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 العر� األزمات فريق
Arab Crises Team- ACT 

 من يلزم ما وتقديم ،والتحليل بالدراسة وتناولها العربية، األزمات ومتابعة برصد معني متخصص عر� فريق
 ضمن ويعمل العربية، للقضايا تناوله يف واملوضوعية الدقة الفريق ويلتزم الصلة، ذات لألطراف توصيات

  .األردن يف األوسط الرشق دراسات مركز برامج
 

 :من كالً  الفريق ويضم
 .الFموك جامعة يف السياسية العلوم أستاذ/ نوفل سعيد أحمد .د .أ

 .سيايس ومحلل كاتب /الجوال) عاطف. أ
 .اسرتاتيجي باحث/ محمود قاصد. د .م الفريق

 .األوسط الرشق دراسات مركز يف البحوث وحدة مدير/ الكيايل الحميد عبد .د
  .األوسط الرشق دراسات مركز رئيس/ الحمد جواد .أ

  
يتقدم فريق األزمات العر� بالشكر الجزيل إىل الدكتور محمد عميش السف; الليبي السابق يف الكويت 

يف حلقة نقاش مع أعضاء الفريق تناولت خلفيات األزمة واملستشار يف رئاسة الوزراء يف طرابلس ملشاركته 
  .هاوتداعيات الليبية
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  قاSة املحتويات

� �  

  بالعربية التنفيذي امللخص   ٤
  األزمة خلفيات: أوالً   ٧
  وأسبابها األزمة توصيف: ثانياً   ٨
  والدولية اإلقليمية األطراف مواقف: ثالثاً   ١٤
  الليبية األزمة مستقبل سيناريوهات: رابعاً   ١٧
  التوصيات: خامساً   ٢٣
  امللخص التنفيذي باإلنجليزية : سادساً   ٢٥
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  امللخص التنفيذي
ً  العربية، املنطقة تشهدها التي األزمات أبرز أحد الليبية األزمة تُشكِّل  هذه ألهمية ونظرا

 ACT-العر� األزمات فريق رأى فقد اإلقليم، يف واالستقرار األمن عىل املختلفة وتداعياتها األزمة
 ثم األزمة، خلفيات بدايةً  يتناول حيث الليببية؛ األزمة لبحث هذا العدد من تقاريره يخصص أن

ف  يَرسم ،ثمَّ  ومن منها، والدولية واإلقليمية العربية املواقف أبرز ويلخص وأسبابها، األزمة يوصِّ
 املستوى عىل تحققها وتداعيات منها كل تحقق ورشوط األزمة بتطور املتعلقة السيناريوهات

ً  واإلقليمي، الداخيل ً  يقدم وأخFا  الليبي املستوى عىل املعنية لألطراف التوصيات من عددا
  . والدويل واإلقليمي

 الحكم ألغى حيث ،١٩٦٩ عام انقالب بعد ليبيا يف الحكم القذايف معمر العقيد توىل
r١٧" ثورة حتى عاماً  ٤٢ مدة البالد حكم يف واستمر الليبية، العربية الجمهورية وأنشأ املل 
   .رشس قتال بعد حكمه نظام أسقطت التي ٢٠١١ عام" فرباير

 املواطنة مفهوم يُجذر حقيقي اجت~عي بعقد تحظَ  | امللكية عهد يف ليبيا أن واضحاً  بدا
 الطويل القذايف عهد يف أيضاً  غائباً  بدا ما وهو البالد، يف الحديثة الدولة مرشوع نجاح إىل ويؤدي

 �ايزت وبذلك ؛ليبيا يف حقيقية مؤسسات إنشاء إىل يسعَ  و| شخصه، يف الحكم اختزل الذي
 برصف ،فيها للدولة مؤسسات �ة كان حيث وتونس مرص من كل يف مثيلتيْها عن ليبيا يف الثورة
 ما واألحزاب، الربملان مثل السياسية واملؤسسات بالجيش �ثلت ال، وأ  د�قراطية كونها عن النظر

 يف قصFة فرتة باستثناء حقيقياً، وحزبياً  سياسياً  حراكاً  االستقالل منذ تشهد | ليبيا أن عنه نتج
 سياسياً  حراكاً  كونها من أك� عامة شعبية ثورة بأنها فرباير، ١٧ ثورة توصف ولذلك امللكية، عهد

  .منظ~ً 
يف تطورات األوضاع يف ليبيا منذ عام  ل التقريرويف توصيف األزمة يف شقها السيايس يُفصِّ 

 عبد يرأسها الليبي الرشق يف مستقلة حكومة عميقة تتمثل بوجود أزمة إىل تانتهإىل أن  ٢٠١١
 حكومة شؤونه سFِّ فتُ  والغرب طرابلس العاصمة أما ،خليفة حفرت اللواءوتدعمها قوات  الثني هللا
، الرساج فايز الصخFات اتفاق عن املنبثق الرئايس املجلس رئيس ويقودها الوطني وفاقال

   وتدعمها تشكيالت عسكرية مختلفة.
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 الحكومتْ�  تجمع التي املشرتكات من األد� الحد غيابوبسبب  ،الشق االقتصادي ويف
ً  ١.٢٥ يساوي الدوالر كان أن فبعد الدوالر، أمام الليبي الدينار انهار ،البالد إدارة سبل حول  دينارا
 ليبيا تشهد ك~. ليبية دنانF ٧ يساوي الدوالر ليصبح األخFت� السنت� يف انهار ٢٠١١ عام اً ليبي

 املواد غالء يرافقها التجارية البنوك يف األجنبية العملة ندرة يف متمثلة خانقة نقدية سيولة أزمة
 نقطعي ذيال �الكهربا التيار  مشاكل إىل إضافة املواد، لهذه االسرتاتيجي املخزون وتراجع األساسية

  .البالد يف طويلة لفرتات
 املدن بقية يف أو طرابلس العاصمة يف سواء الكربى األمنية التحديات ذلك إىل ضافيُ 
ذات  األرض عىل املسلحة األطراف أغلبب الوطني وفاقال حكومة تتحكم ال حيث واألقاليم؛
  . لقبائل أو ملدن أو ألحزاب سواء املتعددة السياسية الوالءات

 للدولة حقيقية مؤسسات غياب: أبرزها نقاط بعدة األزمة دوافع التقرير يُجمل ك~
 هاوأحزاب مؤسساتها إضعاف عىل وعمل فردي بشكل ليبيا أدار الذي القذايف، حكم فرتة طوال

 تنظي~ت نشوء إىل أدى ما وانتشاره وتهريبه البالد يف السالح تكدسو  ؛املد� هاومجتمع
 اإلقليمية الخارجية التدخالتو  ؛تهااوالء وتعدد الليبية االجغرافي امتداد عىل مسلحة وج~عات
 تزايدو   ؛القذايف سقوط بعد الدولة مسقبل لرسم متناقضة وباتجاهات الليبي الشأن يف والدولية

