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االفتتـــاحيـــة

آمــالآمــال  االنفراجاالنفراج  

ومخاوفومخاوف  الفشلالفشل
في انفراجة جديدة للمشهد الليبي يمكن القول بأنها األهم منذ سنوات مرت على البالد في دائرة من 
الصراعات والحروب المستمرة ونزيف االقتصاد الذي حول حياة الليبيين الى جحيم ال يطاق،تم االعالن 
عن انتخاب حكومة موحدة جديدة بعد أشهر من االجتماعات والمفاوضات التي فتح اتفاق وقف اطالق 

النار الباب امامها لتتجدد ويتجدد معها امل الليبيين في استعادة بالدهم من براثن الفوضى والعنف.

مجلة »المرصد«

تشكيل حكومة ليبية جديدةتشكيل حكومة ليبية جديدة
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وتمخضت المحادثات التي أجريت 
في ليبيا، الجمعة 05 فبراير 2021، 
تشكيل  عن  المتحدة  األمم  برعاية 
للبالد  جديدة  مؤقتة  حكومة 
الفوضى  لحالة  حل  إيجاد  بهدف 
ليبيا. في  واالنقسام  والعنف 
وحدة  حكومة  على  االختيار  ووقع 
محل  لتحل  مؤقتة  ليبية  وطنية 
البالد  في  المتنافسة  اإلدارات 
ولتشرف  الحرب  مزقتها  التي 
التي تجرى في  االنتخابات  على 

ديسمبر/كانون األول المقبل.
في  المشاركون  وأدلى 
المتحدة  األمم  تقوده  منتدى 
مجلس  لصالح  بأصواتهم 
ثالثة  أعضاء  من  رئاسي 
ورئيس وزراء وذلك في ختام 
المحادثات  من  أيام  خمسة 

في جنيف.أفرزت  نتائج للتصويت على ممثلي السلطة التنفيذية في البالد فوز عبد الحميد 
الرئاسي  المجلس  برئاسة  المنفي  يونس  محمد  وفوز  ليبيا  وزراء  رئيس  بمنصب  دبيبة 

الليبي وموسى الكوني وعبد الله الالفي بعضويته.
ولن يسمح ألي من السياسيين الذي وقع عليهم االختيار بأن يشاركوا في االنتخابات التي 
ستجرى في 24 ديسمبر كانون األول 2021، كما سيخصص 30 في المئة من المناصب 
الحكومية المهمة للنساء.في حين ضمت القائمة الخاسرة رئيس البرلمان الليبي المستشار 

عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.
ولقي انتخاب الحكومة الجديدة ترحيبا في األوساط الليبية حيث أعرب المجلس الرئاسي 
الحالي عن ترحيبه بالسلطة الجديدة، راجًيا أن تتوفر الظروف المالئمة لعملها ونجاحها في 
إجراء االنتخابات بموعدها المقرر.فيما رحب المجلس األعلى للدولة، بالسلطة الجديدة، 

داعًيا إياها إلى »تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها والتعلم من أخطاء سابقتها.
من جانبه هنأ الجيش الليبي الشخصيات الفائزة لشغل مناصب الحكومة الجديدة،وقال 
اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المجلس الرئاسي الجديد هو 
األممية  المبعوثة  أكدت  ذلك  السياسي.وقبل  االتفاق  حسب  الليبي  للجيش  األعلى  القائد 
إلى ليبيا باإلنابة، ستيفاني ويليامز، إن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي كان ُممثال 

بملتقى الحوار السياسي وداعما له.
بتأييد من مختلف  وزاري يحظى  لتشكيل مجلس  يوما  الجديد 21  الوزراء  رئيس  وأمام 
غرب  في  الجهات  كل  مع  التشاور  الجديدة  الحكومة  رئيس  السياسية.وبدأ  المجموعات 
وتعهد  الوزارات،  ستتولى  التي  الشخصيات  وملفات  أسماء  حول  وجنوبها  وشرقها  البالد 

بأنها ستكون حكومة كفاءات )تكنوقراط(، 
حصة المرأة فيها ال تقل عن 30 في المئة، 
من  عليها  المتفق  الطريق  خريطة  حسب 

األمم المتحدة.
الليبيين  دبيبة  دعا  متلفز،  خطاب  وفي 
أجل  الحكومة« من  »االلتفاف حول هذه  إلى 
لجان  »سنشكل  وقال  البالد،  بناء«  »إعادة 
الشعب  مع  للتصالح  ليبية  داخلية  مصالحة 
والقبائل والطوائف المتخاصمة والمتحاربة، 
ميزانية  وسنعد  ستجتمع،  الشرائح  هذه 
خالل  الليبي  التقارب  لتحقيق  الضرر  لجبر 
وجهات  تقريب  على  وسنعمل  العام،  هذا 

تمخضت المحادثات التي أجريت في ليبيا، الجمعة 
تشكيل  عن  المتحدة  األمم  برعاية   ،2021 فبراير   05
حكومة مؤقتة جديدة للبالد بهدف إيجاد حل لحالة 

الفوضى والعنف واالنقسام في ليبيا.

،،،،
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ندخل  كي  الحدود،  أبعد  إلى  الليبية  النظر 
وحروب  عنف  دون  من  موحد  بشكل  االنتخابات 

وأي حساسية بين المدن«.
الليبي  البرلمان  رئيس  جانبه،شدد  ومن 
»إعطاء  ضرورة  على  صالح  عقيلة  المستشار 
سيشكلها  التي  الجديدة«  للحكومة  فرصة 
الجديدة  الحكومة  حادت  »إذا  مضيفًا  دبيبة، 
وبالنسبة  موقف«،  لنا  سيكون  الطريق  عن 
السلطة  في  القيادية  المناصب  لتوزيع 
الليبية الموحدة الجديدة، قال »سيتم توزيع 
كافة«.  ليبيا  أنحاء  على  السيادية  المناصب 
خروج  على  يعمل  أنه  على  صالح  وشدد 
أن هذا  ليبيا، مضيفًا  األجنبية من  القوات 
األمر »سيحدث قريبًا«. وميدانيًا، قال صالح 

إن »الطريق الساحلي سيتم فتحه قريبًا«.
ترحيبا  الجديدة  الخطوة  هذه  ولقيت 
المتحدة  األمم  أعربت  حيث  واسعا  دوليا 
عن دعمها لالتفاق، وقال األمين العام لألمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش »أعتقد أن ذلك 
»أخبار جيدة جدا  أنها  اختراقا«، مضيفا  يمثل 
في بحثنا عن السالم«، بعد اتفاق لوقف إطالق 

النار.
ليبيا  في  األميركي  السفير  شّجع  جانبه،  من 
أجراه مع  اتصال هاتفي  نورالند،خالل  ريتشارد 
الدبيبة، على تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة 
عن  صادر  بيان  سياسية(.وقال  انتماءات  )بال 
السفارة األميركية في طرابلس إن »السفير شجع 
الدبيبة كذلك للعمل على تلبية االحتياجات الملحة 

لليبيين المتعلقة بقضايا رئيسية مثل الكهرباء )..( والتحضير لالنتخابات«.
وانضمت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا إلى الواليات المتحدة في الترحيب بالحكومة 
االنتقالية الليبية الجديدة، لكنها مع ذلك حذرت من أن الطريق »ال يزال طوياًل«،فيما طالب 
االتحاد األوروبي بتشكيل حكومة تحقق المصالحة الوطنية، مشدداً على رفضه أي تدخل 
للتعامل  مستعدة  موسكو  أن  الروسية  الخارجية  وزارة  وأعلنت  البالد،  في  أجنبي  عسكري 

بشكل بناء مع الحكومة الجديدة في ليبيا.
وتواجه الحكومة الليبية الجديدة،عقبات عديدة لعل ابرزها انقسام البرلمان بين الشرق 
والغرب، ما يهدد عملية منحها الثقة في اآلجال القانونية لمباشرة مهامها.وتنّص خريطة 
الطريق الموضوعة لحل األزمة الليبية على 
ثقة  على  الحكومة  تلك  تحصل  أن  وجوب 
تحديا  يمثل  ما  »مجتمعا«،وهو  البرلمان 
البرلمان  توحيد  جهود  أّن  خاصة  كبيرا 

الليبي فشلت حتى اآلن
بكر  أبو  النواب  مجلس  عضو  ودعا 
البرلمان  بلم شمل  المجلس  أعضاء  بعيره 
وااللتقاء في جلسة قانونية مكتملة النصاب 
طريق  عن  أو  محددة  ليبية  مدينة  في 
ظروف  ظل  في  الحديثة  التقنية  وسائل 
جائحة كورونا الحالية لتذليل الصعاب التي 
الوطنية  االستحقاقات  ،لتنفيذ  تواجههم 
التنفيذية  للسلطة  الثقة  منح  رأسها  وعلى 

صالح  عقيلة  المستشار  الليبي  البرلمان  رئيس  شدد 
الجديدة«  للحكومة  فرصة  »إعطاء  ضــرورة  على 
الحكومة  حادت  »إذا  مضيفًا  دبيبة،  سيشكلها  التي 

الجديدة عن الطريق سيكون لنا موقف«.

