع.

 

 على غرار يناير املاض ي. ٬لم يكن هناك حضور كبير لألحداث الفنية واألدبية في فبراير

الثاني من يناير  في النصف ي انطلقذفي معرض القاهرة الدولي للكتاب ال لليبيةوشهد شهر فبراير استكمال املشاركة ا

 .املاض ي

وجاءت املشاركة الليبية تحت  ٬كما شارك أدباء ليبيون ونقاد وإعالميون في حلقات نقاش وندوات أقيمت خالل املهرجان

 ”.اسم بالدي لن يغيب“شعار 

ورحبت  ٬عرب بعد أن اتفق الكتاب الليبيون على من يمثلهم في اجتماع االتحادوعادت ليبيا لعضوية االتحاد العام للكتاب ال

 الجزائر بهذه العودة.

مخلفا دواوين شعرية  ٬وسيغيب عن الساحة الفنية لألبد الشاعر الغنائي صالح مصباح عباس الذي توفي في مطلع فبراير

 وقصصية.

 ٬”سايكو ليس عيبا“والذي حمل اسم  ٬ 2016وارة منذ تأسيسها عام أول عرض مسرحي لها في مدينة ز ” تادوكاال“أطلقت فرقة 

 التي تعاني منها مدينة زوارة الساحلية. قانونيةالنفس ي ظاهرة الهجرة غير ال وتناولت املسرحية إلى جانب االضطراب

التي  ار حسن الفقيهعداوي الثقافي ودواستمر انعقاد امللتقيات واألمسيات الشعرية في مدينة طرابلس بمنتدى بشير الس

 استضافت عددا من الشعراء البارزين علي الساحة الليبية.

أطلقت مؤسسة الفرسان للتنمية الفكرية واالجتماعية بمدينة جالو مبادرة للتشجيع على القراءة من خالل توفيرها ألف 

 كتاب للمكاتب املدرسية في املدينة في خطوة هي األولى من نوعها.

والذي سيتضمن فعاليات ثقافية وفنية. ومن  ٬إقامة معرض املرج الدولي للكتاب في أواخر شهر مارس رجوأعلن بمدينة امل

 املنتظر أن يحظى بمشاركات من خارج ليبيا.
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قد ال يشهد الشهر القادم أي تطورات تذكر على الصعيدين الفني  ٬باستثناء معرض املرج الدولي املزمع إقامته في مارس

 .واألدبي

غير أن األعمال  ٬القطاع الفني واألدبي واالهتمام به فية القطاعات الليبية تؤثر أيضا لها على بقيالتي تلقي بظال ذاتها األسبابف

 ن واملنظمات األهلية تجعل دائما فسحة للتطوير والبناء.يالناشطالتطوعية من قبل بعض 

 

على الرغم من  ٬رات اإليجابية على صعيد ملف اآلثار واالهتمام والتوعية بأهميتهتميز شهر فبراير ببعض اإلجراءات واملؤش

 بروز بعض املخاوف املتعلقة باملواقع األثرية في البالد.

التي تقتض ي تسييج املواقع األثرية التي  ٬”املائة يوم خطة“فقد سعت مصلحة اآلثار إلى ترك بصمة إيجابية من خالل إعالنها 

 وتوفير املعدات الالزمة ألعمال املسح والتوثيق األثري. ٬سياج ال يوجد حولها

بعدما برزت مؤخرا مناشدات من جهات  ٬بعض املباني األثرية اآليلة لالنهيار املصلحة من خالل الخطة إلى ترميموتهدف 

 محلية مختصة بااللتفات إلى املخاطر التي تحدق ببعض املواقع األثرية.

 لتراث الوطني الليبي وإطالق برامج توعوية بأهمية اآلثار واملحافظة عليها.كمل الخطة قائمة اتوستس

الذي من املفترض أن يبدأ العمل به في  ٬وع ترميم متحف اآلثار باملنطقةوأعلن في منطقة طلميثة شرق بنغازي بدء مشر 

 نظرا النهيار أجزاء منه. ٬مارس

إال أن احتمال إسقاطها من قائمة التراث العاملي بسبب تعرضها لالنهيارات  وعلى الرغم من بروز هذا االهتمام باملواقع األثرية

فغياب األمن وضعف اإلمكانيات  ٬وهو ما دفع الشؤون الفنية بمراقبة آثار طرابلس إلى التحذير من ذلكة، ال تزال قائم

 يساهم بشكل مباشر في ازدياد سرقة القطع األثرية وبيعها في املزادات العاملية.