 الذي الدور حساب عىل وذلك املسلح، والعمل السياسة يف وانخراطه والعشائري القبيل البعد
 الثنائية بروز؛ و القذايف فرتة طوال حظرها تم التي السياسية األحزاب تلعبه أن املفرتض من كان
  .  والفئوية والجهوية والقبلية الشخصية املصالح رصاعانتهاًء ب، "إسالمي�"و" ليربالي�" ب�

في~ يتعلق �واقف األطراف العربية واإلقليمية والدولية من األزمة يف ليبيا وتأثFها  أما
 إىل يسعى منها، الغر�وخاصة املرصي و  ،قفااملو هذه  مجمليف األزمة، فينتهي التقرير إىل أن 

  .اللحظة حتى خارجه زال ما والذي السيايس، االتفاق يف لحفرت مكان إيجاد
 األع~ل وقفأولها  :من السيناريوهات املتوقعة لألزمة الليبية أربعةم التقرير ويُقدِّ 

 املنبثقة الوطني وفاقال بحكومة والقبول الصخFات اتفاق أرضية عىل السيايس الحلو  القتالية
 تقسيموثالثها  حفرت، اللواء لصالح عسكرياً  ليبيا يف االقتتال حسمو  الدولة عسكرة، وثانيها عنه

  . والفوىض االقتتالاملتمثل ب القائم الوضع استمرار، وآخرها  السيايس االنقسام ترسيمو  الدولة
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 املستوي� عىل كبFة أخطار عىل ينطوي القائم الوضع استمرارويخلص التقرير إىل أن 
 أخطار عىل ينطويان الدولة عسكرة وأ  التقسيم سيناريوهيّ  نجاح أن غF والخارجي، الداخيل

 التي املنطقة واستقرار الجوار دول أمن أكرب بصورة ويهددان ليبيا، يف الوضع مستقبل عىل أكرب
   .وأمنية سياسية واضطرابات فوىض حالة تعا�

 عىل كبFة إيجابية نتائج عىل ينطوي السيايس الحل سيناريويؤكد التقرير بأن ويف املقابل 
 رضورة إىل يدعو ما مفضالً، خياراً  اعت~ده إىل يدعو الذي األمر والخارجي، الداخيل الصعيديْن

 طريقه، تعرتض التي العقبات وتذليل إنجازه أجل من والدولية واإلقليمية الليبية الجهود تضافر
  . األخرى البدائل خطورة ظل يف

 العر� األزمات فريق تقرير يقرتحالحل السيايس  سيناريو تحقق فرص زيادة أجل منو 
واألطراف الدولية، ومن  ،الليبية، ودول الجوار واألطراف اإلقليميةلألطراف  التوصيات من عدداً 

 عىل تقسيمها دون والحيلولة البالد وحدة حفظ عىل الحرصدعوة األطراف الليبية إىل  :أبرزها
 مقدرات استنزاف وقفو  القتالية، األع~ل لكل الفوري الوقف، و وقبلية وجغرافية سياسية أسس

 بالسالح الليبية األزمة أطراف دعم عن التوقفودعوة دول الجوار واألطراف اإلقليمية إىل ، الدولة
 أية ومعالجة الوطني، وفاقال حكومة وإنجاح السياسية، الجهود إنجاح باتجاه والدفع والعتاد،

، وأخFاً دعوة االطراف لسالحل االحتكام عن بعيداً  السيايس الحوار عرب األطراف لبعض مالحظات
 لألطراف الدعم تقديم عن والتوقف السيايس، االتفاق �خرجات هاالتزام رضورةالدولية إىل 

 .العسكري� والخرباء التدريب غطاء تحت االتفاقهذا  عىل الخارجة
�
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 األزمة الليبية إىل أين؟
، ونظراً ألهمية هذه العربيةتشهدها املنطقة ل األزمة الليبية أحد أبرز األزمات التي شكِّ تُ 

أن  رأى فريق األزمات العر� ، فقداإلقليماألزمة وتداعياتها املختلفة عىل األمن واالستقرار يف 
ف يوصِّ و، ةبحث األزمة الليبية؛ حيث يتناول بدايًة خلفيات األزمل هذا العدد من تقاريرهيخصص 

يَرسم  ،ومن ثمَّ  ،هايمية والدولية من، ويلخص أبرز املواقف العربية واإلقلوأسبابهاألزمة ا
السيناريوهات املتعلقة بتطور األزمة ورشوط تحقق كل منها وتداعيات تحققها عىل املستوى 

ً يقدّ  الداخيل واإلقليمي، ألطراف املعنية عىل املستوى الليبي لم عدداً من التوصيات وأخFا
  اإلقليمي والدويل. و 
��
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ألغى الحكم حيث  ،١٩٦٩ عام انقالبتوىل العقيد معمر القذايف الحكم يف ليبيا بعد 

 ١٧" ثورة حتى عاماً  ٤٢مدة البالد يف حكم  واستمر ،الجمهورية العربية الليبية امللr وأنشأ
  .رشس قتال بعد أسقطت نظام حكمه التي ٢٠١١ عام فرباير"

جذر مفهوم املواطنة بعقد اجت~عي حقيقي يُ  أن ليبيا يف عهد امللكية | تحظَ  بدا واضحاً 
القذايف الطويل  عهدويؤدي إىل نجاح مرشوع الدولة الحديثة يف البالد، وهو ما بدا غائباً أيضاً يف 

 بذلك �ايزتو  ؛اإىل إنشاء مؤسسات حقيقية يف ليبي يف شخصه، و| يسعَ  الذي اختزل الحكم
برصف  ،فيها دولةلل مؤسسات �ة كانحيث  وتونس مرص كل من يف مثيلتيْها عن ليبيا يف الثورة

، ما حزاباأل و  ربملانمثل ال سياسيةالؤسسات �ثلت بالجيش وامل ال، وأ النظر عن كونها د�قراطية 
باستثناء فرتة قصFة يف  حقيقياً،وحزبياً  سياسياً  حراكاً  االستقالل منذ تشهد |أن ليبيا  نتج عنه

أك� من كونها حراكاً سياسياً  عامة شعبية ثورة بأنها فرباير ١٧ ثورة توصفلذلك و عهد امللكية، 
  منظ~ً.

