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 5102حصاد  1 

 

 5102ليبيا: حصاد عام 

 

المقدمة

يعنى هذا التقرير بتتبع أهم األحداث السياسية واألمنية 

، مع تسليط الضوء على 5102واالقتصادية التي شهدها عام 

مسببات ودالالت وتداعيات هذه األحداث، وذلك بهدف 

صورة مركزة عن أحداث العام وتسهيل متابعة أهم ما  تقديم

 وقع فيه.

  5102العام 
ا
قد ، فةمنها واألمني ةباألحداث السياسي كان حافل

شهد العام وصول االنقسام السياس ي إلى ذروته من خلل 

برملانيين وحكومتين وجيشين ثم مصرفين مركزيين ومؤسستين 

فقط تطورت ما على الصعيد األمني فط. أوطنيتين للن

الخارطة األمنية والعسكرية بشكل كبير لتكون أحد أبرز 

، 5102 يةواستمرت اشتباكات اندلعت في نهاعوامل التأزيم، 

واشتعلت ساحات جديدة منها معارك درنة واجدابيا وبعض 

 مدن الجنوب.  

 استفحا 5102على املستوى االقتصادي شهد عام 
ا
لألزمة  ال

 
ا
يمته غير مسبوق في ق املالية بشكل كبير وسجل الدينار تراجعا

 
ا
 عبشكلت أزمة السيولة  منذ إصداره، أيضا

ا
ر صناع القراعلى أ

املالي وانتقلت مظاهرها بشكل واضح في املصارف التجارية التي 

 شهد اكتضاضت
ا
 كبير  ا

ا
  ا

ا
 طويلة. وطوابيرا

 

 

 

 

 

 

 

 

انتقال امللف الليبي  5102 معلى املستوى الدولي فقد شهد عا

إلى املنظومة الدولية بانطلق الحوار السياس ي برعاية األمم 

املتحدة ومساندة أطراف دولية فاعلة، باملقابل تطور تدخل 

ع تعقيد الوض دول إقليمية بشكل كبير األمر الذي أسهم في

 الداخلي بشكل كبير.

فات امللروية وموضوعية في البحث بسنحاول في هذا التقرير 

اإلشارة إليها ساعين للربط بين عناصرها وتأثيرها  السابق

بعضها على بعض لنخلص إلى تقييم شامل وتوصيات تصب 

ضيع وتلئم تعقيدات الوضع الليبي، وذلك من في صلب املوا

 خلل استعراض املحاور التالية:

ً
ا
ً.املسار السياس ي والتفاعالت الداخلية والخارجية: أول

ًنيثا
ا
في الغرب والشرق طورات األمنية والعسكرية الت: ا

ً.والجنوب

ً
ا
ً.وردود األفعال: الحوار السياس ي..املحطات واملخرجات ثالثا

ً
ا
ً.واإلقليمي الدولي وموقف الليبي : امللفرابعا

ً
ا
ً.5102خالل عام  التطورات في امللف القتصادي: خامسا
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ً
ا
املسار السياس ي والتفاعالت الداخلية : أول

 والخارجية

بمزيد من التأزيم السياس ي، فقد  5102استهلت ليبيا العام 

بعد أن رسم البرملان مساره باالنحياز لـ  5102انصرم العام 

، ومناصبة 5102منتصف  انطلقت"عملية الكرامة" التي 

 يا" التي حشد لها أنصار املؤتمر العداء لـ "عملية فجر ليب

 ا لعملية الكرامة.الوطني ضد الكتائب التي أعلنت دعمه

برملان بين الحالة االستقطاب السياس ي وبالتالي فقد اشتدت 

، وظهر األثر السلبي لهذا االستقطاب في واملؤتمر وأنصارهما

تحول االستقطاب تحت سقف واحد وفي كافة مناحي الحياة، و 

مساحة جغرافية مشتركة إلى انقسام شبه كامل بعد رفض 

طرابلس إلجراء مراسم التسليم البرملان القدوم للعاصمة 

وبين املؤتمر الوطني العام وأصر أعضاء بارزين  هواالستلم بين

 ،وتم مباشرة أعماله التأسيسية فيه على الذهاب إلى طبرق 

وشرعوا في اتخاذ قرارات ال شك أنها أسهمت بدرجة كبيرة في 

الوضع الراهن، ثم صدور حكم الدائرة  الوصول إلى

 ة العليا الذي قض ى بحل البرملان.الدستورية للمحكم

ًالبرملان: املحطات والتوجهات

اتجه الليبيون إلى انتخابات تشريعية جديدة بعد رضوخ 

املؤتمر الوطني العام للضغوط ولحملة "ال للتمديد" واستحكم 

بالحاجة مللء الفراغ التشريعي ومعالجة وضع الحكومة شعور 

رملان. م البئاوالتعجيل بالتالتسييرية الظاهر ضعفها وعجزها 

على املستوى البلد لكن هذا الشعور لم يمنع تفجر أزمة 

إثر ووقوع انقسام حاد بعد عودة املؤتمر الوطني للنعقاد 

 ض ى بحل البرملان.ق صدور حكم املحكمة العليا الذي

الحراك األمني والعسكري فعل فعله في تشكيل املوقف 

 الرسمي حيث اختار أبرز أعضاء 
ا
ن ع البرملان النأي به بعيدا

حاولة لتجاوز التطورات امليدانية املتسارعة في طرابلس كم

طرابلس وبنغازي جراء املواجهات العسكرية، والتي أدت إلى 

 الداعمةاملعادية للمؤتمر و ، ئب القعقاع والصواعقدفع كتا

، وكذلك هزيمة قوات الصاعقة في خارج طرابلس ،للبرملان

     ا ضد أنصار الشريعة ومعهم بعض الثوار بنغازي في قتاله

على خلفية انضمام ( تسموا مجلس شورى ثوار بنغازي )

لمح ولت الصاعقة لعملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر.

 مسار البرملان يمكن استعراض املحطات التالية:

 كان االجتماع األول لل -
ا
 ، إال أنبرملان في طبرق تشاوريا

أعضائه اقنعت املجموع بضرورة بعض ملة فاعلة من ح

 من مكانهم بمدينة طبرق الشروع في العمل 
ا
للظروف  نظرا

الصعبة التي تمر بها البلد والقتال الدائر في طرابلس وبنغازي 

 .وتم ذلك

كان االتجاه السائد في البرملان في جلساته األولى هو  -

وتشكيل حكومة واالتجاه للحوار وقف االقتتال لالدعوة 

 وحدة وطنية
ا
 لصالح أي من األطراف ، ولم يظهر للبرملان تحيزا

 :  5102أغسطس  6وهو ما جاء في نص بيانه بتاريخ 

 عدم حالة في التصعيدية اإلجراءات كافة سيتخذ "أنه -

، وأيضا في له" الرافض الطرف كان أي القرار لهذا االمتثال

 .اإلخوة" بين أغسطس "إقتتال 02بيانه بتاريخ 

املجتمع الدولي رحب منذ األيام األولى النعقاد البرملان  -

 و كان أول الوفود وصو باملسار الجديد، 
ا
لطبرق هو الوفد  ال

، فيما كانت أول محطات رئيس البرملان، عقيلة املصري 

 .صالح، هي القاهرة وذلك بعد ثلث أسابيع من انتخابه

 قلبرملان بعد أيام قلئل من انطل نفس ا توجهات تتغير  -

أشغاله باتجاه التصعيد بحيث طرحت مقترحات تتعلق 

بمحاكمة رئيس املؤتمر الوطني العام وحل كافة التشكيلت 

 املسلحة تحت شرعية الدولة واملقصود بها قوة فجر ليبيا

 .والتي كانت تحت إمرة رئاسة األركان التابعة للمؤتمر 

 اكان أولى قرارات البرملان التي أث -
ا
 حوله وأسهمت رت جدال

 ألمملسماح ( القاض ي بال6رقم )في توتير املشهد هو قرار 

 كليبيا،وذل في املدنيين لحمايةبالتدخل الفوري  املتحدة

  052بموافقة 
ا
والذي  5102( لسنة 7رقم ) القرارو ، نائبا

 غير الكتائب و املسلحة التشكيلت كافة بحل يقض ي

 صوت015  بواقع بشأنها األحكام بعض تقرير و النظامية

  012) الحاضرين عدد جماليا من بنعم
ا
 .(نائبا

لم يمض على انعقاد البرملان الشهر حتى صدر عنه البيان  -

  52الشهير بتاريخ 
ا
نصار الشريعة وفجر أتنظيم  ديسمبر معتبرا
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نحاز إلى أحد طرفي إرهابية، وهو بذلك اتنظيمات ليبيا 

لذي وضع بذور االنقسام في الصراع دون اآلخر وهو األمر ا

البلد، فقد دفع القرار قوات فجر ليبيا إلى دعوة املؤتمر 

ل كإرهابيين من قب  الوطني للنعقاد من جديد بعد تصنيفها

 البرملان.

سبتمبر  07في في اتجاه إلى مزيد من التأزيم أقر البرملان  -

 يتضمن و ،اإلرهاب بمكافحة الخاص( 3)رقمالقانون  5102

 وتحديد اإلرهاب ظاهرة توصيف على نصت مادة 31القانون 

 الصفة هذه عليها تنطبق التي األعمال و النشاطات

ه تصعيد البرملان ملواقفيأتي القانون في سياق و وعقوباتها، 

بنغازي التي صنفها ثوار ضد فجر ليبيا ومجلس شورى 

 كمجموعات إرهابية.

ي السياس ي الذ موافقة البرملان على املشاركة في الحوار  -

يون دينو لناندعت إليه األمم املتحدة بعد استلم املبعوث بر 

ن يكون أملنصبه كرئيس للبعثة األممية في ليبيا كان بشرط 

اطق ، وصرح النمع النواب املقاطعين وليس مع املؤتمر الوطني

وا مع لسبوهاشم، بأنهم "لن يجأ فرج الرسمي للبرملان،

 ؤتمر وعملية فجر ليبيا.اإلنقلبيين" في إشارة للم

تحدى البرملان السلطة القضائية ورفض حكم املحكمة  -

العليا القاض ي بحل البرملان بحجة أن الحكم كان تحت 

ن شرعيته محصنة ضد أي حكم أالتهديد، واعتبر البرملان 

 .قضائي

أصدر البرملان قرارات بإقالة رئيس األركان، ومحافظ ليبيا  -

يس املؤسسة الوطنية ئاملحاسبة، ور املركزي، ورئيس ديوان 

  .، ورئيس جهاز املخابرات العامةللنفط

أعطى البرملان األذن لعملية الكرامة بقصف العاصمة  -

 ة.ومصرات

  051رئيس البرملان يوقع على قرار إعادة  -
ا
  ضابطا

ا
 متقاعدا

تر خليفة حف  اللواء املتقاعد  للخدمة العسكرية في مقدمتهم

 
ا
  وذلك تمهيدا

ا
  لتقديمه لترقيته وتنصيبه قائدا

ا
لجيش ل عاما

صلحيات تتجاوز الصلحيات املمنوحة لقادة  عطائهإو  الليبي

الجيوش للدرجة التي تقزم فيها دور رئيس األركان و وزير 

 . الدفاع

ألغى البرملان قانون العزل السياس ي الذي أصدره املؤتمر  -

أكثر من  كدأالوطني العام وذلك بشكل غير دستوري كما 

 ( ع010عدد املصوتين ) وصول نائب وذلك لعدم 
ا
كما  ضوا

 قانون  النواب مجلس علن الدستوري، كما أقرينص اإل 

 للعفو، شروط تحديد مع الليبيين، كل عن العام العفو

 حضروا  11أصل  من عضوا 25لتطبيقه،بعدد  واستثناءات

الدولة(  العام )حق لحقا الجلسة ويقض ي القانون بإسقاط

 املتهمين. كل عن

  البرملان أصدر -
ا
 ةاملؤقت للحكومة بالسماح يقض ي قرارا

 لدول ا جامعة من الطلب الثني، عبدهللا برئاسة عنه املنبثقة

الدولة  تنظيم تستهدف محددة ضربات توجيه العربية

  ."داعش"

الدستوري بما ينص  اإلعلن بتعديل النواب قام مجلس -

 سمج إلى التسليم حين إلى النواب مجلس والية استمرار على

 يخالفه. نص كل لغاءو إ الدائم الدستور  وفق ينتخب تشريعي

 وذلك 5102( لعام 7رقم ) قانون  النواب مجلس أصدر -

 املعاملت منع بشأن 5103( لسنة 0رقم ) القانون  بتعديل

 األشخاص ( على0الربوية، بحيث تسري أحكام القانون رقم )

، وكان املؤتمر 5151يناير  أول  من ابتداءا  بينهم فيما االعتباريين

( الذي يقض ي بمنع 0الوطني قد أصدر القانون رقم )

 التعاملت الربوية بكافة أشكالها.

تقاعد أعضاء املجلس وفقا بقر البرملان قرارات تقض ي أ -

 
ا
 011منح األعضاء ما يزيد عن  مليزاتهم املالية الحالية وأيضا

 ينار بدل تنقل.ألف د 62 و ألف دينار بدل سكن

تراجع عن االتجاه التوافقي في بداية البرملان  أن خالصةال

عملية الكرامة، والتي تحظى بتأييد واسع في انحاز لأشغاله و 

وقت طويل على انعقاد  إذ لم يمض .الشرق بعض مدن 

البرملان حتى تبنى العملية وجعلها ضمن العمليات العسكرية 

، ثم "ازق الناظورير عبدالاللواء "التابعة لرئاسة أركانه بأمرة 

رامة، عملية الك قائدخليفة حفتر، اللواء تطور املوقف بترقية 

 إلى رتبة فريق، 
ا
 عا وتعيينه قائدا

ا
ذا للجيش الليبي، وسبق ه ما

ليبيا واعتبارها جماعات إرهابية،  لعملية فجر  تجريم البرملان

 وهو في رأي كثيرين من أسباب االنقسام السياس ي.
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على صعيد إدارة الشأن العام واملالية العامة فقد أثارت 

  البرملان قرارت
ا
، هفي الداخل والخارج حتى لدى أنصار  قلقا

اع بحيث عكست موجة االنتقاد الواسعة للبرملان اتس

أدرك و  واعضائه،ت رئاسته اسالتحفظ والرفض ملواقفه وملمار 

 بيكن الكثير من أعضاء البرملان وجموع من أنصاره أنه لم 
ا
 ديل

 
ا
دخان املعارك السياسية إذ بدأ عن املؤتمر الوطني،  صحيحا

تحت قبة البرملان، ويعلو غبار التطاحن بين األطراف يتصاعد 

ثم ما لبث أن السياسية التي تحولقت حول عملية الكرامة، 

 الوضع أن تحول إلى ممارسات مص
ا
للرأي  لحية ظهرت عيانا

ثم البدائل التي طرحت أيضا التجاوزات والفساد العام و 

 
ا
  تعبيرا

ا
  عن الصدع وبحثا

ا
التي البرملان من أزمة  عن مخرجا

 أصبحت ع
ا
 ، وكان أهم مظاهر إخفاق البرملان ما يلي:ميقة فعل

االنفصال عن الرأي العام واالنعزال عن املجتمع ومنظماته  -

تواصل أعضائه مع وسائل  وتقييدمن خلل منع بث جلساته، 

 .اإلعلم املختلفة

خطيرة دون ان يسبق قرارات إصدار اتخاذ مواقف حدية و  -

 .نية أو بحث دقيق لتداعيات تلك القراراتأذلك دراسة مت

انفراد مجموعة محددة بقوة التأثير على توجهات البرملان  -

العديد من األعضاء وكان مما أدى إلى حالة من النفور لدى 

 
ا
 .في تغيبهم عن حضور الجلسات هذا سببا

لة بين البرملانيين والكتلتين الرئيسيتين فيه، كتظهور خلف  -

التحالف، وكتلة الفيدراليين، وكان من أبرز الخلف بينها 

 واملوقف من الحوار. وقف من الفريق خليفة حفتر امل

-  
ا
  فشل البرملان فشل

ا
في إدارة املناطق التي تقع تحت  ذريعا

سلطته وأعلنت تأييده لها ولم ينجح في توجيه حكومته لتفرض 

لعيش في مدن الشرق وخاصة األمن وتحقيق مستوى جيد من ا

 .بنغازي 

الشهادة بسوء أداء البرملان كانت من تحت قبته وعلى لسان  -

 عضو البرملان عن مدينة بنغازي،العديد من أعضائه فقد صرح 

 نهإ فنوش، حد أبرز راسمي سياسته في أشهره األولى، يونسوأ

  ملأل ا فقد
ا
  خرج وأنه ملانبر ال هذا فى كليا

ا
 فى جلساتلل مقاطعا

 على اليوجد البرملانيين معظم أن عرف بعدما االخيرة األونة

 السخية املرتبات الشاغل شغلهم أن و الوطن ياتهمو أول

 فى ناتيوالتعي املشبوهة والصفقات الضخمة والسلف

 و قارباأل من ملحسوبيهم الخارج فى واملؤسسات السفارات

 ارثةكي ه البرملان لهذافي إضا واحد يوم التمديد  أن و صدقاءاأل 

أيضا صرح العضو عن بنغازي، زياد  املقايس . بجميع ليبيا على

دغيم، أن البرملان هو أسوأ مجلس تشريعي في تاريخ ليبيا بل في 

  تاريخ اإلنسانية جمعاء.