بين شرق البالد وغربها بسبب االنقسام السياس ي الحاصل في  دولةقسم مصلحة اآلثار كغيرها من معظم مؤسسات الوتن

 ما يمنعها من القيام بعملها بالشكل املطلوب. ٬البالد

ى قائمة األثرية الوطنية الليبية الخمسة التي سجلت علندوة حول املواقع  ٬ومن املقرر أن تحتضن مدينة شحات في شرق ليبيا

 وذلك في شهر مارس القادم. ،الخطر
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وهو من  ٬لقورينيالحاس ي امللقب باعالم اآلثار فضل  ٬وفقد قطاع اآلثار في ليبيا أحد الرؤساء السابقين ملصلحة اآلثار الليبية

 ذهبي من رئيس اليونان.أبرز علماء اآلثار قي تاريخ البالد ومتحصل على دكتوراة في اآلثار اإلغريقية، وحاز على وسام العنقاء ال

وفي طرابلس أعلنت الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية على اتفاقها املبدئي مع الجانب التركي على تولي األخير صيانة 

 املساجد العثمانية في ليبيا.

 

 وسيكون شهر مارس ٬ة الغربيةمما سبق يتضح أن قطاع اآلثار حظي بنوع من االهتمام في املنطقة الشرقية مقارنة باملنطق

إال أن غياب سيطرة الدولة وعدم وجود  ،لبالد كما أعلن من قبل املسؤولينع في شرقي ااطانطالقة لعدة مشاريع في هذا الق

 .ةعلنامليعيق إتمام كثير من املشاريع ميزانيات تصرف على القطاعات السياحية واألثرية س
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 عماميةالحالة اإل .10

  تمهيد

شهد شهر فبراير زخما إعالميا واسًعا فيما يتعلق بالشأن الليبي، فأنظار وسائل اإلعالم اتجهت شطر ليبيا لتغطية الجوالت 

الخارجية لرئيس املجلس الرئاس ي فايز السراج، وتسليط الضوء على الجهود املصرية الرامية لجمعه في لقاء مشترك مع  

فشل عقد ذلك من القاهرة، وما انتهى إليه األمر  خليفة حفتر فياملشير جلس النواب القائد العام للجيش الليبي التابع مل

ن من حرسه، انجا منه وأصيب اثن ،على موكبهاللقاء، وعودة رئيس املجلس الرئاس ي إلى طرابلس وتعرضه لهجوم بإطالق نار 

وسقوط ضحايا  اكات وما نجم عنها من أضرارتب، وإدانة دولية لالشبطرابلسكات في منطقة أبو سليم وما أسفرت عنه االشتبا

ومصابين، فضال عن اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لبحث األزمة الليبية والخروج ببيان مشترك يدعم الحل 

 السياس ي ويرفض أي تدخل عسكري.

 اإلعالمية والصحفية من تقارير نبكل األلوا اء إعالمي في تغطية الشأن الليبيكل هذه األحداث وغيرها أدت إلى حالة إثر 

خالل شهر فبراير؛ اختلفت بطبيعة الحال في طريقة  عة ومرئية، دوليا وعربيا ومحلًياوتحليالت إخبارية مقروءة ومسمو 

 وأسلوب ومنهجية تغطياتها، كما أدى ذلك اإلثراء أيًضا إلى تغّير في نسب متابعة الرأي العام لوسائل اإلعالم الليبية.

ما سبق، تستعرض السطور التالية أبرز وسائل اإلعالم خالل شهر فبراير، وتطورات نسب متابعتها من قبل الرأي  وفي ضوء

العام، وأبرز القضايا التي شملتها بالتغطية الصحفية على مدار الشهر، ومدى اتباع وسائل اإلعالم املختلفة للمهنية في تناول 

 ض لها الصحفيون واإلعالميون على مدار الشهر، وانتهاًء بتوقعات الحالة اإلعالمية.القضايا واألحداث، واالنتهاكات التي تعر 

اختلف  ترتيب نسب املتابعة ملواقع اإلعالم اإللكترونية في شهر فبراير عن شهر يناير، حيث تقدمت بعض املواقع في نسب 

ما بينلكترونية من حيث نسب املشاهدة، (  املتخصص في ترتيب املواقع اإلAlexaب تصنيف موقع أليكسا )الترتيب بحس