،،،،
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الجديدة وتسهيل عملية االنتقال 
السياسية  وتسليم  الديمقراطي 
الشعب  من  منتخبة  ألجسام 

الليبي.
النواب،  مجلس  عضو  وأكد 
بدوره،  الرعيض،  محمد 
مجلس  يلتئم  أن  ضرورة 
المرحلة،  هذه  خالل  النواب 
النواب  يبذله  ما  إلى  مشيراً 
والجنوب  والغرب  الشرق  في 
من جهود كبيرة، وقال لقناة 
من  أكثر  إن  الحدث«،  »ليبيا 
وافقوا   ،)102( نائب   100
التي  الجلسة  حضور  على 
ستعقد في صبراتة نهاية 
حيث  المقبل،  األسبوع 
منها  الهدف  سيكون 

لملمة المجلس وطرح بعض التعديالت على الالئحة الداخلية واعتماد مخرجات جنيف.
وباالضافة الى ذلك،تواجه الحكومة الليبية الجديدة معظلة الوجود التركي في األراضي 
الليبية والذي يمثل عامل توتر كبير بين الفرقاء خاصة في ظل استمرار انقرة في محاوالتها 
لتأجيج الصراعات في البالد متجاهلة التطورات االخيرة في المشهد السياسي والدعوات 

الدولية المتواصلة النهاء التدخالت الخارجية في البالد
فالرئيس التركي رجب اردوغان استبق تشكيل الحكومة الجديدة ليعلن استمرار وجود 
ليبيا تحت مزاعم »مطالب شعبية«،وأكد على لسان مستشاره ياسين أقطاي،إن  بالده في 
الحكومة االنتقالية الليبية تدعم دور أنقرة في ليبيا وال تعارض الوجود العسكري التركي 

في البالد.
وقال أقطاي، إن »االتفاقيات التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، برئاسة 
المؤقتة  الحكومة  باختيار  يتأثرا  لن  ليبيا  في  التركي  العسكري  والوجود  السراج،  فايز 
الوجود  وال  االتفاقيات  تلك  تعارض  ال  الجديدة  المؤقتة  الحكومة  أن  الجديدة«.وأضاف 
التركي في ليبيا، بل »على العكس تدعم الدور التركي هناك«.وأشار إلى أن االتفاقيات التي 
أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية هي اتفاقيات دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات 

األخرى.
انتقد فيها  أردوغان،  التركي رجب طيب  للرئيس  أقطاي، عقب كلمة  وجاءت تصريحات 
دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ألنقرة لسحب قواتها من ليبيا، قائال، إن القوات 
التركية »موجودة تلبية لدعوة من حكومتها الشرعية«،مضيفا أن بالده عندما ترسل قواتها 

إلى مكان ما، فهي تفعل ذلك من أجل السالم.على حد زعمه.
ولم يتوقف االمر حد التصريحات بل واصلت انقرة تحركاتها ميدانيا لتدعيم وجودها في 

لحقوق  السوري  المرصد  كشف  حيث  ليبيا 
من  دفعة  عودة  عملية  توقف  اإلنسان، 
ليبيا  الموالية ألنقرة من  الفصائل  مرتزقة 
إلى سوريا والتي كان من المفترض أن تتم 
عبر  المرصد  الفائتة.وبين  الساعات  خالل 
بأن   أفادت  مصادره  أن  االلكتروني  موقعه 
والبالغ  للعودة  تحضروا  الذين  المقاتلين 
بإيقاف  إبالغهم  تم   ،140 نحو  عددهم 

عملية عودتهم دون إيضاح األسباب.
السوري،  المرصد  أكد  ذلك  وقبل 
المرتزقة  من  جديدة  دفعة  تركيا  تجهيز 
إلى  إليفادها  ألنقرة  الموالين  السوريين 

تنّص خريطة الطريق الموضوعة لحل األزمة الليبية 
ثقة  على  الحكومة  تلك  تحصل  أن  وجوب  على 
البرلمان »مجتمعا«،وهو ما يمثل تحديا كبيرا خاصة 

أّن جهود توحيد البرلمان الليبي فشلت حتى اآلن.

،،،،
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ليبيا، مقابل عودة دفعة مماثلة.
وقال المرصد السوري، في بيان 
تبديل  عملية  تجري  تركيا  إن  له 
مرتزقة، حيث من المنتظر وصول 
دفعة من المقاتلين السوريين من 
سوريا،  إلى  ومنها  تركيا  إلى  ليبيا 
تجهيز  مقابل  مقاتال،  بـ140  تقدر 
سوريا  من  لخروجها  مماثلة  دفعة 

نحو تركيا ومنها إلى ليبيا.
التركية  التحركات  وتتناقض هذه 
المرتزقة  الليبية الخراج  الدعوات  مع 
والقوات االجنبية من االراضي الليبية.

 5+5 العسكرية  اللجنة  أكدت  حيث 
في البيان الختامي، على ضرورة تنفيذ 
الموقع  النار  إطالق  ووقف  وأحكام  بنود 
في 23 أكتوبر الماضي وإخراج المرتزقة 
اللجنة  وكررت  فوراً.  األجنبية  والقوات 
مطالبها لمجلس األمن والدول المتابعة لمخرجات مؤتمر برلين بإلزام الدول التابعة لها  

بإخراج المقاتلين األجانب وسحبهم فوراً من األراضي الليبية.
كما تتناقض تصريحات وتحركات االتراك مع الدعوات الدولية، وآخرها تلك التي صدرت 
ليبيا.كما  القوات األجنبية من  الذي طالب بسحب كل  الدولي  أيام عن مجلس األمن  قبل 
ويليامز،  ستيفاني  ليبيا  في  باإلنابة  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  دعت 
»الليبيين يريدون  الحرب، مؤكدة أن  التي مزقتها  البالد  المرتزقة األجانب من  الى خروج 
»ما  إن  األمريكية  أن(  أن  )سي  لقناة  لها  حديث  في  ويليامز  وقالت  القرار«.  صنع  استعادة 

يقارب من 20 ألف مقاتل أجنبي يحتلون 10 قواعد داخل ليبيا.
تقوده  ليبيا  في  للتوغل  سنوات  منذ  سعى  حيث  غريبا  التركي  النظام  موقف  يعتبر  وال 
أطماعه في نهب الثروات والتمدد في المنطقة ضمن مخططات استعمارية.لكن الغريب 
كان موقف رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة،الذي قال إنه سيكون هناك 
تضامن  »لدينا  التركية  »األناضول«  وكالة  مع  حوار  في  مضيفًا  وليبيا،  تركيا  بين  تضامن 
كبير مع الدولة والشعب التركيين. تركيا حليفة وصديقة وشقيقة، وعندها من اإلمكانات 
الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. وتركيا تعد من الشركاء 

الحقيقيين لنا«.
ويشير كثيرون الى ان دبيبة تناسى حجم االنتهاكات والجرائم التي مارستها تركيا في 
الطريق  خارطة  عكس  وجودها  تدعيم  باتجاه  األخيرة  تحركاتها  تناسي  يحاول  كما  ليبيا 
دبيبة  أن  الى  اعالمية  تقارير  الحالي.وتشير  منصبه  الى  الوصول  من  مكنته  التي  األممية 
حول  كبيرة  تساؤالت  يطرح  ما  وهو  وأنقرة«  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  من  مقّربًا  »يعتبر 

مدى قدرته واستعداده الستعادة السيادة الليبية المنتهكة من تركيا.
يبقى القول بأن التطورات األخيرة في المشهد الليبي تمثل انفراجة كبيرة ومصدر امل 
سنوات  بعد  بالدهم  استعادة  في  لليبيين 
كما  الطريق  والحروب.لكن  الصراعات  من 
والمخاوف  طويال«  »مازال  الكثيرون  قال 
الزالت قائمة فالوضع في البالد ما زال هشًا، 
وانتشار  التركية  التدخالت  بسبب  سواء 
المسلحة  الميليشيات  بسبب  أو  مرتزقتها، 
الخاليا  عن  ناهيك  المختلفة  الوالءات  ذات 
وستواجه  االجرامية،  والعصابات  االرهابية 
لحصر  كبيرة  صعوبات  الجديدة  الحكومة 
األمن  واستعادة  الدولة  بيد  السالح 

واالستقرار.

عن  االنسان  لحقوق  السوري  المرصد  كشف 
المرتزقة السوريين  تجهيز تركيا دفعة جديدة من 

الموالين. 

،،،،
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من هممن هم
قادة ليبيا الجددقادة ليبيا الجدد

فازت قائمة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الحكومة الموحدة، عبد الحميد 
دبيبة ،في جولة فاصلة جرت الجمعة 5 فبراير )شباط( 2021 ،بثقة الناخبين في لجنة الحوار 
الليبي بجنيف، لتتشكل منها السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بحصولها على أصوات 39 
ناخبًا، مقابل 34 صوتوا لقائمة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ووزير الداخلية في “حكومة 

الوفاق”، فتحي باشاغا.

رمزي الزايري

؟؟
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الجديد  الرئاسي  المجلس  رئيس  اسم  ويرتبط 
التركية،  الليبية  باالتفاقية  المنفي  يونس  محمد 
طرده  وتم  اليونان،  في  لليبيا  سفيرا  المنفي  كان  حيث 
على  أثينا  من  اعتراضا  لليونان  صالح  عقيلة  زيارة  بعد 
الوفاق  حكومة  بين  الموقعة  التركية  الليبية  االتفاقية 

الوطني والحكومة التركية عام 2019.
ويرجع المنفي في أصوله إلى قبيلة “المنفه” في مدينة 
طبرق شرقي ليبيا، وهو عضو سابق في المؤتمر الوطني 
العام ومن المنشقين عنه من حزب تحالف القوى الوطنية، 

ويعد من المعارضين لعقيلة صالح وخليفة حفتر.
الحميد  عبد  الجديدة  التشكيلة  في  الحكومة  رئيس  أما 
دبيبة فينحدر من مدينة مصراتة غربي ليبيا، ويعد من رجال 
األعمال الليبيين، وأدار مجموعة من شركات البناء والتطوير، 
الليبية  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  حاليا  ويشغل 

للتنمية واالستثمار القابضة.
الدبلوماسية  جوالته  خالل  من  فترة  منذ  دبيبة  ويسعى 
السراج،  فايز  الوطني  الوفاق  حكومة  رئيس  لخالفة  الخارجية 
وهو مقرب من رجل األعمال المعروف علي دبيبة، عضو ملتقى 

الحوار الليبي.
من  الكوني  موسى  الرئيس  نائب  المنفي  قائمة  وتضم 
الرئاسي  المجلس  في  سابق  نائب  وهو  الجنوب،  عن  الطوارق 

الرئاسي  المجلس  وفاء  بعدم  وصفه  ما  بسبب  منه  االنسحاب  وقرر  الوفاق  بحكومة 
الزاوية  النواب عن مدينة  القائمة عضو مجلس  بالتزاماته، كما تضم  السراج  بقيادة 

غربي ليبيا عبد الله الالفي.

محمد المنفي
 ،1976 عام  طبرق  مدينة  مواليد  من  المنفي،  بوحويش  بشير  يونس  محمد  هو 
قبيلة  من  وينحدر  طبرق،  جامعة  في  الهندسة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حاصل 

المنفة العربية شرق ليبيا.
الحكومة  منه  تطلب  أن  قبل  اليونان،  لدى  الوفاق  لحكومة  سفيراً  المنفي  عمل 
اليونانية نهاية 2019 مغادرة البالد، بعد اتفاق مثير للجدل أبرمته حكومة الوفاق مع 

تركيا لترسيم الحدود.
كما كان عضواً بمجلس الدولة، وعضواً ورئيس لجنة اإلسكان والمرافق بالمؤتمر 

الوطني العام سابقًا )أول برلمان بعد ثورة 2011(.
النشطة  القيادات  من  المنفي  وكان 
الدارسين  الليبيين  الطالب  رابطة  في 
طلبة  “اتحاد  لواء  تحت  فرنسا  في 
المتحمسين  أكثر  ومن  الجماهيرية”، 
معمر  الراحل  الرئيس  قادها  التي  للثورة 
القذافي عام 1969. وبعد أحداث فبراير 
وفاز   2012 النتخابات  ترشح   ،2011
ورئيس  العام  الوطني  المؤتمر  بعضوية 
بالمؤتمر  والمرافق  اإلسكان  لجنة 

الوطني العام.

