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التحوالت السياسية..

هل تنجح حكومة الدبيبة

تحّوالت قائمة وأخرى منتظرةتحّوالت قائمة وأخرى منتظرة
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التمهيد لالستحقاق 
االنتخابي
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االفتتـــاحيـــة

ليبيـا تـدخـلليبيـا تـدخـل
مرحلـة الـوحـدةمرحلـة الـوحـدة

بعد ماراطون طويل من االجتماعات والمشاورات التي امتدت طيلة األشهر القليلة الماضية والتي 
برعاية  هامة  توافقات  الى  الليبيون  الفرقاء  ليبيا،توصل  في  الكامل  النار  اطالق  وقف  اتفاق  اعقبت 
مؤسسات  توحيد  بهدف  وطنية  وحدة  حكومة  انتخاب  مع  تاريخية  نتائجها  كانت  ودولية  اممية 
الدولة والتمهيد لالنتخابات القادمة ولتبدأ بذلك ليبيا مرحلة طي صفحة سنوات من االنقسامات 

والصراعات التي اثرت بشطكل كبير على البلد العربي.

مجلة »المرصد«

حكومة الدبيبة تبدأ تحركاتها..حكومة الدبيبة تبدأ تحركاتها..
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ليبيا  في  المشهد  ان  شك  ال 
خالل  عليه  كان  عما  يختلف  اليوم 
السنوات الماضية،فمنذ سنوات لم 
تشهد البالد تطورا  اكثر اهمية من 
خالل  من  اليوم  تعيشه  الذي  هذا 
وغربا  شرقا  الليبيون  يجمع  حكومة 
اعتبر  عليها.تطور  وجنوبا  وشماال 
تاريخيا بشهادة العديد من االطراف 
فرصة  فيه  رأت  التي  والدولية  الليبية 
كبيرة النهاء سنوات من المعاناة التي 
عاشها الليبيون منذ عدوان الناتو على 
البالد في العام 2011 والذي تسبب في 

اغراقها في بحر من الفوضى والعنف.
وبدأت مالمح طي صفحة االنقسامات 
مع اعالن رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
إلغاء  الدبيبة  الحميد  عبد  الليبية 
الصادرة  واإلجراءات  القرارات  جميع 
والمؤقتة.كما  الوفاق  حكومتي  عن 
التابعة  والجهات  وزارات  الدبيبة  ألغى 
منح  تاريخ  من  اعتباًرا  للحكومتين، 
الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 
األنباء  وكالة  2021.وأفادت  مارس 
الليبية،السبت 20 مارس 2021، بأن 
الشأن،  بهذا  قرارا  أصدر  الدبيبة 
تاريخ  من  به  العمل  على  وشدد 
يخالفه،  حكم  كل  وإلغاء  صدوره 
على  المعنية  الجهات  وحض 

تنفيذه.
الليبي،  النواب  مجلس  ومنح 
الثقة   ،2021 مارس   10 في 
الوطنية  الوحدة  لحكومة 
الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة 
نائًبا   132 تصويت  بعد 
مخرجات  بالموافقة،وبحسب 
فإن  الليبي،  السياسي  الملتقى 
التنفيذية  السلطة  صالحيات 
كاملة تنتقل للمجلس الرئاسي 

الوطنية،  الوحدة  ولحكومة  الجديد 
فيما  للحكومة،  الثقة  منح  تاريخ  من 
السلطات  جميع  التاريخ  ذلك  منذ  تنتهي 

التنفيذية القائمة.
الوطني  الوفاق  حكومة  وكانت 
منذ  السراج  فايز  قادها  التي  الليبية 
سابق  وقت  في  سلمت  2016،قد  عام 
حكومة  رئيس  إلى  التنفيذية  سلطتها 
الحميد  عبد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
بعد  بطرابلس،  أقيم  حفل  في  دبيبة، 
اليمين  الوزراء  رئيس  أداء  من  واحد  يوم 

ال شك ان المشهد في ليبيا اليوم يختلف عما كان 
لم  سنوات  الماضية،فمنذ  السنوات  خالل  عليه 
تشهد البالد تطورا  اكثر اهمية من هذا الذي تعيشه 
اليوم من خالل حكومة يجمع الليبيون عليها شرقا 

وغربا وشماال وجنوبا.

،،،،
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الدستورية إلى جانب مجلس رئاسي 
ستتولى  حيث  أعضاء  ثالثة  من 
على  االشراف  الجديدة  الحكومة 

المرحلة االنتقالية.
الحكومة  أعلنت  كما 
الثني  عبدالله  المؤقتة،برئاسة 
استعدادها  سابق  وقت  في 
وكافة  المهام  لتسليم  التام 
ومصالحها  وهيئاتها  وزاراتها 
الوحدة  لحكومة  ومؤسساتها 
اللجان  شكلت  متى  الوطنية 
رئيس  نائب  المختصة.ووصل 
القطراني،في  حسين  الوزراء 
عدد  رفقة   ،2021 مارس   23
الوحدة  بحكومة  الوزراء  من 
بنغازي  مدينة  إلى  الوطنية 
التسليم  إجراءات  إلتمام 
الحكومة  مع  واالستالم 

المؤقتة.
الوفد  استقبال  في  وكان 
المسؤولين  من  عدد 
الناطق  الوزراء.وبين  رئاسة  ديوان  إلى  توجه  حيث  ذلك  وعقب  والوجهاء  والشيوخ 
باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن الوفد ضم وزراء الداخلية والتخطيط 
والمالية والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم التقني واالسكان والتعمير 

والزراعة.
 وبدات الحكومة الجديدة عملها منذ منحها الثقة حيث امر رئيس الحكومة الليبية 
عبدالحميد الدبيبة، بإيقاف »مؤقت« الجتماعات مجالس األمناء للمؤسسات االستثمارية 
»القرارات  أن  الدبيبة  آخر.واعتبر  إشعار  حتى  العامة  للشركات  العمومية  والجمعيات 
الصادرة من المؤسسات والشركات العامة من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة ملغاة«.

فيروس  لمكافحة  العليا  االستشارية  العلمية  اللجنة  بحل  قرارا  الدبيبة،  أصدر  كما 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  ابداء  بعد  ذلك  لوفاق.وجاء  لحكومة  التابعة  كورونا 
استياءه من التقارير التي اطلع عليها بشأن الميزانيات التي جرى إنفاقها للتعامل مع 
»مكافحة  أن  »تويتر«  موقع  على  حسابه  عبر  مقتضبة  تغريدة  في  مؤكدا  الوباء،  أزمة 

الفساد ستبدأ من كورونا«.
حيث  الجديدة  للحكومة  اولوية  الوطنية  المصالحة  ملف  اخرى،يعتبر  جهة  من 
بالعاصمة  استقباله  المنفي،خالل  محمد  الليبي  الرئاسي  المجلس  رئيس  أكد 
 ،2021 مارس   23 طرابلس،اإلثنين 
لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعوث 
التزام  كوبيتش،  يان  ليبيا  إلى  المتحدة 
بمخرجات  الجديدة  التنفيذية  السلطة 
دعم  حيث  من  جنيف  في  الليبي  الحوار 
وتوحيد  الشاملة  الوطنية  المصالحة 

المؤسسات الليبية.
أداء  أثناء  كلمته  في  اكد  المنفي  وكان 
في  الدستورية،  اليمين  الوحدة  حكومة 
»الجهد  أن  طبرق،  بمدينة  مارس   15
األكبر سينصب لتأسيس عملية مصالحة 
وتوفير  هياكلها  بناء  خالل  من  وطنية 
متطلباتها عبر ترسيخ قيم العفو والصفح 

اعالن  مع  االنقسامات  صفحة  طي  مالمح  بــدأت 
الحميد  عبد  الليبية  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 
الدبيبة إلغاء جميع القرارات واإلجراءات الصادرة عن 

حكومتي الوفاق والمؤقتة.

،،،،
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والتسامح«.مشيرا الى ان الهدف من تحقيق حد أدنى من التوافق والتصالح، الوصول 
التصالح  من  أدنى  حد  بدون  إجراؤها  يمكن  ال  إذ  ديسمبر،   24 انتخابات  تنظيم  إلى 

والقبول باآلخر.
على صعيد آخر،تشهد ليبيا تحوال واضحا في الملف األمني مع بروز بوادر النهاء ملف 
مديره،  لسان  على  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  أكد  حيث  البالد  في  المرتزقة 
رامي عبد الرحمن، أن قادة المرتزقة »السوريين« في ليبيا، بدأوا في االستعداد للعودة 

إلى سوريا ،مشيرا أن 120 من المرتزقة 
مارس،   22 األحد  ليبيا  غادروا  السوريين 
أنه  ليبيا.وأوضح  موقع  اورد  ما  بحسب 
في حال عودتهم لسوريا سيكونوا ضمن 
مناطق فيها انتهاكات وجرائم حرب تابعة 

لتركيا.
بأن  اكد  األحد،قد  المرصد،  وكان 
الذين  السوريين  المسلحين  من  دفعة 
أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب 
حكومة الوفاق الليبية قوامها 120 مقاتال، 
»السلطان  فصيل  إلى  غالبيتهم  تنتمي 
مراد« السوري المعارض، الموالي لتركيا، 
العاصمة  في  معيتيقة  مطار  عبر  عادوا 
الحدود  قرب  تركية  مدينة  إلى  طرابلس 

محمد  الليبي  الرئاسي  المجلس  رئيس  ــد  أك
المنفي،التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات 
المصالحة  دعم  حيث  من  جنيف  في  الليبي  الحوار 

الوطنية الشاملة وتوحيد المؤسسات الليبية.

