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 إعداد: د. نورة الحفیان

 تطورات املشهد املیداني

وقد متثلت أبرز هذه التطورات يف مواصلة  شهدت الساحة الليبية العديد من التطورات امليدانية،  

حفرت لاللتزامات املتولدة عن اتفاق وقف إطالق النار، وذلك من خالل تحركاتها    خرق  ميليشيا

الواضحة عىل األرض، وذلك بإعادة متركزها مع عدم توقف الدعم الخارجي والذي يظهر جليا من  

 خالل حشد املزيد من املرتزقة والعتاد العسكري.  

 

 

   الليـبي تطورات المشهد  

 

 

https://almarsad.co.uk/
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   التحرکات املیدانیة وحشد املرتزقة:

 

لكل التعهدات املتفق عليها منذ اإلعالن عن وقف  املعطيات امليدانية عدم احرتام حفرت    ال زالت توضح

عطيات التي تم رصدها مواصلة حفرت يف الخيار العسكري ويف تجاهل تام  كشفت املوقد    إطالق النار ، 

 للعملية السياسية التي حققت تقدما ملحوظا يف ظل اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة.

اشتباكات مسلحة ب� ميليشيا حفرت وقوات الوفاق يف مدينة رست، بحيث أعلنت غرفة  ندالع  ا  ويؤكد ذلك  

وقعت وسط رست إثر هجوم عىل مقر اللواء التاسع  مسلحة    تن اشتباكاأ الجفرة  -عمليات تحرير رست

 امليدانية. من قبل كتيبة تابعة لصدام نجل خليفة حفرت الذي يعتمد عليه بشكل كب� يف التحركات 

ك� أكدت قوات الوفاق أنها ترصد بشكل دائم كل ما يحدث من اشتباكات داخل مدينة رست، باإلضافة  

 إىل الخروقات املتعلقة بتدفق املزيد من األسلحة وبكميات كب�ة باملنطقة. 

ويف نفس السياق رصدت قوات الوفاق تحشيدات عسكرية مليليشيا حفرت مبدينة الجفرة، وذلك من  

ليبيا،  خال الجفرة، قادمة من مطار األبرق رشق  ل هبوط طائرة شحن عسكرية روسية يف قاعدة 

 والتي كانت باألساس قادمة من الالذقية بسوريا. 

ومن ناحية أخرى، كشف تقرير أممي أن عددا كب�ا من املسلح� يف السودان انخرطوا يف القتال  

ا أن ساحة الرصاع يف ليبيا تحولت إىل أكرب مصدر بصفوف ميليشيا خليفة حفرت، ك� أكد التقرير أيض

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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متويل للج�عات املسلحة السودانية من حيث املال والسالح. بحيث كشفت اإلحصائيات عن تواجد ما ال  

مرتزق سودا� من حركة تحرير السودان لوحدها يف ليبيا، وهم يقاتلون إىل جانب حفرت    1000يقل عن  

� من ج�عات حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل واملساواة وغ�ها  وميليشياته، باإلضافة إىل مسلح

  1500من الج�عات املسلحة. وبحسب التقرير فيقاتل هؤالء املرتزقة واملسلحون يف صفوف حفرت مقابل  

 دينار ليبي يف الشهر. 

زامات التي  ومع تصاعد حجم التحشيدات امليدانية التي تظهر مدى عدم احرتام خليفة حفرت لكل االلت

أنطونيو غوت�يش برضورة انسحاب   املتحدة،  العام لألمم  السياسية، طالب األم�  صدرت عن املسارات 

جميع القوات األجنبية وجميع املرتزقة األجانب من ليبيا، ألن هذا امللف يشكل أحد أكرب املعوقات التي  

الليبي، وتقوض جميع الجهود التي تبذلها األطراف ال ليبية مبساعدة املجتمع الدويل للعمل  تأزم الوضع 

أو ما أفرزه منتدى   5+5عىل تثبيت وقف إطالق النار من خالل العمل التي تقوم به اللجنة العسكرية  

الحوار السيايس الليبي من مخرجات تهم العديد من القضايا الرئيسية سواء تلك املتعلقة باالنتخابات أو  

بيت وقف إطالق النار طلب غوت�يش من مجلس األمن الدويل،  ما يخص امللف االقتصادي. ولتعجيل تث

 نرش مراقب� عىل وجه الرسعة لإلرشاف عىل هذه العملية. 