عبد الحميد دبيبة
الثري  األعمال  ورجل  المهندس  ولد 
عبد الحميد دبيبة عام 1959 في مصراتة 
مصراتة  أعمال  رجال  أنجح  أحد  وهو 

محمد  الجديد  الرئاسي  المجلس  رئيس  اسم  يرتبط 
حيث  التركية،  الليبية  باالتفاقية  المنفي  يونس 
طرده  وتم  اليونان،  في  لليبيا  سفيرا  المنفي  كان 
بعد زيارة عقيلة صالح لليونان اعتراضا من أثينا على 

االتفاقية الليبية التركية .

،،،،
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في  ماجستير  شهادة  ويحمل  أبناء،  لستة  وأب  ،متزوج 
تقنيات التخطيط والبناء من جامعة تورونتو الكندية.

شغل في عهد القذافي عدة مسؤوليات مهمة، وكان 
كان  حيث  الراحل،  الرئيس  من  المقربين  دائرة  ضمن 
واالقتصادية  الصناعية  الفورة  من  المستفيدين  أحد 

التي شهدتها ثالث أكبر مدن ليبيا.
وهي  واالستثمار،  للتنمية  الليبية  الشركة  إدارة  وتولى 
بناء،  مشاريع  على  خاصة  وأشرف  كبيرة.  حكومية  شركة 
بينها ألف مسكن في مدينة سرت مسقط رأس القذافي، 

ومجّمع إداري في منطقة الجفرة. 
أنجح  أحد  ليصبح  البناء  مجال  من  ثروته  دبيبة  وبنى 
رجال أعمال مصراتة إلى جانب ابن عمه علي دبيبة، وفتحت 

تحقيقات بحقهما في ليبيا ودول أخرى بتهمة االختالس.
الحوار  ابن عمه علي من بين 75 مشاركا في ملتقى  وكان 
الثاني/ تشرين  في  المتحدة  األمم  أطلقته  الذي  السياسي 

جديدة  انتقالية  سلطة  الجمعة  وانتخب  تونس،  من  نوفمبر 
ثالثة  من  رئاسي  ومجلس  وزراء  )رئيس  مسؤولين  أربعة  من 

أعضاء(.
وترأس عبد الحميد دبيبة أيضا جهاز تنمية وتطوير المراكز 
البنى  تحديث  مكلفة  ضخمة  عامة  استثمار  هيئة  وهي  اإلدارية، 
التحتية الليبية وكانت تحت إدارة علي دبيبة بين 1989 و2011. 

ويعتبر مقربا من جماعة »اإلخوان المسلمون« وأنقرة التي لها مصالح اقتصادية في 
مصراتة، ويترأس مجموعة تجارية لها فروع في أنحاء العالم بما فيها تركيا. 

على  وحافظ  المستقبل  ليبيا  حركة  دبيبة  الحميد  عبد  أسس   ،2011 أحداث  بعد 
حضور متواضع في الساحة السياسية. 

انتقالية ستدوم  لفترة  بالنسبة  انتخابه طموحا  قبيل  اقترحه  الذي  البرنامج  ويبدو 
بالكاد عشرة أشهر ويفترض أن تخرج البالد من عشرة أعوام من الفوضى وصوال إلى 

انتخابات تشريعية ورئاسية في كانون األول/ديسمبر. 
ويرغب رئيس الوزراء الجديد في إنشاء وزارة للمصالحة الوطنية وتقليص الفوارق 
بين مرتبات الموظفين وتقسيم البلد إلى مناطق أمنية، وحّل مشكلة االنقطاع المطول 

للكهرباء خالل ستة أشهر. 
وتعّهد أيضا بالعمل على إعادة كبار المستثمرين األجانب الذين هجروا ليبيا بعد 

2011، وخلق وظائف للشباب ال تكون بالضرورة في الجيش والشرطة. 

موسى الكوني
“الطوارق”  قبائل  من  الكوني  ينحدر 
بمدينة غدامس جنوب  وولد  االمازيغية، 
األصغر  الشقيق  وهو  طرابلس،  غرب 
“ابراهيم  الشهير  واألديب  للروائي 

الكوني”.
سفير  منصب  يشغل  الكوني  وكان 
ليبيا في “مالي” أيام نظام العقيد الليبي 
معمر القذافي، قبل أن يعلن انشقاقه عن 
الليبية  الثورة  أحداث  خلفية  على  النظام 

عام .2011
رئيس  نائب  الكوني منصب  كما شغل 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
الوطني عن الجنوب الليبي، قبل أن يتقدم 

باستقالته من المجلس.

ينحدر عبد الحميد دبيبة من مدينة مصراتة غربي ليبيا، 
من  مجموعة  وأدار  الليبيين،  األعمال  رجال  من  ويعد 
شركات البناء والتطوير، ويشغل حاليا منصب رئيس 
واالستثمار  للتنمية  الليبية  الشركة  إدارة  مجلس 

القابضة.

،،،،
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هو إحدى الشخصيات الليبية السياسية الدبلوماسية والذي عمل في وظيفة قنصل 
عام في دولة مالي في عهد نظام معمر القذافي ،وهو إحدى الزعماء المعروفين للقبائل 
الليبية، وكان قد قدم استقالته من منصبه كـ نائب رئيس المجلس التشريعي في يوم 

االثنين 2/ يناير 2017م.
نشأ موسى الكوني في جنوب ليبيا، وهو ابن بلكاني الكوني من رموز الجهاد الليبي 
أيام الغزو االيطالي والفرنسي، أيضًا، وأخ الكاتب المشهور وزعيم قبائل الطوارق الليبية 
إبراهيم الكوني، وقام موسى الكوني بالتدريس في المدن الليبية كإداري في  الشاطئ 

وأوباري وفي سيها، بعدها انتقل للسكن في طرابلس.
شغل  وقد  الليبية  الطوارق  قبيلة  بوابة  دخل  عندما  السياسية  تجربته  بداية  كانت 

عدة مناصب يمكن ذكرها في النقاط التالية:
    في عام 1985م شغل منصب مدير المواصالت في منطقة أوباري.

    في عام 1989م تم تعيينه أمينًا للجنة الشعبية العامة لمواصالت.
    وفي عام 1993م شغل منصب أمين اللجنة الشعبية في فيزان.
    في عام 1994م قدم استقالته من المنصب الذي كان يشغله.

الجزء  في  كيدال  في مدينة  العام  ليبيا  دولة  تعيينه قنصل  تم  عام 2005م  في      
إلى  انتقل  ثم  مالي،  دولة  من  الشمالي 

العاصمة باماكو.

عبد الله الالفي
مواليد  من  الالفي  حسين  الله  عبد 
ممثل  ،وهو  الزاوية  بمدينة   1/9/1968
الرئاسي  المجلس  في  الغربية  المنطقة 
إدارة  بكالوريوس  على  ،متحصل 
القطاع  في  طويلة  سنينا  وعمل  أعمال 

المصرفي.
في عام 2014 انتخب لعضوية مجلس 
ترشحه  حتى  ذلك  في  استمر  و  النواب 

لعضوية المجلس الرئاسي.

الكوني  موسى  الرئيس  نائب  المنفي  قائمة  تضم 
عن  النواب  مجلس  الجنوب،وعضو  عن  الطوارق  من 

مدينة الزاوية غربي ليبيا عبد اهلل الالفي.

،،،،
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شريف زيتوني

كواليسكواليس  تشكيل تشكيل 
السلطة الجديدةالسلطة الجديدة  ودورها ودورها 

في المرحلةفي المرحلة  القادمةالقادمة
في  عاديا  يكن  لم  الجاري  فبراير  في  الخامس  يوم 
تخرج  فارقة  لحظة  التاريخ  هذا  يكون  ربما  ليبيا. 
عصفت  عميقة  أزمات  من  نهائيا  البالد 
بكيانها.  تعصف  وكادت  مؤسساتها  بأغلب 
فالسنوات العشر الماضية كانت شاهدا على مأساة 
أن  يمكن  التي  المساوئ  كل  فيها  اجتمعت  حقيقة 

تجتمع على شعب ما. حروب على كل الواجهات وفي 
مهجرون.  وسكانها  محطمة  مدن  المناطق.  كل 
اقتصاد منهار وينخره الفساد والفوضى. مؤسسات 
منقسمة بين شرق البالد وغربها. ال شءي كان يوحي 
الحرب في أغسطس  إلى حين توقف  بانتهاء األزمة 

من العام الماضي.
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تغّيرت  عمقها  بكل  كاملة  أزمة  تحّركت.  كثيرة  مياه  فبراير،  و5   2020 أغسطس  بين 
مساراتها نحو وضع مختلف تماما. في بداياتها كانت اتصاالت ولقاءات تمهيدية فرضتها 
ظروف مختلفة وخيارات قوى إقليمية لتنتهي بحوارات رسمية بين الفرقاء على طاولة واحدة. 
الكبرى، ثم في جنيف  النقلة  أين كانت  بالمغرب على مراحل ثم بتونس  من برلين مرورا 
المدينة التي ستبقى شاهدة، على حالة ليبية جديدة تطوي خالفات الماضي وتتجه نحو 
بناء دولة جديدة موحدة لكل الليبيين، وهم من يحددون مستقبلها السياسي ومن يمثلهم 
في المؤسسات السياسية التي عانت من سنوات التقسيم أو هكذا يحلمون على األقل. كلها 
تطورات تسارعت لتنتهي أخيرا بسلطة تنفيذية سعت أطراف كثيرة باختالفاتها أن تصل 

