


 

 

6102 أغسطستقرير شهر   -الحالة الليبية   1  

 
 

 

 محتوى التقرير
 

 

I. مقدمة 

II. ملخص تنفيذي 

 الحالة السياسية الداخلية .1

 العملية السياسية -

 الهيئات التشريعية -

 الهيئات التنفيذية -

 األحزاب -

 توقعات -

 الحالة السياسية الخارجية .2

 دول الطوق  -

 املغاربياالتحاد  -

 الجامعة العربية -

 االتحاد اإلفريقي -

 االتحاد األوروبي -

 األمم املتحدة -

 الواليات املتحدة -

 روسيا -

 توقعات -

 الحالة األمنية .3

 الوضع العسكري  -

 اإلرهاب -

 والحدود واملنافذ التهريب والهجرة -

 املؤسسات األمنية -

 املجموعات املسلحة -

 وليةاملواقف اإلقليمية والد -

 توقعات -

 الحالة الدينية .4

 مواقف املؤسسات الدينية -

 مواقف الجماعات الدينية -



 

 

6102 أغسطستقرير شهر   -الحالة الليبية   2  

 
 

 الحالة االقتصادية .5

 أوضاع الدينار -

 االحتياطات واالستثمارات -

 النفط والغاز  -

 السلع األساسية -

 توقعات -

 اإلدارة املحلية .6

 املجالس البلدية -

 توقعات -

 الحالة االجتماعية .7

 الزواج -

 الطالق -

 معدالت الجريمة وأنواعها -

 املخدرات واملسكرات -

 النازحون والالجئون  -

 ذوو االحتياجات الخاصة -

 توقعات -

 الحالة الثقافية والعلمية .8

 الجامعات  -

 التعليم األساس ي والثانوي  -

 مراكز البحوث -

 اإلصدارات الثقافية -

 الفعاليات والنشاطات الثقافية والعلمية -

 توقعات -

 الحالة اإلعالمية .9

 االنتهاكات -

 املواضيع املتداولة في اإلعالم -

 التزام معايير الصحافة األخالقية -

 توقعات -

 

 

 

 



 

 

6102 أغسطستقرير شهر   -الحالة الليبية   3  

 
 

 

 مقدمة

 
، ا ستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات واإل  عن الذي يصدر تقرير الحالة الليبيةيسرني أن أقدم 

ً
 من شهريا

ً
نطالقا

  منها على وتأكيد العامة، وتنفيذ السياسات اآلنية إدراكها ألهمية املعلومات في عصرنا الحالي في مجال رسم السياسات
ً
ا

  بالحالة الليبية  املتعلقة   ضرورة  تنظيم املعلومات
ً
 من ناحية أرشفتها وتنظيمها وتحليلها، ثم تقييمها، يقدم التقرير شهريا

 للملفات التالية:  
ً
 مكثفا

ً
 استعراضا

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

ت املسلحة وتطورات الوضع رتبطة بأداء املؤسسات األمنية واملجموعااملوالدولية، ورصد الحالة األمنية  اإلقليمية

الحالة   يوثقإضافة إلى متابعة قضايا التهريب واملنافذ الحدودية والهجرة، أيضا التقرير سالعسكري وملف اإلرهاب، 

ينية عن رير الحالة الدلتزام بمعايير الصحافة األخالقية، وسيرصد التقاإلعالمية حيث يرصد االنتهاكات ويقيم مدى اال

 للحالة االقتصادكذلك يقدم التقر  في ليبياطريق متابعة مواقف املؤسسات والجماعات الدينية 
ً
 مكثفا

ً
ية ير تلخيصا

الد، ويتابع التقرير جتماعية في البرصد التقرير الحالة الثقافية واال وسي مايتعلق باألوضاع املعيشية للمواطنين  الليبيين،و 

 متابعة الحالة العلمية والثقافية بالبالد.  اجع فاعلية السلطة املركزية، إضافة إلىاملحلية في ظل تر  أداء اإلدارة

ليبيا  دقيقة لصيرورة األحداث في يستخدم التقرير األدوات املنهجية في تحليل املعلومات والتطورات، لصياغة توقعات

مطابقة صحة  تجري واألخبار اليومية من خالل مصادر إخبارية وخاصة موثوقة ومتنوعة  عبر توثيق شامل لألحداث

 لألحداث.اد التقرير على هذا التنوع لتقديم عرض شهري مكثف معلوماتها لضمان دقتها، يعتمد فريق إعد

يا، طورات داخل ليبوبيانات واسعة وضخمة لألحداث والتصريحات واملواقف والتيعتمد التقرير على قاعدة معلومات و  

 بالشأن الليبي، 
ً
 ودوليا

ً
جَمع بشكل يومي،واملتعلقة إقليميا

ُ
 عبر تقرير سنوي موسع للحالة الليبية عب ت

ً
ر ستقدم الحقا

 امللفات سالفة الذكر. 