ويف نفس السياق، حثت الرئاسة املشرتكة ملجموعة العمل األمنية املعنية التي تضم كال من االتحاد اإلفريقي  

تنفيذ وقف إطالق النار، ال سي� إنهاء تواجد املرتزقة    وفرنسا وإيطاليا وتركيا واملمكلة املتحدة، عىل ترسيع 

واملسلح� املنتم� الذي جندهم حفرت وحلفاءه للقتال يف ليبيا وإعادتهم الفورية لبلدانهم، ك� طالبت   

الرئاسة أيضا بإعطاء األولوية لفتح الطريق الساحيل ب� أبو قرين ورست والذي يلعب دورا يف فتح قنوات  

 الرشق والغرب، والذي أغلق قبل أكرث من عام بسبب الهجوم الذي شنه حفرت عىل املحور  التواصل ب�

 الغريب.

، أنه ال تهاون يف مسألة إخراج املرتزقة من البالد، وأن  5+5ك� أعلنت اللجنة العسكرية الليبية املشرتكة  

لكامل ملسار عمل اللجنة  اللجنة العسكرية تواصلت مع السلطة التنفيذية الجديدة التي أكدت دعمها ا

خاصة في� يتعلق بإخراج املرتزقة واملقاتل� األجانب من األرايض الليبية طبقا التفاق جنيف لوقف إطالق  

التواصل مع الدول التي لديها مرتزقة يف ليبيا، مع إشارتها بإمكانية زيارة هذه الدول   النار. ك� ربطت 

جدية   بشأن  رسائل  إيصال  قصد  عليها  من  للضغط  مرتزقتهم  رحيل  عىل  وإرصارها  اللجنة  عمل 

 األرايض الليبية يف أرسع وقت.

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 اللجنة العسکریة وعملیة إزالة األلغام:  

 

يعترب خطر األلغام واألجهزة املتفجرة التي زرعتها ميليشيا حفرت يف مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس  

أبرز مخل الغرب، من  املؤدية ملحور  الغريب،  ونواحيها والطرق  املحور  الذي شنها حفرت عىل  الحرب  فات 

األلغام   هذه  بسبب  العرشات  وأصيب  قُتل  إذ  اآلن،  غاية  إىل  مستمرة  املدمرة  آثارها  تزال  ال  بحيث 

 واملتفجرات، من املدني� وغ� املدني� ومن ضمنهم العامل� يف مجال إزالة األلغام.

خاخ املتفجرة يف هذه املناطق، بل قامت بنفس العملية يف  ومل تكتفي ميليشيا حفرت بزراعة األلغام واألف

 خطوط الت�س ب� رست والجفرة عقب هز�تها وإنهاء وجودها يف املحور الغريب. 

اتفاقها عىل نزع و إزالة األلغام من رست والطرق املؤدية    5+5ويف خضم ذلك، أعلنت اللجنة العسكرية  

 الساحيل ب� مرصاتة ورست.  إىل محور الغرب الليبي وذلك لفتح الطريق 

العسكرية   اللجنة  التفاق  تنفيذا  املناطق  هذه  األلغام يف  بإزالة  العسكرية  الهندسة  فرق  بدأت  وفعليا، 

للقوات   التابعة  األلغام  إزالة  فرق  لعبت  والتقنية  امليدانية  املساعدة  إطار  ويف  املشرتكة.  الليبية 

الليبية يف هذه املهمة الصعبة، بحيث تواصل فرق    املسلحة الرتكية دورا مه� يف مساعدة نظ�تها

البحث من الطرف� إزالة األلغام واملواد املتفجرة التي زرعتها ميليشيا حفرت يف األماكن التي كانت  

واالستشارة  والتعاون  التدريب  اتفاقية  إطار  يف  ليبيا  يف  عمله  الرتيك  الفريق  ويؤدي  بها،  تتواجد 

 ين.العسكرية املربمة ب� البلد 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات املشهد السیاسي اللیبي

العسكري عن طريق تجاوزه التفاق    للخيار  الذي يظهر مواصلة تبني حفرت   امليدا�   يف مقابل املشهد 

