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 : الحيثيات والتحديات2ليبيا ومؤتمر برلين 
 نورة الحفيان 

جولة محادثات برلين الثانية حول ليبيا برعاية األمم املتحدة   2021يونيو  من   23شهدت العاصمة األملانية برلين في  

الثاني   يناير/ كانون  في  في نسخته األولى  الليبي ومسؤولي 1( 2020)تم تنظيم مؤتمر برلين  النزاع  ، بمشاركة أطراف 

م البلد املنظم للمؤتمر أملانيا والواليات املتحدة الحكومة االنتقالية، وأبرز الفاعلين الدوليين واإلقليميين وعلى رأسه

قليمية على رأسها االتحاد األوروبي وحلف الشمال األطلس ي وكذلك جامعة الدول  ومنظمات إ  وروسيا والصين وتركيا

العربية واالتحاد اإلفريقي، وذلك من أجل خلق الظروف املناسبة للمسار السياس ي وإنهاء العمليات العسكرية في 

ل الوصول إلى تنظيم االنتخابات العامة املقبلة لتنتهي معها فصول الصراع الذي استمر لسنوات وذلك من  سبي

 أجل تثبيت دواليب االستقرار في ليبيا.

وقد جاءت مشاورات برلين الثانية والتحركات الدبلوماسية األخرى التي تتم في عواصم أوروبية وعربية، بعد التحول 

مة الليبية نتيجة الحلحلة السياسية التي تولد عنها تشكيل سلطة تنفيذية جديدة ذات رأسين الذي عرفه مسار األز 

املجلس الرئاس ي والحكومة. وعلى الرغم من هذه التحوالت في مسار الشأن الليبي نتيجة حلحلة الحل السلمي فإن 

املتعلق بوقف إطالق   2571  -2570ممية  مساره ال زال يعاني نوعا من الهشاشة نتيجة عدم االلتزام ببنود القرارات األ 

آليات   التي وضعت  الطريق  الليبي، وعدم االلتزام بخريطة  التراب  أنحاء  في جميع  العسكرية  العمليات  النار وإنهاء 

 لالنتقال الديمقراطي تنتهي بإجراء االنتخابات ومن تم الهندسة الجديدة لشكل الدولة التي يتطلع إليها الليبيون. 

طار تسعى هذه الورقة لإلجابة على التساؤالت التالية: ما هي املضامين التي ناقشتها محادثات برلين الثاني وفي هذا اإل 

ومآالته؟ وما هي أبرز ردود الفعل حول مخرجاته؟ وما هي العراقيل التي ستواجه تفعيل مقتضيات االتفاق املبرم 

 ؟2-الليبي على ضوء مخرجات برلين  على خلفية هذه املباحثات؟ وما هو شكل سيناريوهات املشهد

 

يا وتركيا وجمهورية الكونغو ، جمع مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، بدعوة من املستشارة أنجيال ميركل، حكومات الجزائر والصين ومصر وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وروس2020يناير    19في  -

وبي ات املتحدة األمريكية وممثلين عن األمم املتحدة، بما في ذلك األمين العام وممثله الخاص في ليبيا واالتحاد األفريقي واالتحاد األور واإلمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة والوالي

 ي: بط التال، متوفر عبر الرا2020يناير  19)املصدر: املوقع الرسمي لبعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا ـ يونسميل، بتاريخ  .وجامعة الدول العربية
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 -2-أوال: حيثيات ومخرجات مباحثات مؤتمر برلين
 :2تمحورت مناقشات مؤتمر برلين في نسخته الثانية حول ثالثة محاور أساسية تتجلى فيما يلي 

األول:   األهداف  املحور  أولى  االنتخابات  الخطوات  تمثل  دعم  سبيل  في  وذلك  الثاني  برلين  مؤتمر  ناقشها  التي 

السياسية املتخذة من طرف الحكومة االنتقالية املؤقتة، بحيث يمثل إجراء االنتخابات في موعدها املحدد املهمة  

عّول األخيرة على دعم املجتمع الدولي سواء حكومات أو منظمات لتأمين ال
ُ
عملية  األساسية للسلطة التنفيذية، وت

االنتخابية عبر تقديم الدعم لها لوجستيا ورقابيا وذلك من أجل تأمين تنظيمها في موعدها املحدد تفاديا ألي تعطيل 

 لخارطة الطريق املبرمجة منذ ملتقى الحوار السياس ي في تونس.

الثاني: ل  املحور  الليبية طبقا  األراض ي  األجنبية من مجموع  والقوات  املرتزقة  اتفاق وقف يعتبر ملف سحب  بنود 

الذي يقض ي بوقف جميع العمليات العسكرية وسحب املرتزقة والقوات    2571إطالق واملفعل بقرار مجلس األمن  

، وبحسب خبراء ومحللين فإنه ال يمكن ألي  -2-األجنبية من األراض ي الليبية إحدى القضايا املركزية ملؤتمر برلين  

تخابية دون طي هذا امللف الذي يعتبر من أهم العقبات التي تعرقل مسار سياس ي النجاح وعلى رأسه العملية االن

مسارها، وذلك في ظل التزايد املطرد للمرتزقة )فاغنر والجنجويد وغيرهم( بين برلين األول والثاني خصوصا أولئك  

تقارير بحسب  يقدر عددهم  والتي  العسكرية  لعملياتها  األساس  يشكلون  والذين  حفتر  مليليشيا  أممية   الداعمين 

 ألف من املرتزقة.   20بحوالي 

ويعتبر ملف املرتزقة من أصعب امللفات التي يستعص ي حلها وأهم العقبات التي تواجه عمل الحكومة الليبية بحيث  

بين أهم أولوياتها املرحلية،   التحدي من  القائد يعتبر هذا  باعتبارها  التنفيذية  الرئيسية للسلطة  وإحدى املهمات 

وكان رئيس الحكومة الليبية قد دعا إلى ضرورة مغادرة   .املجلس الرئاس ي(، ووزارة الدفاع )الحكومة(األعلى للجيش )

 

، متوفر عبر الرابط  2021يونيو  22تنفيذ خارطة الطريق السياسية، موقع األمم املتحدة، بتاريخ أنظر في ذلك: األمم املتحدة: مؤتمر برلين حول ليبيا سيناقش التحديات املتبقية في  - 

 التالي: 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2021يونيو  23بوتنك عربي، بتاريخ " حول ليبيا، س2أنظر أيضا: الخارجية األملانية تصدر بيانا قبل ساعات من انطالق مؤتمر "برلين 
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املرتزقة واملقاتلين األجانب ليبيا باعتبارهم أداة لتعميق الصراع وأهم عائق يقف أمام املسار السياس ي لحل األزمة 

 الليبية وإخراجها من براثن الحرب الدائرة منذ سنوات.  