،،،،
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السورية، قبل نقلهم إلى منطقة عفرين السورية التي تحتلها تركيا.
المماطلة  من  أشهر  بعد  ليبيا،  من  تعود  السوريين  المرتزقة  من  دفعة  أول  وهذه 
التطورات  وقع  على  ليبيا  من  مرتزقتها  الخراج  والدولية  الليبية  للدعوات  التركية 
السياسية التي شهدتها البالد.وأكد المرصد السوري أن ذلك يأتي بعد ضغوط دولية 
وإقليمية على تركيا،واالصرار الليبي على حسم هذا الملف الذي يعتبر االبرز في ليبيا.

واكدت السلطة الجديدة سواء حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي عملهما 
على إنهاء أي وجود مسلح أجنبي في ليبيا .وكان رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد 
الدبيبة قد دعا القوات األجنبية والمرتزقة لمغادرة ليبيا.وقال الدبيبة في كلمته أمام 
البرلمان »المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، والبد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم، 
مع  واالتفاق  الحكمة  يتطلب  أمر  وهو 

الدول التي أرسلتهم«.
في  القائمة  التحوالت  ان  شك  ال 
في  نوعية  نقلة  تعتبر  الليبي  المشهد 
األوضاع على جميع األصعدة حيث تمثل 
واضح  تحسن  وبوادر  مهمة  انفراجة 
في  اخرى  تحوالت  تعقبها  ان  ينتظر 
الصعيدين  على  خاصة  القادمة  الفترة 
األقتصادي واالأمني حيث ينتظر الليبيون 
االوضاع  تتحسن  وأن  االستقرار  يعود  ان 
بالثروات. الغني  البلد  في  المعيشية 

ويرى مراقبون أن المجتمع الدولي معني 
بدعم الحكومة الجديدة لتجاوز العراقيل 

القائمة والوصول البالد الى بر االمان.

في  الدبيبة  الحميد  عبد  الجديدة،  الحكومة  رئيس 
ظهر  في  خنجر  »المرتزقة  البرلمان:  أمام  كلمته 
ومغادرتهم،  إخراجهم  على  العمل  من  والبد  ليبيا، 
التي  الدول  مع  واالتفاق  الحكمة  يتطلب  أمر  وهو 

أرسلتهم«.

،،،،
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التحوالت السياسية في ليبيا

هل تنجحهل تنجح  حكومة الدبيبةحكومة الدبيبة  فيفي  
حسمحسم  الملفات العالقةالملفات العالقة

لم يكن يوم العاشر من مارس 2021، حدثا عابرا في تاريخ ليبيا القريب. في بلد مزقته الحرب 
يرض  لم  وإن  حتى  كبيرة،  أهمية  ذا  يعتبر  السياسي  المشهد  في  تغيير  كل  الداخلية،  والخالفات 
البعض أو إنه خارج اإلرادة الشعبية، بمعناها االنتخابي. في ذلك اليوم صادق البرلمان الليبي بأغلبية 
حكومة  هي  التوقعات.  خلف  من  القادم  الدبيبة،  الحميد  عبد  بقيادة  جديدة  حكومة  على  مطلقة 
جاءت بعد أيام طويلة من حوار الفرقاء بين أكثر من عاصمة، الذي انتهى في جنيف بانتخاب الدبيبة 
والمنفي ليمثال السلطة التنفيدية خالل مرحلة قصيرة ينهيانها بانتخابات يكون للشعب فيها الخيار 
األخير، لكن هذه التغيُّرات، تبقى أمام ملفات ال ُيعلم مدى القدرة على حلها، خاصة المتعلقة بما هو 

اقتصادي وأمني، ألن ما هو سياسي تقّدم خطوة هامة نحو الحل الدائم.

؟؟شريف الزيتوني
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الحميد  عبد  حكومة  جاءت 
وقف  من  أشهر  بعد  الدبيبة 
إطالق النار. ال أحد إلى حدود 
الماضي  العام  من  أغسطس 
كان يتوقع أن تكون ليبيا على 
ذلك  قبل  اليوم.  عليه  هي  ما 
الوحيدة  اللغة  كانت  التاريخ، 
السالح.  هي  الفرقاء،  بين 
نحو  يذهب  أن  اختار  الجميع 
أقرب  داخلية  حسابات  وفق 
وفرض  العظام  كسر  إلى 
يفشل  أن  قبل  الواقع  األمر 
وفق  وأيضا  المخطط. 
مبنية  خارجية  حسابات 
استراتيجية  خيارات  على 
متعلقة بالموقف من اإلرهاب 
السياسي  اإلسالم  وبجماعات 
تأثر  الذي  باالقتصاد  وأيضا 

كثيرا بسنوات الحرب.
بدأت  التحوالت،  هذه  بعد 
حكومة  واختيار  التحليالت 
مواقف  السياسي.  تاريخها  في  ليبيا ستدخل مرحلة جديدة  أن  إلى  جديدة، يشيران 
في  تصب  كانت  كلها  الداخلي  االنسجام  وحتى  الغربية،  القوى  وخيارات  اإلقليم  دول 
إنهاء األزمة. الجميع مدرك للضرر الذي ألحقته العشرية األخيرة بكل ما حصل فيها 
بليبيا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وعلى ذلك كانت الحوارات والوساطات تضغط باتجاه 
إنهاء الخالفات. الواقع أن أغلب المتداخلين، يفكرون في مصالحهم خاصة أولئك الذين 
يرون في ليبيا ساحة مستقبلية للكسب االقتصادي، وما لم تحققه لهم الفوضى يرون 
الكبرى  الغربية  النفوذ  قوى  تعني  ال  هنا  والحالة  تحققه،  أن  يمكن  االستقرار  حالة  أن 

فقط، بل حتى دول االقليم التي تضررت من الفوضى األمنية على كل المستويات.
مشهد  كان  ذلك  قبل  ملفاتها،  على  العمل  الدبيبة  حكومة  بدأت  اختيارها  ومنذ 
المستقبل.  في  أفضل  هو  بما  مبشرا  المشهد  كان  الواقع  في  والتسّلم.  التسليم 
الحكومة،  تتوحد  أن  السياقات.  اختلف  وإن  حتى  الديمقراطيات  بأعرق  أشبه  الصورة 
ذلك  كان  ولو  حتى  حصل،  ما  تقّدما  أن  يعني  فذلك  الصورة،  بتلك  التسليم  ويكون 
السالح  يتخلصوا من كوابيس  أن  الليبيين  إلى  بالنسبة  المهم  دولية،  عبر ضغوطات 
رحبا  مجاال  االستقرار  عدم  حالة  في  وجدت  التي  التطرف  قوى  وسيطرة  والمليشيات 

لنشاطها.
عليها  ركز  التي  الملفات  بين  ومن 
الفساد  التنصيب هي  الدبيبة في خطاب 
الضرر  جيدا  يعرف  الرجل  واألمن. 
وانتشار  الفوضى  من  البالد  لحق  الذي 
اإلشارات،  تلك  أرسل  ذلك  وعلى  السالح، 
بما  التحّدي  لذلك  جاهزة  حكومته  بأن 
الملفان،  هاذان  عملها.  وقت  لها  يمنحه 
منطقيا  األولويات.  رأس  على  سيكونان 
األمنية  المسألة  في  الحسم  سيكون 
لفتح  وأيضا  االقتصادي  لالنفراج  ممهدا 
عقدها  المزمع  االنتخابات  أمام  المجال 
خالل أشهر. فليس خاف على أحد أن أكبر 
عائق عرفته ليبيا بعد 2011، هو انتشار 

الماضي كان  العام  أحد إلى حدود أغسطس من  ال 
قبل  اليوم.  عليه  هي  ما  على  ليبيا  تكون  أن  يتوقع 
ذلك التاريخ، كانت اللغة الوحيدة بين الفرقاء، هي 
حسابات  وفق  نحو  يذهب  أن  اختار  الجميع  السالح. 
الواقع  األمر  وفرض  العظام  كسر  إلى  أقرب  داخلية 

قبل أن يفشل المخطط.

،،،،
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طويلة  أيام  بعد  جاءت  الدبيبة  الحميد  عبد  حكومة 
في  وانتهى  عاصمة،  من  أكثر  بين  الفرقاء  حوار  من 
ينهيانها  قصيرة  لفترة  التنفيدية  بانتخاب  جنيف 
لكن  األخير،  الخيار  فيها  للشعب  يكون  بانتخابات 
أمام هذه الحكومة ملفات ال يُعلم مدى القدرة على 
حلها، خاصة المتعلقة بما هو اقتصادي وأمني، ألن 

ما هو سياسي تقّدم خطوة هامة نحو الحل الدائم.

المليشيات وأمراء الحرب، وعلى ذلك أي مسار إصالحي، اآلن أو في المستقبل سيكون 
محاربة تلك الظواهر دون الخضوع للضغط أو التهديد.