حتجاجات التي اال الليبيون ذكرى  استدعى ٢٠١١يف شباط/ فرباير وقبيل انطالق الثورة 
عىل خلفية الرسوم املسيئة  يف بنغازي أمام القنصلية اإليطالية ٢٠٠٦ فربايرشباط/  ١٧يف وقعت 
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 ،اً شخص ١٥٠قتىل إىل جانب اعتقال  ١٠السلطات وسقط نتيجتها  هاقمعت التيو  ،للنبي محمد
 ضحايا أرس باعتقال محامي ٢٠١١ عام فربيرشباط/  ١٥ هذا الحدث يوم استبق النظام الليبيف

 اتمظاهر  فخرجت ،عتادوا عىل االعتصام ب� الح� واآلخراالذين  ،١سليم بوأ  سجنمجزرة 
 قتل� تسبب شديدقمع ب قابلها النظام املحامي عن باإلفراج تطالب بنغازيمدينة  يف عفوية

 يف النظام انهارت قوات أيام خمسة وخالل ،الثورة بداية كانتبذلك عدد من املتظاهرين، و 
   إىل طرابلس وبقية املدن الليبية. ها انتقلت التظاهراتوبعد "،الثوار"وأصبحت يف قبضة  بنغازي

الليبي القبلية وتكديس السالح وانتشاره دور كبF يف نشوء كان لطبيعة املجتمع 
سقوط نظام اخلية مع التدخالت الدولية وأدت إىل وتضافرت الجهود الد ،الج~عات املسلحة
ترتاوح ب� االنتفاضة  تحركات الشعب الليبي ، وكانت٢٠١١أكتوبر ترشين أول/ القذايف ومقتله يف 

التي كان أبرزها استقالة وزير و  ،داخل الجيش والحكومةواملظاهرات الشعبية واالنشقاقات 
العدل مصطفى عبد الجليل ووزير الداخلية اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي، ثم الحقاً وزير 

ساعد عىل  ١٩٧٣ رقم الخارجية موىس كوسا، ك~ أن التدخل الدويل من خالل قرار مجلس األمن
د الطائرات الغربية لقوات القذايف و�ك� الثوار من دعم الثوار ووصول األسلحة لهم عقب تحيي

  فر بك�ة.ااالستيالء عىل مخازن السالح املتو 
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 ،أفريقيا، والسادسة عرشة عىل مستوى العا|قارة  يف رابع أكرب البلدان مساحةً ليبيا  دّ تُع

حالة من  تشهد كربى من الناحية الجيوسياسية جعلها عىل هذه الدولة معضالتيفرض  ماوهو 
السيطرة عىل  انعدامبرز هذه املشكالت وأ ، عدم االستقرار والنزاع املسلح منذ سقوط القذايف

����������������������������������������������������������� . ميدانياً  أعدمتهم سلطات القذايف الذين الليبي� من ١٦٠٠ ضحيتها ما يقرب من وراح ،١٩٩٦ فرباير/ شباط ١٧ مجزرة سجن أبو سليم يف وقعت ١   .٢٠١١ الليبية عام الثورة التي حركت القضايا أبرز هذه املجزرة إحدى وتُعدّ 
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 سمح بدخول العنارص املناوئة، عدا عن سهولة تهريب السالح، وما له من أثر يفيهذه الحدود ما 
  .�٢زيق السلم االجت~عي يليشيات التي تسهم يفلكثF من املجموعات املسلحة واملانشوء 

  واالقتصادي املشهد السيايس�.١  
برئاسة  ٢٠١١ عام فربايرشباط/  ٢٧يوم  يف أعقاب الثورة الليبية ل املجلس االنتقايلتشكّ 

خطة إلدارة املرحلة املجلس تم االعرتاف به دولياً، ووضع ، و مصطفى عبد الجليلالقايض 
إعادة األمن واالستقرار لليبيا؛ حيث تم ، هدفت إىل دستور جديد للبالدر و صدحتى االنتقالية 

، وأهم بنوده إصدار قانون خاص النتخاب ٢٠١١إصدار اإلعالن الدستوري يف شهر آب/ أغسطس 
   .٢٠١٢يف شباط/ فرباير املجلس  هأصدر والذي مؤ�ر وطني عام، 

املجلس  ّل وحُ  ٢٠١٢ يوليو�وز/  ٧ الوطني العام يف تم انتخاب املؤ�رويف خطوة الحقة، 
ب�  ماحدث أول استقطاب يف إثر ذلك و برئاسة عيل زيدان،  نت حكومة مؤقتةاالنتقايل وتكوّ 

الجوييل  أسامةعندما تبعت مجموعات مسلحة وزير الدفاع  التيار الليربايل والتيار اإلسالمي
املحسوب الرشيف  خالدوكيل الوزارة  تبعت أخرىحسوب عىل تحالف القوى الوطنية، بين~ امل

 هللا جاد السالم عبد رئيس األركان والقوات املوالية له �تع بتأييدعىل التيار اإلسالمي الذي 
  . العبيدي

رئيس "والنفطية ت آ املنشأحد قيادات حرس براهيم الجرضان إ م قدأ  ويف أعقاب ذلك
سحب املؤ�ر الوطني ىل إما أدى  أطر الدولةبيع النفط خارج عىل  "املكتب السيايس إلقليم برقة

  .٢٠١٤يف آذار/ مارس  البالد خارجإىل  الذي فرّ عيل زيدان  الثقة من حكومة
ح� تكليف رئيس وذلك بشكل مؤقت إىل  ،وخلف عيل زيدان يف موقعه عبد هللا الثني

تم ني وع� أحمد امعيتيق خلًفا له، غF أنه أقال الث الذي وزراء جديد من قبل املؤ�ر الوطني
من طرف تحالف  الطعن بقرار اإلقالة لعدم اكت~ل النصاب يف الجلسة التي اتخذ فيها القرار

لدى  ورفع دعوى قضائية ،انونية ومخالفة لإلعالن الدستوريأنها غF ق اً عترب م ،القوى الوطنية
����������������������������������������������������������� مالي�،  ٤يرتكز معظم سكان ليبيا البالغ عددهم قرابة الستة مالي� عىل امتداد الرشيط الساحيل، وخاصًة يف الغرب الذي يقدر سكانه بنحو  ٢ يفرتض ي ويُعد املجتمع الليبي مجتمعاً محافظاً يدين معظم سكانه باإلسالم، ويلعب التكوين القبيل دوراً مه~ً يف املجتمع عىل حساب الدور الذ نتشار السالح أن تلعبه األحزاب السياسية التي حاربها نظام القذايف بإصداره قانوناً يجرم الحزبية. ك~ أصبحت القبائل تلعب دوراً أمنياً يف ضوء ا   وتهريبه خالل الثورة وبعدها.
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 ،عدم رشعية اإلقالة ٢٠١٤يف حزيران/ يونيو رت الدائرة الدستورية يف املحكمة العليا التي أق
  .وأبقت عىل الثني يف منصبه

ويف قرار مخالف لألعراف املعمول بها يف ليبيا أعلن الربملان تغيF مقره إىل مدينة طربق 
بدعوى إ�ام إجراءات استالم وتسليم السلطة عىل خلفية قرار املحكمة العليا، وظهر يف املشهد 

ل الجيش الليبي املوايل لحكومة أصبح مقرها يف طربق رشق البالد، خليفة حفرت الذي شكّ  اللواء
 والتي نالت اعرتافاً دولياً وإقليمياً. 