ا  28( للترتيب الرابع حتى Facebookتأخرت أخرى، فعلى سبيل املثال تأخر موقع التواصل االجتماعي )
ً
فبراير، وكان يحل ثالث

تقدم موقع "بوابة  حين في يناير، في 26، وكان في ترتيب 27لى الترتيب يناير، وتأخر موقع بوابة الوسط اإلخبارية  إ 31حتى 

خالل شهر، وكذلك موقع ليبيا املستقبل  شهر يناير وهو تقدم كبيرفي  60، وكان في الترتيب 36إفريقيا اإلخبارية" إلى الترتيب 

 في يناير. 75، وكان بالترتيب 62تقدم إلى الترتيب 

 (:Alexaنسب ترتيب املواقع اإللكترونية بحسب موقع ) ويوضح الجدول التالي تطور  
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 عن   تطورات األزمة  سلطت وسائل اإلعالم الدولية
ً
والعربية الضوء األبرز على التفاعالت الخارجية في الشأن الليبي، فضال

 القضايا الداخليةعدًدا من  -بجانب الزخم الخارجي حول الشأن الليبي-تناولت وسائل اإلعالم املحلية  كماالليبية في الداخل، 

 ي:السياسية واالقتصادية واألمنية، وذلك على النحو التال

 أبزر القضايا الليبية في اإلعالم العربية والدولية: .أ

  وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف: فايز السراج، وخليفة حفتر، وعقيلة صالح، هم الشخصيات املحورية على

 ساحة األحداث الليبية". وموسكو تدعو إلى البحث عن حلول سياسية لألزمة الليبية في أقرب وقت.

 الرابط اإللكتروني املوقع
  Alexaالترتيب على موقع 

 شهر فبراير

  Alexaالترتيب على موقع 

 شهر يناير

 youtube.com 2 2 يوتيوب

موقع التواصل 

 االجتماعي فيسبوك
facebook.com 

4 

 
3 

موقع التواصل 

 االجتماعي تويتر
Twitter.com 21 16 

 alwasat.ly 27 26 موقع الوسط

اريةبوابة أفريقيا اإلخب  afrigatenews.net 36 60 

 libyaakhbar.com 50 71 موقع أخبار ليبيا

 almarsad.co 78 68 موقع املرصد

بلموقع ليبيا املستق  libya-al-mostakbal.org 62 75 

218موقع قناة   218tv.net 184 123 

الدموقع ليبيا هير   libyaherald.com 257 173 

 eanlibya.com 229 279 موقع عين ليبيا

24موقع أخبار ليبيا   akhbarlibya24.net 689 851 

ةوكالة األنباء الليبي  lana-news.ly 1149 952 
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 م لـ"ناتو": الحلف مستعد ملساعدة ليبيا على بناء مؤسساتها العسكرية وأجهزتها االستخباراتية وجعلها تحت األمين العا

 بذلك.   ليبي رسميحال تسلم طلب  فيسيطرة مدنية 

 72  .جريحا للقوات الليبية بقيادة خليفة حفتر يتوجهون إلى روسيا للعالج 

  الشرعية."إقفال" الطريق بين ليبيا وإيطاليا ملنع الهجرة غير رئيس املجلس األوروبي دونالد توسك يدعو إلى 

  ثالثة مواطنين روس يتقمصوا شخصيات مسؤولين روس كبار في زيارة إلى ليبيا بينهم وزير الدفاع الروس ي سيرغي

بات ترتيب أي شويغو، ملدينة مصراتة الليبية، والسفارة الروسية في ليبيا تنصح كافة األطراف الليبية بأال ترد على طل

 موسكو.زيارات مشكوك فيها لوفود أو أشخاص روس دون الحصول على إبالغ رسمي من الخارجية الروسية في 

  مصيرهم.حفتر في مقابلة نشرتها "جورنال دو ديمانش" الفرنسية: على املجتمع الدولي ترك الليبيين يقررون 

  ة حول جرائم تراوحت بين القتل واالختطاف والسطو املسلح فبراير إحصائية مفزع 5في  الليبية تنشروزارة الداخلية

جثة "على قارعة الطريق"، تعود ألشخاص تتراوح  118وقعت في فترة شهر ونصف بالعاصمة طرابلس، والعثور على 

 عاما. 35 – 16أعمارهم بين 

 ليبيا.في خارجية االتحاد األوروبي ينددون بإساءة معاملة املهاجرين في مراكز االحتجاز  وزراء 