تغليب كثير من أعضاء البرملان ملصالحهم الشخصية على  -

املصلحة العامة، ففي حين يتجاوز عدد الحاضرين لجلسات 

  031ايا الخاصة باألعضاء قرارات املز  إقرار 
ا
 ، لم يتعدعضوا

 ةة مناقشة املسودة األخير لسمن النواب لجعدد الحاضرين 

  5102سبتمبر  02في 
ا
، وعبر أحد النواب عن الثلثون نائبا

 حدثا ماستيائه الشديد بقوله على صفحته في الفيس بوك "

 تكن اإليلم.. لقد أشد ومؤلم مؤسف النواب مجلس في اليوم

 حنن به بلدنا،ونمر به تمر الذي العصيب الظرف أن أحسب

 ون نك أن علينا يفرض كان النواب، مجلس في الشعب ممثلي

 ثافةبك فنحضر التاريخية، الوطنية املسؤولية مستوى  على

 نم العالم و شعبنا منا ماينتظره نتخذفيها و الجلسةإلى 

 ... فلمكلها املجلس رئاسة هيئة بغياب فوجئنا قرارات.. ولكننا

  يكن
ا
قرارات...  التخاذ صالحة رسمية جلسة نعقد أن ممكنا

 عن شعبنا ألبناء نعتذر أن علينا أن أشعر و ذلك يؤسفني

 املسؤولية". تحمل عن والتقاعس والفشل الخذالن هذا

ً: اإليجابيات والسلبياتاملؤتمر الوطنيمسار 

أشرنا إلى أن عودة املؤتمر الوطني العام كمجلس تشريعي 

دة قوة فجر ليبيا في من قيا وجسم رئاس ي جاءت بعد طلب

. ولم تكن استجابة أعضاء املؤتمر للنعقاد 5102أغسطس 

كبيرة، لكن الوضع اختلف بعد صدور حكم الدائرة 

الدستورية التابعة للمحكمة العليا حيث بلغ عدد األعضاء 

  031ما يزيد عن 
ا
، حيث اعتبر املؤتمر الوطني العام عضوا

  .بعد قرار حل البرملان ةنفسه السلطة التشريعية الشرعي

لم يتردد املؤتمر في ممارسة صلحيات السلطة العليا في 

يين ام بتعالبلد، على األقل في املناطق الخاضعة له، حيث ق

رئيس حكومة إنقاذ وأصدر قرارات حساسة فيما يتعلق بإدارة 
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 نالبلد من الناحية األمنية، وشرعت الحكومة في إدارة الشؤو 

 عنه ما يلي:وصدر  العامة

بتشكيل  5102استهل املؤتمر الوطني قراراته الكبيرة للعام  -

الحرس الوطني قوامه الثوار من كافة أنحاء ليبيا كما ينص 

 .القرار

من القرارات الكبيرة التي تتعلق بحاضر ومستقبل البلد هو  -

القاض ي بإلغاء قوانين  5102( لسنة 06إصدار قانون رقم )

تتعلق بملكية املساكن واألراض ي وحيازتها اململوكة للدولة او 

األفراد وتم تأميمها وأيضا القوانين الخاصة بالتصرف في 

 .األملك الحكومية على سبيل املنفعة

كما شرع املؤتمر في اتخاذ قرارات تتعلق باإلدارة العامة  -

يات القيادية ملؤسسات الدولة مثل قرار صلحيات املستو 

عادة هيكلة وتغيير مدراء بعض املؤسسات بالجيش الليبي، وإ

 .املهمة مثل جمعية الدعوة اإلسلمية

فلح في فرض نفسه كسلطة عليا في البلد يلم املؤتمر  كذلك

 :لألسباب التاليةأو حتى في املناطق الخاضعة له 

 على إدارةاملنبثقة عنه عجز املؤتمر الوطني والحكومة  -

رادات وتغطية املصروفات، بحيث ياملال العام وتحصيل اإل 

وتراجع  ،ظهر عجز كبير في تغطية بنود أساسية مثل املرتبات

  سعر صرف الدينار 
ا
 مقابل الدوالر األمريكي. بشكل كبير جدا

ف ملفي إدارة التابعة للمؤتمر الوطني أخفقت الحكومة  -

من كهرباء ومرافق ونظافة حيث تفاقمت  الخدمات العامة

زمة الكهرباء وتكدست القمامة في شوارع العاصمة واملدن أ

 .الرئيسية بشكل ملحوظ

نفيذ ل وتانعكس العجز في امليزانية العامة على استكما -

 
ا
على منح الطلبة  العديد من املشروعات الحيوية وأيضا

 الدراسين في الخارج.

ن يكون املظلة السياسية عجز املؤتمر الوطني العام على أ -

حتى في املناطق للمنتظم السياس ي والعسكري والشعبي 

وأفقده غياب الرؤية والقصور في التواصل مع هذه املؤيدة له 

 فيها وتعبئتها.املكونات التأثير 

عجز املؤتمر الوطني العام وحكومة اإلنقاذ على استيعاب  -

منظومة املجالس البلدية والتي انقسمت على نفسها وصار 

تأييد  امنه العديد منها يعمل خارج نفوذ املؤتمر الوطني ومن آثر 

املؤتمر عاد وانقلب عليه بسبب غياب الدعم املالي لتلك 

في التواصل معها وحتى توجيهها  ونجاح أطراف دولية املجالس

 
ا
 .عن املؤتمر الوطني بعيدا

عجز املؤتمر الوطني العام وحكومة اإلنقاذ على الحصول على  -

ه فيما يتعلق بشرعيت الدعم الدولي أو تحقيق اختراق حقيقي

من تعزيز نفوذه الداخلي وحشد الطاقات واالمكانيات  مكنهي

 خلفه.

املؤتمر الوطني العام كان من أبرز جوانب قصور وإخفاق  -

فشله في إدارة الحوار السياس ي الذي تشرف عليه األمم 

 
ا
بأداء وفد  املتحدة، وبرغم كفاءة الفريق املفاوض قياسا

البرملان، إال أن املؤتمر لم يستطع توظيف حضوره الداخلي 

وعلقاته الخارجية ببعض األطراف اإلقليمية والدولية 

 ر املؤتمر الوطني العام.لتحقيق مكاسب وفرض إرادة أنصا

كان من مظاهر ضعف أداء املؤتمر الوطني العام عودة  -

االستقطاب بين أعضائه، فبرغم تراجع التوتر الشديد 

والتجاذب الحاد تحت سقفه قبل انتخابات البرملان وذلك 

، إال ادنعقته للبعد عود ر املؤتمبالتحاق كتلة التحالف  ملعد

أن التحديات الجديدة والخلفات حول إدرة األزمة الراهنة 

بين أقلية يقودها رئيس املؤتمر،  املؤتمر قاد إلى انقسام داخل 

نوري ابوسهمين، نجحت في التفرد ببعض القرارات املهمة، 

ي البناء ف وأغلبية من ضمنها كتلة الوفاق وكتلة العدالة و

 
ا
دون أن يكون  هعلي خلف مع الرئاسة وتمارس ضغوطا

 ها نتائج مهمة.ضغوطل

املرحلة األخيرة من الحوار الذي تشرف عليه األمم  -

املتحدة كان من أبرز أسباب تكريس االنقسام داخل املؤتمر، 

ق على اتفاصالح مخزوم فقد اعتبرت رئاسة املؤتمر توقيع 

م كأن ل، ول للبرملانامحمد شعيب، النائب األ  الصخيرات مع

ملؤتمر الوطني وحصر صلحيات التوقيع على امثل ال ييكن و 

 االتفاق في النائب األول عوض عبدالصادق.

االنقسام والضعف وغياب الرؤية وضعف التواصل فسح  -

 لم تقتصر علىاملجال الختراقات كبيرة في جبهة طرابلس 
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لدعوة مبعوث األمم  تموقف املجالس البلدية التي استجاب

 للعب دو  السابق املتحدة
ا
 عن املؤتمر  ر سياس ي وإداري بعيدا

 ةادوذلك بقي ،الوطني العام، بل تعداه إلى الجبهة العسكرية

  كتائب ضمن قوات عملية فجر ليبيا
ا
عيدا ب التي اتخذت مسارا

 اتفاق تبرمعن اإلجماع وأ
ا
 .مع الجبهة املعادية بشكل منفرد ا

هدنة  في ةكتائب كبيرة تنتسب إلى مدينة مصراتفقد دخلت 

واتفاق مع مكونات اجتماعية وعسكرية من "ورشفانة"، 

بالرفض والسخط الشديد من قبل رئاسة  موقفها قوبل

املؤتمر وقيادات من فجر ليبيا.  وبرغم موجة الرفض 

واالجتماعات والبيانات التي شملت قوى عسكرية وسياسية 

واجتماعية ومدنية في بعض مدن الساحل غرب العاصمة 

فقد اتسعت دائرة الداعمين للهدنة والصلح وذلك  وشرقها،

للرغبة الصادقة لقطاعات واسعة داخل جبهة طرابلس 

ه إلى مجابهة وأنصار فجر ليبيا لوقف شلل الدم واالتجا

تحديات أمنية جديدة، ومهدت لتحوالت سياسية وأمنية 

جديدة منها االنقسام في داخل املؤتمر الوطني واالتجاه إلى 

 ات أمنية جديدة لحماية ودعم الحكومة الجديدةتشكل مكون

 .التي تم اعتمادها في اتفاق الصخيرات

 الواسع التأييد فقد العام الوطني املؤتمر أن الخالصة

 على السيطرة في ليبيا فجر نجاح بعد به حض ي الذي

 عضلب املظلة شكل لكنه منها، القريبة واملناطق العاصمة

 لحوارا تجاها مواقفها في املتشددة السياسية واألطراف القوى 

 دمهاق التي وثيقة االتفاق السياس ي و مسوداتهاو  السياس ي

  األطراف هذه نجحتو  املتحدة األمم مبعوث
ا
 لةعرق في نسيبا

عقوبات دولية  و  لضغوط تتعرض قد ولكنها الحواري  املسار

 .اذا استمرت في موقفها املناهض لحكومة الوفاق الوطني

ًثا
ا
 في العسكرية و األمنية التطورات: نيا

 الجنوب و الشرًق و الغرب

، وذلك 5102األمني تطورات كبيرة خلل العام  امللف شهد

ازدياد حدة االنقسام السياس ي وتشكيل حكومتين خاصة مع 

املنطقة الغربية توقف  تفي الشرق والجنوب، حيث شهد

علقة منها ما له ألسباب منها ما تعلق بالهدنة و  للقتال

ل جيش القبائل واملدن الداعمة له، بينما بخلفات داخ

، وتتفجر 5102خلل العام  استفحل القتال في بنغازي 

 فلتخل األخرى األوضاع في أهم مدن الجنوب بين الفينة و 

 قتلى وجرحى ومزيد
ا
رصد من االنقسام والصراع. ويمكن  ا

من خلل استعراض  5102خلل العام الواقع األمني  تطور 

ودورها في رسم ملمح واقع القوى املسلحة في كافة املناطق 

 .املشهد األمني

ً
ا
بعة ا: السياسة األمنية واألجهزة التأول

ًللداخلية

تم إعادة تشكيل وزارة الداخلية بعد تشكل حكومة االنقاذ 

تقليص عدد الحقائب الحكومية إلى بوذلك إلى قرار املؤتمر 

 تم صدور قرار بإقالة السيد محمد شعيتر  حقيبة حيث 05

 وزير الداخلية
ا
دم للنائب العام دفع  يف ، غير ان طعنا

ُ
القرار ق

 إلى عدم استلم الوزير الجديد ملهامه.

ة في مهامها الرئيسيفي حكومة االنقاذ استمرت وزارة الداخلية 

التقليدية بعد االنقسام السياس ي اذا لم تشهد الوزارة في 

 تغيير دن الغرب الليبي ومطرابلس 
ا
 كبير  ا

ا
في الخدمات  ا

ر املصالح واألجهزة واإلدارة التي بالرئيسية التي تقدمها ع

يئة زات وهاتتبعها مثل مصلحة األحوال املدنية ومصلحة الجو 

الشرعية وإدارة املرور، فيما تشير  غيرالرقابة على الهجرة 

البيضاء شهدت نات املتاحة أن الوزارة املوازية في االبي

 :التالي اضطرابات وقصور شديد ترجع إلى

السيد ست على مور عدم االستقرار بعد الضغوط التي  -

 .والتي أدت إلى استقالته الداخليةوزير السنكي عمر 

 .واملقرات ادر إلى املوارد املالية والكو  االفتقار  -

على مستوى التدريب والتأهيل فقد تنافست الوزارتان على 

دفعات من الضباط وضباط الصف حيث شهدت تخريج 

مدن الغرب والشرق تخريج دفعات متتالية  ضالعاصمة وبع

من عناصر الشرطة، ويؤخد على التدريب ضعفه ورضوخه 

لحالة التنافس بين الحكومتين في طرابلس والبيضاء، مع 
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و أ التنبيه على توقف التدريب في الخارج ألسباب مالية

 .ذفي التعاون مع حكومة االنقالتحفظ العالم الخارجي 

اط نه تطور كبير هو النشأمراقبون على  هاالستثناء الذي يؤكد

نطقة الشرقية امللحوظ لألجهزة األمنية في بعض مدن امل

والبيضاء، فالكثير من املؤشرات تؤكد  خاصة بنغازي واملرج

عودة العديد من عناصر األمن الداخلي التابعة للنظام 

صدر قرار عن الحكومة حيث  السابق للعمل من جديد

املؤقتة بإعادة الجهاز س ئ الصيت وصاحب السجل القاتم في 

انتهاك حقوق اإلنسان للعمل وباشرت فروعه السابقة في 

 العمل 

 جهاز البحث و كذلك،  ت الخاضعة لسلطتهاداخل كل البلديا

 أنهابتلك األجهزة منظمات حقوقية ونشطاء ، وتتهم الجنائي

في انتهاكات لحقوق اإلنسان، غير أن معظم وحداتها  ةمتورط

 ال تتلقى أوامرها من الحكومة بل من جهات خارجها.

إخفاقها في مجابهة في الغرب والشرق ويسجل على الداخلية 

معدل الجريمة بأنوعها وأبرزها االختطاف والنهب ازدياد 

 لوزارة وتهريب املخدرات، فبرغم إعلن املؤسسات التابعة

 ة في التصدي لجرائمحالداخلية عن الكثير من عملياتها الناج

 
ا
في التصدي  تهريب املخدرات إال أن دور الداخلية ظل محدودا

 تشكل قلق تلجرائم الخطف والنهب املسلح التي بات
ا
 ك ا

ا
في  بيرا

 لألسباب التالية: الكثير من املدن

 .تدني املوارد املالية -

النقص في العناصر األمنية حيث يستمر موقف عدد كبير  -

 .من عدم االلتحاق بالداخلية

الفقر في التجهيزات التي تتطلبها مجابهة املجموعات  -

 .األجرامية املسلحة

وقبلية على مفاصل الوزارة  سيطرة مليشيات " سلفية "  -

  وفرض مسلحيها على كادر الوزارة الوظيفي واألمني.

ً
ا
 : العمليات واملجموعات األمنية ثانيا

ًوالعسكرية

  5102أطل عام  .0
ا
ق في املناط والوضع األمني مستقر نسيبا

التي تسيطر عليها قوات فجر ليبيا في الغرب الليبي، لكن 

 هم األسبابأخذت في التراجع وكان من أالعمليات العسكرية 

اتفاق املكونات املختلفة لفجر ليبيا على رؤية  هو عدم

في القتال حتى القضاء  واضحة، ففريق يطالب باالستمرار 

 لك الدخول ملدينةعلى قوات الطرف الثاني حتى لو استدعى ذ

ته دن مأى أر الزنتان، فيما رفض قسم آخر هذا التوجه و 

هذا الخلف في تائب الزنتان من طرابلس. انتهت بإخراج ك

 الرؤية تطور إلى خلف ثم انقسام 
ا
اتفاق بعد  ظهر جليا

شارة سبق اإل التهدئة واملصالحة الذي أبرمته كتائب عسكرية 

 . درجة تبادل االتهام بالخيانة إلى،إليه

 أثر النقسام كان للخلف وا
ا
 كبير  ا

ا
 ا، فقدليبيفجر على عملية ا

قوة فجر ليبيا  السابق اإلشارة إليها أضعف اتفاق الهدنة

الحلبوص" و "املحجوب" واللتان تحوزان بانسحاب كتيبتي "

على ترسانة عسكرية كبيرة كونهما متخصصتان في السلح 

الثقيل، وكان لهما دور كبير في تحرير العاصمة من الكتائب 

ي اندلعت فاملحسوبة على مدينة "الزنتان" في املعارك التي 

ليبيا أثر واضح  فقد كان النسحابهما من فجر، م5102يوليو 

 
ا
وعها بل وق بشكل ملحوظ في تعثر العملية وتراجعها عسكريا

 . تحت ضغوط الطرف اآلخر

الثاني سياس ي، فقد صاحب اتفاق الهدنة انتقال  األثر 

توجه سياس ي جديد في املنطقة   تبنيالكتائب املشار إليها 

داخل مصراتة يدعو إلى الهدنة وإلى دعم الحوار الغربية ومن 

 
ا
 ملوقف املؤتمر  السياس ي حتى بسقف مطالب متدني خلفا

 
ا
  الوطني. حيث نشط أصحاب هذا التوجه داخليا

ا
 وخارجيا

وكانت لهم اتصاالت مع املبعوث الدولي دون التشاور مع 

 ،هيمنت يعتبر املؤتمر املؤتمر الوطني العام، بل إن بعضها 

  وراهنت
ا
عن املؤتمر وعن  على مخرجات الحوار الوطني بعيدا

 فجر ليبيا.