شهد املشهد السيايس العديد من  ،  ب� املجلس األعىل للدولة الليبي وبرملان طربقوقف إطالق النار املعلن  

لسيايس ب� األطراف الليبية والتي أفرزت يف األخ� اإلعالن عن انتخاب  األحداث عىل مستوى ملتقى الحوار ا 

 السلطة التنفيذية املؤقتة برئاسة محمد املنفي وعبد الحميد دبيبة : 

 انتخاب السلطة التنفیذیة املؤقتة يف لیبیا 

 

دخلت ليبيا مرحلة جديدة يف املسار السيايس، بعد أن أفرزت املشاورات واللقاءات من خالل منتدى الحوار  

.  تحت 2021الليبي اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة لقيادة البالد إىل ح� إجراء االنتخابات العامة يف ديسمرب  

التي جرت يف جنيف؟ وما النتائج    الرعاية األمميىة. ف� هو إذا املسار الذي سلكته عملية التصويت

 املتمخضة عنها؟ 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 أوال: مسار التصویت یلع السلطة التنفیذیة الجدیدة 

الخامس من فرباير الجاري فوز كل من عبد الحميد دبيبة برئاسة وزراء ليبيا،   أعلنت األمم املتحدة يف 

 ممثيل السلطة التنفيذية  ومحمد يونس املنفي برئاسة املجلس الرئايس وذلك خالل عملية التصويت عىل

التي عرفتها العاصمة السويرسية جنيف. وستتوىل السلطة التنفيذية الجديدة تدب� شؤون البالد بشكل  

 .2021مؤقت  لح� إجراء االنتخابات العامة الرئاسية والترشيعية يف ديسمرب 

دخلت سباق التنافس حول رئاسة الحكومة واملجلس الرئايس أربع قوائم عىل إثر حصولها عىل التزكيات  

املطلوبة عىل النحو املنصوص عليه يف آلية االختيار التي تم اعت�دها يف ملتقى الحوار السيايس الليبي.  

 وقد جاءت القوائم األربعة  عىل الشكل التايل:  

عيل أبو الحجب   - تضم محمد حسن سلي�ن الربغثي رئيس املجلس الرئايسالقامئة األوىل: والتي   

الرئايس املجلس  يف  عضوان  القايد  أحمد  سلي�ن  رئيسا  -وادريس  الغويل  الله  عبد  خالد  محمد 

 للحكومة. 

عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلغزي    -القامئة الثانية: تضم الرشيف الوايف رئيسا للمجلس الرئايس 

 محمد عبد اللطيف املنترص رئيسا للحكومة. -أبو رشيده عضوان يف املجلس الرئايس وعمر مهدي 

محمد الكو� وعبد الله حس�    -القامئة الثالثة: تضم محمد يونس املنفي رئيسا للمجلس الرئايس 

 عبد الحميد محمد دبيبة رئيسا للحكومة. -الاليف عضوان يف املجلس الرئايس

أسامة عبد السالم جوييل وعبد  -الح قويدر رئيسا للمجلس الرئايسالقامئة الرابعة: تضم عقبلة ص 

 فتحي عيل عبد السالم باشاغا رئيسا للحكومة.   -املجيد غيث سيف النرص عضوان يف املجلس الرئايس

وقد أفرزت الجولة من عملية التصويت تأهل قامئتان من ضمن األربعة لخوص جولة تصويت ثانية لحسم 

ية الجديدة. وقد حصلت  قامئة وزير الداخلية فتحي باشاغا عىل أعىل األصوات ب  ممثيل السلطة التنفيذ

  75صوتا يف الجولة األوىل. وذلك من أصل    20صوت وتلتها قامئة رجل األع�ل عبد الحميد دبيبة ب    25

 إج�يل تصويت أعضاء ملتقى الحوار السيايس. 