  جدل واسع على صفحات التواصل االجتماعي ومواقع األخبار على أثر انتشار مقطع مصور يظهر فيه جندي ليبي يصيح

 ".: "خلو فيها شرف بسإعدامه قائالفي عناصر من داعش قبل 

 بن علي يلدريم لبحث  رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يزور أنقرة ويعقد اجتماعا مغلقا مع رئيس الوزراء التركي

 اإلرهاب.عدة ملفات بينها العالقات الثنائية ومكافحة 

  ترفضه.جدل حول تعيين سالم فياض مبعوثا دوليا إلى ليبيا والواليات املتحدة األمريكية 

 رة التفاهم السلطات الليبية تبرم اتفاقا مع إيطاليا لتمويل مراكز احتجاز املهاجرين في ليبيا، ومجلس النواب الليبي: مذك

 باطلة.مع إيطاليا 

  القانون.حكومة الوفاق الوطني تعتبر "الحرس الوطني" في طرابلس خارجا عن 

  ليبيا.مصريا كانوا مختطفين في  13تحرير 

  القاهرة.فشل جمع السراج وحفتر في لقاء مشترك في 

  سنةقيادات ليبية تتفق في القاهرة فترة انتقالية تنتهي بانتخابات عامة خالل. 

 طرابلس.إلعادة فتح مطار  اخليفة الغويل يعلن خطط 

  العسكري.اجتماع ثالثي تونس ي مصري جزائري بشأن األزمة الليبية ينتهي بدعم الحل السياس ي لألزمة، ورفض الحل 

  حفتر في لقاء تلفزيوني مع قناةONtv live  تفاق ليبيا، وا فياملصرية: اإلخوان على رأس التنظيمات اإلرهابية العاملة

 ".دولة ألنه "عبث أي"الصخيرات" ال يمكنه بناء 
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  فايز السراج يعرب عن أمله في وساطة روسية لحل األزمة في بالده نافيا االتفاق مع خليفة حفتر خالل زيارتهما إلى

 القاهرة.

 رسه تعرض موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج تعرض إلطالق نار في طرابلس، وإصابة اثنين من ح

 الشخص ي.

  "يغور سيتشين، اتفاقا إرئيس املؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع هللا يوقع مع رئيس شركة "روسنفت

 النفط.لالستكشاف وانتاج 

  الدولية.باملعايير الدولية وتطالب بمثوله أمام املحكمة الجنائية  ال تفياألمم املتحدة: محاكمة سيف اإلسالم القذافي 

 حق التصويت في األمم املتحدة مع خمس دول أخرى بسبب عدم سداد املستحقات السنوية. ليبيا تفقد 

 الحركة في نصف العاصمة  وتشلعنيفة بالعاصمة طرابلس بمنطقة أبو سليم تخلف أضرارا مادية جسيمة  اشتباكات

 التسلح.واملجلس الرئاس ي يتعهد بإنهاء مظاهر  االشتباكات،الليبية، وبيان دولي يدين 

  ألبنائها.فرار كامل سجناء سجن الشرطة العسكرية بمدينة سبها إثر هجوم مسلح نفذته إحدى األسر للثأر 

  بجنيف يعترف بـ"وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان في مختلف مناطق ليبيا"،  اإلنسانالسراج أمام مجلس حقوق

 ويستهجن "قيام بعض الجهات الليبية بفرض قيود على سفر املرأة".

 برز القضايا الليبية في اإلعالم املحلي:أ .ب

  باملطار.فبراير نتيجة إغالق مستودع وقود الطائرات  26توقف الرحالت بمطار طبرق الدولي في  

  معالجتها.شركة الكهرباء تبحث مشاكل الشبكة في الجنوب وشرق ليبيا، لتحديد املشاكل والصعوبات لتسهل 

 ب: حكومة  أفغانستان. فيإال تكرار لحكومة كرزاى  هيالسراج ما  عضو مجلس النواب سعيد امغّيِّ

  وخيمة.وزير الخارجية التونس ي: كل توجه لحل عسكري في ليبيا سيؤدي إلى حرب أهلية 

  الشرقية.منظمة التضامن لحقوق اإلنسان تتهم حفتر والثني بتنفيذ حملة اختطاف في املنطقة 