إليها تجنبا لمزيد األزمات ورأفة بشعب أرهقته سنوات االقتتال.
الحديث عن حوار سياسي ليبي، ليس جديدا. بعد أشهر من اتفاق الصخيرات الذي أبرم 
وخارجيا،  داخليا  لها  أريد  مثلما  تسير  ال  األمور  أن  واضحا  كان   ،2015 نهاية  المغرب  في 
العودة  بضرورة  دعوات  خرجت  ذلك  وعلى 
للحل.  الوحيد  السبيل  باعتباره  الحوار  إلى 
مجرد  من  أعمق  كانت  وقتها  فالخالفات 
قبوال  تلقى  ال  أطراف  بين  صورية  جلسات 
كانا  الحسابات  وتصفية  واإلقصاء  داخليا، 
»الصخيرات«  يكون  أن  وعوض  السائدين، 
حالة  من  عمق  لليبيين،  جامعة  حالة 
كانت  نفق  في  البالد  ودخلت  االنقسام، 
الوحيدة هو الشعب  نهايته حرب ضحيتها 
إقليمية  حتى  كبيرة  خالفات  وسط  الليبي، 
يراه  الذي  حليفه  يدعم  طرف  كل  ودولية، 

أقرب لخياراته.
من  العديد  عقدت  الصخيرات،  بعد 
اللقاءات في أكثر من عاصمة عربية وغربية 
حاول  نهائي.  حل  إلى  الوصول  أجل  من 
غسان سالمة المبعوث األممي األكثر تحركا 
 ،2017 مارس  في  تكليفه  منذ  األزمة  في 

مأساة  على  شاهدا  كانت  الماضية  العشر  السنوات 
حقيقة اجتمعت فيها كل المساوئ التي يمكن أن 
الواجهات  كل  على  حروب  ما.  شعب  على  تجتمع 
وفي كل المناطق. مدن محطمة وسكانها مهجرون. 
مؤسسات  والفوضى.  الفساد  وينخره  منهار  اقتصاد 
منقسمة بين شرق البالد وغربها. ال شيء كان يوحي 
الحرب في أغسطس  األزمة إلى حين توقف  بانتهاء 

من العام الماضي.

،،،،
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العمل في  باعتباره دبلوماسيا مخضرما خاض مسيرة طويلة من  الليبية  األزمة  أن ينهي 
أكثر من عاصمة، وقادما من بيئة عربية، مدركة لتعقيدات الوضع، واعتقد أنه سينجح في 
المهمة التي فشل فيها سابقوه، لكن كل محاوالته رغم الدعم الدولي الكبير لها، لم تصل 
إلى أي نتيجة بل إن سنتها األخيرة كانت حرب كسر عظام بين الجيش وقوات الوفاق، جعلته 

يرمي المنديل متحججا بظروف خاصة.
بعد مغادرة غسان سالمة، استلمت المبعوثة باإلنابة ستيفاني وليامز الملف. الواقع أن 

خاصة  كبيرا،  يكن  لم  معها  التفاؤل  حجم 
على  قائمة  حربا  كانت  استالمها  فترة  أن 
عتبات طرابلس، والكثيرون كانوا يعتقدون 
لكن  المعركة لصالحه،  الجيش سينهي  أن 
تغيرت مسارات الحرب بعد أن قررت تركيا 
السراج،  فائز  حليفها  مع  المباشر  التدخل 
نحو  الجيش  ويتأخر  األوراق  خلق  لُيعاد 
كان  الذي  الخط  وهو  الجفرة،  سرت  خط 
ففي  الليبية.  الحرب  في  المفصل  أيضا 
توقفت   ،)2020 أغسطس   8( التاريخ  ذلك 
الطرفين  بين  اتفاق  شبه  في  المعركة 
هدنة  عن  الحديث  وبدأ  المتصارعين، 
المغرب  في  مكررة  لقاءات  أعقبتها  دائمة 
تم  النار  إطالق  وقف  على  باتفاق  انتهت 
الماضي  العام  من  أكتوبر  نهاية  توقيعه 
في جنيف، وهي المدينة التي ستكون أيضا 

مقر اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.
والحوارات  التمهيدية  اللقاءات  وبعد 
وبرلين  وجنيف  القاهرة  بين  المباشرة  غير 
والمغرب، كانت تونس مقرا لحوار سياسي 

تحرّكت.  كثيرة  مياه  فبراير،  و5   2020 أغسطس  بين 
وضع  نحو  مساراتها  تغيّرت  عمقها  بكل  كاملة  أزمة 
مختلف تماما. في بداياتها كانت اتصاالت ولقاءات 
قوى  وخيارات  مختلفة  ظروف  فرضتها  تمهيدية 
على  الفرقاء  بين  رسمية  بحوارات  لتنتهي  إقليمية 
طاولة واحدة. من برلين مرورا بالمغرب على مراحل 
جنيف  في  ثم  الكبرى،  النقلة  كانت  أين  بتونس  ثم 
ليبية  حالة  على  شاهدة،  ستبقى  التي  المدينة 
جديدة تطوي خالفات الماضي وتتجه نحو بناء دولة 

جديدة موحدة لكل الليبيين.

،،،،
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مباشر في بداية نوفمبر بهدف اختيار ممثلي السلطة التنفيذية، وتحديد المناصب العليا 
في الدولة واالتفاق على تاريخ لالنتخابات يحدد فيها الليبيون من يمثلهم بشكل مباشر 
التفاؤل  ورغم  مضت.  التي  السنوات  خالل  فشلها  أثبت  التي  الخارجية  الخيارات  عن  بعيدا 
ستيفاني  األممية  للمبعوثة  اإليجابية  والتصريحات  تونس  حوار  على  طغى  الذي  النسبي 
وليامز التي ترأست الحوار لكنه فشل في االتفاق على أسماء المرشحين للسلطة الجديدة 
والطريقة التي سيتم بها تشكيلها، باإلضافة إلى الشك الذي دخل إلى بعض المشاركين 
حول الدور الذي تلعبه البعثة األممية وعدم الحسم في مسألة الندخل الخارجي وعدد من 
لالنتخابات  تاريخ  تحديد  في  األقل  على  نجح  تونس  متلقى  لكن  األخرى،  الهامة  الملفات 
العامة في البالد )24 ديسمبر 2012(. وإذا فشل لقاء تونس في ما تم التخطيط له حول 
طريق  خارطة  حددت  وجنيف  غدامس  في  الالحقة  الحوارات  فإن  للدولة،  العليا  المناصب 
وبرنامج عمل للفرقاء أكثر وضوحا ورضى. وبعد ليست قصيرة من الحوار واللقاءات، كانت 
التي ستكون على  للشخصيات  الحوار  انتخاب ممثلي  مع  السويسرية على موعد  المدينة 
رأس المجلس الرئاسي والحكومة الليبيين، واللذين سيسيران المرحلة المقبلة إلى تاريخ 
العام  نهاية  عقدها  المزمع  االنتخابات 

الجاري.
 5 تاريخ  إلى  الوصول  أن  القول  خالصة 
الصفحات  سهال.  يكن  لم  ليبيا،  في  فبراير 
الدماء  من  بالكثير  موشحة  كانت  السابقة 
لكيان  مهددة  كانت  كما  الغائرة،  والجراح 
أن  في  مضى  وقت  أي  من  أحوج  هو  بلد 
هدمه  تم  ما  وبناء  استقراره،  يستعيد 
السلطة  تكون  ربما  الحرب.  سنوات  في 
جديد  عصر  نحو  األمل  واجهة  الجديدة 
لكل الليبيين، لكن هذا بالتأكيد لن يكون 
وحتى  الكثيرون،  ينتظرها  التي  بالسهولة 
ولكي  تهدأ  لكي  وقتا  تحتاج  الخالفات 
ُتستعاد الثقة بين فرقاء فهموا أخيرا أن لغة 
التصعيد ال نتائج لها إال تنمية األحقاد وجر  
في  مبرر  أي  لها  يعد  لم  معارك  نحو  البالد 

الظروف الحالية.

بعد  جديدا.  ليس  ليبي،  سياسي  حوار  عن  الحديث 
المغرب  في  أبرم  الذي  الصخيرات  اتفاق  من  أشهر 
أريد  مثلما  تسير  ال  األمور  أن  واضحا  كان   ،2015 نهاية 
لها داخليا وخارجيا، وعلى ذلك خرجت دعوات بضرورة 

العودة إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد للحل.

،،،،
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مثلت األحداث األخيرة في ليبيا محور حديث معمق في الساحة السياسية والدبلوماسية في المنطقة 
بأسرها، بعد نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة التي 

ستتولى زمام المرحلة االنتقالية تمهيدا لالنتخابات العامة المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري.

رامي التلغ

السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا 

ترحيب موّسعترحيب موّسع
و إنتظارات كبرىو إنتظارات كبرى
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السياسي  الحوار  الليبية بعد أن وصل قطار ملتقى  التفاؤل األوساط  إذ سادت حالة من 
الليبي، في جنيف، إلى محطة مهمة، باختيار مجلس رئاسي، ورئيس حكومة موحدة، ليصبح 

محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبه رئيسًا للحكومة.
الليبي سلطة  الحوار السياسي  إزاء اختيار منتدى  الفعل اإلقليمية والدولية  وتتالت ردود 
جديدة لقيادة البالد، فيما تعهدت القوى الغربية بفرض احترام االتفاق ومعاقبة منتهكيه.

الحوار  منتدى  إليه  توصل  الذي  باالتفاق  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  رحبت  إذ 
السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة وموحدة لقيادة البالد.

إلى ضمان  الفاعلة  الليبية  السلطات والجهات  أوروبي مشترك جميع  أميركي  ودعا بيان 
أن  على  البيان  شدد  كما  الجديدة.  التنفيذية  السلطة  إلى  للسلطة  وبّناء  سلس  تسليم 
الحكومة المؤقتة الجديدة -التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف- يجب أن تكون شاملة 

وتسمح بتمثيل جميع الليبيين.
يهدد  من  كل  لمحاسبة  استعدادهما  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  وأكدت 

االستقرار أو يقوض العملية السياسية في ليبيا.
من جانبه، طلب مجلس األمن الدولي من األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
نشر فريق أممي في ليبيا على وجه السرعة بهدف إرساء األساس آللية مراقبة وقف إطالق 
»إعادة  مهمة  االنتقالي  المجلس  إلى  ستوكل  إنها  المتحدة  األمم  وتقول  البالد.  في  النار 
األمن«  وضمان  الدولة  مؤسسات  توحيد 

حتى االنتخابات المقبلة.
لألمم  العام  األمين  قال  نيويورك،  وفي 
أن  »أعتقد  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 
ذلك يمثل اختراقا«، مضيفا أنها »أخبار جيدة 
جدا في بحثنا عن السالم« بعد اتفاق لوقف 

إطالق النار.
وفرنسا  ألمانيا  حكومات  وانضمت 
المتحدة  الواليات  إلى  وبريطانيا  وإيطاليا 
الليبية  االنتقالية  بالحكومة  الترحيب  في 
»ال  الطريق  أن  من  حذرت  لكنها  الجديدة، 

يزال طويال«.
الروسية  الخارجية  وزارة  تمنت  بدورها، 

أن  بعد  الليبية  األوساط  التفاؤل  من  حالة  سادت 
في  الليبي،  السياسي  الحوار  ملتقى  قطار  وصل 
رئاسي،  مجلس  باختيار  مهمة،  محطة  إلى  جنيف، 

ورئيس حكومة موحدة.