ي ف زيادة فاعلية وقدرة أدوات متخذي القرار الليبيين على تنفيذ سياسات صائبة ومجدية 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 ا أخيرا

ً
الناجم  ملشهد الليبي، ويسهم في فك تشابك األحداث.. إصدار تقرير الحالة الليبية شهريا

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

 أو للتدخالت الخارجية. 

 

   إبريك إبراهيمد. عوض 

 ستراتيجياتاإل س املنظمة الليبية للسياسات و رئي
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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 دعم األنشطة 

 ستراتيجيات. ية للمنظمة الليبية للسياسات واإل البحث

ألفراد واملؤسسات املهتمة باصدارات املنظمة، ويمكنكم مناقشة التفاصيل إلى الدعوة موجهة 

 اإلجرائية عن طريق التواصل مع البريد اإللكتروني للمنظمة: 

info@loopsresearch.com 
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 الحالة الليبية
 التقرير الشهري

6102 - أغسطس  

 

 

 الحالة السياسية الداخلية -1

 

من التعثر والتشتت ولم تحقق الجهود الرسمية واالجتماعية املحلية  امزيدالعملية السياسية في شهر أغسطس شهدت 

 والخارجية أي تقدم يذكر على صعيد العملية السياسية خالل الشهر.

وبدأت تمارس جزئيا أعمالها من  6102نواب منح الثقة لحكومة الوفاق التي تشكلت في مارس فبعد أن رفض مجلس ال

هور شرملان كما ينصح االتفاق السياس ي الذي لم ينعقد بنصاب كامل لدون نيلها ثقة الب 6102العاصمة طرابلس في مارس 

عضو  010ر من أغسطس بحضو  66في  قدبسبب الخالفات بشأن االتفاق السياس ي وعملية الكرامة، قبل أن ينععدة 

 منهم ضد منح الثقة لحكومة الوفاق. 20صوت 

 60وكان آخرها لصحيفة اليوم السابع املصرية في  ،ولم تفد تصريحات رئيس املجلس الرئاس ي فايز السراج العديدة

التفاق ومية وتضمين اأغسطس أي قبل يوم من عقد البرملان جلسته التي يدعو فيها األخير إلى تمرير التشكيلة الحك

السياس ي لإلعالن الدستوري، وقال السراج إنهم لن يقصوا أي قيادة عسكرية إذا امتثلت للسلطة السياسية في سؤال 

 تضمن وضع خليفة حفتر في العملية السياسية فيما يبدو تطمينا للنواب الداعمين لحفتر.

رئيس نائبان ل الثقة لحكومة الوفاق ومن املعترضين ورغم تصريحات عديد النواب بعدم قانونية التصويت على منح

ه فقد قال النائب األول وعضو فريق الحوار عن البرملان محمد اشعيب إن التصويت غير قانوني ئاملجلس وعديد أعضا

 ا.يواالتفاق السياس ي هو املخرج الوحيدة ليبيا واعتبر عدم التصويت عودة للمربع األول الذي قد يؤدي إلى انهيار ليب

أن جدول األعمال لم يتضمن إال بندين اثنين؛ تعديل الالئحة ن أكدوا و لبرملان مصطفى بوشاقور ونواب آخر وكان عضو ا

الداخلية للمجلس وبحث إمكانية االستفتاء على مشروع الدستور. وكذلك أصدر مجلس الدولة في طرابلس بيانا رفض 

ء بفريق الحوار السياس ي ترفض نتائج جلسة التصويت ضد منح فيه قرار البرملان. وجاءت عديد التصريحات ألعضا
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حكومة الوفاق الثقة في مقابل قبول وتأييد عضو املجلس الرئاس ي املتغيب عن جلساته عمر األسود قرار املجلس ضد 

 حكومة الوفاق.