توحيد املؤسسات األمنية والعسكرية، بحيث يعتبر هدف توحيد املؤسسات من أهم املسارات املهمة ور الثالث:  املح

في املشهد الليبي، كما تعد خطوة تفكيك امليليشيات والجماعات املسلحة العامل املساعد لتوحيدها وإعادة إدماجها  

 الجهوية أو القبلية أو السياسية.  في هيكل وجسم واحد بعيد عن االنقسامات والتشرذمات سواء 

أكد العديد من العسكريين والخبراء الليبيين أن تفكيك امليلشيات والجماعات املسلحة خطوة مهمة ورئيسية وقد  

في طريق تحقيق هدف توحيد الجيش الليبي، لكنهم أقروا في الوقت ذاته بأن مسألة تفكيك الجماعات وامليليشيات  

حلية املدعومة من الخارج، أمر في غاية التعقيد، حيث تتطلب عملية دمج "األفراد الصالحين املسلحة واملتطرفة امل

القوى   أدوار  إلنهاء  متقدم  أمني  إصالح  برنامج  وتطبيق  أوال  األسلحة  سحب  الليبية،  املسلحة  بالقوات  منهم"، 

مسيرة تحقيق   وبالتالي فإن  الخارجية في دعم طرف ضد آخر، وهو أمر يرفضه من يدعمهم من الخارج قبل الداخل،

واملصالحة  والعدالة،  القانون  سيادة  وتحقيق  القوية  املؤسسات  وبناء  البلد  هذا  في  والسلم  واألمن  االستقرار 

 .والتحول الديمقراطي تبقى رهينة الخارج أكثر من الداخل

سي تعترض  التي  املطبات  أحد  األمنية  واألجهزة  العسكرية  املؤسسة  توحيد  يعتبر  ألن ولذلك  السياسية  العملية  ر 

إدماج هذه املؤسسات في هيكل وكيان موحد يعتبر من املهمات صعبة التحقيق في ظل الظرفية الراهنة خصوصا  

السلطة  تراهن  املقابل  وفي  العسكرية..  املؤسسة  وترأس  تمثل  التي  العليا  اليد  أنه  على  حفتر  خليفة  تمسك  مع 

ب  العسكرية  املؤسسة  توحيد  على  بهذا التنفيذية  مساعدتها  الدولي  املجتمع  مطالبتها  ظل  في  وذلك  وقت  أسرع 

 الخصوص، ألن ذلك يشكل بحسبها دعامة أساسية لحماية أمن ليبيا واألداة الرئيسية التي تضمن استقرارها. 
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الذي نص على استراتيجية الحل والتفكيك وإعادة  25713و   2570وفي هذا اإلطار، أكد قرار مجلس األمن الدولي  

أممية  اإل  استراتيجية  األمر، من خالل وضع  في حل هذا  الليبية  السلطات  السالح، على مسألة دعم  دماج وجمع 

  .ملساعدة السلطات الليبية في هذا اإلطار

 :-2-مخرجات مؤتمر برلين 
ل  في نهاية املؤتمر، توصل املشاركون إلى صياغة اتفاق حول خطة شاملة خاصة للمسار السياس ي في ليبيا من خال

تثبيت الهدنة عن طريق وقف إطالق النار وحظر دخول األسلحة إلى األراض ي الليبية، وقد تمحورت مخرجات املؤتمر  

 : 4في النقاط التالية 

 ( على المستوى السياسي: 1)

هيمن موضوع االنتخابات على البنود املتعلقة بالشق السياس ي، بحيث اتفق املشاركون على دعم املسار السياس ي 

، بحيث دعا  2021مل برعاية األمم املتحدة من أجل تحقيق الوصول إلى االنتخابات املزمع عقدها في ديسمبر  الشا 

البيان الختامي السلطات الليبية ممثلة في السلطة التنفيذية برأسيها سواء املجلس الرئاس ي والحكومة باإلضافة إلى 

التدابير الالزمة من أجل االستعداد لهذا االستحقاق  السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب إلى ضرورة أخذ  

على  التأكيد  وكذلك  االنتخابية.  للمحطة  الوصول  قبل  والقانوني  الدستوري  األساس  مع ضرورة سن  االنتخابي. 

أهمية ضمان مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للمرأة والشباب مع توفير جميع املتطلبات الضرورية سواء تمويليا  

للمفوضية القومية العليا لالنتخابات من أجل إنجاح هذا املسار الديمقراطي وذلك طبقا ملقتضيات قرار وتنظيميا  

. ومن جانبها أكدت الدول املشاركة في املؤتمر على التزامها لدعم الحكومة الليبية في 2570مجلس األمن الدولي رقم  

 التنظيم واإلعداد لهذه االنتخابات.

 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2021أبريل  16، الصادر بتاريخ 2570أنظر في ذلك نص قرار مجلس األمن رقم  - 

 ، 2021أبريل  16، الصادر بتاريخ 2571قرار مجلس األمن رقم نص 

 الرابط التالي: ، متوفر عبر 2021يونيو  24بندا ويحيلها إلى مجلس األمن، بوابة الوسيط، بتاريخ،   57« يصدر »استنتاجات« تتضمن 2»برلين - 
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التعاون مع املجتمع الدولي ملعالجة األسباب الكامنة وراء هذا النزاع   كما دعا البيان الختامي السلطات الليبية إلى

وحلها وذلك في سبيل تعزيز السيادة الليبية واستعادة األمن والسالم الذي يأمل إليه الليبيين وبناء دولة القانون 

 واملؤسسات.  

   كري:( على المستوى األمني والعس2)

عبرت األطراف املشاركة عن استعدادها الكامل لدعم السلطات الليبية إلصالح القطاع األمني وذلك من خالل إنشاء 

الختامي  البيان  طالب  املقابل  وفي  موحدة،  مدنية  رقابة  وسلطة  إشراف  تحت  ووضعها  ليبية  وردع  أمن  قوات 

والعسكرية من خالل البدء أوال في التطبيق الفعلي لقرار السلطات الليبية إلى ضرورة تسريع توحيد القوات األمنية 

وذلك من أجل مضاعفة الجهود لوقف كافة العمليات العدائية وإطالق النار بشكل   2571و  2570مجلس األمن  

العسكري وحظر   أسلحتها وعتادها  ونزع  املسلحة  وامليليشيات  الجماعات  تفكيك جميع  عبر  دائم ومستمر وذلك 

إلى ليبيا مع ضرورة سحب املرتزقة من جميع التراب الليبي، وإدماج األفراد املناسبين من الجماعات  توريد األسلحة  

 املسلحة املفككة في مؤسسات الدولة سواء املدنية أو األمنية أو العسكرية وذلك بعض إعادة هيكلتهم مهنيا.  

لية السياسية، بما في ذلك تقديم الدعم كما دعا البيان إلى ضرورة االمتناع عن كل عمل يمكن له أن يقوض العم

اللوجستي العسكري وتجنيد أفراد ومرتزقة لصالح أحد األطراف والقوى خارجية، وتعزيز آليات رصد كل التجاوزات  

من قبل األمم املتحدة والسلطات الوطنية واألطراف الدولية املختصة، مع التأكيد على ضرورة فرض عقوبات من 

   .من ينتهك أو يخرق بنود االتفاقطرف مجلس األمن لكل 

  ( على المستوى االقتصادي والمالي:3)

جميع   بمعالجة  مطالبة  الليبية  فالحكومة  لذلك  واملالية،  االقتصادية  اإلصالحات  وضرورة  أهمية  على  التأكيد 

آليات محاربة الفساد مع ضمان عدم االستغالل غير  إنعاش االقتصاد الوطني عبر تفعيل  التي تعترض  املعيقات 

املشروع ملوارد ليبيا الطاقية التي هي من حق الشعب الليبي. وتحسين جميع الخدمات األساسية في مجاالت الصحة 

باعتم بالتسريع  النواب  إلى دعوة مجلس  والتعليم وغيرها. وكذلك مطالبة مجلس  باإلضافة  الحكومية،  املوازنة  اد 

األمن إلى رفع قرار تجميد أصول املؤسسة الليبية لالستثمار. والتسريع في عملية إعادة اإلعمار بالتعاون مع املجتمع 

 الدولي. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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  ( على مستوى الجانب الحقوقي واإلنساني:4)

اإلن الدولي  القانون  احترام  ضرورة  على  األطراف  جميع  ومعالجة َحث  اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  ساني 

حماية  في سبيل  وذلك  لها،  دولية ال حصر  جرائم  وارتكاب  الواقع  أرض  على  التي حصلت  والتجاوزات  االنتهاكات 

املدنيين واملنشآت املدنية العامة والخاصة. والعمل على ضرورة التخصيص العادل والشفاف للموارد على جميع  

 املناطق الليبية. 