يف املحكمة العليا تطعن يف صحة إجراءات استالم وتسليم  دعوىويف إثر ذلك رُِفَعت 
وانتهت بإصدار املحكمة قراراً  ،استمر السجال بشأنها ما يقرب من ثالثة أشهرو  ،السلطة يف طربق

مة طربق، بل وعدم و صحة إجراءات نقل السلطات إىل حك بعدم ٢٠١٤يف ترشين ثا�/ نوفمرب 
صحة كل ما له عالقة بإجراءات لجنة فرباير �ا فيها انتخاب الربملان، وبذلك أصبح الربملان بحكم 

  عدم، وهو ما يعني إجراء انتخابات جديدة. نامل
تشكيل حكومة  ٢٠١٤يف أيلول/ سبتمرب اسية أقر املؤ�ر الوطني العام ويف خطوة سي

اإلنقاذ الوطني بقيادة عمر الحايس يف طرابلس واملدعومة من أطراف إقليمية، وبدعم من رئاسة 
تحت إمرته قوات عمل تي توالاألركان العامة بقيادة العميد عبد السالم جاد هللا العبيدي، 

تنترش يف معظم أرجاء  حيث كانت -يف ذلك الوقت–يف ليبيا مسلح الدروع، وهي أكرب فصيل 
البالد. وبالتوازي مع هذه الخطوة السياسية قامت مجموعات من التشكيالت املسلحة بعملية 
عسكرية أطلقت عليها اسم "فجر ليبيا" يف غرب البالد ضد قوات القعقاع والصواعق واملد� التي 

عىل  الدروع رصت يف مدينة الزنتان، وبذلك سيطرت قواتوحُ عىل االنسحاب من طرابس  جربتأُ 
  معظم الغرب الليبي.

وعمل جاهداً لصياغة اتفاق،  ،لها مندوباً برناردينو ليون تدخلت األمم املتحدة وبعثت 
صياغة اتفاق الصخFات يف املغرب  تو� ،هم بانحيازه لفريق حفرت، وخلفه مارتن كوبلرإال أنه اتُّ 

عىل تشكيل ثالث هيئات: املجلس الرئايس  التوافق فيهوتم  ،٢٠١٥كانون أول/ ديسمرب  ١٧يوم 
الوطني" برئاسة فايز الرساج يف  الوفاقوالحكومة واملجلس األعىل للدولة، وتشكلت "حكومة 

  .طرابلس بوصفه رئيساً للحكومة واملجلس الرئايس يف الوقت نفسه
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 الليبي تديره حكومة فالرشق وبذلك انتهى الواقع السيايس يف ليبيا إىل أزمة عميقة،
أما  ،الثني هللا عبد ويرأسها عليها يُطلق ك~ األزمة حكومة أو املؤقتة الحكومة وهي مستقلة

 املجلس رئيس ويقودها الوطني الوفاق ومعظم الغرب فتسF شؤونه حكومة طرابلس العاصمة
   .الرساج فايز الصخFات اتفاق عن املنبثق الرئايس

 حول تجمع الحكومتْ�  التي املشرتكات من األد� الحد وغياب املأزوم الواقع هذا ظل ويف
 اً ليبيديناراً  ١.٢٥ يساوي الدوالر كان أن فبعد ،الدوالر أمام الليبي الدينار ارانه البالد إدارة سبل
 ك~ تشهد ليبيا أزمة .ليبية دنانF ٧ يساوي الدوالر ليصبح األخFت� السنت� يف انهار ٢٠١١ عام

 األساسية املواد يرافقها غالء التجارية البنوك يف العملة ندرة يف متمثلة نقدية خانقة سيولة
لفرتات نقطع يي ذال �الكهربا  التيار املواد، إضافة إىل مشاكل لهذه االسرتاتيجي وتراجع املخزون
  طويلة يف البالد.

 املدن بقية يف أو طرابلس العاصمة يف سواء الكربى األمنية التحديات إىل ذلكضاف وتُ 
ذات  األرض عىل املسلحة األطراف أغلبب الوطني الوفاقحكومة حيث ال تتحكم  ؛واألقاليم
   .قبائل أو ملدن وأ  ألحزاب سواءتعددة م سياسية والءات

  املشهد األمني�.٢  
يف مختلف مناطق ليبيا، وتنشط تحت عدد من التسميات،  تتوزع التشكيالت املسلحة

  ومن أبرزها: 
مدينة ليبية  ٢٣من الثوار من تشكيالت مسلحة هي و القوات التي قادت عملية فجر ليبيا: �.١

الغرب الليبي حيث  معظمنفوذها عىل  تبسطو  ،�كنت من السيطرة عىل مدينة طرابلس
 الوطني. وفاقالومن ثم لحكومة  نقاذلحكومة اإل موالية وتُعد الثقل السكا� يف البالد. 

 هبتشكيلاألول تحت مسمى الحرس الرئايس وقد رشعت  ،تشكيالن جديدان تم استحداثه~�.٢
 بناًء عىل قرار سابق للمؤ�ر الوطني.ء أنىشوالثا� الحرس الوطني الذي  ،حكومة الرساج

عىل املجموعات  حفرتليفة خ اللواءوهي تسمية أطلقها القيادة العامة للجيش الليبي: �.٣
 الرباعصه ،الفرجان ،العواقF ،(العبيدات وأغلب عنارصها من قبائل الرشق ،التي تقاتل معه

) وهي قبائل تستوطن مدن بنغازي واملرج والبيضاء وطربق. وهي مجموعات تقاتل وغFها
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ً  ،ضد مجلس شورى ثوار بنغازي وضد ثوار درنه من عنارصه يف  وقد خرس حفرت كثFا
ليه من مرص. ويقود جيش حفرت قادة إمعاركه ضد بنغازي ودرنه رغم السالح الذي يتدفق 

خ~ده قائد كتائب الصاعقة  ن ممن كانوا يف جيش القذايف أمثال ونيس بوو عسكري
والعقيد فرج الربعيص  ،والعقيد طيار صقر الجرويش قائد القوات الجوية يف جيش حفرت

 .يقائد جبهة بنغاز 
وهي تشكيالت عسكرية من ثوار الزنتان وقد ضمت قوات القعقاع والصواعق واملد�: �.٤

لخميس القذايف ابن العقيد معمر  التابع سابقاً  )معزز ٣٢(ليها العديد من عنارص اللواء إ
املكلفة بحراسة العقيد القذايف ومدينة  )محمد املقريفإ(وعنارص من كتيبة  ،القذايف

وقد دخلت ىف القاهرة.  املقيم حالياً  )شكالأ الربا� (والذي كان يقودها اللواء  ،طرابلس
وانسحبت من  يف رصاع مع التشكيالت املسلحة التي قادت عملية فجر ليبيا،هذه القوات 

 .Fهذه القوات يقاتل مع جيش القبائل  وبعضطرابلس لتستقر �دينة الزنتان معقلها األخ
بأسلحة حديثة من مدرعات و حظيت كتائب الزنتان بتسليح جيد وقد   ،يةنهة الوطبيف ج

وذلك بفضل أسامة الجوييل  ،وصواريخ حرارية وقناصات وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة اتصال
 .وهو ابن مدينة الزنتان وأحد قادة كتائبها ،وزير الدفاع يف حكومة زيدان