كومة التصويت على الحإال أن الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا تجاوزت الجدل الليبي بخصوص 

وأصدرت بيانا ترحب فيه ببيان املجلس الرئاس ي الذي تعهد فيه بتقديم تشكيلة حكومية جديدة مما يعكس قبول القوى 

 الكبرى ومعهم رئيس البعثة األممية إلى ليبيا مارتن كوبلر عمليا بقرار تصويت البرملان ضد حكومة الوفاق.

قد نفى أن يكون قد طلب من املجلس الرئاس ي إعادة تقديم تشكيلة حكومية وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 

جديدة وهو أمر أشار إليه عضو النواب أبوبكر بعيرة الذي اعتبر الخالف على املجلس الرئاس ي نفسه وكذلك على بنود في 

 وليس على الحكومة ذاتها. 6102االتفاق السياس ي املوقع عليه في الصخيرات في سبتمبر 

لتوازي صرح عضو البرملان علي التكبالي بأن املجلس لم يعط فرصة ثالثة للرئاس ي ليشكل حكومة جديدة ودعا إلى حوار وبا

 جاء بيان كتلة اإلصالح بمجلس النواب مؤكدة أننفسه وفي االتجاه  ،ليبي ليبي بديال عن الحوار برعاية األمم املتحدة

غير أن رئيس املجلس الرئاس ي أكد بأن وزراء حكومة الوفاق  ،للبرملان الشرعية عادت إلى الحكومة املؤقتة التابعة

 سيستمرون في تصريف األعمال حتى تشكيل حكومة جديدة يصادق عليها البرملان.

ولم تنجح الجهود املحلية والوساطات الخارجية خالل شهر أغسطس في فك االشتباك بين مجلس النواب من جهة 

ار من جهة ثانية فقد هاجم رئيس مجلس النواب املجلس الرئاس ي وفريق الحوار في لقاء مع واملجلس الرئاس ي وفريق الحو 

كما لم تصل جهود اللجنة املصغرة املنبثقة عن اجتماعات فريق الحوار  ،املصرية رافضا االعتراف بكليهما صحيفة األهرام

اق يلة صالح وعدد من النواب الرافضين لالتففي تونس بتوصية من البعثة األممية إلى نتائج عملية بعد اجتماعها بعق

 السياس ي وحكومة الوفاق.

رقة لقبول االتفاق منها تحقيق تمثيل "حقيقي" لبعدة  اوالحقا أعلن بعض نواب برقة الرافضين لالتفاق السياس ي شروط

 عضاء الرئاس ي.عدد أ ت وضع قائد الجيش التابع للبرملان خليفة حفتر وتغيير فريق الحوار وتقليصيفي االتفاق، وتثب

كما أن جهود املبعوث األممي وزياراته املحلية بما في ذلك زيارته إلى مجلس النواب في طبرق وزيارة مندوبه معين شريم للقاء 

عقيلة صالح في القبة، وزياراته هو إلى عديد العواصم العربية والغربية ذات العالقة باألزمة في ليبيا لم تثمر نتيجة عملية 

ما يتعلق بمنح الثقة لحكومة الوفاق أو إلى عودة عملية لعضوي الرئاس ي املتغيبين عن حضور جلساته بل  سواء

 واملستمرين في التصريح ضده. 

واألمر ذاته حدث مع الجهود الدبلوماسية والسياسية املصرية التي استمرت في أغسطس بعد أن بدأت في يوليو املاض ي 

وفود والشخصيات الفاعلة في العملية السياسية الليبية تمثل مختلف األطراف حيث استضافت في أغسطس عديد ال

 لكن لم تنجح جهودها خالل هذا الشهر في رأب الصدع بين الفرقاء املختلفين.
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اجتماع لحل األزمة الليبية في العاصمة التونسية يومي  ياس ي الفضيل األمين عن عزمهم عقدوأعلن عضو فريق الحوار الس

تمبر املقبل، ومتابعة تنفيذ االتفاق السياس ي، واإلشكالّيات التي تعيق مسار تنفيذه. غير أن كتلة السيادة سب 2و 2

جتماع املقرر وار لحضور اال الوطنية، بمجلس النواب ذات التوجه الفيدرالي أعلنت عدم تكليفها أي نائب ليمثلها بلجنة الح

 لة الحكومة.سبتمبر بهدف التفاوض مع الرئاس ي على تشكي 2في 

واستمرت في شهر أغسطس دعوة الشارع إلظهار تأييده ملختلف األطراف فخرجت في فترات متتالية مظاهرات في بنغازي 

واملرج والبيضاء وطبرق مؤيد للبرملان وعملية الكرامة والحكومة املؤقتة وترفض االتفاق السياس ي والرئاس ي وحكومته. 