 -2-ثانيا: ردود الفعل حول مخرجات مؤتمر برلين 
 القت مباحثات برلين الثانية ومخرجاته ردود أفعال داخلية وخارجية واسعة كانت أبرزها كالتالي:  

 :األطراف الليبية

املؤتمر أن حكومته منذ أن أسندت لها مهام  ، في خضم  5الحكومة الليبية الوطنية عبد الحميد الدبيبة   أكد رئيس 

تسيير شؤون املرحلة االنتقالية بصفة مؤقتة وهي تعمل على كل ما يصب في مصلحة وحدة ليبيا ، كما شدد إلى أنها  

لن تسمح بعودة البالد إلى أتون الحرب والصراعات بل ستسعى إلى تثبيت آليات الحوار البناء من أجل الوصول إلى 

ية حقيقية تنتهي معها فصول الصراع التي كان يغذي نزعات االنقسام الذي يشكل خطرا وتهديدا مصالحة وطن 

 حقيقيا على أمن ليبيا ووحدتها.

كما أشار الدبيبة إلى أن حكومته تكثف جهودها من أجل تذليل كافة التحديات التي تقف عقبة أمام مسار التسوية 

الداخلية ال زالت تعطل خارطة الطريق التي رسمها ملتقى الحوار الليبي،  واالستقرار في ليبيا، مؤكدا أن الخالفات  

هذا األمر الذي يعرقل مسار اإلصالحات التي تسعى الحكومة إلى بلورتها بمساعدة املجتمع الدولي على املستويات  

تحوم حولها عقبات  السياسية، االقتصادية، واألمنية. كما أن ذلك يؤثر بشكل مباشر في العملية االنتخابية التي  

قانونية تتجلى في عدم جدية األجسام التشريعية في التعامل مع هذا الحدث املهم الذي يعتبر البوابة الرئيسية لليبيا 

الجديدة. مبرزا إلى أنه بالرغم مما شهدته العملية السياسية خصوصا في محور توحيد مؤسسات الدولة من تقدم 

 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2021يونيو  23حول ليبيا: تشديد على إجراء االنتخابات بموعدها وتقدم بملف املرتزقة، العربي الجديد،  2أنظر في ذلك: اختتام مؤتمر برلين  - 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9
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التح تعترضه مجموعة من  في وجود قوى  فإن األمر  األمر  السياس ي، ويتجلى  املشهد  تؤثر على  أن  لها  يمكن  ديات 

 عسكرية لها أبعاد سياسية وعناصر إرهابية تنشط في الجنوب الليبي وبعض املناطق األخرى في التراب الليبي.

بيا قد يغادرون في وقت  ، فقد أعلنت أن املرتزقة األجانب املتواجدين في لي6أما وزيرة الخارجية الليبية نجالء املنقوش 

قريب بعد إحزار تقدم في محادثات السالم. مؤكدة أن هذا األمر سيكون عامال إيجابيا في مسار العملية السياسية. 

كما شددت على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الضرورية على أرض الواقع في سبيل تحقيق االستقرار في ليبيا، وذلك  

: تنفيذ مسار برلين ودعم مبادرة إرساء االستقرار في ليبيا. وفي الجانب السياس ي عبر تحقيق متطلبين أساسين هما

أكدت املنقوش على أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا أصبح ضرورة ملحة لتحقيق االستقرار واستكماال لنجاح 

 املسار السياس ي.

 :األمم المتحدة

أشادت األمم املتحدة باملخرجات التي توصل إليها املشاركين في النسخة الثانية ملؤتمر برلين، بحيث أكد األمين العام 

غوتيريتش أنطونيو  املتحدة  املؤسسة 7لألمم  داعيا  املحدد،  موعدها  في  العامة  االنتخابات  تنظيم  ضرورة  على   ،

تجري في سياقها االنتخابات، مع دعوة السلطة التنفيذية إلى التشريعية إلى توضيح ووضع األسس واآلليات التي س

في  بحرية  املشاركة  إلى  الليبيين  جميع  داعيا  االنتخابي.  االستحقاق  هذا  تنظيم  لتسهيل  املالئمة  الظروف  توفير 

نبذ ديسمبر سواء ناخبين أو مرشحين خصوصا من فئات النساء والشباب والنازحين داخليا. داعيا إلى    24انتخابات  

 جميع خطابات العنف والكراهية في مسار العملية االنتخابية. 

كما كرر دعوته لليبيين والشركاء الدوليين بضرورة االتفاق على خطة زمنية إلخراج املرتزقة والقوات األجنبية من 

قدم حول  لتحقيق املزيد من الت  5+5ليبيا. مشددا على ضرورة سعي املجتمع الدولي لدعم عمل اللجنة العسكرية  

التنفيذ  التقدم الذي أحرزه مؤتمر برلين من خالل  البناء على  إلى ضرورة  النار. مشيرا  اتفاق وقف إطالق  تطبيق 

 

 بط التالي: ، متوفر عبر الرا2021يونيو  23عربي، بتاريخ  24مؤتمر برلين: وزيرة الخارجية الليبية تعلن إحراز "تقدم" في املحادثات وتأمل بانسحاب "املرتزقة" قريبا، فرنس  - 

، متوفر عبر الرابط 2021يونيو    24فرصة مهمة لتجديد التزام املجتمع الدولي باستقالل ليبيا وسيادتها وسالمة أراضيها، أخبار األمم املتحدة، بتاريخ  يمثل    2يان كوبيش: مؤتمر برلين    - 

 التالي: 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20210623-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
https://news.un.org/ar/story/2021/06/1078562
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في أكتوبر   الحوار السياس ي  التي اعتمدها ملتقى  . وقرارات مجلس األمن 2020الكامل لخارطة الطريق السياسية 

 عم اآللية الليبية ملراقبة وقف إطالق النار.ذات الصلة به. مؤكدا على التزام األمم املتحدة بد

إزاء الوضع   في نفس الوقت عبر عن قلقه  الوطنية، لكن  ليبية للمصالحة  وعلى الرغم من ترحيبه بتشكيل لجنة 

اإلنساني املتدهور في البالد، مطالبا بدعم املجموعات األكثر هشاشة في ليبيا والتي تضررت من الصراع الذي استمر  

إلى لسنوات. دا التي تهدف  الوطنية على تنفيذ أولوياتها الرئيسية  إلى مساعدة حكومة الوحدة  الدولي  عبا املجتمع 

تحسين ظروف الليبيين من خالل تقديم الخدمات األساسية لهم من أهمها التعليم والرعاية الصحية. مشددا على 

عدم   أسباب  ملعالجة  السياسية  أو  العسكرية  سواء  الجهود  تكثيف  ذلك  ضرورة  أن  مؤكدا  ليبيا،  في  االستقرار 

 . 8يستدعي عملية مصالحة وطنية شاملة بين جميع األطراف الليبية 

، بمخرجات مؤتمر برلين الثاني، بحيث اعتبره فرصة مهمة 9من جهته، رحب املبعوث األممي إلى ليبيا يان كوبيتش

ضيها، مشيدا بكافة الجهود الدولية التي سعت إلى لتجديد التزام املجتمع الدولي باستقالل ليبيا ووحدة وسالمة أرا