أي من القوائم للحد األد� الالزم الختيار  وقد تقرر إجراء جولة ثانية من التصويت بعد عدم وصول  

  1+50باملئة من إج�يل األصوات. يف ح� يبلغ الحد األد� للجولة الثانية     60القامئة املرشحة وهو  

 من األصوات الصحيحة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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صوت من التصويبت مقابل    39ويف الجولة الثانية، فازت القامئة األوىل التي يرأسها عبد الحميد دبيبة ب

 امئة التي ترأسها رئيس برملان طربق عقيلة صالح.للق 34

ويف خضم اإلعالن عن نتيجة التصويت، رصحت املبعوثة األممية املنتهية واليتها باإلنابة ستيفا� وليامز، أن  

يوما، ومن    21التحديات مل تنته بعد، حيث يتوجب عىل رئيس الوزراء املكلف تشكيل حكومته يف ظرف  

مجلس النواب ملنحها الثقة، ويف حالة تعذر ذلك يتم تقد�ها مللتقى الحوار الوطني.  ثم عرض تشكيلتها عىل  

 ك� شددت وليامز عىل رضورة أن تشمل الحكومة الجديدة كافة الرشائح من النساء والشباب. 

 ثانيا: رأيس السلطة التنفيذية الجديدة (رئييس الحكومة واملجلس الرئايس) 

 

م عىل  التصويت  عملية  عىل  أفرزت  دبيبة  الحميد  عبد  من  كل  املؤقتة حصول  التنفيذية  السلطة  مثيل 

 منصب رئاسة الحكومة، ومحمد املنفي عىل منصب رئاسة املجلس الرئايس.  

يعترب عبد الحميد دبيبة خامس رئيس حكومة ليبية  عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة الليبية:   -

يف   القذايف  نظام معمر  مواليد  ، وهو رجل  2011منذ سقوط  من  مبدينة    1959أع�ل وسيايس، 

الكندية.   تورونتو  والبناء من جامعة  التخطيط  تقنيات  املاجست� يف  مرصاتة حاصل عىل شهادة 

ورئيس مجلس إدارة الرشكة الليبية للتنمية واالستث�ر القابضة وهي إحدى أكرب الرشكات الحكومية  

دبيبة ثروته من مجال البناء، هذا املجال الذي  ، وهو مؤسس ورئيس تيار ليبيا املستقبل. وقد بنى  

مّكنه يف أن يصبح أنجح رجال أع�ل مرصاتة، ك� ترأس أيضا جهاز تنمية وتطوير املراكز اإلدارية،  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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إىل  1989والذي  تعد هيئة استث�ر عامة مكلفة بتحديث البنى التحتية وقد كانت تحت إدارته من  

 .2011ح� سقوط نظام معمر القدايف يف 

املزمع   االنتخابات  تأم�  العمل عىل  املؤثتة  الليبية  للحكومة  رئيسا  اختياره  إعالن  بعد  تعهد دبيبة  وقد 

، ودعم املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، واللجوء إىل املنظ�ت الدولية وعىل 2021إجراؤها يف ديسمرب  

 رأسها األمم املتحدة لدعم االنتخابات لوجستيا ورقابيا. 

 

 أعلن أنه سيعمل عىل صيانة وتفعيل دستور البالد، وإنشاء مؤسسات أمنية احرتافية وحرص السالح يف  ك�

التعليم والتدريب وإيالئه   يد هذه األجهزة ملنع استخدامه خارجها، ك� أكد أنه سيعمل عىل استخدام 

 أهمية كربى وذلك باعتباره بوابة مهمة لدعم االستقرار يف البالد. 

خر، دعا رئيس الحكومة الليبية الجديد جميع األطراف إىل االلتفاف حول السلطة التنفيذية  ومن جانب آ 

إلنهاء النزاع والوصول إىل انتخابات د�قراطية، ك� أبدى استعداده لالست�ع للجميع والعمل مع 

 الجميع عىل اختالف أفكارهم ومكوناتهم وأطيافهم. 

للمص وزارة  إنشاء  يف  رغبته  عن  أعرب  املوظف�  ك�  مرتبات  ب�  الفوارق  وتقليص  الوطنية  الحة 

وتقسيم البلد إىل مناطق أمنية، وحل معظلة انقطاع الكهرباء. ك� تعهد بالعمل عىل إعادة كبار 
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وخلق وظائف لفئة الشباب. مؤكدا أيضا أن    2011املستثمرين األجانب الذي اضطروا ملغادرة ليبيا بعد  

الشفافية واملساءلة يف أي وقت وأنها ستسعى للعمل عىل إصدار قرارات  حكومته املقبلة ستلتزم مببدأ  

 للحد من املركزية. 