راتة والزاوية تؤيد سرايا الدفاع عن بنغازي ومجلس شورى الثوار وتندد وخرجت مظاهرات عديدة في طرابلس ومص

 باملجلس الرئاس ي وتطالبه بتأمين خروج املدنيين من منطقة قنفودة غربي بنغازي.

ولم ينته الشهر قبل أن يعود إلى السطح الخالف داخل املجلس الرئاس ي نفسه إثر رفض عضويه علي القطراني وعمر 

مليا إلى حضور جلسات املجلس وكانا قد وعدا بالعودة إليه بعد وساطة من املبعوث األممي وتوجيه من األسود العودة ع

 رئيس مجلس النواب.

وكان القطراني قد رفض في أغسطس اإلنذار الذي وجهه الرئاس ي لهما إما العودة أو اختيار الرئاس ي وفريق الحوار غيرهما 

الرئاس ي من مخرجات الحوار وتبديل أعضائه بحسب االتفاق من اختصاص  مبررا رفضه بأن املجلس ،لعضوية املجلس

مجلس النواب ومجلس الدولة في جلسة تشاورية. وطالب عضو مجلس الدولة وفريق الحوار بلقاسم قزيط املجلس 

 إلى وجهات نظر ومطالب العضوين املمتنعين عن حضور جلساته. الرئاس ي االستماع

املقاطعة لجلسات املؤتمر فترة انعقادها  49أعضاء املؤتمر الوطني العام املنتمين إلى كتلة أغسطس أعلن عدد من  62وفي 

في طرابلس قبل دخول املجلس الرئاس ي إليها ثم تشكيل مجلس الدولة، أعلنوا عن تأسيس مجلس استشاري للدولة في 

اء بأعضاء من مجلس الدولة في طرابلس بنغازي يوازي املوجود في طرابلس، وذكروا بعدها أنهم التقوا بمدينة البيض

مؤكدين اتفاق الطرفين على االعتراف بشرعية البرملان والجيش التابع له وطالبوا األمم املتحدة االعتراف بهم. وصدرت 

 اءجتصريحات عديدة تقلل من أهمية الحدث كان أبرزها ما قاله عضو املؤتمر الوطني الشريف الوافي من أن هذه اإلعالن 

إلى املجلس  49أعضاء في املؤتمر الوطني. إال أن عضو مجلس الدولة في طرابلس بلقاسم قزيط دعا إلى ضم كتلة  8بل من ق

 في طرابلس معلال ذلك بأن املجلس بتركيبته الحالية ينقصه التوازن النعدام التنوع فيه.

هم س الدولة بغير الدستوري بأن كتلتالذي يصف مجلكتلة الوفاق في املؤتمر الوطني  من جهته صرح ناجي مختار عضو

قد تسحب ترشيحها السابق ألحمد معيتيق إبان الحوار السياس ي، لتولي منصب نائب رئيس املجلس الرئاس ي لحكومة 

 الوفاق مؤكد أن رئاسة مجلس الدولة يجب أن تكون للجنوب بحكم تقسيم اتفاق الصخيرات.
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الرئاس ي بأنه طلب من الواليات املتحدة دعمه في الحرب ضد تنظيم الدولة في ومن التطورات التي شهدها الشهر اعتراف 

و أن نفى ذلك في شهر يولي كية على مواقع للتنظيم في األول من أغسطس بعدير رت وذلك بعد انطالق الغارات األمس

من  وتركزت املعارضة كي وطلب املجلس بين مؤيد ومعارضير نقساما في املوقف من التدخل األموهو ما أحدث ا ،املاض ي

 بعض أعضاء مجلس النواب، وبشكل جزئي من دار اإلفتاء في طرابلس التي انتقدت طلب املجلس الرئاس ي.