مساعدة ليبيا في تحقيق الوحدة والسالم واالستقرار واالزدهار، كما أكد أن مشاركة ليبيا كعضو في املؤتمر عبر  

رئيس حكومتها تحمل داللة واضحة على مدى تقدم العملية السياسية في ليبيا. لكن باملقابل، ناشد املبعوث األممي 

لطات الليبية واملجتمع الدولي على بدل املزيد من الجهود لتعزيز هذا التقدم واستدامة استقراره وذلك بالتوافق  الس 

 . 2021ديسمبر  24على التنفيذ الكامل لوقف إطالق النار، وإجراء االنتخابات في موعدها املقرر في 

 االتحاد األوروبي: 

، أكد على أن الحوار الشامل البناء  10لخارجية باالتحاد جوزيف بوريل االتحاد األوروبي وخالل كلمة ملمثل السياسة ا

كان له دور في تذليل العديد من العقبات التي كان تقف عائقا أمام املسار السياس ي، بحيث بات بحسبه تحقيق 

 

، متوفر عبر الرابط التالي:  2021يونيو    23ل التفاق وقف إطالق النار وإجراء االنتخابات في توطيد السالم في ليبيا، أخبار األمم املتحدة، بتاريخ  األمين العام يؤكد أهمية التنفيذ الكام   - 

 

، متوفر عبر الرابط 2021يونيو    24التزام املجتمع الدولي باستقالل ليبيا وسيادتها وسالمة أراضيها، موقع األمم املتحدة، بتاريخ  يمثل فرصة مهمة لتجديد    2يان كوبيش: مؤتمر برلين    - 

 التالي: 

، نص الخطاب بالكامل متوفر عبر 2021يونيو  23مؤتمر برلين حول ليبيا، الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية، بتاريخ  ليبيا: خطاب املمثل الّسامي / نائب الرئيس جوزيب بوريل في - 

 الرابط التالي: 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://news.un.org/ar/story/2021/06/1078472
https://news.un.org/ar/story/2021/06/1078562
https://eeas.europa.eu/delegations/mali/100692/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_ar
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لليبيا وإعادة توحيد مؤسساتها، وضمان االستقرار لشعبها اآلن ممكنا أكثر من أي وق الكاملة  ت مض ى،  السيادة 

ولكن باملقابل أكد على أنه بالرغم من التقدم املحرز في العملية السياسية إال أن هناك العديد من العقبات ال زالت  

قائمة خصوصا تلك املتعلقة بتثبت وقف إطالق النار. مشيرا أن التقدم الذي أحرزه الحوار الليبي فرصة تاريخية  

ت التي  األولويات  معالجة  عبر  تطعيمها  في يجب  وتتجلى  الليبية،  الدولة  وبناء  االستقرار  إعادة  أمام  الطريق  فتح 

ضرورية تنظيم االنتخابات الرئاسية والبرملانية نهاية هذا العام، الستكمال املرحلة االنتقالية وتشكيل حكومة كاملة 

 قوات األجنبية.الشرعية، وأيضا التطبيق الكامل لوقف إطالق الناروذلك عبر االنسحاب السريع للمرتزقة وال

املرحلة  بناء  أولويات  تحقيق  في  العمل  في  املساهمة  مستوى  لرفع  مستعد  األوروبي  االتحاد  أن  بوريل  أوضح  كما 

االنتقالية في ليبيا سواء من الجانب السياس ي عبر دعم الحكومة الليبية فيما يخص تنظيمها لالنتخابات من خالل  

فوضية الوطنية العليا لالنتخابات في إنجاز مهامها. باإلضافة إلى تقديم الدعم تعبئة املوارد التي من شأنها مساعدة امل

أما في الجانب األمني فقد أشار بوريل إلى العمل التي   .على مستوى ضمان املراقبة الدولية واملحلية لهذا االستحقاق

شأن إدارة الحدود وإنفاذ القانون تقوم به بعثة االتحاد األوروبي إلى ليبيا من خالل مساعدتها للسلطات الليبية ب 

والعدالة الجنائية، كما أوضح بالخصوص الدور الذي لعبته البعثة في دعم عمليات إزالة األلغام وذلك ضمانا لعودة  

 النازحين إلى ديارتهم.  

األسلحة إلى   مشيرا إلى املساهمة الفاعلة لعملية إيريني التي تم نشرها بعد مؤتمر برلين األول ودورها في تنفيذ حظر

لتعزيز   الليبية  البحرية  السواحل والقوات  الدعم لخفر  تقديم  العملية  األممية، مؤكدا عزم  للقرارات  ليبيا طبقا 

في  أكثر شمولية  في عملية إصالح  واملساهمة  واألمنية  العسكرية  للقوات  الالزمة  التدريبات  تقديم  وأيضا  قدراتها. 

دي، فقد أكد ممثل االتحاد األوروبي على استعداد االتحاد األوروبي للمشاركة القطاع األمني. أما في الجانب االقتصا

في اإلصالحات االقتصادية وتطوير القطاع الخاص وخلق فرص العمل وذلك في سبيل تهيئة جميع الظروف والسبل 

ألوروبية على غرار لكي تصبح ليبيا شريكا رئيسيا في البحر األبيض املتوسط يرتبط ارتباطا كامال بسياسة الجوار ا

باقي دول البحر األبيض املتوسط. وذلك عبر التوصل مستقبال إلى اتفاق شراكة شامل بين االتحاد األوروبي وليبيا.  

وقد طرح ممثل السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي على الطاولة أحد امللفات التي تكتس ي أهمية كبرى وهو ملف 

 استراتيجية شاملة للهجرة متماشية مع املعايير الدولية.   الهجرة بحيث أكد على ضرورة وضع 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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 جامعة الدول العربية 

، خالل مشاركته في املؤتمر، على  11من جانبها، أكدت جامعة الدول العربية في كلمة ألمينها العام أحمد أبو الغيط 

الذي رسم مسارا سياسيا إلخرا والثاني  األول  برلين  ومخرجات مؤتمر  ملناقشات  الصراع دعمها  دائرة  من  ليبيا  ج 

العسكري إلى دائرة الخيار السياس ي، بحيث أشار أبو الغيط إلى أن املؤتمر طرح مسألتين مهمتين ومترابطتين األولى 

هي: االلتزام بتنظيم االنتخابات العامة في موعدها املحدد، والثانية هي إخراج املرتزقة واملقاتلين والقوات األجنبية 

الليبية، هذا إلى جانب تفكيك امليليشيات املسلحة، مؤكدا أنه ال يجب أن يكون سوى سالح واحد   من جميع األراض ي

 في ليبيا هو سالح الدولة الليبية ومؤسساتها.  

لذلك فإن مسار االنتخابات وتثبيت وقف إطالق النار متالزمان ويكمل بعضهما اآلخر وذلك في سبيل ترسيخ مبدأ 

ن يتحقق بدون تحقيق األهداف املرجوة إلنجاح املسار السياس ي في ليبيا ، ومن أجل أن االستقرار الذي ال يمكن أ

يستكمل الليبيون حسب وصفه بناء مؤسساتهم الوطنية املوحدة وفق شرعية دستورية صادرة عن إدارتهم الحرة  

 التي تتحدد بناء على االنتخابات. 