بية من الثوار و�لك أكرب تكون من أغلمهي أكرب تشكيل عسكري يف ليبيا قوات الدروع: �.٥
إال أن هذه القوات  ،من قوات القذايفترسانة عسكرية أغلبها م~ استوىل عليه الثوار 

 .تراجعت و| تعد �تلك نفس القوة السابقة
كتائب عسكرية من الثوار الذين  ٥هو تنظيم عسكري يضّم مجلس شورى ثوار بنغازي: و �.٦

 ذا التنظيمه وقد خرس ،يف بنغازيقوات حفرت ضد  اً يخوض حرب وهو ،قذايفقاتلوا ضد ال
رسايا الدفاع عن "إىل  اً مؤخر  ، وتحولاملدينةيسيطر عليها يف  معظم املناطق التي كان

 ."بنغازي
 الوطني الوفاقموالية لحكومة كتائب الطّوارق يف الجنوب الليبي: وهي كتائب مسلحة �.٧

ن وهي يف رصاع مع مكوّ  ،والنيجرالحدود الجنوبية مع تشاد  )القوة الثالثة(تحرس مع 
  .املدعوم من الزنتان وفرنسا )التبوّ (
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"مجلس  عدد من الكتائب املسلحة، من بينهان من يتكو كان مجلس شورى ثوار درنه: �.٨
وقد  ،متطرفاً وأعلن انض~مه إىل تنظيم داعش فكراً  اعتنق الذي "شباب اإلسالم شورى

ت مع داعش أدت إىل طرد يف مواجها ٢٠١٥ عام منتصفيف  شورى درنة جلسدخل م
 .عنارص التنظيم من املدينة

 يقوده الشيخ محمد الزهاويوكان ليبيا  منيف املنطقة الرشقية تنظيم أنصار الرشيعة: �.٩
من مجلس شورى ثوار  جزءً  قد كانو  ،٢٠١٥أعلن عن مقتله يف كانون ثا�/ يناير الذي 

  .إىل داعش ئهأعضا من بقي من موانض ،تفتتقد  هذا التنظيم إال أن ،بنغازي
وجدت كل الدعم  وقد ،وهم مجموعات مسلحة من املوال� لنظام القذايفجيش القبائل: �.١٠

أسسها أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد القذايف املقيم يف  ،حفرت ومرصاللواء من الزنتان و 
وقد تم  ،الليبييف جبهة الوطية يف الغرب التشكيالت املسلحة هذه القوة تقاتل و القاهرة. 

 .ج هذه القوات من معقلها يف منطقة ورشفانة جنوب غرب العاصمة طرابلسا خر إ 
�

�����������������
اإلشارة يف سياق تناول خلفية األزمة وتوصيفها إىل بعض أسباب األزمة، والتي �كن  ت�

  :تلخيص أبرزها في~ ييل
ردي وعمل بشكل ف يبيالغياب مؤسسات حقيقية للدولة طوال فرتة حكم القذايف الذي �.١

 املد�. هاومجتمع ،هاوأحزاب عىل إضعاف مؤسساتها،
تكدس السالح يف البالد وتهريبه وانتشاره ما أدى إىل نشوء تنظي~ت وج~عات مسلحة �.٢

 عىل امتداد الجغرافية الليبية وتعدد والءتها.
قبل تمتناقضة لرسم مسالتدخالت الخارجية اإلقليمية والدولية يف الشأن الليبي وباتجاهات �.٣

 الدولة بعد سقوط القذايف.
تزايد البعد القبيل والعشائري وانخراطه يف السياسة والعمل املسلح، وذلك عىل حساب �.٤

الدور الذي كان من املفرتض أن تلعبه األحزاب السياسية التي تم حظرها طوال فرتة 
 القذايف وامللكية يف ليبيا.

من  ، وهو ما أدى إىل الرصاع عىل هوية الدولة"إسالمي�"و "ليربالي�"ب�  ثنائيةالبروز �.٥
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 .من ناحية أخرى وعىل اإلمساك بزمام السلطة ،ناحية
   .رصاع املصالح الشخصية والقبلية والجهوية والفئوية�.٦
��

���������� ������!"���	"�#"����	$	� %��
  دول املغرب العر�

 من منطلقات أمنية أوالً، ليبيا يف االستقرار يهمهاو حدوديبرشيط  مع ليبيا تونستشرتك 
التي  التونسية لبضائعل بوابة عتربتُ  فليبيا ،تونيساالقتصادي يف ليبيا يؤثر يف نظFه ال الوضع أنك~ 

 ليبيا يف مجريات األحداثيف بفاعلية  تؤثر ال تونسومع ذلك فإن  ،البالد إىل بانسيابية تدخل
عدم  يشهد بعض مظاهرزال  الوضع الداخيل الذي ماب هاانشغال من بينها ،العتبارات كثFة

  .والوضع االقتصادي الصعب ،من البالدأل  اإلرهابيةواستهداف الج~عات  ،االستقرار
 بسبب والحدودي األمني الوضعبشكل كبF  يعنيهاو ليبيا، استقرار فتدعم أما الجزائر

الجزائرية. ورغم تحفظات الجزائر عىل  الحدود عرب اإلرهابية الج~عاتعنارص  تسلل عمليات
تركيزها  بسبب ليبيا يف فاعلةغF  قوةالتدخل املرصي يف ليبيا ودعمها للج½ال حفرت، فإنها تبقى 

  .شؤونها الداخليةعىل 
دوراً مؤثراً يف الوساطة  فقد لعب اتفاق الصخFات، احتضن الذي وبخصوص املغرب

بقى املغرب نسي� من املشاركة يف االتفاق. ويإقناع الفر  من لسياسية ي¾ مختلف األطراف و�كنا
  األخF الذي | يتم تطبيقه.الصخFات بعد اتفاق  ستقرار يف ليبيا رغم تراجع دورهقوة داعمة لال 

  والسودان مرص��
الليبية وازن املجلس العسكري الحاكم يف مرص وقتها ب� مصالحه مع  اندالع الثورة مع

، ولذلك أكد املجلس يف ليبيا الع~ل املرصي� آالف وجود خاصة مع ،الثورةنظام القذايف ودعم 
ز عىل سالمة وركّ ،العسكري عىل حياد املوقف املرصي وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية لليبيا

رعاياه يف ليبيا. ومن هنا امتنعت مرص عن املشاركة يف العمليات العسكرية ضد نظام القذايف، 
باملجلس االنتقايل عىل املستوى الرسمي، أما عىل املستوى الشعبي فقد أيدت وتأخر اعرتافها 
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  امليادين مطالب الشعب الليبي وثورته.
اللواء ، وظهور ٢٠١٣أعقاب تنحية الرئيس محمد مريس عن الحكم يف صيف عام ويف 

من ة ليبيلاألوضاع الداخلية اتلعب دوراً مؤثراً يف حفرت يف املشهد السيايس الليبي باتت مرص 
  .ة طربق سياساً وعسكرياً حفرت وحكوملخالل دعمها 
 Fات دعمت أن مرص مع ذلك غFالحل السيايس لألزمة يف ونادت برسمياً اتفاق الصخ