،،،،
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للفريق الجديد »حل جميع القضايا الصعبة في الفترة االنتقالية بنجاح«، ومن بينها تنظيم 
استفتاء على الدستور وانتخابات عامة.

وفي السعودية، رحبت وزارة الخارجية -في بيان- بنتائج التصويت على تشكيل السلطة، 
معربة عن تطلعها لتحقق األمن واالستقرار في ليبيا.

كما رحبت الخارجية الكويتية في بيان لها بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة.
وأعربت عن أملها أن يحقق هذا اإلنجاز تطلعات الشعب الليبي في األمن واالستقرار.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية -في بيان- إن القاهرة ترحب بنتائج تصويت 
الملتقى، داعية الليبيين إلى االستمرار في إعالء المصلحة العليا لبالده.

مؤكدة  الجديدة،  الليبية  التنفيذية  السلطة  بتشكيل  اإلماراتية  الخارجية  رحبت  كذلك، 
-في بيان- تعاونها الكامل مع السلطة الجديدة.

بدورها رحبت مملكة البحرين بما أعلنته بعثة األمم المتحدة إلى ليبيا من انتخاب ممثلي 
السلطة التنفيذية المؤقتة بدولة ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، أهمية الخطوة في إرساء األمن واالستقرار 
في ليبيا، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق للسلم والتنمية واالزدهار.

وثمنت الجهود الموفقة التي قامت بها األمم المتحدة للتوصل إلى هذا االتفاق، داعية 
كافة مكونات المجتمع الليبي إلى السير على نهج السالم وتغليب الصالح الوطني،وجددت 

موقف المنامة الداعم لدولة ليبيا بما يحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
التعاون  لمجلس  العام  األمين  رحب  كما 
األشقاء  بـ«اتفاق  الحجرف  نايف  الخليجي 
التنفيذية  السلطة  اختيار  على  ليبيا  في 
الرئاسي  بالمجلس  المتمثلة  الجديدة 

ورئيس الوزراء«.
وأعرب عن أهمية هذه الخطوة للوصول 
األمن  يحقق  بما  والشامل  الدائم  الحل  إلى 
ويلبي  ليبيا،  في  والتنمية  واالستقرار 
وأشاد  الليبي.  الشعب  وطموح  تطلعات 
بجهود بعثة األمم المتحدة لدى ليبيا بهذا 
االتفاق، متمنيًا أن يعم األمن والسالم كافة 

أنحاء ليبيا ويعزز وحدتها الوطنية.

تنتظر السلطة التنفيذية الجديدة العديد من الملفات 
بكافة  النار  إطالق  وقف  اتفاق  تطبيق  من  الشائكة، 
عدة  متضمنا  الماضي،  أكتوبر  في  وقع  والذي  بنوده 
مسألة  وحل  العسكرية،  الفصائل  توحيد  أبرزها  بنود 

المرتزقة.

،،،،
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أعرب  الداخلي  المستوى  على 
ترحيبه  عن  الحالي  الرئاسي  المجلس 
تتوفر  أن  راجًيا  الجديدة،  بالسلطة 
في  ونجاحها  لعملها  المالئمة  الظروف 
المقرر.  بموعدها  االنتخابات  إجراء 
وبدوره رحب المجلس األعلى للدولة، 
إلى  إياها  داعًيا  الجديدة،  بالسلطة 
على  الملقاة  المسؤولية  »تحمل 
عاتقها والتعلم من أخطاء سابقتها«.

أعضاء  رّحب  ذلك  عن  فضال 
مع  تنافست  التي  الرابعة  القائمة 
التصويت،  بنتائج  الفائزة  القائمة 
حيث هّنأ فتحي باشاغا المرشح عن 
الحكومة  لرئاسة  الرابعة  القائمة 
ليبيا  أن   معتبرا  الفائزة،  القائمة 
ديمقراطيا  يوما  اليوم  عاشت 
على  تغريدة  في  قائال  بامتياز«، 
بأنه  تويتر  في  الرسمي  حسابه 
يتمنى للقائمة الفائزة التوفيق والسداد لما فيه خير البالد و العباد. وبدوره هنأ عقيلة صالح 
المرشح عن القائمة الرابعة لرئاسة المجلس الرئاسي أعضاء السلطة الجديدة، وأعرب عن 
تمّنيه لهم بــ«التوفيق من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى االنتخابات الرئاسية 

والبرلمانية في موعدها الُمحدد«، بحسب بيان منسوب له.
اتفاق  تطبيق  من  الشائكة،  الملفات  من  العديد  الجديدة  التنفيذية  السلطة  وينتظر 
أبرزها  بنود  عدة  متضمنا  الماضي،  أكتوبر  في  وقع  والذي  بنوده  بكافة  النار  إطالق  وقف 
توحيد الفصائل العسكرية، وحل مسألة المرتزقة، إلى معالجة األزمة االقتصادية في البالد، 

وتنظيم االنتخابات التي اتفق على إجرائها في ديسمبر المقبل.
عليا  وطنية  مفوضية  وتشكيل  الوطنية،  المصالحة  مسار  إطالق  عاتقها  على  يقع  كما 

للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.
وبهذه االنتخابات، ُتطوى صفحة مرحلة انتقالية بدأت مع اتفاق الصخيرات في المغرب 
عام 2015 برعاية األمم المتحدة، والذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني )مقرها 

طرابلس( برئاسة فايز السراج.
وآمال  لتطلعات  تلبية  تمثل  الخطوة  لها: هذه  بيان  في  اللجنة  الصدد،وذكرت  ذات  في 
لم  بما يحقق  الشاملة،  الوطنية  والمصالحة  السالم واالستقرار  الليبي، في تحقيق  الشعب 

الشمل، ووقف العنف، واالنقسام السياسي، واالجتماعي والمؤسساتي.
وقالت اللجنة: عملية انتخاب المرشحين اتسمت بالشفافية، مشيدة بجهود بعثة األمم 
األزمة، ودعم طموحات  فرقاء  بين  توافق  إلى  الوصول  أجل  ليبيا، من  للدعم في  المتحدة 

الشعب الليبي في إنهاء العنف وتحقيق السالم الشامل.
بنود  وتنفيذ  لحلحلة  تكفي  لن  السلطة  هذه  عمل  مدة  أن  مراقبون  ذلك،يرى  إلى 
التزام  على  يتوقف  األمر  وأن  تعهداتها، 
هذه  على  بالوصاية  المتحدة  األمم 
المليشيات  مواجهة  في  ودعمها  الحكومة، 

التي تعد التحدي والتهديد األكبر.
االنتخابات  إلى  الوصول  أن  عن  فضال 
المليشيات  من  صعبا  تحديا  سيواجه 
البداية،  منذ  السياسية  للعملية  الرافضة 
لمفوضية  المادي  الدعم  وكذلك 
فجوة  وجود  ظل  في  خاصة  االنتخابات، 
كبيرة  وجغرافية  وديموغرافية  اقتصادية 

جدا.

من  صعبا  تحديا  سيواجه  االنتخابات  إلى  الوصول 
المليشيات الرافضة للعملية السياسية منذ البداية، 

وكذلك الدعم المادي لمفوضية االنتخابات.

،،،،
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أسفرت الجولة األخيرة من »الرحلة الشاقة« للحوار الليبي عن انتخاب سلطة تنفذية جديدة تضمن 
المرحلة اإلنتقالية حتى انتخابات ديسمبر 2021. وتعتبر هذه السلطة تتويجا لمسارات الحوار الليبي 
امتداد سنوات، إلنهاء  بالتحديات« على  »محفوف  الذي جاب مدنا محلية وعالمية كثيرة في بحث مضن 
االنقسام السياسي والمؤسساتي في البلد المنهك من طول الشقاق والصراع، منذ لقاء غدامس مرورا 

باتفاق الصخيرات وصوال إلى انتخابات جنيف.

نجاة فقيري

السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا 

هل تكون محطةهل تكون محطة
الوصول األخيرة؟الوصول األخيرة؟
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رحلة اإلخفافات من غدامس إلى الصخيرات
البحث  ومبادارت  الليبي  الحوار  أولى خطوات  البالد،  الليبية،جنوب  مثلت مدينة غدامس 
في  للبالد  ليون  برناردينو  اإلسباني  الرابع  األممي  المبعوث  وصول  فمع  لألزمة،  حل  عن 
أغسطس 2014، بدأت رحلة المشاورات في مرحلة أولى  بغدامس 1 في سبتمبر 2014 
وغدامس 2 في ديسمبر من نفس العام، لكنها توجت بالفشل حيت لم يصل المجتمعون 

إلى أي تسوية.
أيضا  تثمرا  لم  إلى جنيف في جولتين سريعتين،  الليبي  الحوار  يناير 2015  سافر  وفي 
لكنهما لم تثنيا الليبين عن مواصلة البحث عن تسوية تنقذ البالد من براثن الفوضى التي 

فتكت بأمنها واستقرارها.
الفرقاء  وقعه  الذي  الصخيرات  اتفاق  بعد  اإلنقاسامات  تعّمق  بدأ   ،2015 نوفمبر  وفي 
بمدينة الصخيرات بالمغرب، والذي تولى بمقتضاه فائز السراج رئاسة المجلس الرئاسي 
لتبدأ رحلة »عدم التوافق« وتنقسم البالد إلى معسكرين شرق وغرب ما منح فرصة جديدة 
لعودة التدخالت الخارجية و تغولها في البلد المنقسم إضافة إلى بروز المليشيات المتناحرة 

التي زادت الوضع سوءا.