 الواليات المتحدة:  

، على أنها ملتزمة بالعمل مع الشركاء املشاركين في  12أعلنت الواليات املتحدة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن

لتعزيز السالم واالستقرار في ليبيا، بحيث دعا إلى ضرورة تطبيق كامل التفاق وقف إطالق النار، بما   2مؤتمر برلين 

املرتزقة والقوات األجنب كافة  ليبيا  في ذلك سحب  في  السياسية  العملية  أكد دعم بالده ملسلسل  ليبيا. كما  ية من 

 . 2021من ديسمبر   24وباألخص لحدث إجراء االنتخابات املقرر موعدها في 

، إن املؤتمر أظهر توافقا 13ومن جانبه، قال مساعد وزير الخارجية األمريكي باإلنابة لشؤون الشرق األدنى، جوي هود 

االنتخابات العامة، وضرورة التنفيذ الفعلي لبنود اتفاق وقف إطالق النار الشامل، مشيرا إلى   كبيرا على مسألة دعم

 

 ، متوفر على موقع الجامعة: 2021يونيو  23كلمة أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية أمام مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، بتاريخ  - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2021يونيو  23وقع وزارة الخارجية األمريكية، بتاريخ ” حول ليبيا، م2تصريحات وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن للصحافة قبل مؤتمر “برلين  - 

، متوفر عبر الرابط  2021يونيو    26زير الخارجية لشؤون الشرق األدنى جوي هود، موقع سفارة الواليات املتحدة في ليبيا، بتاريخ  إيجاز هاتفي خاص مع القائم بأعمال مساعد و   - 

 التالي: 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
http://www.lasportal.org/ar/news/SiteAssets/Lists/Las%20News/AllItems/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D9%94%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%20-2%20(Repaired)-1.pdf
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-remarks-to-the-press-before-the-berlin-ii-conference-on-libya/
https://ly.usembassy.gov/ar/telephonic-press-briefing-with-joey-hood-acting-assistant-secretary-for-near-eastern-affairs/
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معارضة الواليات املتحدة جميع أشكال التصعيد العسكري والتدخالت الخارجية التي تعمق الصراع وتطيل أمده. 

ال الجهود  ودفع  ليبيا  في  السياسية  العملية  بدعم  واشنطن  التزام  على  الليبية مؤكدا  الحكومة  لدعم عمل  دولية 

املؤقتة في إعدادها لالنتخابات القادمة. لكن باملقابل أكد على أن الواقع يظهر مجموعة من التحديات التي تعيق  

التقدم في مسار الحل السياس ي ومن أبرزها عدم انسحاب ومغادرة املرتزقة والقوات األجنبية من األراض ي الليبية، 

التد أن  على  األمريكية مشيرا  املصالح  لقرب  نظرا  قلق  مصدر  يشكل  التحديد  وجه  على  والروس ي  األجنبي  خل 

استعادة   في  الليبيين  لرغبة  الجميع  احترام  املتوسط. مؤكدا على ضرورة  البحر  أنحاء  في  الناتو  واألوروبية وحلف 

 سيادتهم من خالل احترام شروط اتفاق وقف إطالق النار.

لى زيادة اهتمامها بامللف الليبي، وذلك في ظل تزايد رقعة االمتداد الروس ي في ليبيا  ومن كل ذلك، تسعى واشنطن إ

الذي تعتبره واشنطن مخططا ملشروع روسيا التوسعي في املنطقة، بحيث تعتبر ليبيا بوابة استراتيجية مهمة لتعزيز  

 مكانتها في القارة اإلفريقية.

 روسيا: 

، على اعتقاد بالده بأن مسار الوضع في ليبيا يسير  14روسية سيرغي فيرشينينومن جهته أعلن نائب وزير الخارجية ال

نحو االتجاه الصحيح بفضل القرارات األممية، مشيرا إلى أن املشاركة الروسية كان لها دور وتأثير إيجابي ال يجب  

تقليدية مع الليبيين التشكيك فيه، بحيث أوضح أن وجود روسيا كقوة رئيسية ذات تأثير قوي وارتباطها بعالقات  

كان مفيد للغاية في العملية السياسية. موضحا أن نجاح املسار السياس ي واإلسراع في خطواته يجب أن يكون بشكل 

 منهجي تتكاثف وتتسق من خالله جميع الجهود سواء من األطراف الداخلية أو القوى الخارجية.

ألمم املتحدة عن الدور املشبوه الذي تلعبه روسيا من خالل وتؤكد التقارير الدولية ومن ضمنها تقارير صادرة عن ا

دعمها لخليفة حفتر، بحيث تجاهلت روسيا على الدوام وبشكل تام احترام قرارات الشرعية الدولية املتعلقة بحظر  

   إلى ليبيا. -خصوصا الفاغنز-تصدير السالح والعتاد الحربي واملرتزقة

 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2021يونيو  23الخارجية الروسية: نعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في االتجاه الصحيح، سبوتنك عربي، بتاريخ  - 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://arabic.sputniknews.com/russia/202106231049340870--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD--/
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 تركيا: 

، مواصلة أنقرة دعم 2ها مولود تشاووش أوغلو، الذي شارك في مناقشات مؤتمر برلين  أكدت تركيا عبر وزير خارجيت

السالم واألمن واالستقرار والسيادة في ليبيا. وعلى الرغم من تأكيدها على أهمية التفاهمات التي أقرها مؤتمر برلين 

ق بملف املرتزقة والقوات األجنبية، الثاني، إال أنها تحفظت على بعض ما جاء في مخرجاته، خصوصا البند الذي يتعل

، على عدم السماح بمساواة املدربين واملستشارين األتراك في 15بحيث شدد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية 

 ليبيا باملرتزقة. وهو أمر أكدت الخارجية التركية أنه يتنافى ويتعارض مع الحقائق على أرض الواقع. 

تركيا   تؤكد  ذلك،  على  السابقة وبناء  الليبية  الحكومة  به  تقدمت  طلب  على  بناء  وجاء  بليبيا شرعيا  تواجدها  أن 

البلدين   تيويتوافق مع مقررات القانون الدولي، بناء على مذكرة تفاهم تخص التعاون األمني والعسكري بين حكوم

على بنود االتفاق من خالل    وطوال تلك الفترة أكدت تركيا أنها أوفت بتعهداتها بناء.  2020نوفمبر    27واملوقع في  

في مواجهة مليشيات  -تقديم الدعم واملساعدة العسكرية واألمنية التي تمثل الشرعية  االستخباراتية للمؤسسات 

خليفة حفتر، هذا الدعم الذي قلب املوازين على األرض وألحق هزائم متتالية بخليفة حفتر ومن يواليه وداعميه 

ي الخريطة السياسية والعسكرية للمعركة من خالل إضعاف قدرات حفتر وداعميه من الخارج، مما أدى إلى تغيير ف

 سواء العسكرية أو السياسية.