واملجلس  الوطني الوفاقرئيس حكومة  ٢٠١٧ليبيا، واستقبلت القاهرة يف كانون ثا�/ يناير 
فايز الرساج، وهو ما �كن أن يؤرش إىل بدايات تحول يف املوقف املرصي من األزمة الليبية  الرئايس

باتجاه إجراء تعديالت عىل اتفاق الصخFات �ا يضمن إرشاك حفرت بشكل أو بآخر يف السلطة، 
  الحقاً.  يتضحسوهو نفس االتجاه الذي بدأ يظهر يف املواقف الغربية من األزمة ك~ 

لسقوط نظام القذايف وكان الرئيس عمر البشF أول رئيس  ان الذي أبدى تأييدهأما السود
 الوطني الوفاق ب� دعم حكومةيرتاوح من األزمة  ، فإن موقفههدولة يزور بنغازي بعد سقوط

لعب دور الوساطة ب� راء لوب� الرتاجع خطوة إىل الو  يف املنطقة الغربية املتواجدةقوات الو 
  املتخاصم� نتيجة الضغوط املرصية.الطرف� 

  دول الخليج  
حفرت وحكومة طربق  اللواءمن خالل دعمها لقوات  ليبيا يف رئيساً  اً العب تعد اإلمارات

املتواجدة يف املنطقة  قواتالالوطني و  الوفاقكومة ح قطرويف املقابل تدعم سياساً وعسكرياً. 
   .الغربية
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   تركيا
ث الثورة اخالل أحدرفضها للتدخل العسكري الخارجي يف ليبيا يف البداية أبدت تركيا 

و| تطلب من القذايف  اً،مرتدد اً موقفأظهرت ، و ر الطFانظقامة مناطق لحإورفضت الليبية، 
، ليتحول املوقف الرت¿ بعد ذلك إىل دعم املجلس من أحداث الثورة التنحي إال يف وقت متأخر

  . ٢٠١١يف أيلول/سبتمرب  -لوزراءاً لرئيسحين~ كان -لس طرابأردوغان االنتقايل؛ حيث زار 
يف يف املنطقة الغربية عملية فجر ليبيا  تدالتي قا للقواتدعمها  تركيا أبدتالحقاً و 

 يف أعقاب الوطني الوفاقلحكومة  الرت¿، وازداد التأييد القعقاع والصواعق واملد�قوات  مواجهة
أعلن الرئيس حيث  ،٢٠١٦ يف شهر �وز/ يوليو شهدتها تركيانقالبية الفاشلة التي املحاولة اال 

. وصدرت ترصيحات عن مسؤول� االنقالبات وأ  السابقة نظمةاأل  بعودة يسمح لن أنه وردغانأ 
 وإلغاء ب� البلدين، الجوية الخطوط يف طرابلس، وإعادة تشغيل السفارة فتح إعادة حولأتراك 

 العقارقطاعات يف ليبيا، وخاصًة يف  اً كبF  اً اقتصادي اً نشاط لدى تركياأن . ويشار إىل التأشFات
  .والكهرباء

  ةقف الدوليااملو ��
بحكم  ،ليبيا ، وهي تعتربوواجهته املوقف األمريrإيطاليا بوابة تُعّد عىل املستوى الدويل 

مجالها أهمية خاصة يف  ذاتمنطقة  ،تاريخها االستع~ري والقرب الجغرايف واملصالح االقتصادية
من فوىض  حفرتما �ثله قوات يا داعم الستقرار ليبيا وضد موقف إيطالمن هنا فإن ، و الحيوي

  .يف هذا الخصوص األجندة األمريكيةوافق مع توتتنتهي إليها ليبيا، �كن أن 
، مام الكونغرسله أ جوناثان واي½ يف كلمة  هامبعوثعّرب عن موقف الواليات املتحدة وقد 
ومحاربة  ،مستقرّةو  عىل ليبيا موحدةالحفاظ  :هي هداف يف ليبياهناك ثالثة أ  نعندما قال إ 

 الددوناألمريr يف عهد الرئيس  املوقف وبخصوص ومحاربة الهجرة غF الرشعية. ،اإلرهاب
بانتظار ما يصدر عن اإلدارة األمريكية الجديدة من نبقى ، و زال غF واضح املعا| مافإنه ترامب 

  ة املقبلة.مواقف يف الفرت 
 هو موقف متناغم مع املوقف املرصي واإلماراÁ منذ البداية.فاملوقف الفرنيس أما 
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ب دوراً قريباً من الدور الفرنيس وتنسق بشكل واضح مع كل من علوأصبحت روسيا مؤخراً ت
  مرص واإلمارات.

 الوفاقإيجاد مكان لحفرت يف ومن املالحظ عىل مجمل املوقف الغر� أنه يسعى إىل 
  حتى اللحظة. هوالذي مازال خارج ،السيايس

��&'�(��	�	�"��������)�*+,����-�.(�/	��
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  وصف السيناريو

وقف األع~ل القتالية والوصول إىل توافق سيايس ب� األطراف الرئيسة املتصارعة عىل 
  الوطني املنبثقة عنه. وفاقالوالقبول بحكومة  الصخFاتأرضية اتفاق 

  رشوط تحقق السناريو
عىل املستوى الوطني: يتطلب التوصل لتوافق سيايس ينهي الرصاع  يف ليبيا توفر القناعة 

لصالح أي منها  من مصالحها قد تحققت، وبأن حسم الرصاع عسكرياً  كبFاً  لدى أطرافه بأن قدراً 
طراف املتصارعة وباملصالح غF متيرس يف املدى املنظور، وبأن استمراره يلحق الرضر �صالح األ 

  الوطنية الليبية.
ب� القوى اإلقليمية  وعىل املستوى اإلقليمي والدويل: يتطلب نجاح الحل السيايس توافقاً 

اتفاق أقوى يف فرض  دولياً  ستدعي دوراً الفاعلة يف الشأن الليبي عىل رضورة إنهاء الرصاع، ك~ ي
الوطني عىل األطراف الليبية املتصارعة وعىل األطراف اإلقليمية التي  الوفاقوحكومة  الصخFات

ترص عىل التدخل يف الشأن الليبي وعىل إفشال اتفاق املصالحة الوطنية. ويتطلب نجاح السيناريو 
اتفاق صالح بعض أطراف الرصاع، وتبني كذلك توقف بعض األطراف الدولية عن انحيازها ل

بصورة حقيقية، وإدراك االنعكاسات الخطFة املرتتبة عىل استمرار  الوفاقوحكومة  الصخFات
  الرصاع يف ليبيا عىل األمن اإلقليمي والدويل.
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  النتائج املتوقعة لنجاح سيناريو الحل السيايس
الليبية وقطع الطريق عىل سيناريو تقسيمها عىل خلفيات  الحفاظ عىل وحدة الدولة�.١  : عىل الصعيد الداخيلأوالً