 من مجلس األمن بإبعاد الح 
ً
 ليبيا.ركات الدارفورية من السودان يطالب وفدا

  ليبيا.سرايا الدفاع عن بنغازي تؤكد أن حربها ضد حفتر وال تستهدف قبائل شرق 

  الليبيين. انقسامفتحي املجبري عضو املجلس الرئاس ي: اتفاق الصخيرات عمق من حالة 

  ات من الوقود في نصف األول من مليون دوالر أمام القضاء التونس ي نظير توريد كمي 108وثائق تشير إلى خسارة ليبيا لـ

 .2011عام 

  طرابلس.السفير التركي يزور هيئة األوقاف ويبحث ترميم املساجد العتيقة في 
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  وتعميم  محرم،جدل واسع بشأن إصدار عبد الرازق الناظوري أمرا عسكريا يحظر سفر نساء ليبيا دون الستين بدون

 منية.أعاما دون موافقة  45و 18منع سفر الليبيين بين 

  وجهاز األمن الرئاس ي التابع للمؤتمر الوطني  على موكبهما،السراج والسويحلي يتهمان القوة التابعة للغويل بإطالق النار

 بالهجوم.العام ينفي صلته 

  قائد القوات األمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال توماس وولدهاوسر يعلن تقلص أعداد "داعش" في ليبيا وأن عناصر

 سرت.نظيم أصبحوا باملئات بعد أن كان عددهم يقارب الخمسة آالف عنصر نتيجة العمليات العسكرية التي في الت

  فبراير. 17املدن الليبية تحتفل بالذكرى السادسة لثورة 

  سرت.آالف عائلة نازحة إلى  5البنيان املرصوص: عودة 

تحّري ال تزال وسائل اإلعالم تختلف في منهجيتها في تناولها وتغطيتها للقضايا واألحداث املتعلقة بالشأن الليبي، من حيث  

 في بعضاالنحياز في التغطية اإلخبارية تجاه رأي بعينه  اإلعالم، وظهور بالحياد أو املوضوعية من جانب بعض وسائل  املهنية

 آخر. 

واألحداث الليبية في وسائل إعالم  لبعض القضايالجدول التالي تحليال للمضمون ألحد نماذج التناول اإلعالمي ونستعرض في ا

 فبراير:مختلفة على مدار شهر 
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 قضية التحليل: إعالن خليفة الغويل عن خطط إلعادة فتح مطار طرابلس

صحححححححححححححححححيفة األيححححححححححححححححام  املضمون  وسيلة اإلعالم

 46الليبية

 موقححححححححححححححححححححححححححححححححححححححع ليبيححححححححححححححححححححححححححححححححححححححا

 47املستقبل

موقححححححع ميححححححدل إيسحححححح  

 48أون الين

 49موقع قناة النبأ

ـــــل“ العنوان  ــ ــ ــ ـــة الغويـ ــ ــ ــ ــ ”: خليفـ

اإلعــــالن عــــن خطــــط 

ـــــار  ــ ـــــتح مطـ ــ ـــــادة فـ ــ إلعـ

 طرابلس الدولي

ـــــار  ــ ــ ـــاح مطــ ــ ــ ــ ـــــادة افتتــ ــ ــ إعــ

 طرابلس الدولي

ــــي  ــ ــ ــ ــ ـــــ ي فــ ــ ــ ــ ـــل يمضـــ ــ ــ ــ ــ الغويـــ

ــــى  ــ ــ ــ ـــــادئ علــ ــ ــ ـــالب هــ ــ ــ ــ انقــ

 السراج

ـــــاذ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة اإلنقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حكومـ

تحيـــــي ذكـــــرى فبرايـــــر 

ـــــرابلس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار طـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بمطـ

 العاملي

ـــير  املصطلحات ــ ــ ــ ــ ـــتخدام تفسـ ــ ــ ــ ــ اسـ

ــــطلح:  ــ ــ ــ ــ ــ ـــر بمصـ ــ ــ ــ ــ ــ للخبــ

ــــدة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــربة جديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ "ضــ

 لحكومة الوفاق"

ــــطلحين  اســــــتخدام مصــ

لوصف "املؤتمر العام" 

األول بوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه 

ــــاني  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــابق"، والثـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ "الســـ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــفه "املنتهيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بوصـ

 واليته"

ــــطلح  ــ ــ ــ ـــــتخدام مصــ ــ ــ ــ اسـ

"الحكومــــــــــــــة املوازيــــــــــــــة" 

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف حكومـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لوصــ

اإلنقــــــــــــاذ تــــــــــــارة، وتــــــــــــارة 

أخــــــــــــــــــــــــــــــــــرى وصــــــــــــــــــــــــــــــــــفها 

ـــلطة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطلح "سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بمصــ

 اإلنقاذ املوازية".