الذي  الضرر  بسبب  ليبيا،  في  المعّقدة  الملفات  من  أيضا  يبقى  الفساد  إشكال 
السلطات  ووجود  السياسي،  االنقسام  فإشكال  الناس.  وبحق  البالد  باقتصاد  ألحقه 
االنتهازيين،  أمام  الساحة  فتحت  القانون،  فرض  في  صعبة  وضعية  أمام  وغربا  شرقا 
التقارير  منه، وكل  االقتراب  يمكنهم  امتياز  يقفزوا على كل  أن  في  القانون  ومتجاوزي 
المحلية والدولية التي تنشر سنويا كانت تنبه إلى بلوغ حاالت الفساد، درجات ال يمكن 
وقد  المسألة،  هذه  في  صعب  امتحان  الدبيبة  حكومة  أمام  وبالتالي  عنها،  السكوت 

الفترة  باعتبار  عليه،  القضاء  في  تنجح  ال 
الزمنية التي ستقضيها والتي تصّعب أي 
الكثير  أن  باعتبار  وأيضا  مواجهة،  عملية 
سيستعدون  الفساد  في  انخرطوا  ممن 
بالتأكيد على قدرة  لحرب مقابلة ستؤثر 

الحكومة في حسم المسألة.
الليبيون  يعيشها  التي  التفاؤل  حالة 
خالل  عاشوه  ما  إلى  بالنظر  منطقية 
يكون  ربما  لكن  الماضية،  السنوات 
أو  الليبية،  األزمة  انتهاء  عن  الحديث 
المشهد  في  كبيرة  سياسية  تحوالت 
الشءي.  بعض  ألوانه  سابق  السياسي 
بالفعل،  وقعت  مهمة  تغييرات  هناك 
إيجابية،  أنها  على  تدل  مؤشراتها  كل 
في  حصلت  التي  التطورات  تؤكده  هذا 
الفترة األخيرة، لكن كل ذلك يبقى مرتبكا 
الوافدون  سيقّدمه  وبما  بالمستقبل 

،،،،
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مختلف  على  البالد  تعانيها  التي  األزمة  حجم  أحد  على  خاف  ليس  الساحة.  إلى  الجدد 
من  خاصة  الوضع،  يراقبون  مازالوا  المواقع  حسابات  من  الخارجون  وأيضا  األصعدة، 
للوضعية  تقبلهم  وبالتالي  االعتبار،  لهم  ويؤخذ  الواجهة  في  الظهور  على  تعودوا 
الجديدة يحتاج وقتا، وربما فيهم حتى من ال ترضيه مغادرة المشهد فيحاول أن يلقي 

حجر العثرة في طريق اإلصالح.
بدايته.  في  مازال  إذن  المشهد 
تبدأ  المؤسسات  أن  فيه  اإليجابي 
المرحلة الجديدة موحدة. فليس أصعب 
لسنوات  سلطاته  تنقسم  أن  بلد  على 
الخاصة،  الخيارات  تحكمهم  فرقائه  وكل 
يتم  أن  إلى  هشة  تبقى  التوافقات  وحتى 
الحساسة،  الملفات  بعض  في  الحسم 
والعسكرية،  األمنية  باألجهزة  عالقة  في 
باعتبارها  االقتصادية،  والمؤسسات 
من  البالد  مقدرات  تحرير  في  محددا 
تعديل  في  أيضا  ومحددا  التجاذبات، 
منذ  يعاني  بلد  في  االقتصاد  موازين 
غير  حاالت  من  األولى  االنفالت  سنوات 
في  التصّرف،  وسوء  الفساد  من  مسبوقة 
بالدولة  تؤمن  ال  مجموعات  تحكم  ظل 
في االقتصاد، من خالل شبكات التهريب 
وأيضا  المواقع،  بعض  في  والمتنفذين 
الزمن  أن  تعتقد  مازالت  مجموعات 
تتواجد  أن  يجب  مطلقة  شرعية  أعطاها 
وهنا  والمواقع،  األوقات  كل  في  عبرها 
اإلسالمية  التيارات  على  أساسا  الحديث 
إسقاط  بعد  الواجهة  إلى  قفزت  التي 

النظام في 2011.

واختيار  التحليالت  بدأت  التحوالت،  هذه  بعد   **
حكومة جديدة، يشيران إلى أن ليبيا ستدخل مرحلة 
جديدة في تاريخها السياسي. مواقف دول اإلقليم 
الداخلي  االنسجام  وحتى  الغربية،  القوى  وخيارات 

كلها كانت تصب في إنهاء األزمة.

** حالة التفاؤل التي يعيشها الليبيون منطقية 
الماضية،  السنوات  خالل  عاشوه  ما  إلى  بالنظر 
الليبية،  األزمة  انتهاء  عن  الحديث  يكون  ربما  لكن 
السياسي  المشهد  في  كبيرة  سياسية  تحوالت  أو 

سابق ألوانه بعض الشيء.

،،،،
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رامي التلغ

في ظل التطورات السياسية للمشهد الليبي عقب تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في البالد، 
عبد  واالقتصادي  األعمال  رجل  تولي  فبعد  الوطني،  االقتصاد  تحسن  المواطنون  يترقب 
االقتصادية  الحياة  وعودة  الشعب،  معاناة  بإنهاء  وعد  الذي  الحكومة،  رئاسة  دبيبة  الحميد 
السياسي  االنقسام  بسبب  خرجت  التي  الشركات  عبر  واالستثمار  اإلعمار  جانب  إلى  طبيعتها،  إلى 

والعسكري الذي انعكس سلبًا على االقتصاد، توقف معه تصدير النفط إلى خارج البالد.

مؤشراتمؤشرات  واعدةواعدة  نحو تحسننحو تحسن  

إقتصادي مرتقبإقتصادي مرتقب

الحكومة الليبية الجديدة 
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المالية  وزارة  أعلنت  اإلقتصادية،حيث  اإلجراءات  بداية  في  الجديدة  السلطة  تتأخر  لم 
الليبية، االتفاق على تشكيل مجلس للسياسات االقتصادية بقيادة رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
المركزي  المصرف  ومحافظ  المبروك  خالد  الليبي  المالية  وزير  اجتماع  خالل  ذلك  جاء   
وذلك  الشهوبي،  محمد  والمواصالت  بوفرنة،  فاخر  التخطيط  ووزيري  الكبير،  الصديق 

لتوحيد السياسات المالية واالقتصادية والتنسيق بينهما.
ثماره  بدات  والذي  الدولة  مؤسسات  توحيد  نحو  التحركات  تسارعت  الصدد،  ذات  في 
في الظهور مع اعالن  النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق،07 مارس 
2021،انتهاء حقبة االنقسام المالي بين وزارتي المالية غربًا وشرقًا و«إسدال الستار عليها 

بشكل رسمي«.
وأكد معيتيق أن وزارة المالية بحكومة الوفاق أحالت مرتبات كافة موظفي الدولة الليبية 

بمختلف القطاعات والوحدات اإلدارية إلى مصرف ليبيا المركزي.
حيث  الدولة«،  مؤسسات  توحيد  طريق  في  األولى  باللبنة  التطور   هذا  معيتيق  ووصف 
العمليات  إدارة  إلى  وفبراير،  يناير  مرتبات شهري  الوفاق،  المالية في حكومة  وزارة  أحالت 
المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، تمهيداً لتسييل القيم المالية في حسابات الجهات 

العامة لسداد مرتبات العاملين بالقطاع العام الذي يفوق عددهم 1.8 مليون موظف.
ميزانية  على  الليبية  األطراف  اتفاق  فبراير   8 في  ليبيا،اعلنت  في  األممية  البعثة  وكانت 
العمل  وعلى  لشهرين،  موحدة  وطنية 
البعثة  المصرفية.وقالت  األزمة  لمعالجة 
خالل  من  جاء  الميزانية  على  االتفاق  إن 
المتحدة  األمم  لبعثة  الحميدة«  »المساعي 
المؤسسات  من  وبدعم  ليبيا،  في  للدعم 
المالية الدولية والفريق العامل االقتصادي 
جمع  بعد  برلين،  عملية  عن  المنبثق 
األطراف المعنية من كال الجانبين للتوصل 
إلى اتفاق. وتؤكد هذه الخطوات الى توجه 
الدولة  مؤسسات  توحيد  اعادة  نحو  ليبي 
البالد  العادة  قصوى  اولوية  يمثل  ما  وهو 

عمليات  في  دورًا  تلعب  أن  يمكن  دبيبة  حكومة 
مكافحة الفساد رغم الهامش الزمني الضيق، ذلك 
أنها لن تبدأ من الصفر، فثمة تقارير مختلفة واضحة 

تعكس حجم الفساد.

،،،،
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الى وضعها الطبيعي بعد سنوات من الفوضى والصراعات.
الوحدة  لحكومة  األول  القرار  يتأخر  لم  البرلمان  ثقة  نيلها  إثر  آخر،مباشرة  جانب  من 

الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة.
القرار األول لحكومة دبيبة )رقم 1 لسنة 2021( نص على إيقاف الحسابات الخاصة في 

الشركات العامة والصناديق االستثمارية.
العام  المال  الحفاظ على  الوطنية على  الوحدة  »حرصًا من حكومة  القرار  وجاء في نص 
ومن  حق،  وجه  بدون  الدولة  أموال  في  والتصرف  للفساد  شبهات  أية  تالفي  أجل  ومن 
الصناديق  الوطنية، يطلب من جميع  الوحدة  الملقاة على عاتق حكومة  المسؤولية  واجب 
االستثمارية والشركات التابعة لها باإلضافة إلى الشركات العامة إيقاف حركة حساباتهم 
مؤقتا، إلى حين صدور ما يلغيه ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب األول 

من الميزانية«.
اتخاذ  على  عازمة  الجديدة  السلطة  فبدت  دالالت،  عدة  للحكومة  األول  القرار  ويحمل 

خطوات جادة ضد الفساد المستشري بالبلد.
ففي الوقت الذي ال يختلف فيه الليبيون على حقيقة تفشي الفساد بصورة غير مسبوقة 
والتي  السابقة،  األعوام  طيلة  ليبيا  شهدتها  التي  واالنقسامات  للتوترات  كنتيجة  بالبلد، 
مدى  حول  تباينت  اآلراء  فإن  الليبي،  الشعب  ضريبتها  يدفع  كارثية  أزمات  عن  تمخضت 
ضوء  في  خاصة  للفساد،  للتصدي  وفاعلة  مؤثرة  خطوات  اتخاذ  على  دبيبة  حكومة  قدرة 
الفترة القصيرة التي تعمل خاللها، والمهمة األساسية المكلفة بها، للعبور بليبيا حتى إجراء 

االنتخابات.
دبيبة  حكومة  أن  مراقبون  ذلك،يرى  من 
مكافحة  عمليات  في  دوراً  تلعب  أن  يمكن 
ذلك  الضيق،  الزمني  الهامش  رغم  الفساد 
تقارير  فثمة  الصفر،  من  تبدأ  لن  أنها 
من  الفساد،  حجم  تعكس  واضحة  مختلفة 
قدمه  ما  على  عالوة  دولية،  تقارير  بينها 
السابق  األممي  المبعوث  سالمة؛  غسان 
يبين  ذلك  فكل  إحاطات،  من  ليبيا،  لدى 

بوضوح حجم استشراء الفساد.
من ناحية أخرى،تعمل الحكومة الجديدة 
إعادة نسق اإلستثمار من خالل توفير  على 

الفساد  تفشي  حقيقة  على  الليبيون  يختلف  ال 
بصورة غير مسبوقة كنتيجة للتوترات واالنقسامات 

التي شهدتها ليبيا طيلة األعوام السابقة.