وتميز الشهر بتصريحات وفعاليات للتبو واألمازيع بشكل منفرد حيث أعلن عضوان من التبو في تأسيسية الدستور رفضهم 

بخصوص حقوقهم الدستورية كما أكدوا أن هدف  جرى قا مع التبو قد ملا ردده بعض أعضاء التأسيسية من أن اتفا

 للعنصرية ضدهم.  اوي هو تحصيل حقوق التبو ووضع حدتأسيس املجلس الدستوري التب

وكذلك اجتمع ممثلون عن األمازيغ بليبيا في مدينة كابو ليؤكدوا رفضهم للعملية السياسية القائمة واملؤسسات املنبثقة 

 يشاركوا في تأسيسها كأمازيغ مؤكدين على مطالبهم السياسية والثقافية. عنها ألنهم لم

ومة والرئاس ي وحك السياس ي هم في مجلس النواب أكدوا مرارا خالل الشهر رفضهم لالتفاق و وكان الفيدراليون ومؤيد

الوفاق واعتبروا في تصريحات بعضهم أن الحل الوحيد في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات برملانية ورئاسية وأن مستقبل 

 ليبيا لن يكون بال حضور الفيدراليين فيه.

عيهم سويشار إلى أن عضو مجلس النواب يونس فنوش الرافض لالتفاق السياس ي وجه نقدا لنواب عن برقة بسبب  

 تقسيم ليبيا إلى ثالثة أقاليم.

في املقابل استمر حراك العودة للشرعية الدستورية في دعوة الليبيين بالعودة إلى دستور اململكة ومبايعة األمير محمد 

د ذلك عديالرضا ملكا للبالد وطالب الحراك مجلس النواب تبني رؤيته بالعودة إلى دستور اململكة. وعقدوا ألجل 

كما صرح كل من أشرف بونوارة الرئيس التنفيذي للحراك ووزير الخارجية السابق في  ات منها اجتماع في جالواالجتماع

 الحكومة املؤقتة محمد الدايري بأن رؤية الحراك هي املخرج الوحيد لألزمة في ليبيا.

رعص ي بالحكومة املؤقتة منير البواستمر الجدل بشأن سيف اإلسالم القذافي املحتجز في الزنتان بعد أن وجه وزير العدل 

طلبا ملحكمة الجنايات الدولية يلتمس فيه إيقاف املالحقات الصادرة بحق سيف اإلسالم. وجاءت تصريحات ألمين مؤتمر 

الشعب العام في عهد القذافي املفرج عنه بعد اعتقاله إبان ثورة فبراير محمد بلقاسم الزوي بأنه لن يقدم الدعم لسيف 

إذا التقى به وتأكد من إدراكه للمتغيرات التي حدثت في ليبيا ووصف عودة سيف القذافي للعمل السياس ي  اإلسالم إال

ليس بعيدا عن و ، ولكن في النهاية الشعب من يقرر  ليست مستحيلة فقد كان يتمتع بشعبية كبيرة وسط أجيال الشباب،

مستقبل سيف اإلسالم السياس ي متوقف على ما تصريحات الزوي جاءت تصريحات السراج لصحيفة اليوم السابع بأن 

 يحكم به القانون الليبي ثم اختيار الشعب.
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ولم يخل الشهر من جهود اجتماعية محلية تسعى لرأب صدع العملية السياسية فمن جهته رحب عميد بلدية مصراتة 

ريق ملصغرة املبتعثة عن فمحمد شتيوي بتصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التي نقلها عضو لجنة الحوار ا

الحوار للقاء النواب الرافضين لالتفاق السياس ي بلقاسم قزيط أثناء لقائه بصالح، واعتبر بلدي مصراتة دعوة األخير 

مجلس أعيان مصراتة لزيارة مجلس النواب ولقاء أعيان برقة خطوه إيجابية لوقف الحرب الكالمية واإلعالمية، وتغليب 

 .صوت العقل ولم الشمل

وشهد الشهر كذلك لقاء مصالحة عقد في العاصمة التونسية بين عدد من أعيان قبيلة العبيدات وأعيان من مصراتة 

ليصدر عن اللقاء بيان مشترك تضمن ضرورة وقف الحرب في درنة بنغازي ورفض اإلرهاب واالنقالبات وطالب املجلس 

ي وشارك في االجتماع الشيخ علي الصالبي والتقى بالوفدين ف ،وطنية للمصالحة بديال عن الوزارةالرئاس ي بتشكيل هيئة 

تونس نائب السراج أحمد معيتيق ثم التقى بهم السراج في طرابلس الذي أثنى على جهود قبيلة العبيدات في دعم الوفاق 

جات فضهم ملخر واملصالحة. غير أن أعيان آخرين من بيت امزين أحد بيوت قبيلة العبيدات في منطقة أم الرزم أعلنوا ر 

 لقاء تونس وأنهم ال يعترفون بكل ماورد فيه من اتفاق مؤكدين على دعمهم ملجلس النواب والجيش الوطني وقيادته.