االتفاق يقولون أنهم يقرأون الواقع بشكل  دون ؤييمن 

صحيح وتتأسس رؤيتهم على منطلقات سياسية واجتماعية 

اتلة وكتائبها املق ةهي في رأيهم تعالج واقع معقد وجدت مصرات

لد في معظم ربوع البانتشروا نفسها فيه. فمقاتلوا مصراته 
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مهام عسكرية قتالية في الجنوب حيث يشكلون  نجزواأو 

معظم عناصر القوة الثالثة، وفي الوسط في مواجهات 

وا وشكلمتقطعة لكنها دموية مع تنظيم الدولة اإلسلمية، 

 
ا
ضمن قوة عملية الشروق التي دخلت في مواجهات مع  ثقل

ية على املوانئ النفطقوة تابعة البراهيم الجظران الذي سيطر 

لقوة الضاربة ضمن فجر ليبيا في وكانوا ا، 5103منذ يونيو 

ضد  اندلعتطرابلس وجنوب غربها. وألن جبهات القتال 

 شكل همكونات في الغالب جهوية أو مناطقية، 
ا
 ذا عبئا

 
ا
على املدينة والتي ظهر وكأنها في عداء مع مكونات  وضغطا

ب، وبالتالي يرى عرابوا اجتماعية في الشرق والغرب والجنو 

 
ا
ي وال تتورط ف االتفاق أن على مصراتة أن تلعب دورا مختلفا

 مزيد من العداوات وأن تنشط في اتجاه التهدئة واملصالحة.

ه مصراتكتائب بالقول إن على الهدنة حتج املتحفظون وا

لتتصالح مع أطراف يشكلون  تتجاهل الصلح مع تاورغاء

 
ا
جيش ، ويؤكدون على أن على مدن في الغرب الليبي خطرا

االتفاق وهدفهم  ايحترمو  مالقبائل أو مقاتلي ورشفانة ل

لى طرابلس والقضاء على فجر ليبيا، وهو األمر السيطرة ع

عدة ألطراف محسوبة على أمنية قات االذي أكدته اختر 

 ورشفانة وجيش القبائل.

ًتطورات في املشهد األمني بعد الهدنة

هذا الجدل أثر بشكل ملحوظ على سير العمليات العسكرية 

 
ا
ا على تقدم قوات فجر ليبي في الجبهة الغربية وأنعكس سلبا

باتجاه قاعدة الوطية العسكرية، التي تعتبر أهم مركز 

 
ا
 ستراتيجيإ عسكري لجيش القبائل والتي تشكل تموضعا

ا
 ا

لكتائب الزنتان، وذلك بعد أن حاصرتها قوات فجر ليبيا من 

ا وذلك في النصف الثاني أربعة محاور وكانت على وشك دخوله

 . 5102من العام 

في جبهة الوطية غلب املجموعات أانسحبت بعد الهدنة 

 
ا
على ما وقع، فيما ترددت مجموعات أخرى في  احتجاجا

ة االتفاق والهدنة التقدم ودخول القاعدة تحت تأثير دعاي

 .خذ من بقي منهم مواقع دفاعية، وأووقف القتال

 
ا
فسح االتفاق املجال للمجموعات العسكرية الرافضة أ أيضا

له ضمن جيش القبائل من التسلل والتغلغل في بعض املناطق 

التي كانت تحت سيطرة فجر ليبيا بحيث أصبحت قوات فجر 

دفاعي  ة منها في وضعليبيا في منطقة ورشفانة واملناطق القريب

 بعد أن كانت في حالة هجوم. 

واختلف الطرفان ضمن معسكر فجر ليبيا حول تفسير 

قدم والتي منها تبعد االتفاق التطورات العسكرية التي وقعت 

 ونقاط تمفارز من جيش القبائل واحتللها معسكرا

، وتعديهم على الطريق الساحلي في مناطق ورشفانةعسكرية 

" الواقعة بين مدينة طرابلس ومدينة 57قرب بوابة الـ "

 حيثثم مساعيهم للسيطرة على معبر رأس اجدير، الزاوية، 

اعتبره املعارضون للتفاق الخداع الذي يقوم به قادة جيش 

القبائل واستغلل االتفاق كوسيلة لشق صف فجر ليبيا 

 األجل تحقيق انتصارات عسكرية والتقدم نحو طرابلس، فيم

فسره بعض أنصار االتفاق من القادة العسكريين ومؤيديهم 

من النشطاء السياسيين بأنه محاولة من بعض الرافضين 

للتفاق من جيش القبائل للتشويش على االتفاق ألنه ال 

يخدم أهدافهم. ومما يضعف موقف مؤيدي االتفاق إزاء 

خروقات جيش القبائل له هو عدم مجابهتهم لهذه الخروقات 

ا هو متفق عليه، األمر الذي دفع بعض قادة فجر ليبيا إلى كم

التصريح أن هناك خيانة وتواطأ متعمد يقع فيه بعض القادة 

 العسكريين في كتيبة الحلبوص.

التشويش األكبر على أنصار الهدنة كان من قبل ما ُعرف 

عيان وشيوخ عدة قبائل قرب أبملتقى "الطويلة" حيث تجمع 

ائد امليداني اللواء عمر تنتوش، أبرز قادة صبراته بقيادة الق

جيش القبائل، وأعلنوا العزم على اكتساح مدن الغرب الليبي 

ودخول طرابلس حيث رفعت في املؤتمر الرايات الخضراء 

 وأطلقت شعارات تمجد العقيد القذافي ونظامه.

 هتواجكر األمني املقابل تحت قيادة البرملان عسفي امل .5

تحديات  5102خلل العام  خليفة حفترالفريق استراتيجية 

لكن ظل أغلبية ، كبرى منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي

 ة.في مواقفها الداخلية والخارجيحفتر بقوة  البرملان تراهن على
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جذب أنظار أطراف في حفتر شهد نجاح  5102العام  -

إقليمية لها مصلحة في نجاح مشروعه السياس ي والعسكري 

دعم عسكري كبير ودعم سياس ي ظهر في حيث تحصل على 

 استقباله رسم
ا
هرت لكن ظفي العديد من العواصم العربية،  يا

هذا الدعم، ربما يعود ذلك إلى عدم مؤشرات على تراجع 

، وأيضا للتطورات اإلقليمية رضأل على ا إحراز أي تقدم مهم

 التي شغلت األطراف الداعمة عن ليبيا قليل.

 واجهت 5102العام  العسكرية خللحفتر خطط  -

مبعثها صمود مجلس شورى ثوار بنغازي ونجاحه  إخفاقات

 .خطط حفتر في السيطرة على بنغازي  في إفشال

خسائر كبيرة  تكبد جيش الكرامةشهد  5102العام  -

ي حربه في بنغاز  أيضا خلفت، وكذلك الجرحى  األرواح والعتاد

 دمار 
ا
 كبير  ا

ا
  ا

ا
للحياة بعد توقف املدارس والجامعات  وتعطل

معظم املستشفيات وتفاقم أزمة املعيشة بسبب االنقطاع و 

 الكبير في الكهرباء ونقص إمدادات الوقود والخبز.

حفتر تنطلق من خلف مع بؤر شهد بروز  5102العام  -

عد جهوي قبلي وهي دائرتين أساسيتين أحدهما ذات ب

ان الذي ك "رج البرعص يف"نشط فيها العقيد املجموعة التي 

من أبرز القادة العسكريين امليدانيين لعملية الكرامة وذلك 

بعد أن أقاله خليفة حفتر لفشله في تحقيق نصر في محور 

تورطه في الدمار الذي لحق الحي ولالصابري بمدينة بنغازي 

وأيضا في تحريضه على هدم وحرق بيوت املؤيدين ملجلس 

حفتر أن هذه األعمال قد تورطه  ، إذ يدركشورى ثوار بنغازي 

 
ا
 . جنائيا

ملح الكرامة أتحفظت على الجبهة الجهوية والقبلية التي  -

أكبر قبائل املنطقة  احدى"،العبيدات"إليها شيخ قبيلة 

بدعوته إلى تقسيم املنطقة الشرقية إلى مربعين  الشرقية،

عسكريين املربع الشرقي يحكمه فرج البرعص ي وهو الذي 

يضم مدن طبرق ودرنة والبيضاء، واملربع الغربي ويكون تحت 

 أمرة خليفة حفتر ومرتكزه بنغازي.

-  
ا
الضباط هناك التوتر داخل تجمع بعض  أيضا

كرية الثلث، الكتائب العس وامر آوتحديدا  العسكريينو 

وبعض العناصر ، 50، وكتيبة 512القوات الخاصة، وكتيبة 

التي تؤثر في املشهد األمني في بنغازي. وتكشف العديد من 

ربما يرون هؤالء أن  5102التقارير والتطورات خلل العام 

واتهمه بعضهم بالصوت غير مؤهل لتحقيق النصر  أن حفتر 

عن عديد محاور ة بمنع إمدادت السلح والذخير  والصورة

ألسباب تتعلق بطموحه في السيطرة على العاصمة القتال 

وتركيزه على دعم جيش القبائل في املنطقة الغربية على 

 حساب جبهة بنغازي.

املعارضة داخل معسكر الكرامة لخليفة حفتر، والفقد  -

الكبير في األرواح ربما دفع حفتر إلى البحث عن بدائل 

للمحافظة على وهج العملية العسكرية وتحقيق النصر الذي 

ادر كدت مصأوعد به وطال انتظاره وكانت كلفته باهظة. فقد 

ير غمن  "التبو"بمرتزقة من  استعانمحلية وخارجية أن حفتر 

 الليبيين وعناصر تابعين لحركة الع
ا
 دل واملساواة وأيضا

"مني أركو مناوي" السودانية وهو ما أكدته  عناصر من حركة

القوات املسلحة السودانية على لسان ناطقها الرسمي بعد 

رطوم ليبيية في الخائها املحلق العسكري في السفارة العاستد

 .على ذلك وتقديم احتجاج رسمي

لعضو  كلمومن أبرز ما قيل عن أزمةعملية الكرامة  -

تصريح له تناقلته  ضمني، زياد دغيم، البرملان عن بنغاز 

 مليون  511استلم نحو وسائل اإلعلم حيث أكد أن الجيش 

ألف  22دفع كمرتبات لعدد مليون ت 20، وأن دينار ليبي

لرئاسة األركان بعد تأكيد  دفعتمليون  021ن جندي، وأ

بنغازي في أسبوعين ولم يحدث هذا، ناهيك عن  تحرير  رئيسها

أمدادات وصلت للجيش لم يعرف أين ذهبت، وأن رئاسة 

 األركان رفضت إخضاع حساباتها لديوان املحاسبة.

انقسم على نفسه في موقفه جيش القبائل  يبدو أنأيضا  -

عن معسكر  من مكوناتهخرج العديد الداعم لحفتر حيث 

عض هم بيمثلوبقي عناصر ن قاتل تحت رايتها، الكرامة بعد أ

املدى  في ملنظام السابق ومشروعههم لئمعروفين بانتماقادة 

 االقصير استنزاف القوة املناصرة للثورة والتخطيط لضربه

التي تفرض األمن في حال تم هزيمة قوات فجر  القوةكون لت

 بياناالنقسام يكشف عنه بجلء  هذا ليبيا في العاصمة.

 .5102ديسمبر  51املجلس العسكري الزنتان الصادر في 

أعلن حفتر عن عملية  5102في الربع األخير من العام  -

خلل  للقضاء على مجلس شورى بنغازي "األخيرة"الحتف 

 واضحة ، واعتبرتها بعثة األمم املتحدة محاولةأسابيع
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 صلتو  الذي الوقت في النزاع إلنهاء املستمرة الجهود لتقويض

، وكان مآل العملية وحرجة نهائية مرحلة إلى املفاوضات فيه

 إلى إخفاق كما أخفقت سابقاتها.

في حرب جديدة في  5102دخل حفتر في منتصف ديسمبر  -

مدينة اجدابيا، والتحليلت املختلفة تدور حول سعي حفتر 

للضغط ملحاصرة مجلس شورى بنغازي من الغرب وأيضا 

النفط من الخصم العنيد االستعداد الفتكاك حقول وموانئ 

 ابراهيم الجظران.

مجالس شورى الثوار بعد إطلق عملية الكرامة  تشكلت .3

 ،حفترضد ى لتوحيد الجبهة العسكرية للثوار في مسع

فمجموعات الثوار عند إطلق الكرامة كانت متعددة وحتى 

دف بهمختلفة فيما بينها لكنها اجتمعت على قتال حفتر 

على بنغازي وعلى كافة ربوع إفشال مخططه للسيطرة 

 . كما عبر عن ذلك العديد من قادتهم املنطقة الشرقية

-  
ا
 هو مجلس شورى ثوار بنغازي، كان أول املجالس تشكيل

ومجموعات مسلحة عدة والذي ضم ثوار ينتمون إلى كتائب 

ق، كتيبة أنصار و فبراير، كتيبة الفار  07من أبرزها كتيبة 

، كتيبة راف هللا السحاتي، الشريعة، كتيبة ليبيا الحرة

ائب ن كانوا ينتسبون إلى كتيباإلضافة إلى ثوار مستقلين وآخر 

  .مثل كتيبة عمر املختار لم تعلن عن مشاركتها في املجلس

تكونت قيادة املجلس من ممثلين عن هذه الكتائب غير  -

من بين أن حظ أنصار الشريعة كان أكبر لكثرة عددهم 

د ن قتل منهم عدتغير الوضع بعد أاملقاتلين ضد حفتر، ثم 

كبير وانضم بعض من عناصرهم إلى تنظيم الدولة اإلسلمية 

الذي ال يشارك في تركيبة املجلس، لكنه أصبح قوة أساسية 

 من ضمن املجموعات التي تقاتل خليفة حفتر.

، 5102شهد املجلس نجاحات وإخفاقات خلل العام  -

كما واجه تحديات كبيرة أدت إلى إضعافه كجسم تنظيمي 

وكمظلة لكل املجموعات املقاتلة، وذلك بعد القوة التي حظي 

التركيبة الحالية للمجلس بها األشهر األولى من تأسيسه. 

 
ا
  تعكس ضعفا

ا
الخلفات الفكرية بين بسبب  ملحوظا

املجموعات املكونة للمجلس والتي برزت في املوقف من 

ممارسات تنظيم الدولة في سرت ودرنة واللذان أعلنا الحرب 

 على عملية فجر ليبيا وتورطا في أعمال أثرت 
ا
لى عحتى  سلبا

الرأي العام املضاد للكرامة، وهو األمر الذي أحرج قيادة 

ها أمام تحديات كبيرة فيما ووضع ةاملجلس داخل مصرات

 اللوجستي لقوات املجلس في بنغازي.يتعلق بعملية الدعم 

تراجع الفعل  5102خلل األشهر الثلث األخيرة من عام  -

السياس ي أو اإلعلمي ملجلس الشورى حيث صدرت بيانات 

عن مجموعات عسكرية تحت مظلة املجلس منها إصدارات 

 ت باسم كتية ليبيا الحرةلحركة أنصار الشريعة وأيضا بيانا

 التي يترأسها القائد امليداني وسام بن حميد.

نهاية العام  مجلس شورى مجاهدي درنةفي درنة تشكل  -

، وبنفس الدوافع ونفس الظروف التي نشأ فيها املنصرم

 مجلس شورى ثوار بنغازي، و 
ا
في  إن كان األول متاخرا

م، ليضم كتيبة 5102التأسيس، حيث تأسس في نوفمبر 

شهداء ابوسليم والتي عرفت بقتالها القوي ضد القذافي وكان 

وكتيبة أنصار  " دوره في دعم الثورة،سالم دربي"آلمرها 

الشريعة، ومجموعة من الشباب املنتسبين للفكر الجهادي، 

ثم ما لبث املجلس أن تقلص عدده وتغيرت تشكيلته بعد 

ليم بإعادة فتح بوسأتصاعد الجدل حول "عقيدة" كتيبة 

 
ا
حول حمايتها لرئيس املجلس  الجدل الذي أثير سابقا

االنتقالي، مصطفى عبدالجليل، وانخراط عناصرها في اللجنة 

وقتها حيث أصدر األمنية العليا التابعة لوزارة الداخلية، 

 
ا
 القاض ي الشرعي املنتسب لتنظيم الدولة في درنة حكما

 ل و عبدالجليمصطفى  تباعتبار عملية حماية وتأمين تنقل 

ة رد"التوقيع على عقود اللجنة األمنية العليا أعمال كذلك 

 ى، واضطر أنصار الشريعة الخروج من مجلس شور "وكفر

مجاهدي درنة وذلك تحت ضغوط عناصرهم الذين اقتنعوا 

بفتوى قاض ي تنظيم الدولة، وبحسب بيان ونصيحة كتيبة 

ريعة الذي تم نشره وتداوله على أبوسليم ألنصار الش

صفحات الفيس بوك فإن األنصار حكموا بردة كتيبة 

بوسليم، وقبول حكم تنظيم الدولة فيهم، وألزموا كافة أ

 األنصار بالخروج من مجلس شورى مجاهدي درنة. 

ما لبث أن تغيرت إلى  درنة األزمة التي مر بها مجلس -

 املدينةفي  وضعية جديدة وذلك بعد تغول تنظيم الدولة

وهيمنته على الكثير من مؤسساتها وسعيه لفرض واقع 

م " التي اقتححرير"سياس ي بالقوة. فقد شكلت حادثة عائلة 
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عدام وحاالت اإل  حتى النساء، همأفراد من التنظيم بيتهم وقتل

التي نفذها التنظيم في املدينة ناقوس خطر، ثم جاء تصفية 

ي درنة ليفجر قياديين بارزين من مجلس شورى مجاهد

الوضع ودفع بكتيبة شهداء بوسليم للتحرك وشن حرب على 

، وبعد معركة قصيرة شارك فيها همواقع التنظيم وعناصر 

العديد من شباب درنة تم هزيمة التنظيم واعتقال العشرات 

ث حي .وطرد من بقي منهم من كافة أحياء املدينة همن عناصر 

لجأ من بقي من عناصره إلى منطقة "الفتايح" التي تبعد نحو 

كم عن درنة ليشنوا حربهم عن بعد عبر القصف  51

 العشوائي والقنص والعلميات االنتحارية املتقطعة.

