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ي طرابلس 
 
 مالمح خارطة السالح ف

 اإلنقاذحكومة بعد رجوع 
 
 

 أنهى دخول رئيس حكومة اإلنقاذ املنبثقة عن املؤتمر الوطني العام خليفة الغويل

 أحد ،لدولةانت مقرا للمجلس األعلى لإلى القصور الرئاسية التي ك 2016أكتوبر  منتصف

البعد  لهدوء األمني ذيحالة ا ،مخرجات االتفاق السياس ي املوقع في الصخيرات املغربية

مارس من العام  31إليها في التي عمت طرابلس منذ دخول املجلس الرئاس ي السياس ي 

 نفسه. 

وتنامي املعلومات بتحركات  رغم ضعف األوضاع األمنية من جهة الجرائم الجنائية

تة بس في داخلها ن املجلس الرئاس ي حظي، فإسياسية مسلحة خارج أسوار العاصمة

 داخل طرابلس أشهر من الهدوء لم يتحرك خاللها عسكريا معارضو االتفاق السياس ي

مع استمرارهم في إصدار البيانات املنددة بأداء املجلس الرئاس ي وحكومته التي لم  ضده،

إعالن  ما دفع حكومة اإلنقاذ إلى . وهوأغسطس املنصرم 22تنل ثقة مجلس النواب في 

. ثم تبعها إعالن الشيخ ته معلنة عودتها ملمارسة أعمالهاومخرجاسقوط اتفاق الصخيرات 

لتتحرك  تفاق السياس ي مع كل مخرجاته كذلك،الصادق الغرياني مبادرة تتجاوز اال

بعد قرابة شهرين من بيانها للسيطرة على مقر املؤتمر الوطني العام الذي حكومة الغويل 

املشكل سابقا من رئيس املؤتمر  يالحرس الرئاس  يدعمها ،حل فيه املجلس األعلى للدولة

بعد خروج املؤتمر من  ذي استمر في حماية املجلس األعلىالو  الوطني نوري بوسهمين،

 .، ليعود ويعلن تأييده لإلنقاذ واملؤتمر الوطنيالقصور 
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ولم تؤد بيانات اإلنقاذ وما قابلها من الرئاس ي التي تضمنت طلبين متناقضين ملكتب 

لس للقبض على أعضاء اإلنقاذ والرئاس ي إلى تصعيد األوضاع األمنية النائب العام في طراب

ميدانيا في العاصمة. لكن عدم التصعيد لم يمنع من إعادة توزع املجموعات املسلحة في 

 العاصمة.

فبعض كتائب مصراتة دخلت إلى طرابلس واستقرت عند القصور الرئاسية وعرضها 

خرجت من مصراتة لتربض عند مدخل املدينة  وتشير معلومات أنلقوتها في عين املكان 

وتمركزها عند مقر حكومة الوفاق في شارع  يةطرابلس الشرقي. وقابل ذلك تحرك كتائب

 بيانا ينتقد فيهقد تال الناطق باسم غرفة عمليات البنيان املرصوص وكان السكة. 

 سيطرة اإلنقاذ على القصور. 

على القصور التي شملت تصريحات من إلنقاذ موجة االنتقادات الدولية لسيطرة اغير أن 

 ، وإن كانت مثلت دعما لالتفاق السياس ي ومخرجاته،الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي

رئيس الحكومة تشكيل حكومة وحدة مع نظيره على لم تمنع من إعالن الغويل عزمه 

القبول من  يء مناألمر الذي استقبل بش  .املؤقتة التابعة ملجلس النواب عبدهللا الثني

لتأتي بعد ذلك  يعلن عن لقائه بالغويل قبل أشهر من دخوله إلى القصور.األخير، ل

تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ترفض استمرار السراج على رأس أي 

دون أن يحظى الغويل بدعم صريح من رئيس مجلس  حكومة جديدة يقدمها الرئاس ي

 .النواب

حيث ندد بذلك  ،رفضها لتحرك الغويل والشخصيات في مصراتةلقوى ولم تخف عديد ا

املجلس البلدي وأعضاء من مصراتة في مجلس الدولة ورئيس حزب العدالة والبناء 
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فتحي باشاغا إلى جانب بيان البنيان وعضو لجنة الحوار السياس ي وعضو مجلس النواب 

 املشار إليه. املرصوص

س مجلس الدولة في الحفاظ على ظهورهم من واستمر املجلس الرئاس ي وحكومته ورئي

داخل طرابلس فاجتمعت الحكومة كاملة في مقرها بشارع السكة، والتقوا مع عديد 

الدبلوماسيين واملسؤولين الغربيين كما حضر رئيس املجلس الرئاس ي فايز السراج وبعض 

ليبيا أعضاء املجلس ورئيس املجلس األعلى للدولة ملتقى لضباط في الجيش من غرب 

 دعوا فيه إلى تحييد املؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية.