، الضوء عىل التحديات التي تواجه الحكومة الليبية املؤقتة وأبرز  Economistويف خضم ذلك سلطت مجلة  

الساحيل الذي يربط هذه التحديات إجراء االنتخابات الربملانية والرئاسية يف ديسمرب املقبل. وفتح الطريق  

الغرب بالرشق يف ظل املعيقات امليدانية. وأيضا تجاهل الدول األجنبية املتدخلة يف ليبيا خصوصا روسيا  

يناير  النسحاب املرتزقة من البالد، وقد أشارت املجلة أن    23للموعد النهايئ الذي حددته األمم املتحدة يف  

ا الحفاظ عىل موطئ قدم واستخدام  تريد  الناتو. يف  روسيا  التي تواجه سواحل  الجوية واملوانئ  لقواعد 

مقابل إرسالها للمزيد من املرتزقة بعد انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، ومواصلة مساعدة خليفة حفرت  

من خالل تقديم الدعم العسكري والتموييل. ك� أكدت املجلة عىل أن انتخاب دبيبة جاء مفاجئا يف ظل  

ياسي� الليبي� من الغرب والرشق. وأشارت إىل أن رئيس الحكومة الجديد والذي يعد  قامئة قوية من الس

أحد أغنى رجال األع�ل يف البالد يشبهه كث�ون برئيس الحكومة اللبنا� السابق رفيق الحريري الذي تم  

 . 2005اغتياله يف العام 

من    1976هو دبلومايس وسيايس ليبي من مواليد  محمد يونس املنفي رئيسا للمجلس الرئايس :   -

مدينة طربق، ينحدر من قبيلة املنفي رشق ليبيا، حصل عىل الدكتوراه من كلية الهندسة من جامعة  

 طربق، وكان عضوا مبجلس الدولة. 

املؤمتر الوطني العام ورئيس لجنة اإلسكان  واستطاع الفوز بعضوية    2012، ترشح النتخابات  2011بعد ثورة  

واملرافق باملؤمتر، وقد انشق عنه من حزب تحالف القوى الوطنية، ك� يعد من أبرز املعارض� لعقيلة  

 . 2019شنه خليفة حفرت عىل طرابلس يف أبريل  الذيصالح وخليفة حفرت. وأعلن رفضه للهجوم  

سف� ليبيا بأثينا، لكنه تم طرده مبارشة بعد زيارة عقيلة  منصب  ومن أبرز املناصب التي تقلدها املنفي هو  

صالح لليونان اعرتاضا من أثينا عىل مذكرة التفاهم التي أبرمت ب� حكومة الوفاق والحكومة الرتكية يف  

 ب� يف البحر املتوسط. . والتي تنص عىل تحديد مناطق النفوذ البحري ب� الجان2019العام 
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وقد أكد املنفي يف ترصيحات له حول العملية  

أنها تحتاج إىل  بالسياسية لحل األزمة الليبية،  

إجراءات أكرث من وقف إطالق النار، من خالل  

ودبلوماسية   سياسية  رؤية  عىل  العمل 

تعهد املنفي عىل دعم    ك�  واجت�عية واضحة.

املشرتكة   العسكرية  اللجنة  الذي    5+5عمل 

يجب   جدا  مهمة  خطوات  حققت  أنها  يرى 

التي   األهداف  تحقيق  أجل  من  مساندتها 

أن   ك� شدد عىل رضورة  أجلها.  من  أنشأت 

تكون املؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية  

للوطن حقوق  ومنحازة  ملف  يعترب  ك�   .

اإلنسان من أهم وأخطر امللفات، كونه يهدد  

طية برمتها، وانطالقا من ذلك دعا إىل  رضورة وقف االنتهاكات واملآيس  الدولة واملواطن والعملية الد�قرا

 التي يتعرض لها اإلنسان يف ليبيا. 

ويف لقائه مع املبعوث األممي الجديد إىل ليبيا يان كوفيش أكد املنفي عىل الدور التي تلعبه البعثة األممية  

ح العملية السياسية. ك� أشار إىل أنه سيواصل إىل  يف حل األزمة الليبية إليجاد التوافق الالزم يف سبيل إنجا 

جانب املبعوث األممي الجديد بذل مزيد من الجهود لتعزيز العملية السياسية يف ليبيا ووقف إطالق النار  

 وعمل املجلس الرئايس الجديد والتحديات التي تواجهه.