التنظيم من املدينة عملية عسكرية  دلحق عملية طر  -

أخذت وقت أطول من خلل استهداف وجوده من قبل كتيبة 

ليم ومن يساندهم من أبناء املدينة في هضبة بوسأشهداء 

الفتايح، حيث نشبت معارك عدة وتم محاصرة عناصر 

التنظيم واضطرارهم إلى النزول والقتال في بعض األحياء 

بيرة ه في املدينة إلى درجة كالقريبة ليتراجع أثر التنظيم وثقل

 
ا
 أصبح محاصر  ث، بحيجدا

ا
  ا

ا
ر املقربة من دوتقول املصا تماما

لس املجاهدين أن السبب في تأخر القضاء على البقية مج

الباقية من تنظيم الدولة يعود إلى استخدام عناصر األخير 

 العمليات االنتحارية.

بهذه الصورة أصبح مجلس شورى مجاهدي درنة القوة  -

 
ا
 و  املهيمنة في درنة، وكسبت بطرد تنظيم الدولة تعاطفا

ا
 اسعا

سياسة اختلف بها عن  مجلس درنةبين سكانها، كما انتهج 

مجلس شورى بنغازي وهو انفتاحه على النخبة واالعيان في 

ماحه ، وسهااملدينة ومشاركتهم فيما ينبغي فعله الستقرار 

 للشرطة وغيرهم من العناصر الرسمية من مباشرة عملهم.

مجلس شورى ثوار يضاف إلى املجلس املشار إليها  -

والذي يضم العديد من الثوار اإلسلميين، والذي  اجدابيا،

تم استهدافه من قوات الكرامة ويواجهها في معارك متقطعة 

 وغارات متكررة من قبل سلح الجو التابع للبرملان.

يبرز فيه  5102خلل العام مشهد القتال في الجنوب .4

ن مقاتلو و والتبو ، في جبهة هما التبو والطوارق ساحتين للقتال 

لها  سبابأل ، تتقاتل في جبهة أخرى  ينتمون ملدينة الكفرة

 
ا
تحركهما أيادي خارجية خاصة مقاتلي  علقة بالنفوذ، وأيضا

التبو حيث تؤكد مصادر داخلية رسمية أنهم ينسقون مع 

ها وأوباري سب مدن في يقاتلون في تحركاتهم وهم من  ينالفرنسي

ثوار و  والكفرة. ويناصر التبو برملان طبرق، فيما يقف الطوارق 

ؤتمر مع امل الكفرة الذي ينتمي الكثير منهم إلى قبيلة الزوية

 .الوطني العام وقوات فجر ليبيا

وصمود ثوار  ر حول طبيعة قوة الطوارق كال خلف يذ

ر يد أن الكثعتقي ، لكن الجدل يدور حول التبو حيثالكفرة

نما هم مرتزقة قادمون من تشاد، منهم ليسوا ليبيين وإ

فالكثير من سكان مدن الجنوب خاصة سبها يطلقون على 

، حيث تخضع املناطق خارج "الغزاة التشاديون "قوات التبو 

ن قد ثبت أ. ولاملدينة للتبو ويتحكمون في املناطق املحيطة بها

تى في لس وحالتبو ناصروا حفتر في قتاله في جنوب غرب طراب

 بنغازي كما سبق اإلشارة إلى ذلك في ثنايا التقرير.

 
ا
عن أنفسهم  وينبغي التنبيه أن الطوارق يقاتلون دفاعا

ومصالحهم ضد تغول التبو ومحاولتهم فرض إرادتهم على 

 
ا
  كامل الجنوب، وليس لهم مشروعا

ا
، فيما يخطط سياسيا

نوب الجهم في مناطق شاسعة في ب قادة التبو إلى كيان خاص

 وحتى الحصول على ممر يصل الجنوب بالبحر.

القوة األخرى التي تشكل دائرة مهمة من دوائر رسم املشهد . 2

شكل بروز تنظيم الدولة حيث  "داعش"،األمني في ليبيا هم 

 
ا
  داعش في ليبيا عامل

ا
في إرباك الوضع، فقد استغل  قويا

عزز يو التنظيم الفراغ السياس ي والفوض ى األمنية لينشط 

ليصبح قوة مشاغبة بشكل كبير منذ مطلع العام  حضوره

5102. 

التنظيم انحسر انتشاره الظاهر واملعلن في ثلث مدن هي  -

ر بشكل كبيدرنة وبنغازي وسرت، لكن حضوره القوي تراجع 

بوسليم ومن ساندها من أجهات مع كتيبة افي درنة بعد املو 

  و ، شباب درنة
ا
 تشير العديد من املصادر األمنية أنه أيضا

من  %01محدود الحضور في بنغازي وال يشكل أكثر من 

وهيمنة كاملة على  سرتل نمو ملحوظ في املقاتلين، مقاب

 دينة.امل

في بنغازي، ور داعش تطور حض 5102 منذ مطلع العام -

بعد أن تحول عدد من عناصر أنصار الشريعة لتنظيم لك ذو 

الدولة والتحق به العديد من املتأثرين بالتيار الجهادي من 

 و أاملستقلين 
ا
 في ساحات القتال خاصة في صبح حضوره بارزا

 لك بعد عناصر العملتمحوري الصابري والليثي، لكنه لم يم
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دعم لالعسكري املتكامل بسبب اعتماده بدرجة كبيرة على ا

الذي  نغازي اللوجستي الذي يوفره مجلس شورى ثوار ب

 ديرفض تنظيم الدولة االنضمام إليه، دون أن يلغي هذا وجو 

وبحسب . ولكنها محدودة قنوات إمداد عن طريق سرت

مصادر مطلعة فإن قوة التنظيم تراجعت خلل النصف 

 هما: لسببين 5102الثاني من عام 

  مقتل كثير من عناصره 

  ليه. إالعديد ممن انضموا انشقاق 

 فيفي بداية تأسيسه ح التنظيم انجوأرجع مراقبون  -

ه وضوح مقاربتإلى استقطاب العديد من املقاتلين لبيعته 

الفكرية والتوسع السريع الذي حققه في العراق وسوريا، لكن 

باملقابل تشكل املمارسات العنيفة للتنظيم في الخارج 

 طرد.لوالداخل عامل ل

في سرت يتمركز أكبر وجود لتنظيم الدولة وساعد على  -

ذلك بعده عن مراكز الثقل في الغرب والشرق وتمكنه من مد 

شبكة اتصاالته اللوجستية من الشمال إلى جنوب في عمق 

البلد وعبر حدودها الجنوبية إلى دول الجوار. لهذا يتوفر 

جانب، أللتنظيم في سرت اإلمداد بالكوادر والتي الكثير منها 

 وأيضا التمويل وإمدادات السلح والذخيرة.

 ننجح التنظيم في الهيم -
ا
طر وسي ة على سرت وتمدد شرقا

على بعض القرى واملدن القريبة، ويقوم بعمليات عسكرية 

متقطعة باتجاه الغرب وبالقرب من مصراتة ملنع أي قوة 

ويلف الغموض اعداد  عسكرية من االقتراب من سرت.

في سرت وغيرها، واختلفت املصادر املحلية  مقاتلي التنظيم

 0111إلى  511والخارجية في تقدير أعداد أفراده ما بين 

يتجاوز ال  ن فيما تؤكد مصادر أخرى أن عددهم اآل عنصر، 

في ا هو عليه استمرار الوضع على م، ويسهم عنصر 5111

عداد األعضاء القادمين من داخل البلد وخارجها ازدياد أ

 فالتنظيم في ن يصل إلى هذا الرقم ويتعداه.بحيث يمكن أ

حالة حركة وتمدد دائم والقوة الرافضة له في طرابلس 

 ومصراته 
ا
من حرب تشنها  لم تقدم على ما أعلنت عنه مرارا

 ب، مما يعني أن املعادلة ستكون أصععلى معاقله في سرت

في حال استمر الوضع الراهن، ويبدو أن الجميع ينتظر استلم 

 طراف الدولية لضربالسراج سلطاتها للستعانة باأل حكومة 

وتؤكد املعلومات والتقارير أن استراتيجية التنظيم  التنظيم.

 في سرت تقوم على:

  الحركة املفاجئة والعنيفة إلرهاب الخصم القوي

 .إلبعادها عن مناطق نفوذه ةمصرات

  تأمين مساحة واسعة على الساحل وفي عمق

 
ا
  الصحراء لتكون منفذا

ا
 .مستقل

  التخطيط للهيمنة على مناطق قريبة من سرت

 .ذات وفرة نفطية

ً
ا
املحطات واملخرجات ..الحوار السياس ي: ثالثا

ًوردود األفعال

كان عام الحوار السياس ي بامتياز، فقد كان  5102العام 

التوتر  5102الغالب على املشهد السياس ي الليبي في آواخر عام 

بحيث كان الحديث عن الحوار الشديد وتصاعد حالة العداء 

ا عزز من فشل التقارب والتحاور ممحدود وال أصداء له. وم

  أن األطراف الليبية املتنازعة
ا
ي بالحوار وذلك ف لم توِل اهتماما

بداية الدعوة إليه من قبل األمم املتحدة، ويبدو أن كلهما 

ستراتيجية عسكرية لتحقيق أهدافه. وقد إل على اعتمد أو عو  

س انحياز الطرفين لبدائل غير الحوار على تفاعلهما مع انعك

مخرجات الحوار وظل التعنت هو سيد املوقف. لكن عوامل 

عدة منها عجز أطراف النزاع على تقديم بدائل ناجحة للرأي 

 العام دفعها لتغيير موقفها.

5102ًخالل العام  محطات الحوار السياس ي

أجندة الحوار مضمون االجتماعات يمكن القول أن بالنظر إلى 

ال في إ السياس ي بين األطراف املتنازعة لم تتبلور بشكل واضح

، نهاية الربع األول من العام النسخة الثالثة من املسودة

وتمخضت أجندة ليون في مسودته عن نقطتين  ،5102

 أساسيتين هما:

 .االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية-

 .تفـاق على جمــلة مـن الترتيبـات األمــنيةاال-

لكن الحوار اتجه إلى مستوى آخر ومضمون جديد وذلك 

بسبب تعنت املؤتمر الوطني العام والذي طالب بأجندة شاملة 

تتضمن التوافق على سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية تراقبها، 

 
ا
  وموقفا

ا
  أكثر تعنتا

ا
تباره عبعدم املساس به با من البرملان مطالبا

املمثل الشرعي لليبيين، ربما ساهما في دفع ليون واألطراف 
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الدولية إلى إعادة النظر في املقاربة السابقة فكانت املسودة 

 الرابعة. 

األفكار التي وزعها ليون على وفدي التفاوض في مسودته 

الرابعة اقتربت من فكرة األجندة الشاملة حيث تناولت 

 تشمل: التوافق على منظومة مؤسسية

 .حكومة وفاق وطني -

 .مجلس تشريعي -

 .مجلس رئاس ي أعلى -

وتضمن مقترح األجندة الجديدة التفاوض حول مجلس األمن 

القومي ومجلس البلديات يشمل عمداء البلديات التي تم 

 انتخابها العام املاض ي.

لم تتطرق املسودة الرابعة إلى تفاصيل دقيقة حول 

فاوض بين األطراف، لكن اإلطار الصلحيات حيث تركته للت

العام يدور حول إسناد سلطة التشريع والرقابة للبرملان في 

شكله الجديد، على أن يمنح املؤتمر الوطني العام في صيغة 

املجلس الرئاس ي حق االعتراض على قوانين وقرارات تتعلق 

 بقضايا مصيرية محددة وترتبط بالخلف الجوهري بينهما.  

ًاملسودة الخامسةالجدل حول 

الجدل الذي ثار حول املسودة الخامسة سببه تحفظ املؤتمر 

الوطني وأنصاره على ما اعتبروه انتكاسة عن املسودة الرابعة 

وتغيير جذري فيها لصالح الطرف اآلخر حيث يرى أنصار املؤتمر 

ن خصومهم من التفرد بإدارة  ِ
 
أن املسودة الخامسة تمك

يدة بما في ذلك صلحية سحب الثقة املرحلة االنتقالية الجد

من رئيس الحكومة التوافقية وتعيين خلفه، وتعيين القائد 

العام للجيش، وإقرار الطريقة التي تشكل بها الجيش في 

املنطقة الشرقية واعتبار القوة التابعة للمؤتمر مليشيا وذلك 

بعد أن نصت املسودة الرابعة على إعادة تشكيل الجيش 

تنص املسودة الخامسة بحيث يمكن تفسير  وليس دعمه كما

النص املعدل على أن املقصود بالدعم هو الجيش التابع 

 للبرملان وليس قوة رئاسة األركان التابعة للمؤتمر الوطني العام.

حفتر والذي طالب أنصار املؤتمر الوطني بفيما يتعلق 

باستبعاده بينما أصر الطرف الثاني على تثبيته، يقول أنصار 

 امل
ا
ن حفتر من البقاء قائدا ِ

 
  ؤتمر أن املسودة تمك

ا
ش للجي عاما

وذلك من خلل إقرار املسودة بصحة قرارات البرملان، 

واشتراط اإلجماع في قرارات مجلس الوزراء الذي ُمنح سلطة 

إقالة وتعيين قائد الجيش، حيث يؤكد أنصار املؤتمر أنه 

ي حال سيكون من الصعب بلوغ اإلجماع إلقالة حفتر، وف

 تحقق سيكون من العسير اإلجماع على بديل غير منحاز.

أصر املؤتمر الوطني على موقفه من رفض التوقيع على املسودة 

ما قبل األخيرة إال بعد إجراء تعديلت عليها تحقق التوازن 

بينهم وبين البرملان، ونجح من خلل صلبة موقفه ودعم 

دفع ليون قاعدته الشعبية والسياسية والعسكرية من 

والسفراء الغربيين إلى االلتفات إلى موقفه فكان اجتماع 

إسطنبول في مطلع شهر سبتمبر بمثابة خطوة للستماع 

ملطالب املؤتمر، ووعده بأن يتم فتح الشمع األحمر، بمعنى 

و  البرملان ظر في املسودة، وهو األمر الذي أغضب إعادة الن

احتج بقوة على ما اعتبره إذعان لضغوط املؤتمر الوطني 

وصدر عنه بيان يؤكد رفض التعديل على املسودة حيث نص 

البيان رفضه املصادقة على توقيع الوفد املمثل له باألحرف 

األولى على املسودة وطالب بضرورة أن يمنح للبرملان حق 

مسك تالتفرد بتعيين رئيس الحكومة التوافقية ونائبه، وال

بمقر مؤقت للحكومة التوافقية )كأن يكون طبرق أو البيضاء( 

إلى حين تنفيذ كافة الترتيبات األمنية والتي تتضمن إخلء 

العاصمة من التشيكلت املسلحة. أما النقطة الثانية 

فمتعلقة بمجلس الدولة الذي تقترح املسودة أن يشغل 

قاعده من مجمل م %72أعضاء املؤتمر الوطني العام نحو 

فطالب البيان بأن تكون قراراته غير ملزمة، وأن يكون مقره 

سبها، وأن يسند للبرملان اختيار  نصف أعضائه ويصادق على 

النصف اآلخر. أما فيما يتعلق بنقطة قرارات الجسمين 

التشريعين فيطالب البيان بإلغاء كافة قرارات املؤتمر الوطني 

التعيينات الصادرة عن العام ويتمسك بالقوانين والقرارات و 

 مجلس طبرق.

 يح رئيس وفد البرملان، محمد شعيبينبغي اإلشارة إلى تصر 

الخميس -تبث من العاصمة األردنية عمان – HD ليبيالقناة 

 كل على اطلع النواب مجلسوقوله أن  5102ديسمبر  01

 07من  لجنة البداية في وشكلت ومسوداته الحوار تفاصيل

 من لجنة شكلت الحقة مرحلة في و تفاصيله لدراسة عضو
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 نتائجال كانت اللجنتين كلتا وفي ملحظاتهم أبدوا و عضو 21

 إقرارها. وا عليه للتصويت النواب على تعرض

 

ًتقييم عام ملسار الحوار بإشراف ليوًن

يرى العديد من املراقبين أن مبعث الجدل املستمر والخلف 

أسبابه إلى أسلوب حول مخرجات الحوار إنما يعود في أبرز 

 
ا
ن أ املبعوث السابق ليون ومقاربته للحوار، فقد ظهر جليا

ليون ارتبك في تعاطيه مع األطراف املتنازعة، وانعكس ارتباكه 

في صياغات املسودات، بحيث يفاجأ األطراف في كل جولة 

 
ا
  بمسودة تختلف اختلفا

ا
عما تم االتفاق عليه مما يوحي  جذريا

 حكمة والتحكم.بغياب املوضوعية وال

بعض من انتقدوا ليون يؤكدون أن االضطراب في مضامين 

املسودات راجع إلى غياب الرؤية وفقدان البوصلة من قبل 

املنظمة األممية وممثلها السابق في ليبيا، ويؤكد غياب الرؤية 

التغييرات الكبيرة التي تضمنتها كل نسخة يقدمها لألطراف عن 

ف املعنية ويجعلها تشعر بأن سابقتها بشكل يفاجئ األطرا

 
ا
بل وتفرض عليه أجندات من خارج  الوسيط ليس محايدا

 غرفة التفاوض تظهر بشكل متكرر في مسوداته.