،،،،
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حاضنة و بيئة مناسبة له.
حيث دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، األحد، شركة »إيني« اإليطالية، إلى 

االستثمار في التعليم والصحة والكهرباء في بالده.
جاء ذلك خالل اجتماع الدبيبة مع الرئيس التنفيذي لشركة »إيني«، كالوديو ديسكالزي، 

في مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس، وفق بيان المكتب اإلعالمي للحكومة.
وقال البيان إن الدبيبة أكد »ضرورة أن تقوم شركة إيني باالستثمار وتعزيز المسؤولية 
االجتماعية في مجاالت الصحة، والتعليم، والتدريب المهني، والكهرباء، التي تعتبر أولوية 

عاجلة بالنسبة لليبيا«.
وأضاف أن االجتماع ركز »على نشاطات شركة إيني في ليبيا، وسبل تدوير عجلة االقتصاد، 
على  العالمي  للطلب  المتزايد  لالحتياج  استجابة  المتجددة،  الطاقة  مجال  في  والتعاون 

الطاقة، مع مراعاة التحديات البيئية المتفاقمة«.
والمشاريع  باألنشطة  يتعلق  فيما  الكامل  الشركة  »التزام  ديسكالزي  أبدى  جهته،  من 
التشغيلية في البالد، مع التركيز على الغاز الطبيعي، وتقليل استخدام المصادر ذات التأثير 

العالي للكربون«، وفق البيان.
الحركة  ان  العبعاب  فتحي  قردان،  بن  بمدينة  البلدي  المجلس  رئيس  جانبه،أكد  من 

التجارية مع ليبيا بدأت تستعيد عافيتها بعد المصادقة على حكومة عبد الحميد الدبيبة.
ووفق تصريح صحفي لعبعاب فان مدينة بنقردان سجلت ألول مرة منذ سنوات نشاطا 
في  سريعة  حركة  أنتج  مسبوق  غير  تجاريا 
سوق الصرف الموازية وارتفاع الطلب على 

الدوالر.
ما  السلع  تدفق  نسق  أن  العبعاب،  وأكد 
بين البلدين سريع ومتواتر، مشيرا إلى أن 
ما بين 300 و400 شاحنة سلع تعبر يوميا 
الليبية.  السوق  نحو  التونسي  الجانب  من 
وتنبئ  إيجابية  المؤشرات  كل  أن  واعتبر 
بعودة قوية للعالقات التجارية بين البلدين 

في ظرف وجيز.
وقال مجلس رجال األعمال إن أكثر من 6 

عدة  ليبيا  في  جديدة  تنفيذية  سلطة  تشكيل  حفز 
دول للبحث عن موطئ قدم لها داخل البالد القتحام 

أسواق ليبيا مجددا والفوز بعقود إعادة اإلعمار.

،،،،
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آالف باعث عقاري سيستفيدون من عقود إعادة اإلعمار في ليبيا.
المجلس األعلى لرجال األعمال التونسيين والليبيين كشف في تقرير له نشر عبر موقعه 

اإللكتروني جانبا من هذا التنافس منذ اإلعالن عن تشكيل الحكومة الليبية.
من جانب آخر،حفز تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا عدة دول للبحث عن موطئ 

قدم لها داخل البالد القتحام أسواق ليبيا مجددا والفوز بعقود إعادة اإلعمار.
تعهد  الوطنية،  الوحدة  حكومة  رأس  على  تعيينه  بعد  له  خطاب  أول  إلقائه  فمنذ 
المهتمين  البالد، وهي وعود وجدت لها صدى كبير لدى  عبدالحميد دبيبة بإعادة إعمار 
من الشركات والمستثمرين والحكومات إلطالق برامج إعادة تشييد البنى التحتية المنهارة 

وإصالح المؤسسات على المدى البعيد.
وانطلقت عدة دول خليجية لتوقيع عقود اإلعمار داخل ليبيا، باإلضافة إلى فرنسا وإيطاليا 

وتركيا في مجال الطاقة.
الليبي  االقتصاد  تحقيق  الماضي،  )شباط(  فبراير  في  الدولي،  النقد  صندوق  وتوقع 
المديرة  وأكدت   .2023 عام  إلى  الممتدة  الفترة  خالل  المئة  في   3.9 النمو  في  مكاسب 
التنفيذية للصندوق، كريستالينا غورغييفا، أن مسألة عدم االستقرار في ليبيا تمثل خطراً 

ككل.  المنطقة  في  االقتصادي  النمو  على 
الجهود  تساعد  أن  في  »نأمل  وأضافت 
تسوية  تحقيق  في  الجارية  الدبلوماسية 

سلمية وعاجلة للصراع الدائر في البالد«.
ليبي  توجه  الى  التطورات  هذه  وتشير 
وهو  الدولة  لمؤسسات  اإلعتبار  اعادة  نحو 
الى  البالد  إلعادة  مطلقة  اولوية  يمثل  ما 
مسارها الصحيح بعد سنوات من الفوضى 

والصراعات.
ويؤكد مراقبون أن اإلنفراج السياسي في 
حكومة  على  التصويت  بعد  الليبي  الملف 
األبرز خالل  يعتبر  توافقي  إطار  الدبيبة في 
أمام  فرصة  تمثل  وقد  الماضية  السنوات 
دولة  وبناء  االنقسام  حالة  النهاء  الفرقاء 
المؤسسات القادرة على مواجهة التحديات 

محليا ودوليا.

دورًا  تلعب  أن  يمكن  دبيبة  حكومة  أن  مراقبون  يرى 
الزمني  الهامش  رغم  الفساد  مكافحة  عمليات  في 
تقارير  فثمة  الصفر،  من  تبدأ  لن  أنها  ذلك  الضيق، 
بينها  من  الفساد،  حجم  تعكس  واضحة  مختلفة 
سالمة؛  غسان  قدمه  ما  على  عالوة  دولية،  تقارير 
إحاطات،  من  ليبيا،  لدى  السابق  األممي  المبعوث 

فكل ذلك يبين بوضوح حجم استشراء الفساد.

،،،،
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رمزي زائري

الوطنية سوى 9 أشهر لمواجهة عّدة  الوحدة  الجديد وحكومة  الليبي  الرئاسي  المجلس  أمام  ليس 
الملف  منها  ،خاصة  التأجيل  تحتمل  آنية ال  ،يمثل بعضها مشكالت  مشاكل شائكة وتحديات صعبة 
اخراج  عن  ،فضال  المليشيات  تفكيك  و  العسكرية  و  األمنية  المؤسسة  توحيد  ملف  يعتبر  ،إذ  األمني 

المرتزقة والقوات األجنبية ،من أكثر الملفات تعقيداً في ليبيا.

»المرتزقة«»المرتزقة«  خنجرخنجر  
في ظهر ليبيافي ظهر ليبيا
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أما التحدي اآلخر الذي يؤرق المجتمع الدولي، فيتمثل في تثبيت وقف إطالق النار، وهو 
توصيات  رفع  على  والعمل  آليته  مراقبة  على  المتحدة  لألمم  تابع  دولي  فريق  يحرص  أمر 

بشأنه إلى مجلس األمن الدولي خالل األيام المقبلة.
وتشير المعطيات إلى وجود توافق على تجاوز هذه العراقيل، من خالل تطبيق بنود مسار 

اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، “خمسة زائد خمسة”.
في  رفعها  على  األممي  الفريق  سيعمل  التي  الشائكة  المواضيع  بين  من  أن  شك  وال   
المليشيات  وتفكيك  خمسة  زائد  خمسة  العسكرية  واللجنة  طريق  خارطة  تنفيذ  تقريره 

وإخراج المرتزقة.
المشهد  على  بظالله  أيضا  البالد  في  األجنبية  التدخالت  فوضى  إنهاء  تحدي  ويلقي 
الليبية بوعودها، بوضع  التزام األطراف  الدولي،  المتحدة والمجتمع  إذ تأمل األمم  الليبي، 
حد لحالة االستقطاب والتجاذبات، التي تعمل قوى أجنبية وعلى رأسها تركيا على االستثمار 

فيها.
ويؤكد خبراء على أهمية دور األمم المتحدة والقوى الكبرى، في رعاية الحكومة الجديدة 

دستورية  قاعدة  إيجاد  على  ومساعدتها، 
إلجراء االنتخابات، التي من شأنها أن تفتح 
واالستقرار  الحياة  عجلة  لعودة  أمل  نافذة 

إلى ليبيا.
إلى  نحو 10 مراقبين دوليين  وقد وصل 
طرابلس لإلعداد لمهمة اإلشراف على وقف 
أشهر  منذ  ليبيا  في  المطبق  النار  إطالق 
والجنود  المرتزقة  مغادرة  من  والتحقق 

األجانب المنتشرين في البالد.
في  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  وانطلق 
أطراًفا  خاللها  التقى  ودولية،  محلية  جوالت 
اتفاق  مخرجات  لتنفيذ  محاولة  في  فاعلين، 
 23 في  جنيف  في  الموقع  النار  إطالق  وقف 
والذي  الماضي،  األول  أكتوبر/تشرين 

التزام  الدولي،  والمجتمع  المتحدة  األمم  تأمل 
لحالة  حــد  بوضع  بــوعــودهــا،  الليبية  ــراف  األطـ
أجنبية  قوى  تعمل  التي  والتجاذبات،  االستقطاب 

وعلى رأسها تركيا على االستثمار فيها.