م تســـتخدم القنـــاة لـــ

مصــــــــــــــطلًحا خاًصــــــــــــــا 

 للخبر.

ـــل  األلقاب والصفات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــف الغويــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وصــ

بـــــــــــــــــــ"رئيس حكومــــــــــــــــــة 

 اإلنقاذ"

ـــتبدل املوقــــع بوضــــع  اسـ

ــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب مباشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لقــ

"الغويل"، بوضع اسمه  

دون لقـــــــــــــب فـــــــــــــي جملـــــــــــــة 

ـــــو  ــ ــ ــ ــ ــــى  النحــ ــ ــ ــ ــ ـــــة علـــ ــ ــ ــ ــ خبريــ

ــــى  ــ ــ ــ ـــــرف علــ ــ ــ ــ ــــالي: "أشـ ــ ــ ــ التــ

ـــــاح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة اإلفتتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عمليــ

حكومــة اإلنقــاذ الــوطني 

ـــي  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرابلس، والتــ ــ ــ ــ ــ ـــى طــ ــ ــ ــ ــ ــ فــ

ـــها "خل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة يترأسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يفـ

لقب املوقع الغويل بـ": 

رئــــــيس ســــــلطة اإلنقــــــاذ 

الليبية املوازيـة خليفـة 

 الغويل

ـــــاة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت القنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لقبـــ

الغويـــــــــــل بــــــــــــ" رئـــــــــــيس 

ـــــاذ،  ــ ــ ــ ــ ــ ـــة اإلنقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حكومـ

 خليفة الغويل"

                                                           
46 CKhttp://bit.ly/2mX9Q 
47 http://bit.ly/2m51rhk  
48 http://bit.ly/2loBKel  
49 http://bit.ly/2mCHBgA  

http://bit.ly/2mX9QCK
http://bit.ly/2m51rhk
http://bit.ly/2loBKel
http://bit.ly/2mCHBgA
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 الغويل".

الجريدة تدخلت  مالحظات عامة  

بالرأي في التغطية 

في عدة أشكال من 

بينها تفسير الحدث 

بأنه "ضربة لحكومة 

 الوفاق.

تدخل بالرأي املوقع 

باتهام "عملية فجر 

ليبيا" بأنها السبب في 

تدمير املطار وحرقه في 

خلفية في وسط الخبر 

دون سند أو تفسير 

 لذلك بالقول نًصا: "

عملية "فجر ليبيا"، 

والتي أدت إلى تدمير 

وحرق املطار خالل 

املواجهات التي شهدها 

 "2014العاصمة عام 

املوقع تدخل بالرأي 

وان الذي بدًء من العن

وصف الحدث بأنه 

"انقالب هادئ"، 

 إلى خلفية 
ً

وصوال

تفسيرية للخبر:" 

تشكل خطوة الغويل 

األخيرة إلى جانب 

تشكيل مسلحين قوة 

حرس رئاس ي موازية 

لتلك التابعة لحكومة 

الوفاق، تحديا 

للسراج الذي يعتقد 

أنه بات يواجه 

ضغوطا شديدة في 

العاصمة طرابلس مع 

أداء سياس ي ضعيف 

أزمات متعددة و 

الرؤوس أمنية 

 واقتصادية"

القناة حاولت  في 

هذه التغطية 

الحياد فذكرت  

على سبيل املثال 

"حكومة اإلنقاذ "، 

و"املؤتمر العام" 

دون سوابق أو 

لواحق يعبر عن 

موقف معين منها، 

ولم تنهِّ الخبر 

بخلفية، على الرغم 

من أن ذلك يعدد 

خلال في البنية 

 الصحفية للخبر .

 

ملثال السابق، هو غيض من فيض على تباين الصحف واملواقع اإلخبارية في التغطيات اإلخبارية في استخدام العناوين ا

واملصطلحات وألقاب الشخصيات العامة واملسؤولة في الدولة سياسية كانت أو أمنية أو عسكرية أو حتى دينية، فضال عن 

ة مباشرة وغير مباشرة، بشكل يبرز مدى االنقسام السياس ي وتأثيره البالغ التدخل بالرأي في تفسير األحداث والقضايا بصور 

 في كافة أحوال الدولة، وفي القلب منها الحالة اإلعالمية.
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راير، كان من بينها ما نشرته منظمة تستمر معاناة الصحفيين واإلعالميين بالتعرض لالنتهاكات في ليبيا على مدار شهر فب