موسكو  إلى  الكونغو  من  »الفاشلة«  التصحيح  محاوالت 
مرورا بتونس،باليرمو واإلليزيه

لقاء  مسار  لتصويب  يائسة  محاولة  في 
الصخيرات الذي يعتبره المحللون إلى حد 
الحوار  تاريخ  في  المحطات  أهم  من  اليوم 
جولتين  الليبيين  الفرقاء  خاض  الليبي، 
متتاليتين أوالهما في العاصمة الكونغولية 
برازافيل في سبتمبر 2017، ثم في العاصمة 
لكنهما  ذاته،  الشهر  نهاية  مع  التونسية 
متبادلة  اتهامات  وسط  ذريعا  فشال  فشل 
بين اللجنتين المجتمعتين المتكونتين من 

مجلس النواب و المجلس األعلى للدولة.
عقد  الذي  اإلليزيه  لقاء  نتيجة  تكن  ولم 
سابقاتها،  من  أفضل   ،2018 مايو  في 

بغدامس  أولى   مرحلة  في  المشاورات  رحلة  بدأت 
من  ديسمبر  في   2 وغدامس   2014 سبتمبر  في   1
يصل  لم  حيت  بالفشل  توجت  لكنها  العام،  نفس 

المجتمعون إلى أي تسوية.

،،،،
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الليبي  الحوار  » تبادل اإلتهامات المباشرة ليعود  أثارت جدال كبيرا على خلفية«فضيحة  بل 
اإليطالية  باليرمو  لقاء  في  أيضا  التوتر  وبرز هذا  الصفر.  نقطة  إلى  »مخذوال«  فرنسا  من 
الوزراء  ورئيس  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  حضره  الذي   ،2018 نوفمبر  في 
اإليطالي جيزوبي كونتي، ومبعوث األمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سالمة، ورئيس 
المجلس الرئاسي األعلى فائز السراج، إلى جانب خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، والرئيس 
التونسي الباجي قايد السبسي، ورئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيدف، ورئيس الوزراء 
الجزائري أحمد أويحيى، ورئيس المجلس األوروبي دونالد توسك، ووزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان. وفي سلسلة متواصلة إلخفاقات األزمة الليبية لم يكن لقاء موسكو أفضل 

من سابقيه وضلت األزمة الليبية على حالها.

مؤتمر برلين: »خطوة صغيرة« إلى األمام
في  والدولية  اإلقليمية  والوساطة  األممي  اإلخفاق  أمام  واإلنشقاقات  الصراع  تنامي  إثر 
حلحلة األزمة الليبية، جاء مؤتمر برلين في جولة جديدة من الحوارات لمحاولة وقف نزيف 

العنف واإلنقسامات التي تعيشها البالد. 
وانعقد المؤتمر في 19 يناير 2020 حيث شاركت فيه معظم الجهات الفاعلة والمتداخلة 
حكومة  من  رئيس  كل  اللقاء  حضر  حيث  الليبين  الفرقاء  رأسها  وعلى  الليبي  الشأن  في 

الجيش  وقائد  السراج  فايز  الوطني  الوفاق 
الليبي خليفة حفتر، إلى جانب عدة منظمات 
المغرب  غابت  فيما  دولة،  و11  دولية 

واعتذرت تونس.
اللجنة  ومن أبرز مخرجات المؤتمر كانت 
خمسة  من  والمكونة   5+5 العسكرية 
عسكريين من قوات الجيش الوطنى الليبى 
عسكريين  وخمسة  حفتر،  خليفة  بقيادة 
بقيادة  الوطنى  الوفاق  حكومة  من  آخرين 
فى  النار  إطالق  وقف  لتثبيت  السراج،  فايز 

طرابلس وغرب ليبيا.
العسكرى  المسار  اللجنة  هذه  وتمثل 

لم  الليبية  األزمة  إلخفاقات  متواصلة  سلسلة  في 
يكن لقاء موسكو أفضل من سابقيه وضلت األزمة 

الليبية على حالها.

،،،،
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لمخرجات مؤتمر برلين، والذي كان أحد المسارات الثالثة، وأنجحها حيث واكب مسار الحوار 
وكانت  الليبية،  األزمة  لحل  سالمة  غسان  األممى  المبعوث  حددها  التى  وتقدمه،  الليبي 

إحداها سياسية واألخرى اقتصادية واألخيرة عسكرية وهى »5 + 5.«
األمم  فرضته  الذي  األسلحة  حظر  باحترام  الليبي  بالنزاع  المعنّية  الدول  تعهدت  وقد 

المتحدة على ليبيا  وبعدم التدّخل في شؤونها الداخلية. 
لكن الهدنة الهشة وكذلك عدم اإللتزام الفعلي من األطراف الخارجية بالتدخل لم يجعل 
وسط  الليبي،  الحوار  مسار  في  أخرى  محاوالت  نحو  صغيرة«  خطوة  سوى«  برلين  لقاء  من 

تصاعد جديد لحدة المواجهات و الصراعات.
لليبيا  المتحدة  لألمم  الخاص  المبعوث  دفعت  الخروقات  و  اإلجهاد«  من  »الوتيرة  هذه 
» سعيت لعامين ونيف  إلى اإلستقالة من مهامه »ألسباب صحية حسب تدوينته الشهيرة 
قمة  عقدت  اليوم،وقد  وعلّي  البالد.  وحدة  وصون  الخارج  تدخل  وكبح  الليبيين  شمل  للم 
برلين،وصدر القرار 2510،وانطلقت المسارات الثالثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي 
لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من اإلجهاد. لذا طلبت من االمين العام إعفائي من مهمتي 

آمال لليبيا السلم واالستقرار«.
وفشل  خارجي  وتدخل  داخلي  انقسام  صعبة  منعرجات  ثالث  عند  ليبيا  وقفت  وهكذا 

دبلوماسي.

لقاءلت مكثفة و محطات 
جديدة من بوزنيقة

إلى تونس مرورا ببرلين
عاد  الصخيرات  لقاء  على  سنوات   5 بعد 
الحوار الليبي إلى المغرب في جولة جديدة 
سنين  ينهي  دائم  سياسي  حل  عن  بحثا 
انطلقت   2020 سبتمبر  ففي  اآلزمات، 
رغبة  في  الليبي  الحوار  من  جديدة  مرحلة 
محاولة  و  الصراع  إلنهاء  الفرقاء  من  ملحة 
برالسالم  إلى  البالد  يقود  حل  عن  البحث 
الخارجية  التدخالت  تنامي  بعد  خاصة 

بعد 5 سنوات على لقاء الصخيرات عاد الحوار الليبي 
إلى المغرب في جولة جديدة بحثا عن حل سياسي 

دائم ينهي سنين اآلزمات.

،،،،
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وتدجيج البالد بالسالح والمرتزقة والملشيات.
و قد أكدت المغرب على لسان وزير خارجيتها ناصر بورويطة، أن الحل يجب أن يكون 
مناخ  توفير  على  المغرب  اهتمام  انصب  تنظيميا،حيث  يبقى  دورالمغرب  أن  و  ليبيا  ليبيا 
مالئم للحوار بين الليبين لتقريب األطراف والمحاولة قدر اإلمكان إلنجاح هذا اللقاء الذي 
التي  السالم  سفينة  بمثابة  اللقاء«  هذا  الكثيرون  وصف  كبيرا.  ودوليا  محليا  ترحيبا  القى 

نقلت فرقاء ليبيا إلى شاطئ التوافق األخير في جنيف.«
فيما قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن »لقاء بوزنيقة كان محطة مهمة في 

مسار الحوار »الليبي الليبي«، وأنه القى القبول من طرف الشعب الليبي.«
النار في  لوقف دائم إلطالق  اتفاقا  الليبية  بوزنيقة، وقعت األطراف  أعقاب محادثات  وفي 
حوارت  و  لقاءات  في  جديد  من  البدء  و  السياسي  الحل  إرساء  نحو  جديد  سعي  في  ليبيا 
جادة بقيادة ممثلة األمم المتحدة باإلنابة ستيفاني وليامز. لتتوالى بعد ذلك اللقاءات في 
بوزنيقة في جولتين  لمواصلة النقاش حول المناصب السيادية في الدولة الليبية على غرار 

اللجنة االنتخابية والمصرف المركزي وهيئة مكافحة الفساد. 
مدينة  احتضنت  حيث  مصر،  في  مشاورات  عدة  جرت  االجتماعات  هذه  مع  بالتوازي  و 
الوفاق  وفد  بين  وعسكرية  أمنية  محادثات   2020 سبتمبر   30 في  المصرية  الغردقة 

والجيش الليبي خلصت إلى توصيات باإلسراع في عقد اجتماعات 5+5 العسكرية .
 23 في  المتحدة  األمم  أعلنت  برلين،  في  الثالثة  جولته  في  العسكري  للمسار  وكختام 
القوات  سحب  بموجبه  سيتم  النار  إلطالق  دائم  وقف  اتفاق  على  التوقيع   2020 أكتوبر 

العمل  وبدء  الجبهات،  كل  من  العسكرية 
رحيل  على   االتفاق  نص  كما  لتوحيدها، 
ثالثة  خالل  األجانب  والمقاتلين  المرتزقة 

أشهر كحد أقصى.
في  تونس  للقاء  مّهد  االتفاق  هذا 
من  كبيرا  عددا  ضم  2020،الذي  نوفمبر 
من  مفاوضا  بـ75  الليبين  المفاوضين 
تحقيق  إلى  بهدف  اللليبية  الجهات  مختلف 
وإجراء  الحكم  آليات  حول  موّحدة  رؤية 
الممكنة،  اآلجال  أقرب  في  وطنية  انتخابات 
والشرعية  ليبيا  سيادة  استعادة  أجل  من 

الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة 
وصلنا  ما  إلى  »الوصول  وليامز:  ستيفاني  باإلنابة 
رحلة  السياسي  الحوار  في  التقدم  هذا  وتحقيق  إليه 

شاقة محفوفة بالتحديات«.

،،،،
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التوافق على نقاط معينة منها شروط األهلية للترشح لعضوية المجلس الرئاسي  وتم 
والحكومة الجديدة وأهلية دعم المرشحين، كما تم ضبط أهداف عامة للبرنامج السياسي 
الوطني واإلدارة التنفيذية خالل المرحلة التمهيدية وأولوياتها وقد أفادت ستيفاني وليامز 
أن النتائج اإليجابية تتجسد بتحديد تاريخ إجراء االنتخابات وتحديد اختصاصات السلطة 

التنفيذية وشروط الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة.
المناصب  تولي  آليات  حول  نهائية  توافقية  صيغة  إلى  التوصل  يتم  لم  أنه  حين   ففي 
التنفيذية، وأسماء المرشحين لها، ورغم ما حام حول اللقاء إال أن ذلك لم يثن الليبين عن 

الهدف الرئيس وهو المضي قدما نحو الحل السياسي.