نة عن لقاء مرتقب يعقد بمديس مجلس أعيان ليبيا محمد املبشر وفي سياق جهود املصالحة في شهر أغسطس أعلن رئي

 في اتجاه مصالحة شاملة في ليبيا. سبتمبر القادم سيمثل انطالقة 02نالوت في 

من شرق وغرب وجنوب البالد، وأكدوا في بيانهم  يخ وأعيان لعديد القبائل الليبيةوشهدت مدينة طبرق اجتماع ملشا

الختامي رفضهم ملخرجات اتفاق الصخيرات، كما عبروا على عدم ثقتهم باملجلس الرئاس ي. ثم التقى الحقا رئيس مجلس 

ح بعدد من مشايخ وأعيان الغرب والجنوب بما فيهم شخصيات من التبو والطوارق وأكدوا دعمهم النواب عقيلة صال

 للنواب ورفضهم لحكومة الوفاق.

أيضا نفى املجلس االجتماعي لقبائل ورفلة في بني وليد في شهر أغسطس تكليف أي مجموعة أو شخاص بتمثيله أو إنشاء 

. وأن حضور أي محفل في الداخل والخارج ال يمثل وال يلزم إال صاحبه ما لم كيانات وأجسام يقترن اسمها بقبيلة ورفلة

 يكن مصحوًبا بخطاب وتفويض رسمي من املجلس.

وحظي الشهر بتصريحات للمبعوث األممي السابق لدى ليبيا طارق متري قال فيها إن الوفاق الحقيقي يبقى هو الشرط 

وب ليبيا السابق باألمم املتحدة عبدالرحمن شلقم بأن الحل في ليبيا ممكن لخروج ليبيا من الحالة الحاضرة. كما أكد مند

 كل األطراف. تإذا تنازل
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 وبخالف ،التشريعية الهيئات أعمال كل في األهم الحدث أغسطس 66 يوم طبرق  في املنعقدة النواب مجلس جلسة مثلت

 ملساءلة وجلسة التشاورية الجلسات من اعدد عقد أنه غير النصاب مكتملة جلسة عقد في البرملان ينجح لم الجلسة هذه

 .الثني عبدهللا رئيسها صحبة املؤقتة الحكومة وزراء بعض

 باالتفاق رتس في الدولة لتنظيم أهداف على األميركية الغارات انطالق عقب أصدرت قد بالبرملان القومي األمن لجنة وكانت

 لوفاقا لحكومة سياس ي وتأييد الخارجي بالتدخل إياها واصفة األميركية العمليات فيه يدين بيانا الوفاق حكومة مع

 .الرئاس ي واملجلس

 ملركزي ا ليبيا مصرف محافظ بمنع الفاخري  املدني محمد املؤقتة داخلية وزير نفذه النواب مجلس رئيس من أمر وصدر

 .لليبيا العليا املصالح بحماية املنع البرملان رئيس وعلل السفر من للبرملان التابع

 لوفاقا لحكومة املؤيدة الكتل بين انقسمت السياسية همآرائ عن تعبر النواب أعضاء من لعدد تصريحات الشهر وشهد

 .السياس ي واالتفاق الوفاق لحكومة معارضين وآخرين املؤسسة واالتفاق السياس ي

 عيبش امحمد البرملان لرئيس األول  النائب يرأسه السياس ي لالتفاق املؤيدين للنواب وفد أغسطس خالل مصر وزار

 بأن رحواص املصري  الشعب مجلس في وأعضاء ن ومسؤولو  الخارجية وزير بينهم املصرية الخارجية في بمسؤولين والتقوا

 الرعيض، محمد النواب مجلس عضو وصرح. ليبيا في السياسية األزمة إلنهاء املصري  الدعم طلب هي الزيارة هدف

 االتفاق عن جةخار  مؤسسة أي مع التعامل بعدم املصرية الحكومة طالبوا ليبيين نوابا أنب املصرية السابع اليوم لصحيفة

 الركيزةو  النقطة هو السياس ي االتفاق أن أكدت املصرية السلطات أن بشير إسماعيل البرملان عضو أكد كما. السياس ي

 النواب جلسم علم بعدم صرح الزوبيك صالح البرملان عضو أن غير ،ليبيا في السياسية األزمة حل في منها تنطلق التي