،،،،
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يقضي بإخراج المرتزقة من ليبيا، للعمل 
في  السيادية  المؤسسات  توحيد  على 
برلمانية  انتخابات  إلى  للوصول  البالد، 

ورئاسية، أواخر العام الجاري. 
ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  وجدد 
االثنين  لقائه  ،خالل  كوبيش  يان 
الدكتور  الرئاسي  المجلس  ،رئيس 
الالفي  عبدالله  ونائبيه  المنفي  محمد 
طرابلس،  بالعاصمة  الكوني،  وموسى 
توحيد  بدعم  المتحدة  األمم  التزام 
اللجنة  ومسار  السيادية  المؤسسات 

العسكرية )5+5(.
الجاري  األسبوع  كوبيش،  والتقى 
األلمانية  العاصمة  في  أوروبية  أطراًفا 
انسحاب  ضرورة  على  للتأكيد  برلين، 
حظر  واحترام  األجانب،  المرتزقة 
المتحدة  األمم  تفرضه  الذي  األسلحة 

على ليبيا.
من  التي  الجديدة،  التنفيذية  السلطات  بـ”دعم  األوروبية  واألطراف  كوبيش  وتعهد 
وتوحيد  الليبي،  للشعب  والدعم  األساسية  الخدمات  لتوفير  جهودها  تكثف  أن  المتوقع 
مؤسسات الدولة، وإرساء األسس الالزمة لمصالحة وطنية شاملة، وضمان التنفيذ الكامل 

التفاق وقف إطالق النار”.
جميع  اتخاذ  على  الليبية  والمؤسسات  السلطات  نفسها،  الدولية  األطراف  حثت  كما 
الخطوات القانونية وغيرها من الخطوات الالزمة إلجراء االنتخابات في 24 ديسمبر/كانون 
األول 2021، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، 

مؤكدين على الموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم لخارطة الطريق.
التي  اجتماعاتها  ختام  في  المشتركة،  الليبية  العسكرية  اللجنة  جددت  فيما  ذلك  يأتي 
عقدتها منتصف الشهر الجاري، مطالبتها لمجلس األمن الدولي بإلزام الدول المسؤولة 

عن المرتزقة بسحبهم فوراً من البالد.
وأعلنت اللجنة، قرب االنتهاء من كافة المتطلبات الالزمة لفتح الطريق الساحلي استكماال 
التفاق جنيف لوقف إطالق النار، مؤكدة عقد اجتماع »قريبًا«، لتقييم الجاهزية لفتح الطريق 

في مدة أقصاها أسبوعان. 
 ، الجاري  مارس  مطلع  ،طالب  الدبيبة  الحميد  عبد  المكلف  الليبي  الوزراء  رئيس  وكان 
النواب العمل على وضع حد  برحيل نحو 20 ألفًا من المقاتلين األجانب من ليبيا، مناشداً 

لحرب طاحنة تعصف بالبلد الواقع في شمال أفريقيا.
 : النواب  أمام  كلمته  في  الدبيبة  وقال 
ليبيا، وال بد من  »المرتزقة خنجر في ظهر 
ومغادرتهم«، موضحًا  إخراجهم  على  العمل 
والدول  المتحدة  األمم  مع  سيتواصل  أنه 
برحيلهم.  للمطالبة  المرتزقة  أرسلت  التي 
وأضاف في كلمته خالل الجلسة التي انعقدت 
في سرت : »األمر ليس بالهين، ويحتاج إلى 
الحكمة، وليس باألبواق والحديث اإلعالمي، 
ألف   20 ولدينا  منتهكة،  سيادتنا  واليوم 
التقارير  كشفت  كما  البالد،  في  مرتزق 

األممية«.
قادة المرتزقة يستعدون لمغادرة ليبيا :

للمرصد  مصادر  أفادت  الفت  تطور  في 
جاءت  »أوامر  بأن  اإلنسان  لحقوق  السوري 

في  المشتركة،  الليبية  العسكرية  اللجنة  جددت 
الشهر  منتصف  عقدتها  التي  اجتماعاتها  ختام 
الجاري، مطالبتها لمجلس األمن الدولي بإلزام الدول 

المسؤولة عن المرتزقة بسحبهم فورًا من البالد.

،،،،
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وأنفسهم  أمتعتهم  تجهيز  في  بالبدء  ليبيا  في  ألنقرة  الموالين  السوريين  للمقاتلين 
تحضيراً لعودتهم إلى سوريا«.

ظل  في  تأتي  الخطوة  »هذه  إن   ، الرسمي،  موقعه  عبر  نشره  بيان  في  المرصد،  وقال 
التي  العربية على رأسها مصر،  الدول  التركي تجاه عدد من  للخطاب  الملحوظة  التهدئة 

كان الملف الليبي إحدى أبرز نقاط الخالف بينها وبين أنقرة«.
 وأشار إلى أن »عودة المقاتلين األجانب المولين إلى تركيا في ليبيا متوقفة منذ منتصف 
القليلة  األيام  خالل  عودتهم  بدء  المرتقب  من  لكن  الماضي،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 

المقبلة«.
المرتزقة  قادة  أن  الرحمن،  عبد  رامي  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  مدير  أكد  و 
“السوريين” في ليبيا، بدأوا في االستعداد للعودة إلى سوريا ،مشيرا أن 120 من المرتزقة 
فيها  مناطق  أنه في حال عودتهم لسوريا سيكونوا ضمن  ،مشيرا  ليبيا  غادروا  السوريين 

انتهاكات وجرائم حرب تابعة لتركيا.
الليبي، إن طائرة نقل عسكرية،  هذا و ذكرت مصادر متطابقة من داخل مطار معتيقة 
إدارة  تسلمت  ،كما  تركيا  إلى  متجهه  طرابلس  غادرت  سوريًا،  مرتزقًا   120 متنها  على 

المطار رسميًا جدول لطائرات ليبية وتركية 
مرتزق  ألف  من  أكثر  متنها  على  سيغادر 

خالل أسبوع.
لحقوق  السوري  المرصد  أكد  كما 
عادوا  مرتزقة  من  دفعة  هناك  أن  اإلنسان، 
خالل األيام الماضية إلى األراضي السورية 
قادمين من ليبيا ،كما أكد أن ذلك يأتي بعد 

ضغوط دولية وإقليمية على تركيا.
وأشار إلى أن طريق عودتهم مجهول وأن 
تركيا قد تلجأ إلعادتهم  بشكل سري وغير 
وتبعات  دولية  إدانات  تتحمل  ال  حتى  معلن 
تجنيد  في  الدولية  الجنايات  محكمة  تتبع 
يواجه  فيما  الليبية،  األراضي  في  المرتزقة 
الرئيس  أرسلهم  الذين  المرتوقة  آالف 

األول/ديسمبر  كانون  مطلع  المتحدة  األمم  كشفت 
األجنبية  »القوات  من  ألفا   20 وجود  عن  الماضي، 
عشر  وجود  إلى  أشارت  كما  ليبيا.  في  والمرتزقة« 
قواعد عسكرية تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات 

أجنبية ومرتزقة.

،،،،
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مصيرا  اردوغان  طيب  رجب  التركي 
العملية  وتقدم  النار  وقف  بعد  مجهوال 

السياسية في ليبيا.
  6750 أن  المرصد  مدير  وأكد 
ألنقرة  الموالين  المرتزقة  من  مقاتال 
متواجدون في ليبيا إلى اآلن، ملمحا إلى 
إلى  بها  التي ذهبوا  بالطريقة  عودتهم 

ليبيا عبر طائرات تركية.
وأرسلت تركيا إلى ليبيا منذ توقيعها 
في العام 2019 اتفاقية أمنية مع حكومة 
الوفاق آنذاك نحو 20 ألف مرتزق بينهم 
جنسيات  يحملون  وآخرون  سوريون 
الدولة  تنظيم  من  وعناصر  مختلفة 
انتقادات  أثارت  عملية  في  اإلسالمية، 
بتأجيج  ألنقرة  واتهامات  واسعة  دولية 
األطراف  كانت  وقت  في  الليبية  الحرب 

الدولية تسعى إليجاد حل سلمي يجنب الليبين مزيدا من االقتتال.
وفي سياق متصل، أوضحت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” أنها اتفقت على حصر 

المرتزقة األجانب وجنسايتهم وأماكن تواجدهم، بغرض إخراجهم من األراضي الليبية.
هذا وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب ،أن 
“ترحيل المرتزقة من البالد قرار ليس في يد اللجنة العسكرية 5+5 أو الدولة الليبية فقط، 
وإنما يتم تنفيذه وإنهاؤه بدعم من المجتمع الدولي واألمم المتحدة وكذلك الدول التي 
ذلك  لكن  ليبيا،  من  بإخراجهم  داخلية  ومطالبات  توافقا  “هناك  أن  إلى  مشيراً  أرسلتهم”، 

يحتاج إلى التزام دولي”.
وقد كشفت األمم المتحدة مطلع كانون األول/ديسمبر الماضي، عن وجود 20 ألفا من 
»القوات األجنبية والمرتزقة« في ليبيا. كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية تشغلها 

بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
ليبيا  إلى  المتحدة باإلنابة  الماضي، كشفت مبعوثة األمم  أنه في مطلع ديسمبر  يذكر 
معتبرة  ليبيا،  في  والمرتزقة”  األجنبية  “القوات  من  ألفا   20 وجود  عن  ويليامز  ستيفاني 
ذلك انتهاكا “مروعا” للسيادة الوطنية، كما أشارت إلى وجود 10 قواعد عسكرية في ليبيا، 

تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
 وتطالب االمم المتحدة والقوى الغربية في مقدمتها الواليات المتحدة بضرورة انسحاب 
المرتزقة والقوات االجنبية من ليبيا لكن تركيا والتي تورطت في نقل مجموعات مسلحة من 
سوريا لدعم حكومة الوفاق السابقة ال تزال مصرة على ابقاء قواتها رغم الحديث عن سحب 

بعض العناصر وإعادتهم الى عفرين شمال سوريا.
وسعت أنقرة من خالل نشرها للمرتزقة 
العسكرية  عناصرها  تواجد  عن  فضال 
الفوضى  في  ليبيا  إغراق  إلى  طرابلس  في 
الصراع،  طرفي  بين  النزاع  وإشعال 
فيما  السوري،  للسيناريو  استنساخا 
في  لالستثمار  التركية  السلطات  دأبت 
بهدف  والسياسية  األمنية  االضطرابات 
تثبيت تواجدها في األراضي الليبية وتوسيع 
نفوذها في منطقة غنية بالمحروقات، وذلك 
نفوذ  في  الطامع  اردوغان  مشروع  ضمن 
أوسع بالمنطقة، بعد أن داس على القوانين 
ومتنكرا  الدولي  المجتمع  متحديا  الدولية، 
لحظر  وخارقا  برلين  مؤتمر  لتعهدات 

األسلحة األممي على ليبيا.

تطالب االمم المتحدة والقوى الغربية في مقدمتها 
الواليات المتحدة بضرورة انسحاب المرتزقة والقوات 
االجنبية من ليبيا لكن تركيا والتي تورطت في نقل 
الوفاق  حكومة  لدعم  سوريا  من  مسلحة  مجموعات 

السابقة ال تزال مصرة على ابقاء قواتها.

،،،،
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نجاة فقيري

تعيش ليبيا منذ اختيار السلطة التنفيذية في جنيف مطلع فبراير 2021،محفال تاريخيا تّوج بتسليم السلطة 
والتي ستضمن  الجديدة،  اإلنتقالية  الوطنية  الوحدة  إلى حكومة  المنقسمين منذ 2014  الفريقين  من 
اإلنتقال السلس نحو انتخابات ديسمبر 2021 عبر سلسلة تحديات كبيرة بدأت ببوادر توحيد سياسي 
ما  والعسكرية  األمنية  والمؤسستين  المالية  السيادية خاصة منها  المؤسسات  لكنها ستمر عبر مطبات توحيد 
يتطلب مصالحة وطنية شاملة تضمن ذلك وتساهم في النهوض باألوضاع اإلجتماعية للمواطن الليبي الذي كان 

الخاسر األكبر من الفوضى والصراعات منذ 2011.

المتطلباتالمتطلبات  اليوميةاليومية  
للمواطن الليبي..أساسللمواطن الليبي..أساس

المصالحةالمصالحة  الشاملةالشاملة

نهج حكومة الدبيبة
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المجلس  رئيس  أكد  ذلك،  ضوء  وعلى  ليبيا  أزمات  لكل  مفتاحا  الوطنية  المصالحة  تعّد 
الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبد الله الالفي، لرئيس بعثة األمم 
الحوار  ملتقى  طريق  خارطة  بتنفيذ  التزامهم  كوبيتش  يان  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة 
السياسي الليبي، بما في ذلك تعزيز عملية المصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد المؤسسات 

السيادية تمهيدا إلجراء االنتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.
ملتقى  اعتمدها  التي  الطريق  بخارطة  الجديدة  السلطة  بالتزام  كوبيتش  يان  وأشاد 
والمجتمع  المتحدة  األمم  قبل  من  الموحد  التوجه  على  أكد  كما  الليبي.  السياسي  الحوار 
في  بالتزاماتها  الوفاء  من  لتتمكن  للبالد  الجديدة  والقيادة  الليبي  الشعب  لدعم  الدولي 

اإلطار الزمني الذي حدده الملتقى.
حسين  الليبية  الوطنية  الوحدة  حكومة  في  الوزراء  رئيس  نائب  أكد  أخرى،  جهة  من 
القطراني، »انتهاء مرحلة االنقسام وأن حكومة الوحدة الوطنية وجدت لتخدم المواطنين 
الخارجية نجالء المنقوش إلى إطالق عملية  كافة وفي مختلف ربوع ليبيا.« كما دعت وزيرة 

شاملة وواقعية للمصالحة الوطنية والعدالة التصالحية.
يعتبر الخبراء والمراقبون عملية المصالحة الوطنية الشاملة من أصعب التحديات أمام 
السلطة التنفيذية الجديدة التي شقت الطريق وسط انقسامات حادة بدءا بمجلس النواب، 
اإلنقسامات،  باقي  ثم  للبالد  الترابي  التقسيم  إلى  وصوال  المتنافسين  بالسلطتين  مرورا 
العسكرية واإلقتصادية، التي يجب أن تشملها المصالحة إذا رغبت كل األطراف الفاعلة في 
سنين  وطي  األمان  بر  إلى  بالبالد  الخروج 
تزخر  البالد  وأن  خاصة  والحروب  المعاناة 
تضمن  التي  والثروات  الطبيعية  بالموارد 

لشعبها العيش الكريم. 
الدبيبة،  الحميد  عبد  حكومة  تولت 
مهامها  وزارية،  حقيبة   35 من  المؤلفة 
رسميا، وحددت الحكومة لنفسها اثني عشر 
هدفا خالل الفترة االنتقالية التي من المقرر 
أن تنتهي بحلول االنتخابات العامة المقبلة 
العام  من  ديسمبر   24 في  إجراؤها  المقرر 
وطنية،  مصالحة  وتشمل  »إقامة  الحالي. 
ضمان السيادة على كامل األراضي الليبية، 

أكد نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية 
االنقسام  مرحلة  »انتهاء  القطراني،  حسين  الليبية 
لتخدم  ــدت  وج الوطنية  الــوحــدة  حكومة  وأن 

المواطنين كافة وفي مختلف ربوع ليبيا.« 

،،،،
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اليومية  الحياة  وتحسين  الحدود،  وتأمين   ، البالد  من  األجنبية  والقوات  المرتزقة  وإجالء 
لليبيين«.

بالحياة  المتعلقة  القضايا  لحل  األولوية  إعطاء  مع  برنامجها،  تنفيذ  في  مباشرة  لتبدأ 
رئيسيتين  معضلتين  معالجة  إلى  االنتقالية،  الحكومة  رئيس  وسارع  للمواطنين،  اليومية 

تعّقدان الحياة اليومية لليبيين، وهما مشكلة نقص الكهرباء و مشاكل القطاع الصحي.
الطاقة  قطاع  من  مسؤولين  مع  اجتماعين  الدبيبة  نظم  الكهرباء،  مشكلة  وبخصوص 
والقطاع المالي. وشدد عبد الحميد الدبيبة، خالل لقائه مع محافظ البنك المركزي ومدير 
مجلس المحاسبة وكذلك مدير عام إدارة شركة الكهرباء على »تعبئة جميع األموال الالزمة 
الحرب  دمرتها  التي  التحتية  البنية  كل  وإصالح  الكهرباء  لشركة  اإلنتاجية  القدرة  لزيادة 
التي تنشأ  ». كما أصر الدبيبة على »تعزيز الوسائل للتنبؤ بمشكلة التخلص من األحمال 

بحدة كل صيف في ليبيا«. 
فقد وعد   ، الجديدة  الحكومة  أبرز وعود  أحد   ، الصحي  القطاع  بإصالح  يتعلق  فيما  أما 
الدبيبة، خالل مؤتمر حول وباء فيروس كورونا بطرابلس، بمراجعة االستراتيجية المعتمدة 
للتعامل مع جائحة كوفيد 19. مؤكدا إلتزامه بـ«إيجاد حل عاجل لمشكلة تلقي اللقاح المضاد 
لفيروس كورونا الذي تأخر وصوله« وضمان توّفر اللقاح في جميع أنحاء األراضي الليبية. كما 

الوقائية،  اإلجراءات  بتعزيز  الدبيبة  تعهد 
بدءا بإلزامية ارتداء الكمامة. 

لشركة  التنفيذي  المدير  مع  لقاء  وفي 
شدد  ديسكالزي،  كالوديو  اإليطالية  إيني 
الشركات  مشاركة  ضرورة  على  الدبيبة 
في  النفط  قطاع  في  والمستثمرة  األجنبية 
في  االجتماعية  المسؤولية  بتعزيز  ليبيا، 
مجاالت الصحة والتعليم والتدريب المهني 
والكهرباء الذي يعتبر أولوية عاجلة بالنسبة 

لليبيا.
الشؤون  خبير  حرشاوي،  جليل  يقول 
هولندا،  في  كلينغينديل  معهد  في  الليبية 

معالجة  إلى  االنتقالية،  الحكومة  رئيس  ســارع 
معضلتين رئيسيتين تعّقدان الحياة اليومية لليبيين، 
القطاع  ومشاكل  الكهرباء  نقص  مشكلة  وهما 

الصحي.