 ثالثا: ردود الفعل حول اختیار السلطة التنفیذیة املؤقتة بلیبیا

 وبل انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة يف ليبيا برتحيب داخيل وإقليمي ودويل واسع تواتر أهمه كالتايل:  ق

عىل املستوى الداخيل القى اختيار السلطة التنفيذية املؤقتة ترحيبا واسعا  موقف األطراف الليبية:   -

ا بنجاح  الرساح  فايز  الحكومة  رئيس  رحب  ذلك  إطار  ويف  والرشق،  الغرب  السلطة  من  ختيار 

التنفيذية الجديدة، التي ستدير شؤون البالد مؤقتا حتى نهاية العام الجاري، داعيا السلطة الجديدة  

إىل تحمل املسؤولية يف هذا الظرف العصيب، معربا عن أمله أن تعمل السلطة الجديدة خالل  

   املحدد.  املرحلة املقبلة عىل توف� املناخ املالئم إلجراء االنتخابات يف موعدها
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ومن جهته رحب رئيس برملان طربق عقيلة صالح بتكوين سلطة تنفيذية جديدة، بعدما تم انتخابها من  

قبل  أعضاء منتدى الحوار الليبي يف جنيف، واصفا هذه الخطوة بأنها انتصار للشعب الليبي. ك� أعرب 

االنتخابات العامة يف موعدها املحدد    عن متنياته التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها وصوال إىل

 يف ديسمرب القادم. 

الناطق   الليبي، وهذا ما أعلن عنه  ومن جانبها، رحبت ميليشيا حفرت مبخرجات ملتقى الحوار السيايس 

بنتائج ملتقى الحوار السيايس    "القيادة العامة"ترحيب    عن  مد املس�ري، الذي أعربالرسمي باسمها أح

األممية، ك� هنّأ الشخصيات التي جرى انتخابها لشغل مهام رئيس الحكومة الوطنية،  الذي ترعاه البعثة  

 عبد الحميد دبيبة، واملجلس الرئايس محمد املنفي.  

ك� رحبت املفوضية العليا لالنتخابات الليبية، بانتخاب سلطة تنفيذية جديدة، معربة عن تطلعها للعمل  

و  بالتعهدات  للوفاء  قرب  عن  الحكومة  رؤيتهم  مع  يستعرضون  وهم  أعضاؤها  قطعها  التي  االلتزامات 

وبرامجهم السياسية الرامية إىل تحقيق ودعم متطلبات االستحقاقات االنتخابية املقبلة. ك� أكدت عىل 

تنفيذ   نحو  مسؤولياتها  وتحمل  الدستوري،  اإلعالن  أوكلها  التي  مبهامها  للوفاء  وجاهزيتها  استعدادها 

ات الشعب الليبي وآماله. ك� تعهدت املفوضية ببذل قصارى جهدها لتمك� الليب�  انتخابات ترتقي لتطلع

التمثيل الحقيقي   نتائجها عن  انتخابات حرة ونزيهة تعرب  من م�رسة حقهم يف التصويت واملشاركة يف 

 للمجتمع الليبي. 

انتخاب سلطة  رحبت األمم املتحدة يف ترصيح ألمينها العام أنطونيو غوت�يش باملوقف األممي:   -

جديدة مؤقتة يف ليبيا، داعيا جميع األطراف إىل احرتام النتائج التي أسفر عنها تصويت جنيف. 

بحيث ناشد الجميع االعرتاف بهذه النتائج وقبولها والعمل مع السلطة الجديدة التي تم انتخابها،  

 . مشددا عىل أهمية توحيد ليبيا وامليض نحو تحقيق السالم واالستقرار فيها

أكد   مؤقتة،  جديدة  انتقالية  وسلطة  االنتخابات  حول  سيايس  اتفاق  أفرز  الذي  الجديد  للوضع  وطبقا 

الزمني   الجدول  الليبية حسب  األرايض  األجانب  واملرتزقة  املقاتل�  مغادرة جميع  غوت�تش عىل رضورة 

تحويل أمل السالم  الجديد الذي تم تحديده. ك� شدد عىل رضورة تعاون الجميع مع السلطات الجديدة ل

 واالستقرار إىل واقع.