المشاورات اإلفتراضية..على أعتاب المحطة األخيرة !
مع بداية الحوار اإلفتراضي قالت الممثلة الخاصة لألمين العام باإلنابة ستيفاني وليامز 
ضرورة  على  وأكدت  ليبيا،  في  للسالم  مؤيدا  الدولي  المجتمع  من  واضحا  دعما  هناك  أن 
في  لإلسراع  اغتنامها  علينا  ويجب  طوياًل،  تدوم  ال  قد  التي  الفرصة  هذه  من  »االستفادة 

انشاء سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معًا بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.«
اللجنة االستشارية  وبعد أربع جوالت من الحوار و التشاور أعلنت ستيفاني وليامز، توّصل 
التنفيذية.  السلطة  اختيار  آلية  اتفاق بشأن  إلى  الليبي  السياسي  الحوار  المنبثقة عن ملتقى 
مجمع  كل  يقوم  االستشارية،  اللجنة  وضعته  الذي  المقترح  على  بناءا  أنه  وليامز  وأوضحت 
التوافق  الرئاسي معتمدا على مبدأ  إلى المجلس  انتخابي على حدة بتسمية ممثل المجمع 
في االختيار )70 %(. ولكن في حال تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل األقاليم 
مكونة من 4 أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح إليه )رئاسة المجلس الرئاسي، 

عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء(.

تتويج جنيف..بعد »رحلة 
شاقة محفوفة بالتحديات«

السياسي  الحوار  ملتقى  مستهل  في 
فبراير   1 في  السويسرية،  بجنيف  الليبي 
تسهل  تنفيذية  سلطة  الختيار   ،2021
النتخابات  وتحضر  اإلنتقالية  المرحلة 
وطنية، أكدت الممثلة الخاصة لألمين العام 
لألمم المتحدة باإلنابة ستيفاني وليامز أن 
هذا  وتحقيق  إليه  وصلنا  ما  إلى  »الوصول 
شاقة  رحلة  السياسي  الحوار  في  التقدم 
محفوفة بالتحديات«. و قد اختار المشاركون 
عقب »عملية انتخابية معقدة«، عبد الحميد 
دبيبة رئيسا مؤقتا للوزراء ، وكذلك أعضاء المجلس الرئاسي الثالثة ، للتحضير لالنتخابات 
الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021. وقالت األمم المتحدة إن هذا الفريق المؤقت 

»سيعيد توحيد مؤسسات الدولة ويضمن األمن« حتى االنتخابات.
دبيبة  الحميد  عبد  قائمة  لصالح   ، الليبي  السياسي  الحوار  منتدى  أعضاء  صوت  وقد 

بأغلبية 39 صوًتا من أصل 73.
مؤسس  و   ، ليبيا(  غرب  )شمال  مصراتة  إلى  ينتمي  مهندس  هو  دبيبة  الحميد  وعبد 
حركة ليبيا المستقبل ، شغل منصبا رئيسيا في ظل نظام العقيد الراحل معمر القذافي من 
خالل رئاسة الشركة الليبية لالستثمار والتنمية )ليدكو(. وانتخب زميله في القائمة محمد 
الرئاسي االنتقالي، وسيساعد  المنفي من برقة )شرق( من جهته رئيسا للمجلس  يونس 
نائب من   ، الالفي  الله حسين  وعبد   ، الطوارق  ، من  الكوني  نائبان، هما  موسى  الرئيس 

الزاوية )غرب(.
وأخيرا و بعد سنوات من الجمود والعنف المميت، والترحال المستمر بالملف الليبي من 
محطة إلى أخرى بحثا عن الحل النهائي ألزمة طال أمدها، تم إحراز تقدم سياسي »ملموس« 
ينذر ببوادر انفراج من شأنها أن تقود ليبيا نحو انتخابات ديسمبر و نحو االستقرار والتوّحد 

من جديد.

المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة 
وصلنا  ما  إلى  »الوصول  وليامز:  ستيفاني  باإلنابة 
رحلة  السياسي  الحوار  في  التقدم  هذا  وتحقيق  إليه 

شاقة محفوفة بالتحديات«.

،،،،
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التركاوي:التركاوي:  نأمل أن تتمكن نأمل أن تتمكن 
السلطة التنفيذية الجديدة منالسلطة التنفيذية الجديدة من

إنهاء معاناة الشعبإنهاء معاناة الشعب
في  جديدة  تنفيذية  سلطة  الماضية،  األيام  الليبي،  السياسي  الحوار  ملتقى  أعضاء  انتخب 
ليبيا، تتولى إدارة المرحلة المؤقتة، لحين إجراء االنتخابات في البالد نهاية العام الجاري ديسمبر 
المنفى  ويليامز، فوز محمد  باإلنابة ستيفاني  لليبيا  الخاصة  المتحدة  األمم  وأعلنت ممثلة   ،2021
بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية 
الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكوني وعبد الله الالفي كعضوين بالمجلس الرئاسي، وذلك بعد 
جرت  التي  االنتخابات  خالل  األصوات  من  صوتا  وثالثين  بتسعة  أسمائهم  تضم  التي  القائمة  فوز 
النسبة  وهى  سويسرا،  في  جنيف  بمدينة  انعقد  الذي  الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  أعضاء  بين 
المطلوبة للفوز وفقا لآللية المعتمدة. ولمزيد من التفاصيل حول تطورات الملف الليبي وخاصة في 
ظل اختيار سلطة تنفيذية ليبية جديدة كان لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية« هذا الحوار مع عضو مجلس 

النواب خير الله التركاوي، وإلى نص الحوار.

؟؟تقرير/ همسة يونس
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** كيف تابعتم اختيار السلطة التنفيذية الجديدة؟
كنت دائما متابعا للشأن الليبي محليا ودوليا ونأمل أن تنتهي معاناة الشعب بدخول 
للسلطة  فالنسبة  المتحدة،  األمم  بعثة  من  المختارة  الجديد  التنفيذية  السلطة 
يعاني  الذي  الليبي،  الشعب  معاناة  تنهي  أن  منها  نأمل  فأننا  الجديدة،  التنفيذية 

حتى يومنا هذا من أزمات عدة.

** ما رأيك في أداء البعثة األممية خالل اآلونة األخيرة؟
الفترة األخيرة أتت البعثة األممية بنتاج اال وهو المجلس الرئاسي الجديد برئاسة 
الحميد  عبد  برئاسة  التنفيذي  للجهاز  الحكومة  ورئيس  المنفي،  محمد  الدكتور 
دبيبه، فيما ترك اختيار الحقائب الوزارية للمجهول أما لمجلس النواب المنشطر أو 
إرادة خارجية ليس من إرادة الشعب الليبي اال وهى وثيقة الملتقى السياسي ونأمل 

في فأن تنهي هي األخرى معاناة الشعب الليبي.

أمام  التحديات  أبرز  ما   **
السلطة التنفيذية الجديدة؟

السلطة التنفيذية الجديد ستحاول 
أما من حيث  ذلك  ونأمل  تنجح  لكي 
أهمها  ستكون  التحديات  أبرز 
اإلرادة  إرضاء  بين  ما  التشتت 
الليبي،  الشعب  وإرادة  الخارجية 
خطة  بسير  مرهونة  فالتحديات 

البعثة األممية وتعليماتها.

من  البرلمان  موقف  ما   **
الحكومة الجديدة؟

متابعة  هو  النواب  مجلس  موقف 
تطوراته  وفق  الليبي  المشهد 

** نأمل أن تتمكن السلطة التنفيذية الجديدة
 من إنهاء معاناة الشعب.

** البعثة األممية تركت اختيار الحقائب الوزارية 
للمجهول.

،،،،
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تنتهى  أن  أمل  بكل  الليبي  الشعب  ينتظر  التي  األممية  البعثة  لخطة  المتالحقة 
معاناته.

التأزم أم ستتجه نحو  ليبيا مرحلة جديدة من  برأيك.. هل ستدخل   **
الحل؟

معاناة  مستنقع  زرع  بمن  مرهون  ألنه  عليه  اإلجابة  أحد  يستطيع  وال  مهم  سؤال 
الشعب، أما استمرار التأزم أو الحل.

هذه  أهمية  هي  وما  صبراتة..  في  للبرلمان  جلسة  عقد  تؤيد  هل   **
الجلسة أو جدول أعمالها؟ 

أمام  ليبيا  داخل  مكان  أي  في  بها  أرحب  شخصيًا  أنا  النواب  لمجلس  جلسة  عقد 
الشعب الليبي العظيم.

** في ظل المعطيات األخيرة وتطورات الملف الليبي.. برأيك هل ستصل 
ليبيا إلى االنتخابات في موعدها المقرر ديسمبر 1202؟

سلطات  بدون  ليبيا  أصبحت  إذا  نعم، 
منشطرة ورئيس واحد فستتمكن بإذن الله 
موعدها  في  االنتخابات  إلى  الوصول  من 

المقرر لها. 

** كلمة أخيرة..
العظيم  الليبي  للشعب  كلمتي  أوجه 
سياسة  رغم  الوطن،  أمانة  حملني  من  ألنه 
التجويع الممنهجة للشعب وصناعة وثيقتي 
 )2015( الصخيرات  في  التخبط  استمرار 
وجنيف )2021(، وأتمنى وأدعو الله عز وجل 
أن تنتهي معاناة الشعب الليبي في القريب 

العاجل.

هي  الجديدة  السلطة  أمام  التحديات  أبرز   **
وإرادة  الخارجية  اإلرادة  إرضاء  بين  ما  التشتت 

الشعب.
األممية  البعثة  خطة  بسير  مرهونة  التحديات   **

وتعليماتها.