صرح السراج بأنهم تعاملوا  2016أكتوبر  23يوم وفي مقابلة مع قناة ليبيا الرسمية 

)خاصة  عيان  صة لحكماء وأتاحة فر على القصور من خالل إ بحكمة مع سيطرة اإلنقاذ

 وال ،لن تطول  ليؤكد أن الفرصةإال أنه عاد  ،من مصراتة( للعب دور في إخالء املقر سلميا

 بد من خروج الغويل ومن معه.

وبعد عشرة أيام من دخول حكومة اإلنقاذ وبعض أعضاء املؤتمر إلى القصور الرئاسية،  

في طرابلس خاصة بين كتائب املدينة داخلية يبدو أن نسبة احتمال أن تندلع مواجهات 

إلى وربما دعم ذلك دعوة الشيخ الغرياني  .خفضتواألخرى القادمة من مصراتة قد ان

إلى جانب فتور موقف  مسلحة،داخلية تجاوز الخالفات وتجنيب املدينة أي مواجهات 

 ولعل عدم ظهور ميل من ى نظيره الثني بتشكيل حكومة وحدة،البرملان من دعوة الغويل إل

 .قد عزز عدم املواجهة مصراتة لخطوة الغويل
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انسحاب مقتحمي القصور الرئاسية، خاصة إذا نجح طرف املجلس وهذا قد يمكن من 

ومن دخل طرابلس من  ،الرئاس ي من خالل الوسطاء في إعادة استيعاب الحرس الرئاس ي

ومن املحتمل أن يكون الحذر املتنامي في العاصمة املتعلق باحتمال تحرك كتائب مصراتة. 

قد عزز  نحو املدينة ملجلس النوابأي قوة عسكرية توالي القائد العام للجيش التابع 

 تحسبا للقادمين من خارجها. عند طرفي األزمة الراهنة أهمية تجنيبها االقتتال الداخلي

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقدير موقف 

 اإلنقاذحكومة مالمح خارطة السالح في طرابلس بعد رجوع   5

 

 من إصدارات املنظمة

 . الوطني الوفاق حكومة أولويات .1

 .املضمون  في السيساس ي،قراءة االتفاق مسودة .2

 .الحكومي اإلنفاق وترشيد 2014 املحاسية ديوان تقرير .3

 .الشاملة للتحوالت إطار .4

 .ليبيا في السياس ي لإلنقسام اإلجتماعية اآلثار .5

 .استشرافية تحليلية رؤية... ليبيا في األمني و السياس ي املشهد .6

 .ليبيا في السياس ي لإلنقسام اإلقتصادية األثار .7

 ليبيا؟ في ممكن السالم إحالل هل .8

 .ليبيا في السلعي الدعم سياسات .9

 .2015 عام حصاد:  ليبيا .10

 .2015 عام خالل الحكومي األداء تقييم .11

 .والتعقيبات واملخرجات املسار,الليبي الدستور  لصياغة التأسيسية الهيئة .12

 .املمكن و املأمول  بين السياس ي االتفاق واقع .13

 .الليبية اإلدارة في الحوكمة تطبيقات .14

 .ليبيا في الدولة بناء خيار ومسارات, محليا  الصراع مستويات تفكيك .15

 .إخفاقات و إنجازات..  سنوات خمس بعد فبراير 17 ثورة .16

 .والتحديات الواقع..  ليبيا في الصحة قطاع .17

 .والحلول  واآلثار األسباب - الليبي الدينار أزمة .18

 .املعالجة وسبل والتحديات املختنقات - ليبيا في العام التعليم .19

 .الوطنية املصالحة إلى طريق االنتقالية العدالة .20

 .الوفاق بوابة من  ليبيا في الدولة تنظيم على الحرب .21

 .وفرص ومآالت تحديات: ليبيا في الديمقراطي التحول  .22

 .للحلول  واستعراض واآلثار لألسباب تحليلية قراءة. .. الليبي االقتصاد في املالي الفساد .23