من ناحية أخرى تحفظ الطرفان على سلوك ليون فيما يتعلق 

بفقرة الترتيبات األمنية، فقد تواصل املبعوث األممي مع 

ق س دون التنسيمجاميع عسكرية ضمن جبتهي طبرق وطرابل

 
ا
عن شعورهما  مع قياداتها العسكرية، وأعلن الطرفان مرارا

 بالغموض تجاه رؤية ليون للترتيبات األمنية وكيفية تنفيذها.

ثالثة األثافي كانت التسريبات التي كشفت أن ليون منفتح 

بطريقة غير مقبولة على أحد األطراف املغذية للصراع األمر 

يط دولي، وربما يقلل من تأثير الذي شكك في حياديته كوس

أنها وقعت في األيام األخيرة  فضيحة التسريبات على الحوار

 أممي لليبيا. ثمن مهمته كمبعو 

ًالفترة ما بين ليون وكوبلر

قبل أن يشرع كوبلر في مهمته كمبعوث أممي خلفا لليون كان 

 
ا
  الحراك الوطني نشطا

ا
ما، وكان من أبرز مظاهره تقدم  نوعا

نواب الجنوب في البرملان بمبادرة، عرفت بـ "مبادرة فزان"، 

تحث على قبول الحكومة التي اقترحها املبعوث األممي السابق، 

مع تعديل عليها بإضافة نائب عن املنطقة الشرقية ونائب 

 دماملق املقترح ووزير مفوض عن املنطقة الجنوبية، ورفض

 نواألم الدفاع ملجلس مستشار بترشيح األممية البعثة من

مبادرة فزان إلى أن  دعتللدولة. أيضا  األعلى واملجلس القومي

تكون آلية اتخاذ القرار فيما يتعلق باملناصب السيادية 

  15باإلجماع، وقد تحصلت املبادرة على دعم وتأييد 
ا
في  نائبا

اإلقرار و  البرملان، لكن الرئاسة لم تمنحها الفرصة للتصويت

من جهة أخرى، تنحاز املبادرة لخيار عدم  الرسمي من عدمه.

 أن لىع إبعاد حفتر ولو بشكل غير مباشر بتضمينها التشديد

 تمساوما ألي التخضع مستقلة مؤسسة العسكرية املؤسسة

 املبادرة. بحسب سياس ي، اتفاق أي في

ًكوبلرتوجهات 

أن املبعوث الجديد، مارتن كوبلر، بدأ من حيث كان جليا 

انتهى سلفه فيما يتعلق بمسودة االتفاق ومقترح حكومة 

الوفاق الوطني، إذ هذا ما نقله السيد كوبلر لجميع الوفود 

ى بها خاصة املعنية بالحوار وفي مقدمتها البرملان قلتاالتي 

شكل بواملؤتمر الوطني العام واألطراف السياسية التي تشارك 

أو آخر في الحوار مثل حزبي تحالف القوى الوطنية والعدالة 

والبناء. وهو ما دأب املبعوث األممي التأكيد عليه في مناسبات 

 عدة، إذا يصر كوبلر على:

عدم املساس باملسودة األخيرة التي أعلن عنها سلفه  -

 ليون دينو انبرن

من  ــــترحةعــدم التغيير في رئاسة وعضــــوية الحــكومة املقــ -

 ليون 

 ثأو ثل  قبوله باإلضـــافة على مجلس الحـكومة نائبين -

 كــحد أعلى

ن ــمتفاق االاء املوافقين على ـــاعتماد توقيع األعض -

 قوكان كوبلر ، البرملان واملؤتمر
ا
سيتجه إلى  انه د صرح سابقا

تجاوز املجاميع الرافضة للمسودة وللحكومة املقترحة من 

قبل املبعوث األممي السابق وسيتم اعتماد مقاربة التوافق 

من قبل أعضاء املؤتمر الوطني والبرملان الذين سيوقعون على 

االتفاق، بحيث سيشكل من املوقعين مجلس الدولة القادم 

األعضاء الذين وصفهم ومجلس النواب، فيما سيتم استبعاد 

 بـ"املعرقلين" للتفاق من تشكيلتهما.
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ًميثاق املبادئ وانعكاساته على الحوار 

شكل االتفاق املفاجئ والذي أطلق عليه "ميثاق املبادئ" 

 والذي وقعه بعض أعضاء من البرملان واملؤتمر في تونس

هزة كبيرة كان لها ارتدادات  5102منتصف شهر ديسمبر 

 رفع حدة سلبية، لكن االتفاق اسهم في و واسعة إيجابية 

موجة الرفض للحوار الذي ترعاه األمم املتحدة بحيث صار 

للرافضين ما يستندون عليه من بديل وهو : الحوار الليبي 

ة دالليبي بدون وساطة خارجية. لكن الحوار الليبي يشكل عق

 من عقد التأزيم الراهن ألنه:

االتفاق إطار عام الشروع فيه سيطيل من أمد األزمة  -

 وربما يواجه تحديات قد تفشله

ين أغلبية الفاعل هتجاهليو رادة الدولية يصادم اإل االتفاق  -

 .الليبيين

ظهر أن التحفظ الكبير على اتفاق تونس صادر عن البرملان أو 

منهم من وقعوا على مبادرة الكثير من أعضائه وفي الصدر 

فزان، وبتقص ي عينات من املواقف الفردية في البرملان فقد 

اعتبر الناطق الرسمي للبرملان، فرج هاشم، أن اتفاق تونس 

ملسار السياس ي والحوار برعاية كان بغرض التشويش على ا

م املتحدة، ويعتقد هاشم أن الرافضين لحوار الصخيرات األم

املبادرة ويشارك هاشم في تفسيره آخرون  يريدون عرقلته بهذه

من البرملان بل ومن املؤتمر الوطني العام وأنصاره، وهو ما جاء 

على لسان مستشار وفد املؤتمر الوطني في حوار الصخيرات، 

ديسمبر  6الشح، بتصريح له على قناة ليبيا األحرار في  أشرف

 لحوار ن و املعرقل م، من أن من وقعوا على اتفاق تونس ه5102

 الصخيرات من الجانبين.

 
ا
في شرح مبررات تحفظ كثير من أعضاء  التعليق األكثر وضوحا

 امحمد النواب، مجلس لرئيس االول  أورده النائبما البرملان 

شعيب، بقوله أنه ال يمكن تجاوز حوار الصخيرات ومخرجاته 

 لليبيينا بكافة املتعلقة التفاصيل لكافة عام ألنه تعرض خلل

 عن خرج تونس الجميع، وأن لقاء مثلت الحوار وثيقة و

 و حالصحي بالشكل تتم الصحيح، فمبادرة تونس لم هسياق

 كثرا التتحمل ن ليبياأالبلد، و  مصلحة غير في الجهد تشتت

  مشوار من
ا
ر ، واعتبالصخيرات ألنه وصل إلى نهايته تقريبا

 يةالداخل للئحة مخالفة النه قانوني غير شعيب بيان تونس

 يمكنها ال و التحاور  هدفها الصلح فلجنة النواب ملجلس

 األزمة اختزال التوقيع، ويذهب شعيب القول بأنه اليجوز 

ن أتونس، و  مبادرة في حصل كما واحدة بصفحة الليبية

 إلى طفق وليس البرملان في إجماع إلى بحاجة الوطنية القضايا

 غلبية.ال ا

 الثاني متطاب على جانب املؤتمر الوطني، كان موقف النائب
ا
 قا

ن استبعاد أ رى يتحفظات السيد شعيب، فصالح مخزوم مع 

مضر بالحالة الليبية ويحرمها من اإلجماع املتحدة األمم 

الدولي، وأن التعويل على ما جرى في تونس قد يدفع بالبلد في 

أحضان نفوذ بعض الدول ويجعلها في مهب الصراعات 

 الدولية.

ًاجتماع تونس برعاية كوبلر

أيام قلئل مرت على اإلعلن عن اتفاق تونس ليتم اإلعلن 

سبوع الثاني من شهر أل في اعن اتفاق جديد برعاية كوبلر 

وبحضور كوكبة من السياسيين أغلبهم شاركوا في ديسمبر 

حوار الصخيرات، ليعلنوا عن تحديد موقف قريب للتوقيع 

ليون  نعلى املسودة وعلى املجلس الرئاس ي الحكومي املقترح م

 خاص دون ه تسعة أشءصبح أعضايوالذي تم اإلضافة عليه ل

تفاق تونس برعاية املبعوث املساس بمن اقترحهم ليون. وال

 األممي دالالت مهمة نختصرها في اآلتي:

وعده بالذهاب للتفاق بمن يوافق ويحضر  ذكوبلر نف -

 .وتجاهـل مـن يرفض مهما كانت صـفته أو مـكانته

اتفاق تونس برعاية كوبلر يحدث في ظل رفض ال يستهان   -

 .به وتجاوب واسع مع اجتماع تونس األول 

ًاجتماع روما

( 01اجتماع روما الذي حضره ممثلون بمستوى رفيع عن )

دولة أوروبية وعربية، وبمشاركة ضمت ممثلين عن األطراف 

ر هدف إلى إظهايالدولية الرئيسية املعنية بامللف الليبي 

التضامن الدولي والتوافق ألجل عمل ش يء لوقف خطر تنظيم 

الدولة من خلل تشكيل حكومة وحدة وطنية ومحاولة توفير 

الدعم الداخلي والخارجي لها، وذلك بحسب خطاب األطراف 

 . جتماعاملعنية التي شاركت في اال 

 بعد جاء أنه ناحية من فارقة اجتماع روما علمة وشكل

كوبلر، ومن جهة الخطاب الذي ساد  برعاية تونس اجتماع
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خارجية الواليات املتحدة، جون  افيه والذي مللم أطرافه وزير 

كيري، وإيطاليا باولوجنتيلوني، بقول األخير أن املجتمع يحتاج 

أن يثبت أن صناعة الوفاق وتشكيل املؤسسات في ليبيا يمكن 

أن يكون أسرع من تمدد تنظيم الدولة، وقول األول أنه ال 

مكن السماح باستمرار تمدد تهديد داعش في ليبيا واستمرار ي

 1عرقلة جهود التوافق.

ًقرار مجلس األمن و التوقيع

وقع أعضاء من البرملان واملؤتمر على االتفاق وحضره حشد 

علن الجميع أكبير من ممثلي الدول املتقدمة وغيرها، حيث 

 قراردعمهم للتفاق وللحكومة الجديدة، ثم تبع التوقيع 

  أجمع عليه أعضاء مجلس األمن تضمن
ا
   دعما

ا
للتفاق  كامل

، وتحذير األطراف الرافضة بمواجهة عقوبات في وللحكومة

نقاط حال قررت عرقلة الحكومة املقترحة، وفيمايلي أهم 

 زمة الليبية الحالية:املجتمع الدولي تجاه األ 

 مقرها يكون  وطني وفاق لحكومة امللحة بالحاجة اإلقرار -

طرابلس وتوفير الدعم الكامل لها من قبل املجتمع  العاصمة

 .ليبيا في الوحيدة الشرعية الحكومة بصفتها الدولي

 وترابطها أراضيها وسلمة ليبيا بسيادة القوي  االلتزام -

 .ليبيا في جنبيتدخل أ أي ورفض االجتماعي،

 ألممل التابع األمن مجلس قرار لتنفيذ الكامل بالدعم التعهد -

 للتصدي الصلة ذات القرارات من وغيره 5503املتحدة 

 ليبيا.  استقرار و أمن و ضدسلم املوجهة للتهديدات

 يعرقلون  والذين العنف عن املسؤولين بإخضاع التعهد -

 دقيقة.ال للمساءلة ليبيا في الديمقراطي االنتقال أويقوضون 

 ملنبثقةا املؤسسات و الليبي السياس ي باالتفاق الكامل اإلقرار -

  ودعمها عنه
ا
 .  دعما

ا
 كامل

 أنهم يدعون  الذين األفراد مع الرسمية االتصاالت إيقاف -

 بي.اللي السياس ي االتفاق قرها لمي التي املؤسسات من جزء

كوبلر(  األممي )مارتن املبعوث لجهود الكامل الدعم -

 الليبي. الحوار لتيسيرعملية

ًواقع الحال وسيناريوهات املشهد

عدة تؤكد أن املجموع العام لليبيين يريدون التوافق مؤشرات 

سواء كان برعاية األمم املتحدة أم عبر مسار تونس، لذلك 

                                                           
 2115ديسمبر  14صحيفة الحياة: 1

 
ا
بميثاق تونس، ولكنهم بالقطع سيكونون مع  أبدوا ابتهاجا

املسار الذي يدعمه املجتمع الدولي للشعور بأن املجتمع الدولي 

 التعقيد الذيقادر على املساعدة في الخروج من الوضع شديد 

 تعيشه البلد.        

ن بعد لقاء رئيس ي البرملاتونس لكن ينبغي االنتباه أن مسار 

 واملؤتمر الوطني 
ا
د عن جهو  اتجه بالعملية السياسية بعيدا

األمم املتحدة، وسرعان ما أصبح عند فئة متنفذة في طرابلس 

 م به مبادرة ليون ومن بعده كوبلر،السلح الذي يقاو و لديها 

 ليوجد إشكالية تعدد مسارات التسوية السياسية.

التحديات أمام نجاح التوافق ونجاح الحكومة 

ًاملقترحة

 جبرغم التطورات املهمة التي يعتبرها كثيرون إيجابية 
ا
من  دا

أفضت للتوقيع على املسودة واالتجاه لتشكيل جهة أنها 

، إال أن هناك تحديات كبيرة تتعلق بنفوذ األطراف الحكومة

التي تشكك في مصداقية من يمثلهم كوبلر وهم املجتمع الدولي 

كونها أطراف سياسية لها ثقلها خاصة في الغرب الليبي، 

ويمكن إجمال أهم العقبات التي تواجه املبعوث الجديد فيما 

 يلي: 

الخلفات بين املجموعات املسلحة حول الحكومة ورفض  -

فريق يشكل أقلية من الصعب تجاوزها اتفاق الصخيرات، 

مما يعني صعوبة دخول الحكومة بالقوة، وفي حال تم ذلك 

 .فإن الوضع مرشح لتأزم أكثر

األمني شائك خاصة ما يتعلق بتوصيف أطراف  الوضع -

 ا أنصار البرملان حربالنزاع للمواجهات الدائرة، حيث يعتبره
ا
 ا

 أعلى اإلرهاب، ويصنفها 
ا
ى للنقلب عل نصار املؤتمر مخططا

 .فبراير 07ثورة 

حفتر في املشهد السياس ي الليبي هو من  الفريقمستقبل  -

أبرز تعقيدات التوافق، حيث يصر الفاعلون في البرملان على 

عدم املساس بمنصبه، فيما لم يتغير موقف أنصار املؤتمر 

يطالبون باستبعاده من املعادلة السياسية واألمنية  الذين

 .الجديدة

التوافق لكن يكون له صدى إيجابي ما لم يصحبه  -

 ن التوازن قد يكون صعبأترتيبات أمنية متوازنة، إال 
ا
ي ظل ف ا
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الحرب املستمرة في بنغازي، وفي ظل املوقف األمني في املناطق 

الواقعة جنوب غرب طرابلس حيث خطوط التماس بين 

 القوة التابعة لرئاسة أركان املؤتمر الوطني و"جيش القبائل".

ويمكن تحديد دوائر الرفض للتوافق األممي وللحكومة 

 املقترحة في:

 ضائه وخلفهم جموع رئاسة املؤتمر الوطني وبعض أع

من النشطاء السياسيين واملجموعات املسلحة الذين 

ينطلقون من فرضية التآمر وخطة السيطرة على مصير البلد 

 .وفق رؤية تنتهض الثورة وتقص ي الثوار

  تكتل داخل البرملان وضمن عملية الكرامة وآخرين

غيرهم ينطلقون من أن االتفاق يهمش "برقة" ويأتي على 

قائده و  التابع ملجلس النواب بنغازي وال يعطي للجيشحساب 

 .خليفة حفتر مكانه الصحيح وفق رؤيتهم الخاصة

خفقت التفاق وأالتداعيات في حال فشل 

ًالحكومة

، وربما لن خيراتصاتفاق القد ال نستطيع الجزم بفشل 

األطراف الدولية الفاعلة على األقل يسمح املجتمع الدولي أو 

فشل ، وبالتالي فإن الجهود ستركز على مقاربة البسيناريو 

احتضان املؤيدين وعزل الرافضين، وهذه مقاربة ليست 

 وقت تستغرق بالسهلة، وقد 
ا
، ولكنها ممكنة وذلك في ظل ازدياد ا

 لكن ال يمكن أنحالة االحتقان التي يعيشها الشارع الليبي. 

على و يكون هذا بالسرعة التي تم بها التوقيع على االتفاق، 

لم تنجح الحكومة في ، بمعنى االتفاقالعموم، وفي حال فشل 

يكون ، فإن الوضع ساحتواء الوضع السياس ي واألمني امللتهبين

 
ا
 لكل الخيارات والسيناريوهات السيئة، والتي من بينها: مفتوحا

تكريس حالة االنقسام وشرعنته وتحـوله إلى واقــع  -

 .يتعايش معــــه الليبيون ويقبلون به

مزيد من االنفلت األمني وارتفاع معدالت الجريمة في ظل  -

 .استمرار الفــراغ السياس ي

مزيد من التردي على املستوى االقتصــادي ومواجهة  -

 .املواطن ظـروف عيش قاسية

                                                           
 وتنازع راداتاإل صراع: الثالثة االنتقالية مرحلتها في ليبياالسنوسي بسيكري، 2

أغسطس  11، مركز الجزيرة للدراسات، على موقع المركز بتاريخ الشرعيات
 http://is.gd/ieVu7Q، على الرابط التالي: 4112

اشتعـال جبهات القتال واتسـاع نطـاقها ربمـــا في كــافة  -

 
ا
  املناطق غـربا

ا
  وشـرقا

ا
 .وجنـوبا

العسكري بقرار دولي أو حـتى عبر تعزيز فرص التدخل  -

 .حـلف غربي عربي صــغير

ً
ا
امللف الليبي وموقف الدولي : رابعا

ًواإلقليمي

رافق انطلق عملية الحوار السياس ي الليبي تنسيق بين مواقف 

هم العواصم األوروبية والواليات املتحدة األمريكية، فقد أ

 5102أصدرت املجموعة عدة بيانات مشتركة منذ نهاية العام 

. غير أن امللحظ هو تضارب املواقف 5102وحتى نوفمبر 

من األزمة الليبية وتطوراتها الراهنة. فالتصريحات  ةالغربي

قف املو تتضارب وتتعارض بشكل يجعل من التوقعات بشأن 

 الحقيقي صعبة.