،،،،
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من  ممكن  عدد  أكبر  إرضاء  هو  به  القيام  الدبيبة  يحاول  »ما  الدبيبة  لسياسة  تحليل  قي 
الجهات الفاعلة، وتجنب الصراع، وضمان تدفق األموال والمشاريع لجذب أكبر عدد ممكن 
من الدعم«.  »دبيبة يقول بشكل أساسي  دعونا نتجنب الحرب، افعل ما تريد في منطقتك 
إلى  والمراقبين  الخبراء  حسب  يدعو  بذلك  فالدبيبة  األمور...«.  ننجز  ودعنا  المحددة، 

مصالحة وطنية شاملة وعميقة ومصالحة خارجية وفق ما تقتضيه مصلحة البالد. 
يقول المحلل الليبي محمد الجرح، في هذا السياق أن »األطراف المتداخلة في الشأن  قد 
من  كل  ويؤمن  عنه  يبحثون  كانوا  الذي  التوازن  تحقيق  يمكنه  كشخص  الدبيبة  ترى 

مصالحهم«، »إنه رابط محتمل بين جميع األطراف المختلفة.«
من جهة أخرى يقول المراقبون اآلخرون األقل تفاؤال على غرار المحلل طارق المجريسي: 
»إذا تمكنا من الخروج هذا العام بحكومة موحدة ، مع بعض التحسينات األساسية في الحياة 
اليومية ، فهذا هو التقدم«. ويضيف: »على الرغم من أن هذه الحكومة تحمل بعض العيوب 

، إال أنها تمثل فرصة جديدة جيدة«. 
وقد جددت أطراف دولية كثيرة على غرار الجزائر وتونس واألمم المتحدة وفرنسا عزمها 
على مواصلة العمل المشترك، دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا »ألن استقرار ليبيا 
ليبيا في  الذي تحرزه  الكبير  بالتقدم  المتوسط بأكملها«.ورحبت  يضمن استقرار منطقة 

مسارها السياسي الديموقراطي نحو حل سلمي ينقذ البالد ويعيد أمنها وازدهارها.
حكومة  تلتزم  أن  إلى  الليبيون  يتطلع  بالبالد  والتاريخية  الحاسمة  المرحلة  هذه  في 
وأهدافها  بتعهداتها  الوطنية،  الوحدة 
أشهر   10 الـ  مدى  على  رسمتها  التي 
المقررة  االنتخابات  موعد  على  المتبقية 
المصالحة  منها  العام،خاصة  نهاية 
الكريم  العيش  وضمان  الشاملة  الوطنية 
كثيرة  مخاوف  وسط  الليبي،  للمواطن 
الحكومة،  فشل  من  وخارجية  داخلية 
تجاه  بتعهداتها  األطراف  بعض  ونقض 
القضية الليبية. فرغم ما رسمه المسار من 
آمال إلى حد اللحظة إال أن طريق الحكومة 
واإليفاء  بالتحديات  محفوفا  الجديدة 

بااللتزامات.

وعود  أبرز  أحد   ، الصحي  القطاع  بإصالح  يتعلق  فيما 
الحكومة الجديدة ، فقد وعد الدبيبة، خالل مؤتمر حول 
وباء فيروس كورونا بطرابلس، بمراجعة االستراتيجية 

المعتمدة للتعامل مع جائحة كوفيد 19.

،،،،
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أكد عضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي على ضرورة تفكيك  المليشيات 
تقبل  لن  المليشيات  أن  المرصد  صحيفة  مع  مقابلة  في  مبينا  فقط  إسميا  وليس  فعليا  المسلحة 
بالتفكك وهذا ما يريده المجتمع الدولي الذي سمح لرئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج  

بشرعنة المليشيات.
إلى نص الحوار:

حوار/سوزان الغيطاني

التكبالي:التكبالي:  يجب تفكيك يجب تفكيك 

المليشيات فعليا المليشيات فعليا 
وليس إسميا فقطوليس إسميا فقط
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** كيف تتابع التحوالت التي تشهدها ليبيا مع الحكومة الجديدة؟
إلى اآلن ليس هناك تحوالت كبرى نشهدها في ليبيا فالزالت األمور كما هي والزالت 
فراغ  هناك  والزال  بينها  فيما  وتشتبك  طرابلس  العاصمة  في  تتحكم  المليشيات 

أمني في العاصمة.

** البعض يقول إن الحكومة الجديدة تسعى إلرضاء الجميع قدر استطاعتها.. 
إلى أي مدى يمكن لهذا أن يسهم في رأب الصدع؟

يكون  أن  يجب  الصدع  رأب  ألن  الصدع  لرأب  بنا  تصل  لن  الجميع  إرضاء  محاولة 
الجميع  أن  في  تكمن  ليبيا  فمشكلة  القانون  وتنفيذ  والحزم  الحسم  على  مبنيا 
يفعل ما يريد ويعلمون أنه ال يوجد قانون يحاسبهم فإذا سرنا في طريق إرضاء 
الجميع فهذا يعني أننا سنرضي المليشيات بإعطائها األموال وهذا سيرجع البالد 
التي بدأت منها وستعاود المليشيات الهجوم على مقرات الحكومة  لنقطة الصفر 

والمواطنين 

تقرير ديوان المحاسبة كشف ملفات فساد بالجملة..برأيك إلى أي مدى   **
تستطيع الحكومة الدبيبدة إصالحه؟

الفساد مستشري في ليبيا إلى درجة 
الحكومات  أن  نعلم  ونحن  كبيرة 
قادرة  غير  دائما  كانت  المتعاقبة 
على محاسبة المسؤولين والنتيجة 
كل  في  مستشري  الفساد  أن  هي 
الجديدة  الحكومة  ننزه  وال  مكان 
أنها  فترة  بعد  نرى  وسوف  منه 
سوف تدخل نفس الدوامة وسوف 
يكون هناك تجاوزات كبيرة وبذلك 

** محاربة الفساد تحتاج
لحكومة قوية يحبها المواطن

،،،،
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الحكومة  هذه  تنهيه  ال  الفساد  فإن 
أو  السابقة  الحكومات  من  غيرها  وال 
إذا كانت حكومة قوية  إال  القادمة  حتى 
يحبها المواطنين ويرضى بها الجميع 
طريق  على  حاسمة  بأعمال  تقوم  ثم 
دون  الجميع  بمحاسبة  الصدع  رأب 

استثناء.

** هل يمكن القول أن ليبيا 
بدأت تخرج من أزمتها؟

ليبيا  أن  القول  أستطيع  ال 
بدأت تخرج من أزمتها فنحن الزلنا 
ونرى  المتقاتلة  المليشيات  نرى 
أنصار الجيش في بنغازي يريدون 
للحكومة نحن هنا كما  يقولوا  أن 
وغيره  الجنوب  في  آخرون  يوجد 
الحكومة  يتحدون  المناطق  من 
وبذلك فإن هذه الحكومة سوف 
لن  كثيرة  بصعوبات  تصطدم 

تستطيع شرائها بالمال كما فعلت الحكومات السابقة وكما بدأت هي. 

** إلى أي مدى تعول على دور المجتمع الدولي في هذه المرحلة؟
ال أعتقد أن المجتمع الدولي سوف يتدخل أكثر مما تدخل في ليبيا فقد أراد 
أن تكون هناك حكومة بأي طريقة فأتى لنا بحكومة ولكن كيف ستفعل هذه 
سوف  الدولي  المجتمع  أن  أعتقد  ال  الليبيين،  تضر  أو  ستنفع  وكيف  الحكومة 
بعيد  من  يتفرج  دائما  بقي  كما  بعيد  من  يتفرج  سوف  لكنه  بذلك  يختص 
وسوف يرى تركيا تجلب السالح وال يتكلم وسوف يرى إيطاليا تتعامل مع بعض 
السالح  إيريني بشأن وقف تدفق  أن عملية  يتكلم وسوف يرى  المليشيات ولن 
أرادة المجتمع الدولي هو تشكيل  في ليبيا غير فاعلة ولن يتكلم أيضا فكل ما 
الجديد  المبعوث  يقوم  وسوف  السابقة  األممية  للبعثة  لحظة  آخر  في  حكومة 
لألمم المتحدة يان كوبيتش بعمل نفس ما فعله أسالفه وهذا ما الحظناه منذ 

اليوم األول.

** برأيك ما السيناريوهات المتوقعة في مقبل األيام؟
لمنزلق  تنزلق  وسوف  المعارضة  من  الكثير  ستقابل  الحكومة  هذه  أن  أتوقع 
السابقة  الحكومات  عن  مايميزها  يوجد  ال  وأنه  خاصة  سبقتها  التي  الحكومات 
فمسألة أن مؤسسات ليبيا أصبحت موحدة 
منذ  موحدة  كانت  بأنها  عليها  مردود 
الكيب  الحميد  عبد  حكومة  منذ  البداية 
بدأت  التي  السراج  فائز  حكومة  وحتى 
كما  المؤسسات  أجزاء  فتناثرت  الشقاق 
تصطدم  سوف  الحكومة  هذه  أن  أتوقع 
للمليشيات  باإلضافة  لها  رافضين  بوجود 
ما  وهذا  بالتفكك  تقبل  لن  سوف  التي 
يريده المجتمع الدولي الذي سمح للسراج 
هي  المليشيات  فهذه  المليشيات  بشرعنة 
فعليا  تتفكك  أن  ويجب  الكبرى  المعضلة 

وليس إسميا فقط.