 سياسية وجغرافية وقبلية.
تحقيق االستقرار واألمن يف ليبيا، ووقف أع~ل القتل والخطف، ووضع حد الستنزاف �.٢

 ومقّدراتها. الدولة وإهدار طاقاتها
 فتح املجال لتحسن الوضع االقتصادي وتخفيف األعباء الحياتية عىل املواطن�.�.٣
 فتح املجال لبدء مسار اإلصالح السيايس والد�قراطي يف البالد.�.٤
محارصة الفكر املتطرف ووجود املجموعات اإلرهابية، وحرمانها من استث~ر حالة �.٥

 الفوىض يف توفF حاضنة شعبية لتشددها وإرهابها.
ا الداخلية لصالح الحفاظ عىل وقف التدخالت اإلقليمية والدولية والعبث بشؤون ليبي�.١  : عىل الصعيد الخارجيثانياً 

 سيادة الدولة واستقالليتها.
 دعم مسار التحول الد�قراطي يف املنطقة، والحيلولة دون عسكرة الدولة.�.٢
ىل دول سهام يف تحقيق االستقرار اإلقليمي، ووقف األخطار واالنعكاسات السلبية عاإل �.٣

 الجوار وعىل أمن املنطقة.
������"�#"��3�4,5�6�!"���.(�/	,"���

  وصف السيناريو
لصالح اللواء حفرت، وسيطرة قواته عىل مؤسسات الدولة،  حسم االقتتال يف ليبيا عسكرياً 

  الوطني املنبثقة عنه. الوفاقوحكومة  اتفاق الصخFاتوسقوط 
  رشوط تحقق السيناريو

عىل املستوى الليبي: يتطلب تحقق السيناريو العسكري فشل الجهود السياسية يف 
وحسم  ،الوطني، وامتالك فريق حفرت قوة عسكرية كافية لتغيF ميزان القوى الوفاقتحقيق 

  . الرصاع عىل األرض
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وعىل املستوى اإلقليمي والدويل: يتطلب نجاح سيناريو العسكرة زيادة دعم بعض 
بالسالح واملعدات والخربات، ور�ا بالتدخل  األطراف اإلقليمية والدولية لفريق حفرت عسكرياً 

  ملبارش.العسكري ا
  النتائج املتوقعة لنجاح سيناريو عسكرة الدولة

استمرار حالة االضطراب األمني وغياب االستقرار، واستمرار فرص تجدد الرصاع نتيجة �.١  : عىل الصعيد الداخيلأوالً
 عدم رىض أطراف رئيسة عن الهز�ة واإلقصاء من املشهد السيايس.

والد�قراطي يف البالد وتكريس حالة إغالق الطريق عىل مسار اإلصالح السيايس �.٢
 استبداد سيايس.

استمرار االستنزاف االقتصادي، وضعف فرص تعايف االقتصاد الوطني من األوضاع �.٣
 .الصعبة القاÂة حالياً 

 الحفاظ عىل وحدة الدولة، لكن مع استمرار أجواء االحتقان وحالة عدم الرىض.�.٤
ط املجموعات املتطرفة واإلرهابية داخل توفF الفرصة املواتية واألرضية الخصبة لنشا�.٥

 األرايض الليبية.
زيادة حجم التدخالت الخارجية يف شؤون ليبيا الداخلية، وانجرار الدولة للدخول يف �.١  : عىل الصعيد  الخارجيثانياً 

أتون رصاع املحاور واالستقطابات اإلقليمية، واستخدامها ساحة لخوض رصاعات 
 اآلخرين.

 واستمرار الفوىض اإلقليمية. ،تقرار املنطقةتراجع فرص تحقيق اس�.٢
يف مسار التحول الد�قراطي وتعزيز ظاهرة االنقالبات العسكرية  التأثF سلباً �.٣

 واالستبداد السيايس يف املنطقة.
� ��
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  وصف السيناريو

منفصل� أو أك� عىل  ترسيم االنقسام السيايس، وإنهاء وحدة الدولة، وتقسيمها إىل كيان�
  خلفية سياسية وجغرافية وقبلية.

  رشوط تحقق السيناريو
عىل املستوى الوطني: فشل جهود التوافق السيايس، ووصول أطراف الرصاع إىل قناعة 

ها خيار للصالحها، وتفضي بعدم جدوى استمرار الحوار السايس وبصعوبة حسم الرصاع عسكرياً 
  ة عىل استمرار وحدة الدولة بالصورة القاÂة.االنقسام وإنشاء كيانات مستقل

وعىل املستوى اإلقليمي والدويل: دعم أطراف إقليمية ودولية مؤثرة لخيار تقسيم الدولة 
الليبية، إما لقناعتها بانسجام هذا السيناريو مع مصالحها، أو إلدراكها صعوبة حسم حلفائها 

  املحلي� للرصاع لصالحهم.
  ح سيناريو تقسيم الدولةالنتائج املتوقعة لنجا 

 رضب وحدة الدولة وإنتاج كيانات هزيلة متصارعة.�.١  : عىل الصعيد الداخيلأوالً
استمرار حالة االستنزاف ب� الكيانات املنفصلة، والفشل يف تحقيق األمن واالستقرار �.٢

 الوطني.
لحاق رضر بالغ بالحالة االجت~عية وبالوحدة الوطنية، وتغذية النزاعات القبلية إ�.٣

 والجغرافية. 
 وصول مسار اإلصالح السيايس والد�قراطي يف البالد إىل طريق مسدود.�.٤
 يف أوضاع املواطن� الحياتية. توجيه رضبة قوية لالقتصاد الوطني، والتأثF سلباً �.٥
 دد الحركات اإلرهابية املتشددة.توفF تربة خصبة للتطرف ولتم�.٦

زيادة حجم التدخالت الخارجية السلبية يف الشأن الليبي، وتبعية الكيانات املنفصلة �.١  : عىل الصعيد الخارجيثانياً 
لألطراف اإلقليمية والدولية الداعمة لها، ما يعزز استخدام األرايض الليبية ساحة 
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 وشعبها. لخوض الرصاعات الخارجية عىل حساب مصالح ليبيا
 التأثF بصورة سلبية يف مسار التحول السيايس والد�قراطي يف املنطقة.�.٢
زيادة التهديدات واالنعكاسات الخطFة عىل األمن اإلقليمي وبخاصة أمن دول �.٣

 الجوار.
�:���	,"�8;�*"��<=�"��:�>�<'��"���.(�/��

  وصف السيناريو
  االقتتال والفوىض. استمرار حالة 

  رشوط تحقق السيناريو
وعدم قدرة أي من األطراف عىل  ،عىل املستوى الوطني: استمرار ميزان القوى الحايل

فر الرغبة لدى األطراف املعارضة التفاق الصخFات للقبول به احسم الرصاع لصالحه، وعدم تو 
  الوطني. وفاقالوبحكومة 

جية يف وعىل املستوى اإلقليمي والدويل: يتطلب هذا السيناريو استمرار التدخالت الخار 
دعم األطراف الليبية املتصارعة بالوتFة الحالية، دون تراجع أو زيادة كبFة تخّل �يزان القوى 

  لصالح طرف من األطراف.
  