  5102العام وما يمكن الجزم به أن 
ا
  شهد تطورا

ا
لدور  كبيرا

واقف ت متفاوت، وقد أثر العامل الخارجي على الوضع في ليبياو 

 العب، فبعضها كان الليبية الدول من األزمة 
ا
 في رئيس يا  ا

 
ا
 مباشر  األحداث وعامل

ا
 ،صناعة املشهد السياس ي واألمني في ا

لبعض العواصم التي من املتوقع أن إلى دور محدود ومرتبك 

 
ا
  يكون لها دورا

ا
 . مؤثرا

 
ا
حاضرة  5102خلل العام الجامعة العربية كانت  عربيا

ويبدو  ،في البلد ومشاركة بطريقتها في محاوالت احتواء الوضع

ع تدففجر ليبيا ومجالس الثوار أن مخاوف البعض من هيمنة 

إلى تأييد االستعانة بالقوى الدولية حيث ال إمكان لوقفها من 

 تابعة للبرملان لالقوات اقبل 
ا
. ويجادل املعترف به دوليا

ثر، ومجالس الثوار املستاؤون من عملية فجر ليبيا
ُ
، وهم ك

بأن ليبيا ال تزال تحت البند السابع، وبعضهم يصر ح بأن خطر 

وبالتالي ال فرق في "الثوار" صار في حجم خطر القذافي 

 للقضاء 5100االستعانة بالغرب اليوم عن االستعانة بهم في 

، وهو ما مهد لقرار البرملان باالستعانة بالخارج 2لى القذافيع
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لحماية املدنين، ثم اعتبار الكتائب التي ساهمت في فجر ليبيا 

 مجموعات إهاربية.

شتدت التي ا حددت موقفها من األزمةجامعة الدول العربية 

بدعمها الكامل للبرملان وحكومته ولعملية  5102خلل العام 

الكرامة، وكررت حثها لألطراف العربية واملجتمع الدولي لدعم 

البرملان والحكومة والجيش الليبي عبر رفع حظر استيراد 

في االجتماع الطارئ في السلح، وكان آخرها موقف الجامعة 

التابعة للحكومة غسطس استجابة لطلب وزير الخارجية أ

 املؤقتة. 

أيضا ال يستبعد أن تمهد الجامعة ألي قرار دولي لتنفيذ عملية 

عسكرية داخل ليبيا ضد تنظيم الدولة وحتى كتائب معارضة 

 وذلك بعد التوقيع على االتفاق للدور الدولي في الشأن الليبي

، وال يحول دون تدخل السياس ي وإقرار حكومة فايز السراج

عربية، في مقدمتها مصر، بشكل مباشر إال الوضع أطراف 

العربي املرتبك بسبب الخلف حول ما يجري في سوريا 

والعراق وأيضا الخلف حول الحملة العسكرية التي تقودها 

 دول الخليج ضد الحوثيين في اليمن.

ًالتحاد األفريقي

 
ا
  ظل دور االتحاد األفريقي محدودا

ا
ما بعد الثورة، ولم  جدا

 يكن ل
ا
، إال أنه 5102في األزمة الليبية خلل العام  لتحاد دورا

 
ا
 عبر الحوار  زمةمع الجهود الدولية الحتواء األ  تفاعل إيجابيا

وقف  تصب في اتجاه 5102وأصدر بيانات عدة خلل العام 

الصراع واالنخراط في الحوار والوصول إلى توافق وحكومة 

 .موحدة

املبادرة األفريقية للتوفيق بين الطرفين من خلل  اذ لم تنجح

 التابع والسلم األمن مجلس شكلها التي االتصال مجموعة

 جزائرال بينها إقليمية دوالو التي تتضمن  اإلفريقي للتحاد

 إلى باإلضافة وتونس والسودان والنيجر ومصر وتشاد

م في العااملتحدة  األمم و األوروبي االتحاد و العربية الجامعة

، وبالتالي فسح االتحاد املجال لألمم املتحدة الحتواء 5102

 األزمة.

 
ا
عن لعب دور في خلق االستقرار في  ومايزال االتحاد بعيدا

ة في القارة مأز تالبلد كما يفعل في العديد من الدول امل

 
ا
ن يكون له دور وذلك في حال أ األفريقية لكن ليس مستبعدا

حتمل قوة على األرض تساعد في تطلب التدخل الدولي امل

 فرض االستقرار.

ًالتحاد األوروبي 

تعاظم القلق األوروبي من األزمة الليبية بعد االنقسام 

السياس ي ولكنه ضاعف من اهتمامه بعد بروز تنظيم الدولة، 

 
ا
ه. من ل وتهديد التنظيم للعواصم األوروبية وأنها ستكون هدفا

 تعد ليبيا املنفذ ناحية أخرى 
ا
بحر على ساحل ال األكثر انفلتا

املتوسط الذي تستخدمه مافيا التهريب والهجرة غير الشرعية 

في تسيير املراكب املحملة بالبشر واملمنوعات من دول جنوب 

البحر املتوسط إلى دول االتحاد األوروبي، ومن ثم فإن الدول 

 
ا
من الهجرة غير الشرعية في االتحاد األوروبي  األكثر تضررا

الذات إيطاليا وفرنسا تهمها مسألة استتباب األمن وب

 .جنوب املتوسط واالستقرار في

 ر ا 5102شهد العام 
ا
  تفاعا

ا
في أعداد املهاجرين من  كبيرا

ثم تطورت األزمة بشكل مخيف  الشواطئ الليبية إلى أوروبا

خلل العام لتكون، بجانب بروز تنظيم الدولة، من أكثر 

 
ا
وعلى العواصم األوروبية  لعلى بروكس امللفات ضغطا

 الرئيسية.

رة ة الهجحوترى بروكسل والعواصم األوروبية املهمة أن مكاف

 
ا
  غير الشرعية تتطلب استقرارا

ا
مر دة، األ حوحكومة مو  سياسيا

  أن جندتها، غير أالذي جعلته أولوية في 
ا
 امللف أصبح كاشفا

بين تلك  التفاوت والخلفكثر من أي وقت مض ى عن حجم أ

في الرؤى والسياسات واملصالح ومن ثم املواقف في الدول 

الليبية فبينما تسارع بعض تلك الدول إلى  األزمةالتعامل مع 

الدفع باتجاه الحل العسكري مثل فرنسا تعارضه دول أخرى 

على رأسها أملانيا، وتقف إيطاليا عند التصريحات الداعمة 

ط فلجهود إقليمية لتحقيق االستقرار وحماية مصافي الن

ل عام وبشكمنها شركات إيطالية، وموانئه التي تدير جزء كبير 

تماد العمع األمم املتحدة في رؤيتها  االتحاد األوروبييتوافق 
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، لكن وحتى هذه اللحظة، اقتصر املوقف كحل لألزمةالحوار 

جاح ن، والتعهد بتوفير متطلبات السياس يدعم الاألوروبي على 

وال يستبعد أن تكون بعض دول االتفاق والحكومة التوافقية، 

االتحاد من ضمن أي عمل عسكري دولي أو إقليمي لفرض 

 الحل السياس ي الذي تشرف عليه األمم املتحدة.

ان بعض العواصم  الغربية روتشير العديد من التقاري

هب لطرح مشروع عمل عسكري ضد تنظيم أاألوروبية تت

ر بعد استقراالدولة وبعض املجموعات املسلحة القريبة منه 

حكومة السراج، ولم تظهر تفاصيل حول العملية املتوقعة 

لكنها ربما ال تتعدى الغطاء الجوي وإنزال بعض عناصر 

كما  ،القوات الخاصة للمساعدة في إدارة املعركة ضد التنظيم

يشير بعض  املراقبين إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة بين 

لليبية ورؤية اإلتحاد رؤية الواليات املتحدة لحل األزمة ا

 األوروبي من جهة أخرى لحل هذه األزمة .

 الوليات املتحدة موقف 

راقبين أن حضور واشطن في امللف الليبي يتفق العديد من امل

، ويعود ذلك إلى تراجع الدور 5102ضعيف خلل العام 

ال غنشأوباما، وإلى ا كاألمريكي الخارجي في عهد الرئيس بارا

اني ير املتحدة في معالجة ملفات أكبر هي امللف اإل الواليات 

والعراقي والسوري، واقتصر الدور األمريكي على مشاركة 

األطراف الدولية في دعم خيار الحوار السياس ي وتشكيل 

 حكومة وحدة وطنية.

 
ا
السياسة يكتنف  ويؤكد البعض على أن هناك غموضا

يرات تفستتضارب و األمريكية تجاه الوضع في ليبيا اليوم 

تدعم ا أنه، فالبعض يعتقدون االسياسة األمريكية تجاه ليبي

. فيما يخالفهم 3في دعم حفتر وقواتهاملصري اإلماراتي التوجه 

معسكر طرابلس آخرون بالقول أن البيت األبيض ينظر إلى 

                                                           
واشنطن بوست نقال عن أسوشيتدرس، "الطائرات الحربية المصرية تضرب مواقع 3

مليشيات ليبية، وفقا لمصادر رسمية"، على موقع صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 
 http://is.gd/fAPmT8على الرابط التالي: ، 4112أكتوبر  11
عبد اهلل الثني يدعو جريدة الرأي اليوم نقال عن وكالة األناضول لألنباء، " 4

أغسطس  2"، بتاريخ األطراف المتحاربة في ليبيا أمريكا إلى الضغط على
 http://www.raialyoum.com/?p=131753، على الرابط التالي: 4112

قادرة على مهمة كقوة والكتائب في العاصمة ومدن الغرب 

القوى املتطرفة في اإلرهاب ومستعدة ملواجهة ضد الحسم 

البلد، لذا يظهر هناك تعاطف معها وموقف غير إيجابي من 

 خصومها في املنطقة الشرقية وفي مقدمتهم حفتر.

يعزز غموض الدور األمريكي في ليبيا ما يثار حول إقامة أيضا 

خليفة حفتر بالواليات املتحدة واتصاالته بها الفريق 

 
ا
بها كمصر، كما يعزز هذا  وباألطراف اإلقليمية األكثر اتصاال

اللقاءات املتكررة بين مسؤلين ليبيين ونظرائهم األمريكيين في 

 الثني رئيسالفترة األخيرة إلى  الحد الذي وصل بعبد هللا 

، لدعوة الواليات املتحدة للضغط على جميع الحكومة املؤقتة

 4.األطراف املتحاربة في ليبيا الستعادة االستقرار

املتحدة أال تتحرك بشكل منفرد في التعامل  وتحاول الواليات

مع األزمة الليبية بعيدا عن شركائها األوروبيين فعادة ما تصدر 

ن األزمة الليبية عن مجموعة دول أساسية هي بيانات بشأال

 .5الواليات املتحدة وأملانيا وفرنسا وإيطاليا واململكة املتحدة

ة رؤية مستقلويؤكد التنسيق األمريكي األوروبي على غياب 

يعني التوافق بين الخمس الكبار أن أمريكية تجاه ليبيا كما 

الواليات املتحدة ال يمكن أن تستغني عن أوروبا في مواجهة 

والهجرة غير أخطار مشتركة وأهمها تنامي ظاهرة اإلرهاب 

ومن ثم عليها تقديم الدعم ألي عمل في ليبيا مقابل الشرعية 

في الحرب على داعش وأي قرار  مشاركة حلفائها األوروبيين

إذن  .يستهدف جماعات متشددة في أي منطقة حول العالم

 
ا
 لتطلعات هناك اعتماد دفاعي متبادل ال يمكن تجاهله وفقا

سياسية فرنسية براجماتية آنية، وهو ما يؤكد تراجع فرنسا 

عن تصريحات وزير دفاعها املتكررة حول احتمالية تدخل 

ة الليبية األخيرة لتتجه نحو الدعوة فرنس ي منفرد لحل األزم

 41أنظر على سبيل المثال البيان المشترك الذي خرج عن هذه الدول في  5
إلدانة االقتتال وكافة أشكال العنف الحادث في طرابلس  4112أغسطس 

الخارجية األمريكية بذات التاريخ، على الرابط التالي:  وبنغازي، على موقع وزارة
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/230863.htm 

http://www.raialyoum.com/?p=131753
http://www.raialyoum.com/?p=131753
http://www.raialyoum.com/?p=131753
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لحوار بين مختلف الفصائل ولتعود لسياسة البيانات 

 
ا
 .املشتركة على النحو الذي أوضحنا سالفا

يذهب البعض إلى اعتبار القرارات األممية وبالذات القرار و 

 5102أغسطس  57الصادر عن مجلس األمن بتاريخ  5072

جة الحرب على اإلرهاب بمثابة استباحة لألراض ي الليبية بح

ألي  ون هذا القرار غطاءا ويمكن أن يك ،6والجماعات املسلحة

ثم  .مريكية منفردة كما تكرر خلل العامين املاضيينعمليات أ

إن تشكيل حكومة تعتمد على الدعم الدولي يمكن أن تعطي 

 مشروعية للتدخل الخارجي املحتمل.

ًن ألطراف النزاعاملؤيدًو

ضلوعا كبير ألطراف إقليمية في الشأن شهد  5102العام 

الليبي، ويعتبر مراقبون في الداخل والخارج أن مصر واإلمارات 

واألردن تمثل معسكر الدعم املباشر للبرملان وحفتر، فيما 

املؤتمر وفجر ليبيا، غير أن الفارق كبير في  قطر  تساند تركيا و 

حجم الدعم، حيث تنزل ابوظبي بثقلها ومعها مصر في توفير 

املال والسلح والذخيرة وحتى التخطيط لضمان انتصار حفتر، 

 وذلك مقارنة بدعم مالي محدود من قطر وفني من تركيا.

على الساحة الدولية وفي الشرق  املوقف الروس يالتطورات في 

األوسط جعلت البعض يتحدث عن دعم قد يتطور لصالح 

  هفإنواقع ال هذا حفتر من موسكو، وفي حال
ا
ا ذ سيكون دعما

وري الس ، وقد يكون تورط موسكو في املستنقعتأثير ملحوظ

زيارة  5102وشهد آخر العام ية. بدون نزولها بثقل في األزمة اللي

ي إلى رئيس حكومة اإلنقاذ ووزير خارجيته رفقة وفد حكوم

 العاصمة الروسية موسكو وإجراء مقابلة مع وزير الخارجية

الروس ي سيرجي الفروف وجاءت الزيارة بعد إطلق  حكومة 

اإلنقاذ لسراح طاقم سفينة روسية كانت قد احتجزت في ليبيا 

بعد ضبطها بتهمة تهريب الوقود الليبي توسط رئيس جمهورية 

  الشيشان في جهود اطلق سراحهم.

                                                           
لقرار مجلس األمن   موضوعية و مختصرة  الهادي شلوف، قراءة6

، موقع جريدة الوطن الليبية بتاريخ 4112أغسطس  41ليوم  4112  رقم الدولي 
 http://is.gd/vO881Xتالي: ، على الرابط ال4112سبتمبر  3

ً
ا
 في امللف القتصادي : التطوراتخامسا

5102خالل عام   

ن يتأثر الوضع االقتصادي بامللفين السياس ي من الطبيعي أ

واألمني في البلد، بل إن األثر السلبي للتطورات السياسية 

واألمنية انعكست بشكل كبير على الوضع االقتصادي بالشكل 

 الذي أوقع البلد في أزمة مالية حادة جد
ا
 اإلفلس وعلى شفير  ا

 كما تقول بعض املؤسسات الدولية.

قمة التأزيم االقتصادي واملالي الذي  5102ولقد مثل العام 

، وذلك في 5100وصلت له البلد بعد تفجر الثورة في فبراير 

 إلى مستوى قريب ظل التراكمات التي اوصلت عجلة االقتصاد

 ،هم مظاهره تراجع اإليرادات بدرجة كبيرةأمن الصفر كانت 

جراءات التقشف التي إواستمرار الهدر في املال العام، ثم 

 
ا
على الوضع املعيش ي للمواطن الذي ضربته  انعكست سلبا

 قساوة األزمة االقتصادية بشكل قوي خلل هذا العام.