 .اللقاءات بهذه املسبق

 محمد النائب مومنه بعضهم وصرح السياس ي لالتفاق مؤيدين املجلس في بأعضاء صالح عقيلة النواب مجلس رئيس والتقى

 .السياس ي االتفاق أو الوفاق حكومة على املجلس رئيس من منطقية اعتراضات أي إلى يستمعوا لم بأنهم الرعيض

 ملجلس عالتاب مساعد إلى جواد بن من للمنطقة العسكري  والحاكم األركان برئيس القبة في إقامته بمقر صالح والتقى

 بانتهاء قرارال واصفا بنغازي، على عسكري  حاكم تنصيب رفض قد الدرس ي إبراهيم بنغازي  عن البرملان عضو وكان ،النوب

 .عليها عسكري  حاكم تنصيب من طبرق  استثناء عن متسائال ،بالدولة املدنية السلطة
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 عدد قبل من ي بنغاز  في عقد الذي االجتماع باركت قد السياس ي لالتفاق الرافضة بالبرملان الوطنية السيادة كتلة وكانت

 .للدولة االستشاري  املجلس تأسيس عن فيه وأعلن 49 كتلة أعضاء من

 لوطنيةا السيادة كتلة عضو بين كالمية مشادة الوفاق لحكومة الثقة منح عدم جلسة بعد عقدت للبرملان جلسة وشهدت

 عجز خلفية على نصية عبدالسالم الزنتان عن النائب وبين الصخيرات التفاق واملعارض الفيدرالي التوجه ذي دغيم زياد

 .الجلسة لساملج رئيس برفع إال املشادة تنته ولم ليبيا غرب في املناطق تجاه بالتزاماتها الوفاء عن املؤقتة الحكومة

  0420 لدستور  العودة فكرة مؤيدي من بأنه أوحيدة جبريل الكفرة مدينة عن البرملان عضو وصرح
ً
 بعدم قناعته عن معربا

 لعودةا حراك مع بهذا ويتفق. الفكرة هذه يؤيدون  بالبرملان آخرين أعضاء هناك أن إلى أوحيدة"  ولفت. ذلك غير حل وجود

 .الدستور  تأسيسية في وأعضاء للدستور 

 التأييد في طرداملض بالتراجع باملجلس نواب ولقاء لطبرق  بريطانيا سفير زيارة فحيمة صالح النواب مجلس عضو فسر وكما

 .الوفاق لحكومة والدولي املحلي

 ضوع قبل من املرفوع املستعجل الشق في اإلدارية البيضاء محكمة بحكم املتعلق الجدل أغسطس شهر شهده ومما

 القرارات بوقف فيها طالبت التي 6102 بريلإ 04 جلسة في الطعن بخصوص ابحيح ابتسام الدستور  صياغة تأسيسية

 ضد يةقض رفع بصدد الستين لجنة أعضاء إن عمران نادية الدستور  تأسيسية الهيئة عضو قالت حيث ،فيها املتخذة

 في الحكم إن االباب إبراهيم تأسيسية عضو قال كما. الهيئة بتشريعات تختص ال أنها إلى مشيرة اإلدارية، البيضاء محكمة

 ما وهو تاء،االستف قانون  إلصدار البرملان جلسة عقد ينتظرون أنهم على منوها ش يء، أي عليه يترتب ال املستعجل الشق

 الجتماعا بضرورة دستوري التزام عليه النواب مجلس  إن قال حيث بوحمرة الهادي التأسيسية عضو تصريحات عضدته

 لتأسيسيةا الهيئة عضو تصريحات وجاءت. الجديدة الليبية للدولة الديمقراطي املسار إلكمال االستفتاء، قانون  إلصدار

 ن قانو  إقرار إال النواب مجلس أمام خيار ال بأنه وبوحمرة الباشا قاله ما مؤكدة النعاس عمر الدستور  مشروع لصياغة

 .املاض ي أبريل في للمجلس الهيئة قدمته الذي الدستور، مشروع على االستفتاء

 0+  ينالثلث بأغلبية التصويت تضمن للهيئة آلية وضع الدستوري اإلعالن أن عمران نادية التأسيسية عضو وأكدت 

 .الدستور  مشروع على مصوتين ةالثالث األقاليم أعضاء ليكون  واحد إقليم على إقليمين غلبة عدم لضمان

 عضو قال فقد 0420 اململكة دستور  إلى العودة بخصوص مجددا الجدل أغسطس في التأسيسية أعضاء بين وثار