وقد جددت تركيا سعيها ملواصلة نهجها البّناء تجاه ليبيا من خالل االستمرار بتعاونها مع السلطات الليبية بما يتوافق  

الدولية التي تعبر عنه ا قرارات مجلس األمن ومخرجات املحاوالت الدبلوماسية أبرزها  مع إرادة الليبيين والشرعية 

 .مؤتمر برلين

 مصر:

، تأكيدها على دعم املسار السياس ي لحل األزمة الليبية استنادا إلى 16أعربت مصر عبر وزير خارجيتها سامح شكري 

ملقرر لها، ودعم وقف إطالق النار  القرارات األممية، وعلى رأسها تنظيم االنتخابات الرئاسية والبرملانية في املوعد ا

والتأكيد على خروج كافة القوات األجنبية واملرتزقة من ليبيا، وأيضا التعامل بأهمية مع قضية امليليشيات ووجود 

 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2021يونيو  25مباشر، بتاريخ تركيا: لن نسمح بمساواة مدربينا ومستشارينا في ليبيا باملرتزقة، الجزيرة  - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2021يونيو   23" حول ليبيا، موقع مصراوي، بتاريخ 2نص كلمة وزير الخارجية في مؤتمر "برلين  - 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/25/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2021/6/23/2045024/%D9%86%D8%B5-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-2-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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األسلحة خارج نطاق أجهزة الدولة سواء األمنية أو العسكرية. كما أكد على دعم مصر الكامل لجهود األمم املتحدة 

إلى تعهد بالده إلطالق عملية سي  للبالد، مشيرا  اسية ومستدامة ليبية ليبية تنهي الصراع وتعيد األمن واالستقرار 

بعدم دعم الصراع املسلح واحترام سيادة ليبيا وقرارات مجلس األمن ذات الصلة. كما أكد على أن مصر حذرت على 

ى األمن القومي الليبي خاصة، وعلى دول  الدوام من تبعات استمرار الصراع في ليبيا وذلك لتداعياته الخطيرة عل

اإلفريقي بصفة عامة ومن ضمنها مصر، مشيرا أن مصر تعمل ضمن اللجنة االقتصادية التي تترأسها  -الجوار العربي

 مع الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي، للحفاظ على املوارد الليبية والتوزيع العادل لها.  

ومساهمتها في تفعيل املسار السياس ي، مشيدا   -إشارة منه ملصر-ول الجوار الليبي  كما ثّمن شكري الدور املحوري لد

العربية الدول  جامعة  ضمنها  ومن  اإلقليمية  املنظمات  األوروبي-بجهود  املسار -االتحاد  دعم  في  األوروبي  االتحاد 

حوار السياس ي الليبي. مشيرا أن األممي الرامي لتعزيز املسار السياس ي عبر تنفيذ خارطة الطريق التي رسمها ملتقى ال

الجهود الدولية وخصوصا الدول الفاعلة كان لها دور في إنجاح تثبيت وقف إطالق النار على محاور القتال، وهو ما  

كان عامال مساعدا في إعادة إطالق املسار السياس ي. مؤكدا على أن مصر إلى جانب املجتمع الدولي ستدعم السلطة 

تنظيم وإجراء االستحقاق االنتخابي في موعده وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تعترضه، مبرزا    التنفيذية املؤقتة في

أن أي إخالل في هذا املسار ممكن أن تكون له تداعيات سلبية على التقدم املحرز في العملية السياسية منذ أشهر  

إلى أن مصر ستبقى داعمة لتطلعات الليبيين مما يفتح املجال إلى عودة التوتر والتصعيد العسكري مرة أخرى. مشيرا  

في إعادة األمن واالستقرار إلى بالدهم، كما طالب كل األطراف الفاعلة داخليا وخارجيا إلى إعالء املصلحة العامة  

 والكف عن كل املناكفات والعبث باملقدرات الليبية وذلك في سبيل إخراج ليبيا من معاناتها التي استمرت لسنوات. 

لرغم من التصريحات الدبلوماسية الرسمية التي تظهر دعما كامال للعملية السياسية، وتغيرا في استراتيجية  وعلى ا

من قبل نظام عبد الفتاح السيس ي وذلك   -عسكريا/سياسيا-التعامل مع امللف الليبي عن طريق التعامل بازدواجية 

ليبي ، في سبيل ضمان عدم فقدان تأثيراته على املشهد عبر االنفتاح على كافة القوى واألطراف الفاعلة في املشهد ال

املصرية العالقات  مستوى  على  الحاصلة  التغيرات  إلى  باإلضافة  االتصال  -الليبي.  قنوات  فتح  طريق  عن  التركية 

السياس ي والتنسيق األمني واالستخباراتي في امللف الليبي. فإنه من غير املرجح أن يتخلى نظام عبد الفتاح السيس ي 

شكل قطعي عن ورقة حفتر ولذلك تسعى القاهرة عبر القنوات السياسية إلى إبقاء حفتر كجزء من املشهد الليبي ب

 . 2021وذلك من خالل رهانها بأن يكون حفتر أحد الفاعلين الرئيسيين في املشهد الليبي ملا بعد انتخابات ديسمبر 
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 -2-ثالثا: صعوبات تفعيل مقتضيات مؤتمر برلين 
يحظى بتأييد املجتمع الدولي ويأتي تحت مظلة الشرعية الدولية، فإن   2على الرغم من أن مخرجات مؤتمر برلين  

تنفيذ بنود االتفاق ستواجهها العديد من العراقيل، بحيث شهد امللف الليبي محاوالت كثيرة من أجل التوصل إلى 

د بعض امللفات والتي كانت بداية مساعيها من الصخي
َ
 إلى مؤتمر برلين حل ُعق

ً
، لكن كل هذه املحاوالت  2رات وصوال

باءت بالفشل، نتيجة تفاقم األوضاع امليدانية، وتصاعد التدخالت الخارجية بسبب صراع املصالح بين مجموعة 

 من الفواعل اإلقليمية والدولية، ويمكن إجمال أهم هذه التحديات باألساس بينما هو سياس ي وعسكري: 

  اسية والقانونية:ـ التحديات السي1

وتتمثل في تحدي تنظيم االنتخابات باعتبارها محكا حقيقيا، بحيث يمثل إجراء االنتخابات في موعدها املقرر نهاية 

االنتخابية، وتأكيد  العملية  الدولي حول  التوافق  الرغم من  املؤقتة، فعلى  الليبية  للحكومة  املهمة األصعب  العام 

برلين   ملؤتمر  الختامي  ديسمبر    2البيان  في  بموعدها  االلتزام  تحصيل حاصل 2021على ضرورة  هو  األمر  وهذا   ،

ملواقف الدول املشاركة، إال أن امللف تعترضه مجموعة من العراقيل السياسية والقانونية والتطورات امليدانية، 

أبرزها مرحلة تن إلى االستحقاق االنتخابي،  ظيم االستفتاء على بحيث ال بد من املرور بمراحل عدة قبل الوصول 

مسودة الدستور التي تعد الجوهر التي تتأسس عليها العملية االنتخابية، إلى جانب قانون االنتخابات، حيث ال زال  

 كالهما مرهونا بمصادقة مجلس النواب.  

على صعوبة ومع ِقصر املدة بين تحقيق املتطلبات األساسية لتنظيم االنتخابات املقبلة، ُيجمع العديد من املراقبين  

. كما أن 2022هذه املهمة، وتنظيم االنتخابات في موعدها، إذ أنه من املحتمل تأجيلها وترحيل موعدها إلى العام  

تنظيم االنتخابات يصطدم بوجود مجموعة من الخالفات السياسية بسبب التباين في وجهات النظر بين األطراف  

ءات خصوصا تلك التي احتضنها املغرب من أجل وضع أسس  الليبية وتعدد املقترحات، بحيث فشلت جميع اللقا 

قانونية للقاعدة االنتخابية بين مجلس الدولة ومجلس النواب خالل الفترة السابقة، حيث يسعى كل طرف إلى فرض 

مقترحاته في هذا الجانب. لذلك، يبقى ملف املصالحة الوطنية هو الفيصل في هذا الجانب لتذليل العقبات أمام 

ل التي تسبق العملية االنتخابية وهو أمر صعب التطبيق في ظل املعطيات السياسية واحتدام صراع األطراف  املراح

الداخلية بالرغم من التقدم التي عرفته العملية السياسية، لذلك فمن غير املتوقع أن تنجح حكومة الدبيبة في هذه 

إلى هدف مصالحة وطنية حقيقية وشامل الصعبة والوصول  لكن املهمة  الليبي،  امللف  أزمات  تنتهي معها جميع  ة 
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ستسعى ومعها املجلس الرئاس ي في الوقت الراهن إلى تحقيق التوافق بين جميع األطراف من أجل عدم عرقلة مسار 

 خارطة الطريق املتفق عليها. وتأسيس أرضية مالئمة لعدم عرقلة تنظيم االنتخابات في موعدها املحدد.