: أهم األحداث والقرارات القتصادية املؤثرة 
ا
أول

5102ًفي ليبيا خالل عام 

 من األحــــداث والقوانين والقرارات  5102شــــــــــــهــــد عــــام 
ا
عــــددا

االقتصـادية ذات الصلة باملؤسسات االقتصادية املؤثرة، كما 

حالة عدم االســـــــتقرار نتيجة  5102شـــــــهدت ليبيا خلل العام 

األحـــداث الصــــــــــــعبـــة التي مرت بهـــا والزالـــت حتي اآلن، وأبرزهـــا 

حكومــات، رار غلق املوانئ والحقول النفطيــة، وتعــدد الســــــــــــتما

وكثرة االعتصــــــــــــامــات واالقتحــامــات املســــــــــــلحــة ملقرات الــدولــة، 

وانقســــام ســــياســــ ي وعســــكري نتج عنه نزاع عنيف وازدواج في 

 وذلك علي النحو التالي:السلطات، 

 قــانون املوازنـــة العــامـــةأقر املؤتمر الوطني العـــام في ليبيـــا  -

مليــــــار دينــــــار ليبي،  23قــــــاربــــــت قـيـمـتهــــــا نحو  5102لســــــــــــنــــــة 

وازنة الجديدة على أســـــــــــاس متوســـــــــــط ل نتاج واحتســـــــــــبت امل

، وســــــــــــعر 
ا
النفطي لليبيـــا بحـــدود نصــــــــــــف مليون برميـــل يوميـــا

  21لبرميــل الخــام يصــــــــــــل إلى 
ا
فيمــا تبنى البرملــان بطبرق  .دوالرا

 عتبار لوضع اإليرادات العامة.اميزانية مقاربة دون 
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قرر املؤتمر الوطني العـام الليبي اســــــــــــتبدال دعم الســــــــــــلع  -

املحروقات، بدعم نقدي مباشــــــــــر لكل مواطن  األســــــــــاســــــــــية و

 قــدره 
ا
، بهــدف وصــــــــــــول الــدعم إلى املواطن  21شــــــــــــهريــا

ا
دينــارا

 ،
ا
الليبي مبـاشــــــــــــرة، حيـث ســــــــــــيتم صــــــــــــرف البـديل النقدي أوال

وبعدها ســـــــيجري رفع الدعم عن أســــــــعار الســــــــلع األســــــــاســــــــية 

واملحروقـات بمـا يتمـاشــــــــــــ ى مع التكلفة الحقيقية، فيما رفض 

 تبر ان وقتها لم يحن.البرملان الفكرة واع

  الوطني اإلنقاذ بحكومة االقتصـــــــاد وزارة أصـــــــدرت -
ا
 قرارا

 تاريخ من أشـــــــــهر 6ســـــــــلعة ملدة  35 اســـــــــتيراد بحظريقضـــــــــ ي 

القرار، وذلــك في مســــــــــــعى لضــــــــــــبط االنفــاق وتبني ســــــــــــيــاســــــــــــة 

تقشــــــــفية، ثم عادت وســــــــحبت قرارها بعد شــــــــهر بحجة عدم 

 تعاون املمصرف املركزي واملصارف التجارية. 

تصـــــاد بالحكومة غرقت أزمة الدقيق جهد وزارة االقاســـــت -

 طابع التسييري ولمالاملؤقتة لشهور عدة، وغلب على الوزارة 

 .السياسة التجاريةتؤثر على يصدر عنها قرارات 

ع العملي في تطبيق منظومــــــة الرقم الوطني رو تم الشــــــــــــ -

وصـــــدرت قرارات تمنع صــــــرف أي بند أو أي وجه من امليزانية 

 نظومة الرقم الوطني.إال وفق م

  5102عام  ديوان املحاســـــــــبة الليبي تقريرأصـــــــــدر  -
ا
ُمظهرا

 عن تقييم الســــــــــــيـــاســـــــــــــات العـــامـــة املطبقـــة، 
ا
ألول مرة أعمـــاال

دارة إســــــــــلوب الخلل والقصــــــــــور في إ وكذلك تشــــــــــخيص أوجه

أموال الدولة، وذلك بهدف تحسين أداء الحكومة ومؤسساتها 

 املؤسس ي الرشيد.ومساعدتها في االتجاه نحو البناء 

ل البرملان -  عام قانون منع املعاملت الربوية الصــــــــــــادر  عـد 

، وأقــر تــــــأجــيــــــل تــطــبــيــق الــقــــــانــون عــلــى األشـــــــــــــخــــــاص 5103

 لقــــــانون رقم )5151الـطـبيعيين إلى العــــــام 
ا
( لعــــــام 7، وفقــــــا

 الصادر عنه.   5102

لجأ الطرفان في طرابلس وطبرق برملان وحكومة إلى اتخاذ  -

بب تراجع احتياطي النقد األجنبي، إجراءات تقشفية بسعدة 

 عن  وتــدني إنتــاج النفط
ا
، فضــــــــــــل

ا
وانخفــاض أســــــــــــعــاره عــامليــا

من صــــــــــــدور  م يمنع هــذاارتفــاع عجز املوازنــة العــامــة ، لكن ل

قرارات ال علقة لها بالتقشــــــــف او تقدير الوضــــــــع املأزوم منها 

دينــار لجميع  311قرار حكومــة االنقــاذ بمنع مكــافــأة مقــدارهــا 

 الية.وضاعهم املأسين تسوية لتحفي قطاع التعليم العاملين 

-  ،
ا
تدني االحتياطيات النقدية وتهاوي أســــــــــعار النفط عامليا

 على القطـــاع النفطي الـــذي يشــــــــــــكـــل 
ا
من  %12مـــا أثر ســــــــــــلبـــا

إيرادات البلد، في ظـــــل تحـــــذيرات تقـــــارير دوليـــــة من إفلس 

ســــــــــــنوات، في  2جنبي خلل ليبيــا ونفــاد االحتيــاطي النقــدي األ 

 استمرار االضطرابات األمنية والسياسية. حال

بين فرقاء ليبيا وإنهاء  حكومة وفاق وطنيتشـــــكيل  ىأعط -

الصــراع الســياســ ي بين مجلس النواب واملؤتمر الوطني العام، 

 
ا
 في بلد دمرته  بصـــــــيص أمل للســـــــتقرار ســـــــياســـــــيا

ا
واقتصـــــــاديا

الصـراعات الداخلية قرابة خمس ســنوات، وفقد موقعه بين 

 .في العالممنتجي النفط 

شــــــــــــارك خبراء من صــــــــــــنــدوق النقــد والبنــك الــدوليين، في  -

في بداية  ورشــــــــة عمل اســــــــتضــــــــافتها العاصــــــــمة األردنية عمان

 ليبيا املركزي  صرف، مع خبراء من م5102شهر ديسمبر 

بـــإدارتيـــه املوجودتين في طرابلس والبيضــــــــــــــاء، وذلـــك من  -

 .5106إعداد ميزانية عام  أجل

بطرابلس في بيـان حـديــث لــه أكـد مصــــــــــــرف ليبيــا املركزي  -

أن الظروف االقتصــــــــــادية التي تمر بها البلد من تراجع إنتاج 

وتصــــدير النفط وتهاوي أســــعاره في الســــوق الدولية، تســـــتلزم 

تدابير حاســــمة، وذلك بالوصــــول للتوافق الذي يحفظ وحدة 

وســــــــــــيـادة الوطن وإعــادة إنتــاج النفط وتصــــــــــــديره واملحــافظــة 

 .من اآلثار السلبية على املواطن على قيمة الدينار للتخفيف

: تقييم مؤشرات أداء القتصاد الكلي خالل 
ا
ثانيا

5102ًعام 

أدنى مستويات األداء  5102كما سبق اإلشارة سجل العام 

االقتصادي قبل ثورة فبراير وبعدها، وفيما يلي استعراض 

 :لبعض املؤشرات االقتصادية لهذا العام

 النمو القتصادي (0

 خلل عام 
ا
 5102أصبح معدل النمو االقتصادي سالبا

فط، لنوانخفاض إنتاج وأسعار  نتيجة تدهور األوضاع األمنية
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 لتقديرات  %6.0-يث بلغ في اآلونة األخيرة حوالي ح
ا
وذلك وفقا

 .7صندوق النقد الدولي

 املوازنة العامة للدولة (5

 5102حكومة اإلنقاذ الوطني في طرابلس خلل عام أقرت 

املؤقتة  حكومةال، بينما أقرت دينار مليار  25.1يزانية تناهز م

مليار دينار، وأنفقت حكومة  23موازنة أخرى قيمتها  بالبيضاء

، في 5102مليار دينار، حتى نهاية شهر سبتمبر  53.5طرابلس 

خمسة مليارات دينار خلل  البيضاءحين أنفقت حكومة 

 .نفس الفترة

 تصصأكثر من نصف املوازنة الليبية خ وجدير بالذكر أن

لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من 

العلج في و والوقود ،  السلع التموينية، من بينها السلع

ولجأت حكومة  .املستشفيات باملجان وكذلك العلج في الخارج

طرابلس إلى اإلنفاق من احتياطيات  اإلنقاذ الوطني في

ينما أقدمت الحكومة املنافسة في البيضاء ، باملصرف املركزي 

 .على االقتراض لتدبير احتياجاتها من النفقات

 الستثمارات الكلية (3

أدت االضطرابات األمنية والصراعات املسلحة إلى تعطل 

من إجمالي  %62معظم االستثمارات في ليبيا، فقد توقفت 

رون؛ يغادعدد املشاريع االستثمارية، ألن معظم املستثمرين 

بسبب مطالبة بلدانهم باملغادرة نتيجة تردي األوضاع األمنية 

كما حدث توقف الستثمارات كبيرة في صناعة  .في البلد

 البدء فيها العام الجاري بقدرة إنتاجية  اإلسمنت
ا
كان مقررا

ر بنحو   لخمسة مصانع  01.62إجمالية تقد 
ا
مليين طن سنويا

عة على أنحاء ليبيا.  تكلفة املشروعات الصناعية ر وتقد  موز 

ر بنحو  مليارات  2.6والسياحية والعقارية التي توقفت تقد 

 دينار ليبي.
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ًالتطورات النقدية واملصرفية (4

 أزمة سيولة في املصارف الليبية 

املصارف الليبية في العاصمة طرابلس ومناطق أخرى  عانت

 لسحب العملء 
ا
من البلد أزمة في السيولة النقدية، نظرا

ودائعهم من املصارف، بفعل تراجع إيرادات الدولة بنحو 

حاد، مما أجبر املصرف املركزي على طبع النقود لسداد 

ة ولوتشير البيانات الرسمية إلى أن السي .االلتزامات املحلية

مليار دينار حتى نهاية  55املتداولة خارج املصارف تزيد عن 

، بينما معدلها الطبيعي ال يتعدى ثلثة مليارات 5102يونيو

 .دينار

 ًطباعة عملة جديدة بدون غطاء نقدي

أدى تزايد سحب العملة من املصارف التجارية إلى اضطرار 

ق و مصرف ليبيا املركزي لطباعة عملة جديدة وضخها في الس

ملعالجة األزمة. ويعاني الجهاز املصرفي الليبي من أزمة سيولة. 

وقد جاءت هذه األزمة نتيجة لجوء املواطنين للكتناز 

 من الودائع املصرفية، وهي أزمة 
ا
واالحتفاظ بالعملة بدال

 .ناجمة عن فقدان الثقة في الجهاز املصرفي

 ًاستمرار تراجع احتياطي النقد األجنبي

التي تعيشها ليبيا إلى إفراط املصرف املركزي في أدت األزمة 

السحب من احتياطاته من النقد األجنبي، كما تراجع 

ي إنتاج النفط وانخفاض 
 
احتياطي النقد األجنبي بعد تدن

. ويقوم املصرف املركزي بالسحب من 
ا
أسعاره عامليا

 051 حوالي  احتياطات العملة األجنبية التي انخفضت من

مليار دوالر حتى نهاية  71حوالي إلى 5100ام مليار دوالر ع

 . 5102يوليو

  ًأزمة الدينار الليبي

من قيمته مقابل الدوالر  %051خسر الدينار الليبي ما يزيد عن

إنتاج النفط أسعار و  نخفاضانتيجة  5102خلل العام 

د وجو  و واضطرار الحكومة إلى السحب من االحتياطي النقدي

العملة الورقية من الدوالر إلى عقوبات دولية تمنع تصدير 
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وتوقف فتح االعتمادات املستندية  5103ليبيا منذ العام 

 
ا
 عن أن عمليات السحب أكبر لتوريد السلع املختلفة، فضل

من عمليات اإليداع في املصارف. وقد وصل سعر الصرف في 

مقابل الدوالر في سابقة هي األولى  3.71السوق املوازية نحو 

، بينما 5102خلل الربع الرابع من العام  من نوعها وذلك

 
ا
دواء للعلج وال يباع في املصارف التجارية في نطاق ضيق جدا

 .للدوالر الواحد 0.31بنحو 

 سوق العمل والبطالة (2

وفقا لألرقام الرسمية  5102بلغت نسبة البطالة خلل عام 

من الذكور و  %02.2، %07من وزارة العمل الليبية حوالي 

ألف مواطن من القوة  211اإلناث، ويمثلون نحو من  55.2%

من إجمالي العاطلين  % 37.3القادرة على العمل. ويعتبر نحو 

 هم من حاملي املؤهلت الجامعية والدراسية.
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السابق تركز العمالة في قطاعي التعليم واإلدارة العامة والدفاع والضمان الجتماعي. ويالحظ من الشكل

وتعتمد ليبيا على العمالة الوافدة بشكل كبير في إنجاز الكثير 

 حرفية وفنية، 
ا
 أو أعماال

ا
 عضليا

ا
من األعمال التي تتطلب جهدا

لكن تبقى مشكلة البدء في تنظيم دخول هذه العمالة ومنحها 

 يؤرق أصحاب األعمال، ويدفعهم في تصا
ا
ريح للعمل هاجسا

بعض األحيان ملخالفة القوانين واستخدام عمالة ال تملك 

من العمالة األجنبية في ليبيا  %61تراخيص. كما أن أكثر من 

 
ا
لى سلبية ع تعمل بشكل غير قانوني، مما يرتب مشاكل وآثارا

ن االقتصاد الليبي وعلى العمال أنفسهم، حيث يخضعو 

لظروف عمل سيئة من قبل عدد من أصحاب العمل في غياب 

 .القدرة على متابعة هذه املمارسات من قبل الجهات املختصة

ًالتضخم (6

 أسعار السلع الغذائية، من 
ا
أصبح ارتفاع األسعار وخصوصا

ة انهيار القو الهواجس اليومية لألسر الليبية، وذلك في ظل 

حسين ت، وتراجع فرص األجور الشرائية للدينار الليبي وتدني 

ازدياد حدة البطالة بين القوى العاملة جراء  ، والدخول 

األوضاع األمنية املضطربة في البلد. ويشكو الليبيون من 

التأخير الدائم في صرف املرتبات، إضافة إلى ثبات األجور في 

غالبية القطاعات االقتصادية الخاصة والعامة برغم ارتفاع 

ف منذ اإلطاحة بحكم ر من خمسة أضعاحجم التضخم أكث

في ظل عدم وجود هيئات أو أجهزة ملراقبة زيادة القذافي، و

 األسعار والتحكم بها. 

: واقع قطاع النفط
ا
 ثالثا

قدرت املؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس متوسط إنتاجها 

  211بنحو  5102خلل العام الحالي 
ا
ألف برميل يوميا

 21مليارات دوالر بمتوسط سعر  1.2بـوبإجمالي إيرادات تقدر 

 للبرميل
ا
 دوالرا

ُ
 د  ص  ، لكن امل

ا
آالف برميل  221ال يتعدى  ر فعليا

، أي أقل من ثلث الكمية التي كانت تصدرها في األوقات 
ا
يوميا

  0.2الطبيعية والبالغة 
ا
، 5103حتى عام مليون برميل يوميا

 نحو
ا
 021وتستهلك منها محليا

ا
  .ألف برميل يوميا

 2لبيع النفط بأسعار تقل في املتوسط  الحكومةضطر وت

سنتات لكل برميل، عن أسعار النفط العاملية، في مسعى 

ما يقرب من عامين من لجذب الزبائن الذين فقدتهم خلل 

، كما أن تعاقدات بيع النفط أصبحت إغلق موانئ النفط

 من السنوية نتيجة فقدان الكثير من زبائن 
ا
شهرية بدال

الوطنية للنفط وتحولهم إلى منتجين غير ليبيا، حيث  املؤسسة

 
ا
 أمنيا

ا
 ومن  .أن عودة التعاقدات السنوية تستلزم استقرارا
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املتوقع عدم وصول اإلنتاج إلى معدله الطبيعي في املدي 

 املنظور بسبب مشاكل تشغيلية ومشاكل انقطاع الكهرباء، 

 عن أن موانئ تصدير النفط تواجه مخاطر كبيرة
ا
ا ، نفضل ظرا

الستمرار التهديدات األمنية وعدم كفاءة البنية التحتية 

 .لصناعة النفط

ً
ا
 : واقع القطاعات النتاجيةرابعا

الزراعة تستنفد أكثر من ثلثة أرباع املياه بالرغم من أن 

ستعملة، فإن نسبة مساهمتها في الناتج املحلي اإلجمالي قد 
ُ
امل

الزراعة في إشباع ، كما انخفضت مساهمة % 3بلغت أقل من 

االستهلك املحلي من الغذاء، وقد نجم ذلك عن صغر 

الحيازات الخاصة وهيمنتها على مجمل املساحة الزراعية، مما 

عمل على إتباع أساليب إنتاج ال تشجع على استغلل وفورات 

ًاإلنتاج الكبير وال الكفاءة في استخدام املياه.