  النتائج املتوقعة الستمرار سيناريو الوضع القائم
 استمرار الفوىض واالقتتال واالضطراب، وغياب االستقرار السيايس واألمني.�.١  :عىل الصعيد الداخيل

 دوÃا ترسيم. استمرار االنقسام السيايس والجغرايف واملجتمعي القائم حالياً �.٢
 االقتصاد الوطني وتراجع األوضاع املعيشية للمواطن�. استنزافاستمرار �.٣
تعطيل مسار اإلصالح السيايس والد�قراطي يف ليبيا نتيجة االنشغال واالستنزاف �.٤

 بحالة الرصاع.
رغم تراجع قوتها  ،املجموعات املتطرفة واإلرهابية بقاء الفرصة قاÂة لتجدد نشاط�.٥

 والعديد من املناطق الليبية. )رست(نتيجة الرضبات القوية التي تلقتها يف 
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السلبية يف الشأن الليبي الداخيل لصالح إدامة الرصاع  استمرار التدخالت الخارجية�.١  :عىل الصعيد الخارجي
 وغياب االستقرار.

السلبية لحالة الفوىض واالقتتال يف ليبيا عىل االستقرار اإلقليمي استمرار االنعكاسات �.٢
 وعىل أمن دول الجوار.

 استمرار التأثF السلبي للرصاع يف ليبيا عىل مسار التحول الد�قراطي يف املنطقة.�.٣
  

  خالصة السيناريوهات
غF أن  استمرار الوضع القائم ينطوي عىل أخطار كبFة عىل املستوي� الداخيل والخارجي،��

نجاح سيناريوهي التقسيم وعسكرة الدولة ينطويان عىل أخطار أكرب عىل مستقبل 
ويهددان بصورة أكرب أمن دول الجوار واستقرار املنطقة التي تعا� حالة  ،الوضع يف ليبيا

 فوىض واضطرابات سياسية وأمنية.
الداخيل  نسيناريو الحل السيايس ينطوي عىل نتائج إيجابية كبFة عىل الصعيديْ ��

 ً ، ما يدعو إىل رضورة تضافر الجهود مفضالً  والخارجي، األمر الذي يدعو إىل اعت~ده خيارا
الليبية واإلقليمية والدولية من أجل إنجازه وتذليل العقبات التي تعرتض طريقه، يف ظل 

الوطني  وفاقالخطورة البدائل األخرى. وتظهر االنتصارات التي حققتها قوات حكومة 
يف رست عىل قوات تنظيم الدولة أهمية إنجاح  ٢٠١٦ديسمرب كانون ثا�/ شهر  بدايات

 خيار الحل السيايس وتحقيق التوافق الوطني.
، تبدو فرص السيناريوهات ودولياً  وإقليمياً  يف ظل املعطيات والتعقيدات القاÂة محلياً ��

األربعة قاÂة ومفتوحة، ويصعب ترجيح فرص نجاح واحد منها، مع وجود أفضلية نسبية 
لصالح سيناريو الحل السيايس، لكن األمر منوط بإرادة القوى الليبية املتصارعة بالدرجة 

  األوىل، وبإرادة األطراف اإلقليمية والدولية الفاعلة يف الرصاع الليبي.  
�
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حفظ وحدة البالد والحيلولة دون تقسيمها عىل أسس سياسية  تحّمل مسؤولية�.١  لألطراف الليبية:��.أ 

وجغرافية وقبلية، لتجنّب األخطار الكبFة التي �كن أن ترتتب عىل �زيق وحدة 
 البالد.

وتحقيق  ،الوقف الفوري لكل األع~ل القتالية، والسعي الجاد إلنجاح الحل السيايس�.٢
املصالحة الوطنية، وإبداء النوايا الحسنة واملرونة الكافية إلنجاز توافق يحقق الرشاكة 

 ويفتح آفاق املستقبل للنهوض والتقدم. ،ويوقف استنزاف مقدرات الدولة ،الوطنية
التعاون املشرتك ملواجهة خطر التطرف واإلرهاب، وإشاعة روح الوسطية وثقافة �.٣

والحيلولة دون توفF تربة خصبة تستغلها املجموعات املتطرفة  االعتدال يف املجتمع،
 للتمدد ولنرش أفكارها وم~رسة إرهابها. 

بسط سيادة الحكومة املركزية عىل مؤسسات الدولة السيادية، وإعادة هيكلة الجيش �.٤
ومؤسسات األمن الوطني لتكون مؤسسات مركزية موحدة، والسعي بالتدريج ملنع 

 اإلطار القانو�. وجود السالح خارج
، والدفع باتجاه إنجاح الجهود األزمة الليبية بالسالح والعتادالتوقف عن دعم أطراف �.١  :لألطراف اإلقليمية ودول الجوار��.ب ��

طراف ومعالجة أية مالحظات لبعض األ الوطني،  الوفاق، وإنجاح حكومة سيةالسيا
 عن االحتكام للغة السالح. عرب الحوار السيايس بعيداً 

ومنع اآلثار السلبية لألزمة يف ليبيا عىل أمنها  ،دول الجوار يف ح~ية نفسها تعاون�.٢
 ، وكذلك التعاون يف مجال مواجهة خطر التطرف واإلرهاب. اواستقراره

، وعدم التعاطي مع أي طرف غF السيايستفاق التزام األطراف الدولية �خرجات اال �.١  للمجتمع الدويل:��.ج  
ف عن تقديم الدعم لألطراف الخارجة عىل االتفاق الوطني، والتوق الوفاقحكومة 

تحت غطاء التدريب والخرباء العسكري�، ك~ تكشف أك� من مرة يف اآلونة األخFة، 



��

���

�

وهو ما أظهر عدم جدية بعض األطراف الدولية يف احرتام االتفاقات التي تم التوصل 
 إليها برعاية دولية.

 االوطني اللذين حظي الوفاقوحكومة  ايسالسيتفاق اال زيادة الجهود من أجل إنجاح �.٢
وكذلك عىل األطراف  ،برعاية دولية، والضغط عىل األطراف الليبية املعطلة لالتفاق

 اإلقليمية الداعمة لتلك األطراف، للقبول بصورة فعلية باالتفاق.
تشديد اإلجراءات من أجل تنفيذ قرار منع وصول األسلحة إىل األطراف الليبية �.٣

 املتصارعة.
رعاية اجت~ع لدول جوار ليبيا، لتسهيل الوصول إىل توافق إقليمي عىل إنجاح الحل �.٤

السيايس يف ليبيا ومواجهة األخطار العابرة للحدود الليبية والتي تهدد دول الجوار، 
  وكذلك لتنسيق الجهود يف مواجهة املجموعات املتطرفة يف ليبيا.
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