،،،،
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معتـوق يستبعــد إجـراء معتـوق يستبعــد إجـراء 
االنتخابات في موعدهااالنتخابات في موعدها  

ويكشف السببويكشف السبب
تقرير / سوزان الغيطاني

استبعد الكاتب الصحفي الليبي عبد الحكيم معتوق إجراء االنتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر 
الجديدة ستحتاج ألكثر من ثمانية أشهر  الحكومة  أن  المرصد  2021 مبينا في مقابلة مع صحيفة 

لترميم ما يمكن ترميمه وإصالح ما خربته السنوات العشر على كل المستويات
إلى نص الحوار:
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** كيف تابعت جلسة التصويت الختيار السلطة التنفيذية الجديدة؟
باإلنابة ستيفاني  المبعوثة  األممية ممثلة في  البعثة  لدى  كانت هناك خيارات 
اللجوء  عن  الحديث  جرى  كما  القائمة  ثم  الفردي  التصويت  خيار  منها  وليامز 
األسبق  المبعوث  مثلما فعل  بالقوائم  االختيار  المباشر في حالة فشل  لالختيار 

برناردينو ليون في اتفاق الصخيرات أو إبقاء الوضع كما هو عليه.
المراقبون توقعوا نجاح القائمة الرابعة التي تحالف فيها رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح ووزير الداخلية فتحي باشاغا وآمر غرفة العمليات المشتركة بقوات 
الوفاق أسامة الجويلي باعتبارها القوة الفاعلة على األرض لكن خارطة التحالفات 
في القائمة الثالثة قلبت الموازين وغيرت قواعد اللعبة وسط حديث عن ضغط 
ليس  فإنه  العموم  وفي  رشاوي  أو  المسلحة  الجماعات  بعض  من  سواء  مباشر 

باإلمكان أفضل مما كان. 

قيام  أن  ترى  مدى  أي  إلى   **
السلطة  باختيار  شخص   47
الجديدة لقيادة المرحلة خطوة 

مهمة تدعو لالحتفال؟
أعضاء ملتقى الحوار البالغ عددهم 
يعرف  أن  ويجب  الواجهة  74هم 
يتوقعون  الذين  والعرب  الليبيين 
أن القرار محلي أنهم واهمون فقد 
إسقاط  منذ  البالد  أوضاع  تغيرت 
واستخدام   2011 في  النظام 
القوة المفرطة والتالعب بمقدرات 
تسوية  أي  إيجاد  وعدم  الليبيين 

التي  الرابعة  القائمة  نجاح  توقعوا  المراقبون   **
صالح  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  فيها  تحالف 
العمليات  غرفة  وآمر  باشاغا  فتحي  الداخلية  ووزير 

المشتركة بقوات الوفاق أسامة الجويلي. 

،،،،
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واجهة  مع  التعاطي  على  إصرار  هناك  لذلك  والنازحين  المهجرين  لقضية 
التغيير حتى لو كانت مشوهة فكما قال المبعوث األممي السابق لليبيا غسان 
سالمة يولد مليونير في ليبيا كل يوم من السرقة والنهب كما أو وليامز نحتت 
اللصوص  حكومة  أسمته  ليبيا  في  المتعاقبة  الحكومات  عن  جديدا  اصطالحا 
فشل  حالة  يعكسون  الذين  مندوبيها  خالل  من  المتحدة  األمم  تقر  فعندما 
فال  الصمت  إال  أمامنا  فليس  معها  ويتعاملون  لصوص  حكومة  بأنها  صريح 
الهوية عاشه  الشارع فهناك قبضة حديدية وقتل على  أو  القبائل  تعويل على 
وطنية  لقوى  سياسي  مشروع  أي  نلحظ  ولم  سنوات  عشر  مدى  على  الليبيون 
أو منصات إعالمية تبعث رسائل طمأنه من خالل خطاب موحد فاألمور مفككة 
بشكل مرعب وبالتالي فإن األمم المتحدة والدول المنخرطة في المشهد الليبي 

وجدت ضالتها في هذا التفكك

** حكومة الثني أعلنت أنها مستمرة في عملها إلى حين إقرار البرلمان 
للحكومة الجديدة ..وهو ما اعتبره البعض تلميح بعدم تسليم السلطة 

ما رأيك؟
حكومة الثني موازية ولم تعد تعني شئ 
التزامات  رتبت  ألنها  كارثة  ووجودها 
والزالت  الليبيين  خزينة  على  كثيرة 
وتضع  الوعود  وتعطي  باإلقراض  تعمل 
فإن  لذلك  وهمية  لمشاريع  أساس  حجر 
وجودها من عدمه سيان ويتوجب عليها 
أن تستقيل كما أنه لم يعد هناك برلمان 
لم  فالبرلمان  استقالتها  له  تقدم  حتى 
للحكومة  الثقة  منح  لبحث  حتى  يجتمع 
في  وحاد  كبير  انقسام  فهناك  الجديدة 
صالح  عقيلة  رئيسه  فعل  ورد  البرلمان 

الجديدة  الحكومة  تواجه  تحديات  ثمة  ليس   **
الشعب  عن  المعاناة  رفع  على  العمل  سوى 

الليبي 

،،،،
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سيكون مباشر في هذا الموقف لذلك أعتقد أن وليامز ستعود لملتقى الحوار 
السياسي لمنح الثقة لهذه الثقة كما حدث لحكومة الصخيرات ونعود للتفويض 

من جديد واإلهدار دون حسيب أو رقيب وهذه مسؤولية صالح وطنيا.

** برأيك ما التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة؟
المعاناة  رفع  على  العمل  سوى  الجديدة  الحكومة  تواجه  تحديات  ثمة  ليس 
عن الشعب الليبي أما بشأن نجاحها أو عدمه فأعتقد أن هناك ارتهان لتركيا 
حسب ما أفاد به رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبه لوكالة األناضول بأن تركيا 
هي الحاضن والداعم وسيكون لها نصيب األسد في المشهد وبالتالي نحن 
االتفاقيات سوف يمدد عمرها ولن  الحال كما هو عليه وربما حتى  بقاء  أمام 
بحسب  ألنه  األمن  مجلس  بقرار  التركية  القوات  تلتزم  ولن  المرتزقة  يخرج 
وتحصلت  باقية  تركيا  فإن  أقطاي  ياسين  التركي  الرئيس  مستشار  تصريح 
وراهنوا  دعموها  فقد  حكومتهم  الجديدة  الحكومة  أن  يعكس  ما  وعود  على 
على القائمة الثالثة ونجحوا فيها وتفوقوا سياسيا على اآلخرين فالسياسة هي 

من  للكثير  وتحتاج  الممكن  فن 
الدهاء والخبث.

يمكن  مدى  أي  إلى  برأيك   **
اجراء  الجديدة  للسلطة 

االنتخابات في موعدها؟
إجراء  في  ستنجح  أنها  أعتقد  ال 
 2021 ديسمبر  في  االنتخابات 
حيث أنها تحتاج ألكثر من ثمانية 
ترميمه  يمكن  ما  لترميم  أشهر 
وإصالح ما خربته السنوات العشر 
على كل المستويات من اقتصادي 
لذلك  وصحي  واجتماعي  وأمني 

أشهر  ثمانية  من  ألكثر  تحتاج  الحكومة   **
خربته  ما  وإصالح  ترميمه  يمكن  ما  لترميم 
المستويات  كل  على  العشر  السنوات 

االقتصادية واألمنية واالجتماعية والصحية.

،،،،
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تكفيها  لن  أشهر  ثمانية  أن  أعتقد 
أكثر  فتأخذ  لها  التمديد  يتم  وربما 

من سنة أو سنة ونصف 
الفعل  ردود  رصدت  سياق  أي  في 
المحلية والدولية على اختيار الحكومة؟

شاهدناها  التي  الفعل  ردود  نفس 
باتفاق  الترحيب  تم  فكما   2015 في 
بالسلطة  الترحيب  جرى  الصخيرات 

الجديدة.

** هل نحن أمام الصخيرات 2؟
شبهة  أمام  نحن  فعال 
ولكن  أسوأ  بل   2 الصخيرات 

سننتظر وال نستبق األحداث. 

ما السيناريوهات المتوقعة في   **
األشهر القادمة برأيك؟

حكومة  هي  الجديدة  الحكومة 
تتعلق  مختنقات  تصريف 
وربما  المعيشي  بالوضع 
الجديد  األممي  المبعوث  يساعدها 
يان كوبيتش في وضع قاعدة قانونية 
لدستور  العودة  خالل  من  دستورية 
الدستور  مشروع  أو  معدل   63/51
أو صياغة دستور جديد بحيث يبقى 
بالضرورة في  انتخابية لكن ليس  لعملية  للتحضير  الوقت  أمامها متسع من 
الشعب  عن  المعاناة  من  القليل  برفع  تعنى  الحكومة  فهذه  القادم  ديسمبر 
حرم  أمنيات  أصبحت  التي  األساسية  الخدمات  توفير  في  نجحت  فلو  الليبي 
منها الكثير من الليبيين من كهرباء ومعاش ودواء ورغيف الخبز ستكون قد 
حققت الكثير أما الملفات الكبرى المتعلقة بالوضع اإلقليمي والدولي فأعتقد 
قاعدة  وضع  في  نجحت  إذا  إال  شئ  أي  أمامها  تفعل  أن  بمقدورها  ليس  أنه 
التجربة  خوض  بضرورة  المواطنين  لدى  الوعي  رفع  على  وعملت  دستورية 
العربية  الجامعة  قبل  من  لها  التحضير  بمراقبة  أيضا  وطالبت  االنتخابية 
األوروبي  واالتحاد  اإلفريقي  واالتحاد 
واألمم المتحدة لتوفير المناخ المناسب 
سواء لتحضير االنتخابات أو القيام بها 
الذي  األكبر  االستحقاق  هو  ربما  فهذا 
الملفات  جانب  إلى  الحكومة  يواجه 
موضوع  وكذلك  اليومية  الخدمية 
أن  يجب  حيث  والنازحين  المهجرين 
أما  كبيرا  اهتماما  الحكومة  توليه 
الملفات الساخنة األخرى أعتقد أنه من 
في  الحكومة  لها  تتصدى  أن  الصعب 
خاصة  القصيرة  الزمنية  الفترة  هذه 
ألنها  العكسية  والهجرة  اإلرهاب  ملف 
ملفات حساسة قد تنفجر في أي لحظة 

وتخلط األوراق.

الحاضن  هي  تركيا  دبيبه:  الحميد  عبد   **
والداعم وسيكون لها نصيب األسد في المشهد 
عليه  هو  كما  الحال  بقاء  أمام  نحن  وبالتالي 
ولن  عمرها  يمدد  سوف  االتفاقيات  حتى  وربما 
بقرار  التركية  القوات  تلتزم  ولن  المرتزقة  يخرج 

مجلس األمن.

،،،،
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كاريكاتير

محمد قجوم