، بل ي تحسن أ ما قطاع الصناعة فلم يشهد خالل العامأ

تضرر بشكل رئيس ي هذا العام فقد توقفت العديد من 

إلى  الشركات والوحدات اإلنتاجية عن العمل بعد تعرضها

وقد أكدت وزارة الصناعة في .اإلفلس، ناهيك عن السرقات

حكومة اإلنقاذ الوطني في طرابلس أن الشركات والوحدات 

اإلنتاجية في ليبيا تعاني من ضعف السيولة املالية، وعدم 

تنفيذ برامج التطوير املستهدفة، وباإلضافة إلى  علىقدرتها 

 
ا
غياب آليات التصريف، بسبب عجزها عن التسويق، نظرا

ها من جهة، وعدم قدرتها على منافسة الرتفاع تكلفة منتجات

 .السلع في السوق املحلية من جهة أخرى 

 33كشف تقرير عن وزارة الصناعة في ليبيا أن ما يقارب  فقد

شركة ومؤسسة إنتاجية، توقفت عن العمل بسبب األوضاع 

األمنية التي تشهدها البلد، ما جعل الوزارة غير قادرة على 

ن اإلنتاج، والسيما الواقعة في متابعة املصانع املتوقفة ع

 .مناطق النزاع

 

 

                                                           
 .16، ص 2114التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام  8

 

 قطاع الخدمات فقد شهد تدهور فيما يتعلق ب
ا
  ا

ا
ل خل ملحوظا

في أنحاء ليبيا ومظهره تفاقم املشاكل الصحية  5102العام 

والتعليمية واملعيشية، وحرمان معظم الليبيين من الخدمات 

 الحكومية، لعدة أسباب منها تفاقم االضطرابات األمنية

وإجراءات التقشف التي أعلن عنها املصرف املركزي مطلع 

، والفساد املستشري في العديد من 5102العام 

وتجاوزت خسائر قطاع الخدمات، بما في ذلك  .القطاعات

مليار دينار ليبي  2اإلنشاءات والنقل واألنشطة التجارية، 

، وتوقف قدوم السياح واملستثمرين إلى 5102خلل عام 

البلد، باالضافة إلى مشاكل النزوح. ويساهم قطاع الخدمات 

من الناتج املحلي غير النفطي، وهو من املجاالت  %21بنحو 

 جراء االضطرابات األمنية، حسب اإلحصائيات 
ا
األكثر تضررا

الرسمية. ويحتل قطاع الخدمات املرتبة الثانية من حيث 

 .يعياألهمية بعد قطاع النفط واستخراج الغاز الطب

:
ا
أبرز مواطن الخلل والضعف في  خامسا

5102ًالقتصاد الليبي خالل عام 

 النقسام السياس ي (0

 تعتبر حالة ازدواج السلطات ه
ا
ي الحدث األصعب، واألشد أثرا

دى ذلك إلى مزيد من تردي أفقد البلد،  على اقتصاد

في األداء،  ، وضعفوتردي اإلدارة العامةمؤسسات الدولة 

 .8األموال واالمكانيات، واستشراء للفسادوهدٍر في 

ًالغموض حول األموال املهّربة (5

جهة من الحكومات املتعاقبة في ليبيا  21رغم تكليف أكثر من 

ملتابعة األموال املنهوبة واملهربة إلى الخارج، إال أن البلد لم 

ويوضح رئيس قسم  .تسترد أي دينار للخزانة العامة

لعام، "الصديق الصور"، أن التحقيقات بمكتب النائب ا

غ من قبل الحكومات املتعاقبة 
 
ب بشكل كامل ولم ُيبل ِ

ي 
ُ
مكتبه غ

تعلقة بشأن األموال املهربة، ومن الصعب 
ُ
باإلجراءات امل

تقديرها، حيث لم تضع الحكومات استراتيجية محددة وفق 

 .الشفافية واملعايير الدولية إلعادة األموال إلى الدولة
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وذكر "محسن دريحة"، مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا 

مليار دوالر قبل  2للستثمار، أن أصول املحفظة كانت تبلغ 

 مليارات دوالر، وهو ما يعني  3.2الثورة، بينما تصل اآلن إلى 

سنوات، بسبب سوء اإلدارة  2مليار دوالر خلل  0.2ضياع 

 .9والفساد املالي

في الخارج لم تحقق أية عوائد مالية  كما أن استثمارات ليبيا

تذكر، بل تكبدت خسائر كبيرة. وذلك بسبب سوء اإلدارة 

وعدم وجود رقيب على الصناديق السيادية في ظل تنازع 

وكذلك استثمرت املؤسسة  .السلطات وفقا لتقارير رقابية

 53مليار دوالر، حوالي  67الليبية للستثمار البالغ رأسمالها 

من أصولها في استثمارات منخفضة املخاطر وذات مليار دوالر 

عوائد مالية متدنية مثل اإليداعات املؤجلة واالستثمار 

 بالسندات.

ًالفساد واملخالفات املالية (3

 في العالم وفقا ملؤشر 
ا
ت ليبيا بين الدول العشر األكثر فسادا

 
حل

واتخذت  .5102الفساد التابع ملنظمة الشفافية الدولية لعام 

تعاقبة سياسات مالية غير منضبطة 
ُ
الحكومات الليبية امل

خلل األعوام األربعة املاضية، ما تسبب في هدر املليارات دون 

تنمية في البلد. وذكر ديوان املحاسبة الليبي، أن حجم إنفاق 

الحكومات املتعاقبة على مدى السنوات الثلث املاضية بلغ 

 أن اإلنفاق الحكومي اتسم مليار دينار، موضح 025نحو 
ا
ا

ً.خلل األعوام السابقة باإلسراف والهدر

جمد ديوان املحاسبة الليبي جميع  وفي هذا الصدد،

الحسابات املصرفية التابعة لكبار مستوردي السلع الغذائية 

شخصية؛ وذلك نتيجة تورطهم  11والدوائية البالغ عددهم 

الدوالر ة واملتاجرة بفي عمليات فساد مالي في استيراد سلع وهمي

املدعوم في السوق السوداء، علوة عن عمليات تزوير والتهرب 

 من سداد الرسوم الجمركية.

                                                           
في فسادا األكثر الدول ضمن ليبيا9 العالم، أحمدالخميسي،  ً 

، متاح علي الرابط 4111 سبتمبر 1صحيفة العربي الجديد، 
التالي: 

http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/9/5/ 

 

د الديوان أرصدة حسابات مصرفية لـ  شركة  56كما جم 

بسبب تورطها في عمليات تهريب نقد أجنبي، إلى جانب قيامها 

 51بتزوير مستندات رسمية، وكذلك حسابات مصرفية لـ 

 ة أخرى تهربت من دفع الرسوم الجمركية. باإلضافة إلى شرك

 

تجميد أرصدة خمسة أشخاص بسبب فتحهم اعتمادات 

مستندية، وتقديم مستندات للمصارف بشأن استيراد بضائع 

دون أن يقابلها مستندات داعمة تثبت صحة هذه 

املستوردات من مصلحة الجمارك. كما حظر الديوان التعامل 

لجمارك، وأحال قضيتهم إلى النائب العام، من مخلص ي ا 5مع 

 لقيامهم بتزوير عدد من اإلقرارات الجمركية.

ًضعف الجهاز اإلدارًي (4

يعاني الجهاز اإلداري الليبي من ضعف بنيوي، األمر الذي يؤدي 

إلى نقص املعلومات والبيانات اإلحصائية، مما ينتج عنه املزيد 

الفساد واستشراء من عمليات التهرب الضريبي، علوة على 

ظاهرة الرشوة، وهي مسائل تؤدي في مجملها إلى إعاقة 

ي. وقد نجم عن ذلك احتلل القتصادمشروعات اإلصلح ا

ا لتقرير  DOING  ليبيا مرتبة متأخرة في دفع الضرائب، فوفقا

BUSINESS 2015  051من أصل  056جاءت ليبيا في املرتبة ،

عاني منها الجهاز اإلداري األمر الذي يدل على املشكلت التي ي

والتي على إثرها ارتفع عدد ساعات دفع الضريبة لتصل إلى 

 551ساعة مقارنة باملتوسط في شمال أفريقيا البالغ نحو  551

 . )10)ساعة

وجود مواطن ضعف مؤثرة في نظام إدارة  (2

 الستثمارات العامة 

تتمثل مواطن الضعف املؤثرة في نظام إدارة االستثمارات 

 العامة في عدم وجود سياسات قطاعية يمكن االسترشاد بها 

 

5 report, Economy Profile DOING BUSINESS 20110

Libya. 

http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/9/5/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85#sthash.Ft86ImPT.dpuf
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ي اتخاذ القرارات االستثمارية؛ وضعف اإلجراءات ف

االستثمارية، وعدم إنفاذها؛ وغياب التنسيق في تنفيذ 

مشروعات استثمارية عديدة نتجت عن الزيادة الكبيرة في 

لعقود؛ والتخصيص العشوائي للكثير من االستثمارات عدد ا

 الضخمة؛ إلى جانب "ازدواج امليزانية" بحيث كان يتم اتخاذ 

قرارات املشروعات االستثمارية وامليزانية الرأسمالية بمعزل 

 عن قرارات ميزانية التسيير.

 ( النظام املصرفي6

املصارف  اختلل النظام املصرفي واستمرار ضعف دور 

غم الوطني بر  التجارية العامة والخاصة في تنشيط االقتصاد

 مليار دينار ليبي. 61تكدس الودائع بها والتي تقدر بنحو 

ًتوصيات ال

ملعالجة ينبغي أن يتجه  الخيار األول واألهم اليوم (0

تونس والصخيرات وتكريس الوفاق وفق  اتفاقي  ارتدادات

املتحفظ او املتردد  إقناع و واحدة طاولة وعلى واحد مسار

 البلد لخروج الوحيد الخيار هو التوافق بأنمن الطرفين 

 .املجهول  إلى االنزالق من منعها و الراهنة أزمتها من

 ول ح التشظيوقوع مزيد من  التحوط ملنع تفجر الوضع و (5

 قناة تحديد و الجانبية النوافذ و األبواب قفل و الحوار

 عم دولي بدعم تكون  أن يبنغي و التوافق الستكمال واحدة

 الداخلي. والقرار السيادة احترام

 مقاربات عن البحثآلية الحوار من خلل  في الثقة إعادة (3

 ةللحلح املطلوب التوازن  وتحقيق العقبات لتجاوز  موضوعية

 من هب ومايتعلق األمني امللف رأسها وعلى الرئيسية امللفات

 الجيش وضع و السلح و املسلحة الجماعات وضع

 والشرطة..الخ.

 لن مارب للحوار املتعددة املسارات سيناريو في االنزالق أن (2

 في يسبب وقد األزمة عمر من سيطيل بل مهم ش يء يقدم

  نعه،م على العمل ينبغي بالتالي و التوافق، و التقارب إفشال

 
 

 مقاربةو  الليبي الليبي الحوار مقاربتي بين للجميع السعي و

 كوبلر. برعاية املتحدة األمم

باملقابل فإن سياسة فرض األمر الواقع واستخدام القوة  (2

لتمرير االتفاقات املختلف حولها قد يعقد الوضع وال يحقق 

 .املنشود من االتفاقات

الترتيبات األمنية وفق املقاربة األممية تحتوي على ثغرات  (6

 وتحتاج إلى عيشه البلد الذي توال تسعف الوضع الحرج 
 

ألمني املسار ا تطابقإعادة تقييم وتوافق بالشكل الذي يضمن 

 .مع املسار السياس ي

مني أينبغي ان تؤسس الترتيبات األمنية ملعادلة استقرار  (7

ء وانتهاالسيادي تقال إلى الوضع املؤسس ي يقوم على االن

 .وإلى األبد "ويةيشيامليل" الصيغة

 السياديمن أهم ضمانات االنتقال إلى الوضع املؤسس ي  (5

للمسار االمني احتواء املجموعات التي تمثل الثوار وإدماجهم 

في حوارات صيغ االنتقال واالبتعاد عن وضعهم في مواجهة 

 .مع املؤسسة التقليدية من جيش وشرطة

طرابلس تشهد حالة تحول وهي قابلة للشتعال وينبغي  (1

تال قتالأن يكون من أولويات جميع الفرقاء منع انزالقها إلى ا

تدحرجت ملواجهات حين نها عنوان استقرار البلد وفي أل

 فقدت البلد فرصة االستقرار.

 ه  ج  ت  ها اِ ع  ض  و   بنغازي تشكل أهم بؤرة توتر في البلد، و   (01

معها على أن تطلب حكمة وحزم في التعامل يلتعقيد شديد 

 ،املقاربة بفرض وقف إطلق النار بكل الوسائل املمكنة أتبد

حوار خاص باملدينة برعاية الحكومة، حوار ال إطلق ثم 

 يقص ي أحد
ا
 ال من يرفض ويصادم.إ ا

تحرير مدينة سرت أولوية وطنية يجب أن تتم وفق  (00

  .استراتيجية عسكرية وأمنية وطنية وفاعلة

ولويات الحكومة الوصول إلى أن يكون في مقدمة أينبغي  (05

نيين مأل صيغة توافقية غير قابلة للكسر او االختراق تشمل ا

واملكونات االجتماعية ملنع التعدي على املوارد  واالعيان

 .السيادية وفي مقدمتها حقول وموانئ النفط
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ر ن يقوم على تناغم كبيأجديد ينبغي الالوضع االنتقالي  (03

بين املستوى املركزي واملستوى املحلي، بحيث تعطى للمجالس 

ر كافة توفيالبلدية الصلحيات واالمكانيات التي تمكنها من 

 الخدمات للمواطن وبشكل سريع وجيد

املعني  صندوق موازنة األسعار ضرورة االهتمام بدور  (02

بتوفير السلع املدعومة عبر الجمعيات االستهلكية، 

 .للمحافظة على األسعار ومنع االحتكار

ملف الدعم يحتاج إلى معالجة من قبل الحكومة وذلك   (02

 عة البث في املوضوع ما بإعادة تقييم القرارات الصادرة وسر 

يحقق وقف الهدر في املال العام والتعويض املجزئ للمواطنين 

 في حال تم رفع الدعم.

نِتجة التي تساهم في تحقيق التنويع  (06
ُ
دعم النشاطات امل

طة لقطاع واحد يخضع إلى  فر 
ُ
القطاعي وفك  التبعية امل

بات األسعار في األسواق العاملية. ويجب هنا إيجاد 
 
يئة بتقل

ع على املبادرة الفردية،  قانونية وإدارية صديقة لألعمال، تشِج 

تاحة للنتقال من اقتصاد 
ُ
وعلى انتهاز الفرص االستثمارية امل

بدائي يقوم على استخراج النفط وتوزيع الريع، إلى اقتصاد 

لت  ر يعتمد على اإلنتاج واملنافسة. فليبيا تزخر بمؤه  متطِو 

دة، كبيرة لتطوير العديد م ن القطاعات في ميادين متعد 

 السياحة
ا
 .خصوصا

محاربة الفساد اإلداري من خلل التطبيق الصارم ملبادئ  (07

آليات جديدة ملكافحة و استخدام  الحوكمة الرشيدة، 

وضع آليات و الفساد بمشاركة الحكومة واملجتمع املدني، 

جديدة لللتحاق بالوظيفة العامة تقوم علي الجدارة 

تفعيل قوانين محاربة الرشوة والفساد و والشفافية، 

 .واملحسوبية

هناك حاجة إلنشاء نظام جديد إلدارة االستثمارات  (05

العامة بما يتماش ى مع متطلبات الحوكمة، والتطورات على 

ة السليمة. املستوى الوطني، ومعايير املمارسات الدولي

 ويقتض ي ذلك بذل جهود مستمرة مع الوقت لبناء قدرات 

 

 

 

مؤسسية وتنظيمية وفنية وبشرية، مع االسترشاد بالتجارب 

الدولية املماثلة السيما في املناطق التي تعيش في مرحلة ما 

 بعد الصراعات.
 

حترم الشفافية في كل قرار مالي وكل سياسة  (01
ُ
يجب أن ت

تخذ من ق ةإنفاقي
ُ
بل أي جهة أو مسئول حكومي على كافة ت

املستويات، بحيث يجب أن تصل إلى علم املخاطبين بها وأن 

 للجميع.
ا
 يكون الوصول إليها واالطلع عليها متاحا

تحقيق املشاركة بعدة وسائل أهمها جلسات االستماع  (51

التي يمكن أن تقوم بها املؤسسات العامة املحلية واملركزية 

املواطنين حول السياسات التي تقوم بها لسماع وجهة نظر 

سواء الجديدة أو القديمة، واستخدام اإلعلم املرئي 

زعم ملواملسموع واملكتوب واملقروء في طرح السياسات العامة ا

القيام بها واخذ رأي املواطنين ومختلف األطراف حولها 

د يقها وتعديل مسارها بعلتصحيح تلك السياسات قبل تطب

 التطبيق

أن تتسم املساءلة بصفات ثلثة حتى تؤتي أثرها يجب  (50

 : سرعة التحرك، والعلنية، املساواة وعدم التفرقة.ةاملرجو 

 

 

ً

ً

ً

ً

ً
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ًنبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

ً

في  وغير حكومية تأسستلة، غير ربحية املنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيات هي مؤسسة مستق

 . 5102في طرابلس ليبيا, و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير  5102ديسمبر

تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة  

قديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس الى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تل من أجل الوصو 

املنظمة   جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب 

الليبي. تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميزمن أجل 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة  تطوير أداء املؤسسات الليبية.
ا
و تهدف املنظمة أيضا

واإلستراتيجيات للحكومة من خلل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك 

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

 

ًطرابلسمكتب 

      ليبيا -طرابلس  –زاوية الدهماني 

                      3044صندوق البريد 

ً             :  86 75 340 21 00218هاتف

ً 87 75 340 21 00218فاكس : 

 

ًمكتب إسطنبوًل

Yenibosna Merkez MAH.29 

Istanbul vizyon park 

Ofis Plaz.A3 BLK  

K:3/D28 

Bahçelievler  -  İstanbul – 

Türkiye  
92ً 25 603 212 0090هاتف:  

  48 27 603 212 0090فاكس:

ً