** المجتمع الدولي لن يتدخل أكثر في ليبيا.
** محاولة إرضاء الجميع لن تؤدي لرأب الصدع.
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للدراسات  »سلفيوم«  مؤسسة  رئيس  رأى 
أولويات عمل  واألبحاث، جمال شلوف، أن من 
المؤسسات  توحيد  هو  الجديدة  الحكومة 
وتقديم الحد األدنى من الخدمات للمواطن وتعزيز 
الرئاسية  لالنتخابات  وصوال  واألمن  السيادة  فرص 

والبرلمانية في ديسمبر المقبل.
بتوحيد  المتعلق  الجانب  أن  إلى  شلوف  وأشار 
األمنية  والترتيبات  واألمنية  العسكرية  المؤسسات 
المصاحبة من إخراج القوات األجنبية والمرتزقة وحل 

مجلس  قرارات  بحسب  المسلحة  التشكيالت 

إطالق  لوقف  العسكرية  اللجنة  واتفاق   2510 األمن 
الحقيقي  الفيصل  هو  الماضي  أكتوبر   23 في  النار 
يليها  ما  لكل  األساسية  الركيزة  كونها  ألولوياتها 
الخدمات  وتقديم  األخرى  للمؤسسات  توحيد  من 
وتهيئة العوامل والظروف للوصول إلى االنتخابات.. 
في  األوضاع  تطورات  حول  التفاصيل  من  ولمزيد 
برئاسة  الوطنية  الوحدة  حكومة  انطالق  مع  ليبيا 
عبدالحميد الدبيبة في عملها، كان لـ«بوابة إفريقيا 

اإلخبارية« حوار مع الباحث الليبي جمال شلوف،
وإلى نص الحوار: 

حوار/ همسة يونس

شلوف:شلوف:

من المبكر الحكم على 
الحكومةالحكومة في التمهيد 
لالستحقاق االنتخابياالنتخابي
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** كيف تابعتم التغييرات التي طرأت على ليبيا خالل الفترة األخيرة؟
أسماء  عن  النظر  بغض  ليبيا  في  الجديدة  التنفيذية  السلطة  مخرج  أن  شك  ال 
شاغليها هو عنصر إيجابي مهم وتحوله من مخرج للملتقى الوطني غير الدستوري 
السلطة  اختيار  من  أهم  تكون  قد  خطوة  البرلمان  من  ثقتها  أخذت  حكومة  إلى 
نفسها. ألنها ستمنح ليبيا للمرة األولى منذ انقالب فجر ليبيا وما تبعه من انقسام 

سياسي فرصة للوحدة الوطنية واإلدارية.

** من وجهة نظركم.. كيف تقيم بداية عمل الحكومة الجديدة؟ 
ال يمكن الحكم على أداء الحكومة الوليدة إال من جانب أنها حكومة ترضية وموسعة 
جدا وتحوي بعض الشخصيات المحسوبة على تيار الكراهية وتاريخ الفساد. لكن 

لننتظر المائة يوم األولى لنتمكن من تقييمها بشكل صحيح.

** ما األولويات التي يجب على الحكومة العمل عليها؟
الرئيسية  مهمتها  مؤقتة  حكومة  فهي  الرئيسية  مهامها  هي  الحكومة  أولويات 

الحد  وتقديم  المؤسسات  توحيد 
للمواطن  الخدمات  من  األدنى 
واألمن  السيادة  فرص  وتعزيز 
الرئاسية  لالنتخابات  وصوال 

والبرلمانية في ديسمبر المقبل.
بتوحيد  المتعلق  الجانب  أن  إال 
واألمنية  العسكرية  المؤسسات 
من  المصاحبة  األمنية  والترتيبات 
والمرتزقة  األجنبية  القوات  إخراج 
بحسب  المسلحة  التشكيالت  وحل 
قرارات مجلس األمن 2510 واتفاق 
النار  إطالق  لوقف  العسكرية  اللجنة 
في 23 أكتوبر الماضي هو الفيصل 
الركيزة  كونها  ألولوياتها  الحقيقي 

الزمني لعمل الحكومة ضيق وبعض  الوعاء   **
عراقيل اإلعاقة قد تجعله أضيق. 

** نخشى أن يتحول المجتمع الدولي ألحد أسباب 
تعثر المسارات.

،،،،
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الخدمات وتهيئة  للمؤسسات األخرى وتقديم  يليها من توحيد  ما  لكل  األساسية 
العوامل والظروف للوصول إلى االنتخابات.

**  ما أبرز التحديات التي تواجه عمل الحكومة الجديدة؟
في نظري الشخصي فأن التحدي األساسي لحكومة الوحدة الوطنية هو حياديتها 
ولكل  حيادية  حكومة  بأنها  أطيافه  بكل  الشعب  من  فقبولها  انحيازها.  وعدم 
إلى  ويعيدنا  حولها  الوطني  التوافق  كل  يلغي  قد  النحيازها  مؤشر  فأي  الليبيين. 
االنقسام السياسي البغيض وما يترتب عليه من أمور أخرى ال نتمنى بتاتا العودة 

إليها.

** هل الوعاء الزمني أمام الحكومة كافي ألداء مهمتها؟
الوعاء الزمني لعمل الحكومة ضيق جدا وبعض عراقيل االعاقة قد تجعله أضيق. 
لكن سيتضح خالل المائة يوم األولى من عملها إن كانت الحكومة جادة فعال في 
ربما  يسبب  قد  مما  وأولوياتها  أهدافها  نحو  الضيق  الزمني  وعائها  في  المضي 
بعض التمديد البسيط )المقبول( في وعائها الزمني. أو أنها ستظهر عدم جديتها 
في المضي في وعائها الزمني وأنها فعال ال 
تريد سوى التمديد لنفسها. سيتضح ذلك 

من خالل تقييم عمل الشهور األولى لها.

المجتمع  دور  عن  ماذا    **
الحكومة  دعم  في  الدولي 

الجديدة؟ 
دعمه  دوما  أدعى  الذي  الدولي  المجتمع 
سيرته  الذي  والحوار  السياسي  للملتقى 
سلطة  باختيار  وتوج  خالله  من  البعثة 
عن  تماما  يتقاعس  فبراير   5 في  تنفيذية 

** من المبكر الحكم على إمكانية نجاح الحكومة 
في التمهيد لالستحقاق االنتخابي. 

استنساخ  وهي  ديسمبر«  »لجنة  مبادرة  قدمنا   **
جديد لتجربة لجنة فبراير 2014.

،،،،
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** المسار العسكري واألمني هو الفيصل
في تحديد حيادية وجدية حكومة الوحدة.

إصدار موقف دولي حقيقي من 
األمن  مجلس  من  قرار  خالل 
يدعم مخرجات جنيف العسكرية 
بالبيانات  ويكتفي  والسياسية. 
اإلعالمية مما يؤشر بوضوح عن 
ونظرة  واحد  تقييم  وجود  عدم 
واحدة للدول المتداخلة في ليبيا 
يكن  لم  وبالتالي  الحل  لمخرجات 
المستوى.  في  أبدا  الدولي  الدعم 
أحد  يكون  أن  فعليا  نخشى  بل 

أسباب تعثر المسارات.

**  هل تنجح الحكومة الجديدة 
لالستحقاقات  التمهيد  في 

القادمة؟ 
التمهيد لالستحقاق االنتخابي.  الحكومة في  الحكم على إمكانية نجاح  المبكر  من 
تقارير  تحدثت  لطالما  التي  طرابلس  في  السيادية  المقرات  وجود  استمرار  لكن 
خبراء مجلس األمن عن تغول ميلشياتها على مؤسسات حكومة الوفاق وسيطرتها 
على القرارات السياسة والمالية فيها أمر مقلق جدا. وال أدري ما الدواعي لالستمرار 
المحاذير. والحكم على ذلك بدون شك لن  العمل من طرابلس رغم كل هذه  في 

يطول كثيرا.

وماذا  تتفق،  فريق  أي  مع  لالنتخابات..  أو  الذهاب لالستفتاء  بين  خالف   **
تحمل مبادرتكم بشأن حلحلة مختنق المسار الدستوري؟

المختنق  مشكلة  حلت  ودستورية  قانونية  قامات  تمتلك  ليبيا  بأن  مؤمن  أنا 
الدستوري تحت اسم لجنة فبراير عام 2014، وقدمت التعديل الدستوري السابع 

وقانون انتخابات مجلس النواب في فترة زمنية قصيرة.
المناكفة حول  العيش لخبازه( وبدال من أن يدلي كل منا بدلوه في  لذا )فلنعطي 
مجلسي  لجنتي  عمل  من  يوم   60 الـ  مهلة  انتهاء  بعد  خاصة  الدستوري  المسار 
الوطني  للملتقى  القانونية  اللجنة  وعجز  الدستوري  المسار  حول  والدولة  النواب 
حتى عن االجتماع بخالف المناكفة والمقترحات غير الواقعية، وتحسبا لضياع الوقت 
ديسمبر«  »لجنة  مبادرة  تقديم  قررنا  ديسمبر   24 في  االنتخابي  الموعد  وتأجيل 
وهي استنساخ جديد لتجربة لجنة فبراير 2014، ودعونا إلى إعادة تشكيلها باسم 
لجنة ديسمبر تيمنا بالموعد االنتخابي في ديسمبر القادم، وتم دعمها بتوقيعات 
العديد من النخب وفئات مختلفة من الشعب وسنحيلها بعد اكتمال فترة التوقيع 

إلى المجلسين الرئاسي والنواب للبت فيها.

** ما الخطوات المنتظرة من الحكومة الجديدة في الفترة القادمة؟
بيان  ميزانيتها  اعتماد  بعد  وتحاول  أكثر  نفسها  تنظم  أن  الحكومة  من  أتوقع 

مدى حيادها في التعامل الخدمي 
المتساوي في كل المناطق الليبية 
كما  دعمها.  الستمرار  كأساس 
توحيد  في  تستمر  أن  عليها  أن 
المؤسسات ويظل المسار العسكري 
تحديد  في  الفيصل  هو  واألمني 
كونها  في  وجديتها  حياديتها 

حكومة حقيقية لكل الليبيين.

،،،،
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كاريكاتير

محمد قجوم