 وأن القضاء، في حتى يتدخل  كان امللك أن ألسباب ممكن غير 20 سنة دستور  إلى الرجوع إن البابا إبراهيم التأسيسية

 كأحد 0420 دستور  وضعت الهيئة أن عمران نادية الدستور  تأسيسية عضو وأكدت. فيه موجود غير السلطات في الفصل

 النتخاب الناخبين ذهاب بأن مفسرة فعليا، 20 سنة لدستور  وجود ال وأنه. الحالي الدستور  مشروع في األساسية املراجع
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 مطالب تحقيق يمكن ال أنه ترى  وبالتالي ،0420 لدستور  ضمني إلغاء هو الدستور  مشروع ألعداد التأسيسية الهيئة أعضاء

  .للبالد ادستور  باعتماده املنادين

 ومسؤولين ودوف مع ونائبيه لرئيسه اللقاءات وبعض للدولة األعلى باملجلس أعضاء بها أدلى تصريحات الشهر شهد كذلك

 العقالء مناشدا درنة، مدينة على القصف تجدد تصريحين في أدان قد الحصادي منصور  األعلى عضو وكان. أجانب

 الذي القصف نيالثا تصريحه في واستنكر. حصارها و املدينة قصف ومنع لتدخلبا املجاورة باملناطق واملشايخ واألعيان

 للنائب كرةمذ تقديمه مؤكدا ،الكرامة لعملية التابعة الطائرات قبل من الثالثاء مساء بدرنة خديجة السيدة حي له تعرض

 .العام

 بنغازي  في النار إلطالق الفوري الوقف إلى فيه يدعو أغسطس 6 في املنعقدة جلسته عقب بيانا األعلى املجلس وأصدر

 .العالقة القضايا لحلحلة ُموسع حوار وبدء درنة، عن الحصار ورفع

 في ساحاتال منبر الشركس ي مصطفى بنغازي  عن الدفاع سرايا قائد اعتالء قزيط بالقاسم األعلى املجلس عضو وانتقد

ا واعتبارها للمدينة توريط ذلك معلال مصراتة،
ً
 لوفاقا حكومة قزيط، طالب كذلك. بنغازي  في الدائر الصراع في طرف

 مساءلتها إلى دعاو  طرابلس العاصمة في فسادا تعيث التي السمعة سيئة بامليليشيات وصفه مما موقفها بتوضيح الوطني

 .األمنية الترتيبات على

 الوافدة لعمالةوا العالقة العائالت  من املدنيين القتلى فيه نعى الذي بيانه في العام الوطني املؤتمر حضور  الشهر وسجل

 التابع شالجي قوات تدعم فرنسية أنها يقال طائرات نفذته الذي القصف في قضوا الذين بنغازي  في قنفودة بمنطقة

 .النواب ملجلس
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للسياسات و اإلستراتيجياتنبذة عن املنظمة الليبية   

 في  6109 سمبردي في تأسست حكومية وغير ربحية غير مستقلة، مؤسسة هي واالستراتيجيات للسياسات الليبية املنظمة

 التي الدراسات  و األبحاث بإجراء  املنظمة تقوم.  6102يناير في إسطنبول  في لها تمثيلي مكتب افتتاح تم و, ليبيا طرابلس

 من كذلك و ناجحة و فعالة سياسات إلى الوصول  أجل من والناشئة الحالية واإلستراتيجيات السياسات قضايا تخص

 اهيةالرف وتعزيز الليبية املؤسسات أداء تحسين أجل من جهدها   املنظمة تكرس و. القرار لصانعي الدعم تقديم أجل

 إلستراتيجيا والتخطيط والحوكمة الجودة مفاهيم نشر إلى كذلك املنظمة تهدف. الليبي للشعب واإلجتماعية اإلقتصادية

  املنظمة تهدف و. الليبية املؤسسات أداء تطوير أجل من التميزة ثقافة و
ً
 لسياساتا حول  املعرفة ونشر تعزيز إلى أيضا

 تنظيمب كذلك املنظمة تقوم. الدورية والتقارير والدراسات اإلحصاءات نشر خالل من للحكومة واإلستراتيجيات العامة

 .املعرفة نشر و األفكار و األراء تبادل و النقاش أجل من منتديات و          عمل ورش و مؤتمرات

 مكتب طرابلس

      ليبيا -طرابلس  – النوفليين

   : 43 01 340 21 00218هاتف:

 مكتب إسطنبول 
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