رحبت اإلدارة األمريكية بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة بليبيا،  األورويب:    -املوقف األمرييك -

الرعاية   الليبية تحت  السياسية ب� األطراف  العملية  أفرزتها  التي  للنتائج  الكامل  مؤكدة دعمها 

من واالستقرار يف ليبيا يف سبيل إجراء االنتخابات العامة  األممية. والتي ستمهد الطريق لتثبيت األ 
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. ك� دعت إىل ض�ن تسليم سلس وبنّاء لكل االختصاصات والواجبات إىل السلطة  2021يف ديسمرب  

 التنفيذية الجديدة، متعهدة مبحاسبة من يهددون االستقرار أو يقوضون العملية السياسية يف ليبيا. 

خمس دول هي الواليات املتحدة وبريطانيا، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، رحبت هذه  ويف بيان مشرتك ب�  

الدول بهذه الخطوة التي تعد مهمة لض�ن االستقرار السيايس يف ليبيا، وفتح املجال إلجراء انتخابات يف  

ي لجميع  ديسمرب القادم، بحيث تشكل هذه السلطة بحسب البيان املمر اآلمن لالنتقال والتداول السلم

الصالحيات والواجبات للسلطة التنفيذية الجديدة. ك� شدد البيان عىل رضورة إنهاء جميع النزاعات يف  

املقاتل�   األسلحة وسحب جميع  النار. من خالل حظر  الفعيل لوقف إطالق  التطبيق  ليبيا والتعجيل يف 

 واملرتزقة من البالد. 

ع األملانية  الخارجية  أعلنت  منفصل،  بيان  أعضاء  ويف  الختيار  بالده  دعم  ماس،  هايكو  وزيرها  لسان  ىل 

السلطة التنفيذية املؤقتة يف ليبيا. بحيث أشار إىل أن هذا الحدث يعد عالمة بارزة نحو تحقيق السالم يف  

لعملية   الدعم  تقديم  يف  الخارج  أو  الداخل  يف  سواء  الفاعل�  جميع  انخراط  رضورة  عىل  وشدد  ليبيا. 

ات، وتطبيق وقف إطالق النار. ك� شدد عىل أن أملانيا ستواصل دعم الجهود الرامية إىل  االستعداد لالنتخاب

 تحقيق االستقرار والسالم املستدام� يف ليبيا، ضمن إطار بعثة الدعم األممية. 

ومن جانبه، رحب االتحاد األورويب باالتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السيايس الليبي بشأن سلطة  

موحدة يف ليبيا. ويف معرض ذلك أعرب ممثل الشؤون الخارجية باالتحاد األورويب، جوزيب بوريل    تنفيذية

عن جاهزية االتحاد للعمل مع السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة محمد املنفي، وعبد الحميد دبيبة. ك�  

صالحة الوطنية  شدد يف نفس الوقت عىل رضورة اإلرساع بتشكيل حكومة جديدة شاملة تعمل من أجل امل

وتوحيد البالد. ك� طالب برضورة انسحاب جميع القوات األجنبية من ليبيا، وذلك تطبيقا لقرارات الرشعية  

الدولية ممثلة بقرارات مجلس األمن الدويل. داعيا جميع األطراف الليبية واملجتمع الدويل إىل تقديم الدعم  

املالمئة لتنفيذ مسارات املرحلة املقبلة يف سبيل تحقيق    للسلطة التنفيذية املؤقتة من أجل توف� الظروف

 األمن واالستقرار يف هذا البلد. 