  لعسكرية:ا -ـ المعوقات األمنية 2

تتعلق هذه املعوقات في تنفيذ فعلي وشامل لوقف إطالق النار، هذا العائق الذي يشكل سدا أمام كل تقدم في املسار  

السياس ي في ظل تعقيدات املشهد نتيجة تشابك املصالح بين الداخل والخارج، فعلى الرغم من التقدم الحاصل في 

األمني( لم يشهد أي تحسن يمكن أن ينعكس إيجابا على املسار  -عسكري ال(العملية السياسية، فإن املشهد امليداني 

 : السياس ي، وتتمثل أبرز هذه املعوقات في التالي

 )أ( عدم تخلي حفتر عن املسار العسكري:  

الذي أصبح يشكل املصدر  الروس ي،  الخارجي خصوصا  الدعم  املعتمد على  امليداني  تكثيف وجوده  بحيث واصل 

لى األرض في ظل الدعم اللوجستي والعسكري من خالل اإلمدادات املتواصلة لسلسلة من قوافل الرئيس ي لتحركاته ع

 املرتزقة والعتاد العسكري.

ولذلك، فمن أجل تعقيد وإرباك املشهد السياس ي والتنصل من كل االلتزامات املتولدة عن اتفاق وقف إطالق النار، 

وهذا ما تبلور في   .تهدف إلى إيجاد تسوية شاملة لألزمة الليبيةيحاول حفتر إجهاض كل املحاوالت السياسية التي  

ظل تصريحاته األخيرة التي أعلن فيها رفضه االعتراف برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة كوزير للدفاع، 

الدفاع ال زال شاغرا،   الراز بحيث اعتبر أن منصب وزير  التابع له عبد  باعتماد رئيس األركان  الناظوري  مطالبا  ق 

كرئيس لألركان العامة للدولة الليبية مع رفض تعيين محمد الحداد لنفس املنصب من قبل الحكومة املؤقتة. كل 

هذه املؤشرات تدل على أن حفتر ال يعترف بالسلطة التنفيذية املؤقتة سواء الحكومة أو املجلس الرئاس ي وما ينتمي  

وسيظل رافضا ألي مسار سياس ي من املمكن أن يلقي به خارج املشهد ، فحفتر كان لها من أجهزة عسكرية أو مدنية

التي  السياسية  العملية  في  اعتداده كفاعل وطرف  نتيجة عدم  العسكري  بالخيار  يزال متمسكا  الليبي، ولذلك ال 

الليبية وتكون عقبة أمام هدفه الذي   في الساحة  يعتبرها ال تخدم مصالحه وتضعف من مكانته كطرف أساس ي 

ى إلى تحقيقه وخدمة أيضا ألجندة بعض األطراف الدولية واإلقليمية وهي اإلمساك بزمام السلطة ووصوله إلى يسع

 سدة الحكم عبر الخيار العسكري. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 16 of 19 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

July 8, 2021      

   )ب( إخراج املرتزقة والقوات األجنبية:

سية، وعلى يشكل هذا البند خصوصا فيما يتعلق بشق املرتزقة أهم العقبات الرئيسية التي تواجه العملية السيا 

الرغم من أن هذا امللف أخذ حيزا كبيرا من مناقشات مؤتمر برلين سواء في نسخته األولى أو الثانية إال أن مخرجاته 

وتفكيك جميع الفصائل املسلحة تبقى مستعصية التطبيق في ظل تعنت حفتر وحلفائه في سحب جميع املرتزقة  

 .  5+5تطبيق بنود الشروط التي وضعتها اللجنة العسكرية املشتركة من كافة املناطق الليبية وذلك التزاما ب وسحبها 

كما أنها تظل بدون تفعيل في ظل عدم وضوح الرؤية نتيجة عدم تحديد اآلليات واملسارات من أجل طي هذا امللف 

ساهمة في الشائك في ظل غياب اإلرادة السياسية لبعض القوى اإلقليمية والدولية الفاعلة على الساحة الليبية وامل

لتنفيذ سحب قواتها من املرتزقة، لذلك   التي لم تظهر لحد اآلن أي مؤشر  الليبي وعلى رأسها روسيا  النزاع  تغذية 

مقابل في  ليبيا  في  االقتصادية  مصالحها  ضمان  أجل  من  استراتيجيا  االستفادة  تريد  تقليص    -مقايضة-فروسيا 

فيظل تقاطع املصالح الدولية واإلقليمية من أبرز التحديات    حضورها أو إنهاء دعمها العسكري لخليفة حفتر. لذلك

 - االستراتيجية -التي تواجه هذا امللف الذي يشكل ورقة في يد بعض القوى وذلك بفعل تنامي مصالحها االقتصادية

 على األراض ي الليبية.

التي كانت سببا رئيسيا في تفاقم   فليبيا تعتبر ساحة لتنازع مصالح العديد من القوى اإلقليمية والدولية، هذه األخيرة

على ضرورة إخراج املرتزقة والقوات    2األزمة الليبية، لذلك فعلى الرغم من التوافق الدولي واإلقليمي في مؤتمر برلين  

األجنبية، إال أن بنود تطبيق هذا امللف ستصطدم بالعديد من املطبات ألن الواقع يظهر تغليب هذه القوى ملصالحها  

 . جيةاالستراتي

   األمنية:-)ج( إشكالية توحيد املؤسسات العسكرية

تعد من املعضالت التي يصعب حلها بدون وجود آليات ردع من يعرقلون مسار توحيد مؤسسات الدولة السيادية 

ومن أبرزها املؤسسات األمنية العسكرية، ففي ظل االنقسام الذي عاشته ليبيا طيلة السنوات املاضية بين الغرب  

فتمسك حفتر وبسط سيطرته   يواجه املسار السياس ي مطب حقيقي، يتمثل في توحيد هذه املؤسسات،  والشرق،

التنفيذية  السلطة  عن  املنبثقة  سواء  بالقرارات  اعترافه  وعدم  والجنوب،  الشرق  في  العسكرية  املؤسسات  على 

اللجنة املشتركة   تل  5+5املؤقتة ومخرجات  أو  األممية  الدولية سواء  القرارات  املؤتمرات  أو  املتعلقة بمخرجات  ك 
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واالجتماعات الدولية في هذا الجانب، وفي ظل االتهامات املتبادلة بينه وبين السلطة التنفيذية التي تتهمه ضمنيا في 

العسكرية، وفي ظل عدم امتثاله وقبوله بأي منطق ممكن أن ال يكون فيه هو اآلمر  -عرقلة توحيد املؤسسات األمنية

 انات.  األول لهذه الكي

كسابقاتها من مناقشات    2تظل هذه النقطة معلقة في ظل غياب أدوات وضغوطات لردعه, فمخرجات مؤتمر برلين  

التسوية السياسية لم تأتي بأي استثناء أو جديد في هذا امللف بدون العناوين الكبيرة الفضفاضة غير الدقيقة، 

في بحيث لم يرسم املؤتمر مخططات لتوحيد هذه املؤسسات وال بها مساعدة الحكومة املؤقتة  التي يمكن  كيفية 