"مراسلون بال حدود" من إخطارها بـ"عدد من حاالت الخطف واالعتداءات الجسدية ضد صحفيين في طرابلس، علما أن 

 من مختلف امليليشيات املسلحة التي تسيطر على العاصمة"، بحسب ما 
ً
الضحايا يفضلون عدم الكشف عن هويتهم، خوفا

 املنظمة.نشرته 

انت "مراسلون بال حدود" ما وصفته بـ"اإلغالق التعسفي الذي طال "راديو الوسط" في بنغازي واإلذاعة املحلية ملدينة وأد

فبراير قال محمود شمام، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوسط اإلعالمية، إن جهاز إرسال اإلذاعة  7غريان" ، وذكرت أنه "في 

إغالق مقر  جرى  هتابعة للجيش الذي يسيطر على شرق البالد،  وفي اليوم نفسقد صودر في طبرق على أيدي قوات األمن ال

اإلذاعة في بنغازي كما صودرت ُمعداته،  ولم يتم إعطاء أي سبب وجيه لتفسير هذا اإلغالق املفاجئ، باستثناء اإلشارة إلى 

ة ملدينة تم أيضا استهداف اإلذاعة املحلي فبراير 23تداخل ذبذبات راديو الوسط مع ذبذبات اإلذاعة املحلية الرسمية"، وفي 

التي تتولى حمايتها، حيث أجبرتها على إغالق مقرها دون تقديم أي سبب معقول، علما أن  جموعة املسلحةغريان، من قبل امل

 
ُ
وضع والسلطات املحلية إلى تسوية ال جموعة املسلحةسفر جهود املصالحة بين املالبث منقطع منذ ذلك الحين، بينما لم ت

 حتى اآلن" .

دانغل، رئيسة التحرير في منظمة مراسلون بال حدود في هذا الصدد: "إن الوضع في ليبيا مقلق للغاية، فمهما  وقالت فيرجيني

بشكل عدواني وتعسفي وغير متناسب، إذ ال  حدثكانت املؤاخذات التي يمكن توجيهها للمحطتين اإلذاعيتين، فإن إغالقهما 

 ”.2011من عرقلة عملية االنتقال الصعبة التي تواجهها البالد منذ عام يمكنه إال أن يزيد 

واختطف إعالمي بقناة "ليبيا الوطنية"  ُيدعى "علي سالم"، بحسب املركز الليبي لحرية الصحافة، الذي أورد في بيان أن 

ختطف يوم 
ُ
بلس من قبل ٌمسلحين كاشفين عن أمام منزله الكائن بطريق املطار جنوب طرا فبراير من 5"اإلعالمي املذكور أ

 وجوههم وتهديد زوجته، وقد ٌنقل عن الخاطفين طلبهم الٌحصول على فدية مالية ٌمقابل إطالق سراحه" .

محمد املصلي في طرابلس أثناء قيامه بواجبه املنهي بتغطية األحداث يوم  218املصور بقناة  لإلعالم اختفاءوأعلن املركز الليبي 

( 218وبعد مرور عدة ساعات أعلنت إدارة قناة ) به،لقرب من منطقة باب العزيزة حيث انقطع االتصال من فبراير با 25

 تفاصيل. ودة مصورها إلى منزله دون ذكر أيع

وأدان املركز  البيان الصادر عن املجلس الرئاس ي الذي اتهم فيه وسائل اإلعالم بـ"تأجيج الرأي العام في تغطية أحداث أبو 

عالم بهدف تقييد و اإل ف املركز بيان الرئاس ي بأنه: "يندرج تحت إطار اإلرهاب الفكري الذي يمارس ضد وسائل سليم"، ووص

لعدد من  باسم املجلس الرئاس ي أشرف الثلثي، كما أدان املركز في بيان آخر  ما وصفه بـ " تهديد الناطق قمع الحريات"

ري سخفاء القالقانونية والجنائية عن حاالت اإل مل املركز املسؤولية في عدد من الدول، وح التعسفيةباملالحقة  ينشطاالن
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مدنية الدولة للمجلس إلى ضين للسياسات التعسفية والداعين صحاب الرأي املعار أو  ينشطاعالميين والنالتي ستطال اإل 

 الرئاس ي بعد هذا التصريح الصادر عن  الناطق  الرسمي باسمه" .