 . 2015 املحاسبة ديوان تقرير وفق  -  الليبية الجمركية السياسات .24

 .النجاح ومتطلبات والعامة االقتصادية السياسات .25

 ليبيا؟ في السياس ي للتعايش سبيل التوافقية الديمقراطية هل .26

 .القرارات صناعة في وأهميتها مفهومها املؤشرات و التقارير .27

 .االرتقاء ومتطلبات الليبي لالقتصاد التنافسية القدرة .28

 .الليبي االقتصاد في السيولة أزمة أسباب .29

 .ليبيا في السلطة على الصراع في والدين االجتماعية الجماعات دور  .30

 .الرشيد الحكم تطبيق عن انحرافه ومدى الليبي الحوكمي األداء .31

 . ردود و مالحظات - املركزي  ليبيا ومصرف املحاسبة ديوان بين العالقة .32

 .الليبية الدولة في واملرتبات التوظيف نظام تقييم .33



 تقدير موقف 

 اإلنقاذحكومة مالمح خارطة السالح في طرابلس بعد رجوع   6

 

 .املستدامة التنمية إلدارة......اإلدارة التنمية .34

 .ليبيا في الحل و الصراع في والديمغرافيا الجغرافيا عوامل .35

 .الليبية الدولة في املشروعات و  العقود .36

 أين؟ الى ليبيا في الدولة تنظيم ضد الحرب .37

 .بنغازي  في الحرب مسارات .38

 .  التفاوض – االنقسام – الحرب – التفرد: الليبية القضية احتماالت .39

 . تقييمه ومؤشرات 2015 لسنة الليبي املحاسبة ديوان تقرير دالالت .40

 .اإلصالح ومتطلبات الواقع تحدي: الليبي الضريبي النظام .41

 .2016تقرير الحالة الليبية لشهر يوليو  .42

 دور الدولة في النشاط االقتصادي. .43

 الصخيرات. باتفاق و االلتزام الدولي تقدير موقف: املجتمع .44

 . 2016واقع النفط الليبي خالل عام  .45

 االتفاق السياس ي بعد ثمانية أشهر على توقيعه. .46

 طرابلس والهالل النفطي ... مساران محتمالن للحرب في ليبيا. .47

 مأزق املاضوية وتحدي إعادة البناء. -الجيش الليبي  .48

 تصديره. لتوقف واالجتماعية االقتصادية و اآلثار الليبي النفط قطاع واقع .49

 .النهوض وسبل الواقع:  الليبي االقتصاد .50

 األوراق. ويخلط االتفاق الوفاق: يضعف لحكومة الثقة منح رفض .51

 .أين الدولتيون؟.. أو غياب تيار الدولة في ليبيا .52

 .القضايا و التعويضات في الدولة الليبية .53

 .2016تقرير الحالة الليبية لشهر أغسطس  .54

ك؟ وكيف هي ما.. ليبيا في الحرب دولة .55
َّ
فك

ُ
 ت

 مغلقة؟ طرق  أم عراقيل(..الصخيرات) الليبي السياس ي  الحوار .56

 املكانية في ليبيا.تحديات التنمية  .57

 .2011 نذم ليبيا في االجتماعية العدالة .58

 تحوالت الصراع في الهالل النفطي بعد عملية البراق الخاطف. .59

 تداعيات إعالني مجلس الدولة و املفتي على االوضاع في طرابلس. .60

 ل )الليبيون( في التداول السلمي؟الللتمديد وملاذا فش .61

 .2016 سبتمبرتقرير الحالة الليبية لشهر  .62

 .الجديدة الباردة للحرب سياق.. ليبيا في الروس ي الدور  .63

 

 



 تقدير موقف 

 اإلنقاذحكومة مالمح خارطة السالح في طرابلس بعد رجوع   7

 

 

 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست ستراتيجياتواإل املنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث  2015مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحفي طرابلس ليبيا, و تم  2014

لى إ            و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

ن أجل سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة   جهدها م

تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك 

إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول 
ً
          السياسات العامة واإلستراتيجيات للحكومة  الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

           ورش عمل و من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات

 و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.
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