تنفيذ مهامها في هذا املوضوع، وذلك عبر وضع خطة محكمة تكون بدايتها أوال بتنفيذ البنود األولية التي بدونها ال  

األمنية وهي إنهاء ملف إخراج املرتزقة والجماعات املسلحة من -يمكن الوصول ملرحلة توحيد املؤسسات العسكرية

مل التراب الليبي، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة تجميع املعلومات الدقيقة ملعرفة حجم الطاقة البشرية والتسليحية كا

العسكرية، ووضع قوانين تنظيمية تتناسب مع سياق املرحلة التي تعيشها ليبيا وتقسيم تنفيذ بنود -للكيانات األمنية

تقريب وجهات النظر بين مؤسسات الشرق والغرب من أجل هذا امللف عبر مراحل زمنية لضمان نجاحه، وصوال إلى  

 األمنية تحت مسمى وجسم وهيكل تنظيمي واحد.-قبول تصنيف املؤسسة العسكرية

فظرفية املرحلة تستوجب أكثر من أي وقت مض ى البدء بشكل فعلي في عملية توحيد املؤسسات العسكرية واألمنية 

سلسل وتوالي  داعش  أنشطة  تنامي  ظل  في  تعزيز  وذلك  في  سيساهم  توحيدها  مسألة  ألن  اإلرهابية،  التفجيرات  ة 

 املناطق الحدودية والتصدي للظاهرة اإلرهابية وجميع األنشطة اإلجرامية. 

وتسهيل  مالئمة  التمهيد ألرضية  أجل  من  وذلك  واالنقسام.  الفوض ى  لوقف  أساسيا  إطارا  املهمة  هذه  تعتبر  كما 

 .فق خارطة الطريق املحددة من قبل لجنة الحوار السياس ي الليبيالطريق إلجراء االنتخابات العامة و 

 : بين النجاح واإلخفاق2رابعا: سيناريوهات األزمة الليبية ىلع ضوء مؤتمر برلين 
نتيجة للواقع الليبي الذي ال زال يشوبه التوتر على الرغم من التقدم الحاصل في العملية السياسية، يمكن رسم 

 :األزمة الليبية على ضوء مؤتمر برلين وجميع جلسات الحوار الليبي وهماسيناريوهين ملستقبل 
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الليبية: .1 األزمة  خالفات  حل  نجاح  الواقع    سيناريو  ظل  في  تحقيقه  صعب  السيناريو  هذا  يعتبر  بحيث 

السياسية   اإلرادة  التوافق وغياب  يغيب عنها منطق  التي  الداخلية  الخالفات  املتفاقم ومؤشرات  امليداني 

الفاعلة في امللف الليبي ومساهمتها بشكل جدي في تنفيذ مقررات التسوية السياسية لألزمة الليبية، للقوى  

 بتحقيق مجموعة من الشروط لضمان نجاحه وهي
ً
 :لذلك يبقى هذا السيناريو رهينا

تحقيق توافق سياس ي عن طريق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية بين مختلف    على املستوى السياس ي: -

الفرقاء الليبيين يتم التفاهم من خاللها على االنسجام في املواقف وتقسيم األدوار، وذلك في سبيل تسهيل  

يا  الظروف لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن اإلرادة الحقيقية لليبيين، وذلك في سبيل إعادة بناء ليب

 
ً
 ومؤسساتيا

ً
 .موحدة سياسيا

وقف جميع العمليات العسكرية بين أطراف النزاع الليبي، وفتح كل الطرق وإخراج    على املستوى العسكري:  -

تنامي ظاهرة   في  التي ساهمت  امليليشيات  السالح وتفكيك جميع  الليبية ونزع  األراض ي  املرتزقة من  جميع 

 .الليبيةالعنف وتوسيع دائرة القتال داخل األراض ي 

الخارجي:  - املستوى  الخيار    على  تصعيد  في  رئيسيا  سببا  كانت  التي  والدولية  اإلقليمية  األطراف  التزام 

أراضيها واستقالل  واحترام سيادتها  الليبية  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  بعدم  جميع    .العسكري  ووقف 

لنزاع الليبي، خصوصا ملعسكر  أشكال الدعم العسكري والتمويلي الالمحدود الذي قدمته طيلة سنوات ا

سببا في إغراق ليبيا في أتون الفوض ى واالنقسام    2014خليفة حفتر الذي كان دخوله للمشهد الليبي منذ  

 وفتح جبهات قتالية في جميع املناطق الليبية. 

بعد يعتبر هذا السيناريو هو املسيطر ويحكم الفترة الحالية، ف  سيناريو فشل حل خالفات األزمة الليبية: .2

مرور عام ونصف على مؤتمر برلين األول وجميع جلسات الحوار الليبي التي تخللت هذه املدة ما بين عواصم  

عربية وأوروبيةـ أظهرت جميع هذه التجارب بجالء أنه ال يمكن تسوية خالفات األزمة الليبية تحت مظلة  

منطق سياسية املصالح سواء على    سالم هش نتيجة غياب إرادة حقيقية إلنهاء خالفات هذه األزمة وغلبة

مستوى األطراف الداخلية والخارجية. لذلك فالخيار العسكري كان وال يزال الخيار أكثر واقعية على الرغم  

ـ واالنتقال إلى املسار السياس ي، إال  2020من تسكين حدته في ظل اتفاق وقف إطالق النار املوقع في أكتوبر 
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ق مؤشرات الخيار السياس ي في ظل عدم التنفيذ الفعلي لبنود اتفاق  تفو   -الخيار العسكري -أن مؤشراته

وقف إطالق النار وعدم حل الخالفات املتولدة عنه التي ال زالت تراوح مكانها في ظل صعوبة بناء التوافق  

على مجموعة من امللفات منها إنهاء جميع العمليات والتواجد العسكري للمرتزقة والقوات األجنبية وتفكيك  

مليليشيات وحظر توريد السالح إلى ليبيا، والتعجيل في فتح الطرق الرئيسية وعلى رأسها الطريق الساحلي،  ا

 وأيضا اإلسراع في توحيد املؤسسات السيادية الرئيسية...

ويغذي هذا السيناريو وجود صراع سياس ي بين األطراف الليبية التي يسعى كل طرف منها على حدة لفرض سياسته 

التي تتوافق مع مصالحه. ومن ناحية أخرى فقد ساهم فشل السلطة التنفيذية الجديدة بالوفاء بوعودها    وتوجهاته 

في حل الخالفات الرئيسية لألزمة الليبية في ارتفاع مؤشر فشل الحل السياس ي، وذلك في ظل عدم فاعلية مهامها  

ضافة إلى عدم امتالكها لآلليات واألدوات سواء وبطء عملها وضعف مكانتها في تسوية الخالفات الرئيسية لألزمة، باإل 

السياسية أو القانونية أو العسكرية التي يمكن بها فرض إرادتها بما أنها هي املوكول لها تيسير شؤون البالد إلى حين  

 .، ولذلك فتنفيذ مقرراتها يبقى رهين تأشير بعض القوى الداخلية أو الخارجية 2021تنظيم االنتخابات في ديسمبر 

والخارجية وعلى رأسها روسيا واإلمارات تهدف إلى تمديد   -خليفة حفتر-ومن كل ذلك فبعض األطراف الداخلية

أمد الصراع وبالتالي املساهمة في إيصال املسار السياس ي لألزمة الليبية إلى طريق مسدود، هذا األمر الذي سيؤدي  

  .عكاساته وتهديداته الحدود الليبيةإلى مزيد من االضطراب السياس ي واألمني التي ستتجاوز ان 
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