ع عددا من العاملين بهيئ
ّ
صحفًيا  تعرضوا للفصل التعسفي بسبب ما  50ة دعم وتشجيع الصحافة بيانا ذكروا فيه أن ووق

وصفوه بـ" توجهاتهم السياسية في طرابلس"، ومناشدين املسؤولين ومن بينهم "املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني 

لعام املاض ي بسبب التجاذبات السياسية صحفيا منذ مطلع ا 50التدخل إزاء ما أقدمت عليه الهيئة بفصل وإنهاء خدمات 

الحاصلة في البالد وتركهم دون معيل، وقيام الهيئة بإيقاف رواتب املتعاونين معها مند شهر مايو من العام املاض ي و يشكلون 

من الكادر الوظيفي للهيئة فضال عن منحها رواتب للعاملين بدون رصيد في حسابها املصرفي، كما طالب   %85أكثر من 

مسؤولي الهيئة بعض الصحفيين بضرورة انتقالهم قسرا إلى جهات أخرى ألسباب غير معروفة حتى اآلن، وحمل الصحفيون 

القانونية ملنحهم صكوكا من غير رصيد، مطالبين مكتب النائب العام  املسؤوليةإدارة هيئة دعم وتشجيع الصحافة بطرابلس 

 فبراير . 18هم"، على حد وصف البيان الصادرة في بالتحقيق في سرقة قوت الصحفيين وإيقاف رواتب

 توقعات:

انعكست حالة الزخم السياس ي والتفاعالت الخارجية في الشأن الليبي على الحالة اإلعالمية بصورة مباشرة من ناحية، بل 

المية للشأن والقضايا في تلك التفاعالت السياسية بإثراء في التغطية اإلع ئل اإلعالم بمختلف توجهاتها دور مؤثروكان لوسا

 .الليبية بصورة تزيد بمعدل كبير في شهر فبراير عن سابقه في شهر يناير

وفي ضوء ما تم استعراضه فيما يتعلق بالحالة اإلعالمية؛ ُيتوقع أن تؤدي التجاذبات السياسية املستمرة، وتبادل التصاريح 

إلصدار اتهامات أو تصريحات  امنبر بعض وسائل إعالم بعينها سؤولين لواالتهامات بين عدد من املسؤولين، واتخاذ بعض امل

ضد مسؤولين آخرين أو فصائل سياسية أخرى، إلى خلق املزيد من التباين بل والتضاد في اتجاهات ومناهج وسائل اإلعالم في 

 التغطية اإلخبارية للقضية الواحدة، بصورة تبعد كثيًرا عن أي حياد أو موضوعية.

دي وقائع مثل غلق إذاعات أو فصل صحفيين ألسباب غير معلومة، أو معلومة كتلك التي نشرها بعض كما يتوقع أن تؤ 

العاملين املفصولين بهيئة دعم وتشجيع الصحافة بأن سبب الفصل "توجهاتهم السياسية"، بأن يتحول الصحفي من مجتهد 

 ما يمليهالعيش" بمحاولة عرض ما تراه السلطة، أو  إلظهار الحقيقة ونشر الرأي والرأي اآلخر، إلى منهي يحافظ على "لقمة

ق حتى وإن كان ذلك على حساب عرض الحقيقة غال عليه رؤساؤه، حتى ال يقع ضمن املفصولين أو تتعرض مؤسسته لإل 

 وااللتزام بالحياد واملوضوعية.

لين العدائية ضد الصحفيين، سؤو وكل ما سبق، وغيره من أحداث كالتي وقعت في "أبو سليم"، وغيرها وتصريحات بعض امل

يداني في تغطية زيد من االنتهاكات بحق الصحفيين واإلعالميين أثناء أداء عملهم املمإلى  يتوقع أن تؤدي بطبيعة الحال

 .األحداث املختلفة
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 ذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجياتنب

في  2014 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست واإلستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

ات التي . تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و  الدراس 2015مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحطرابلس ليبيا, و تم 

لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل إتخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة   جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية اإلقتصادية 

ملنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميزة واإلجتماعية للشعب الليبي. تهدف ا

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة 
ً
من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

 و وم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمراتواإلستراتيجيات للحكومة من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تق

 و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة. ورش عمل
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   Ofis Plaz.A3 BLK K:3/D28 

                     Bahçelievler  -  İstanbul – Türkiye  

  92 25 603 212 0090                  : هاتف  

 48 27 603 212 0090: فاكس
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