رحبت روسيا بانتخاب ملتقى الحوار السيايس الليبي يف جنيف سلطة تنفيذية    املوقف الرويس: -

، ويف بيان صادر عن الخارجية الروسية،  2021موحدة جديدة ستقود البالد إىل انتخابات ديسمرب  

مهمة  أك الليبي خطوة  السيايس  الحوار  ملتقى  عمل  مثار  تصبح  أن  من خالله عىل رضورة  دت 

ومحورية يف سبيل تجاوز األزمة الحادة التي طال أمدها يف ليبيا. ك� أعربت عن متمنياتها النجاح  

 للقيادة الجديدة يف تحقيق املهام الصعبة التي تنتظرها ويف مقدمتها إجراء االستفتاء الدستوري 

 واالنتخابات العامة يف نهاية العام الجاري.  
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نائب وزير   اتصال هاتفي مع  املنفي يف  الجديد محمد  الرئايس  السياق، بحث رئيس املجلس  ويف نفس 

الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف،مستجدات امللف الليبي وتطوارته، عىل ضوء نتائج أع�ل منتدى  

 نهاية املطاف إىل انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة من قبل األعضاء  الحوار السيايس الليبي، والذي أدى يف

للمنتدى. ك� جدد بوغدانوف عىل نية موسكو تكثيف وتعزيز التعاون الرويس الليبي متعدد األوجه،    75

 عىل أساس مبادئ االحرتام املتبادل واملنفعة املتبادلة. 

الرتيك:   - وز املوقف  عن  بيان صادر  عرب  تركيا  أعضاء  رحبت  الحوار  ملتقى  باختيار  خارجيتها،  راة 

السلطة التنفيذية املؤقتة الليبية تحت إرشاف ورعاية األمم املتحدة. وقد عربت الخارجية الرتكية  

خارطة   إطار  يف  الجديدة  الوطنية  الوحدة  حكومة  تشكيل  يف  أملها  عن  الخطوة  هذه  إثر  عىل 

 ، ملبارشة مهامها يف القريب العاجل.  الطريق التي حددها ملتقى الحوار الوطني الليبي

الخطوة التي تعد فرصة مهمة لح�ية سيادة ليبيا واستقاللها ووحدة أراضيها   مؤكدة عىل أهمية هذه 

ووحده أجسامها السياسية. مشددة عىل أن تركيا تثق بأن املجتمع الدويل لن يسمح لألطراف التي تعبث 

لتي تعترب سبيال مه� إليجاد حل سيايس دائم لألزمة الليبية. ك�  يف ليبيا بإفساد هذه الفرصة التاريخية ا

أعربت عن استعداد تركيا لتوف� كافة أنواع املساعدة للشعب الليبي، وتقديم كافة أشكال الدعم للحكومة  

 الجديدة حتى تنظيم االنتخابات املرتقبة أواخر العام الجاري.

ة ومحمد املنفي، تعهد الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان ويف اتصال هاتفي مع كل من عبد الحميد دبيب

عىل مواصلة تركيا تقديم الدعم الالزم للحفاظ عىل وحدة ليبيا، واملساهمة يف إحالل االستقرار والسالم  

 واألمن والرفاه لشعبها. 

كيا، وذلك  ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة الليبية الجديد عىل قوة ومتانة العالقات التي تجمع بالده برت 

خالل مقابلة أجرتها معه وكالة األناضول، ك� أشار إىل التضامن الكب� مع الدولة والشعب الرتكي�،باعتبار  

أهدافهم   إىل  الوصول  يف  الليبي�  ملساعدة  الكث�ة  اإلمكانيات  من  وعندها  صديقة  ودولة  حليفة  تركيا 

يث فرضت بحسب قوله وضعها ووجودها يف العامل  الحقيقية، ك� اعتربها من الرشكاء الحقيقي� لليبيا. بح 

وليست يف ليبيا فقط، ك� أكد أنها الدولة الوحيدة التي استطاع املواطن الليبي الذهاب إليها بحرية أثناء  

فرتة الحرب. بحيث فتحت مطاراتها ومل تغلق سفارتها يف طرابلس، مربزا أن كل هذه العوامل سوف تنعكس  

 البلدين خصوصا يف مجال االقتصاد، ك� أعرب عن أمله يف رفع حجم التبادل  إيجابا عىل التعاون ب�

 التجاري مع تركيا إىل أعىل املستويات. 

عىل إثر انتخاب السلطة التنفيذية املؤقتة جرى اتصال هاتفي ب� السييس ورئيس    املوقف املرصي: -

ان صادر عنها، أن السييس أعرب  املجلس الرئايس الليبي الجديد، بحيث ذكرت الرئاسة املرصية يف بي
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خالل هذا االتصال عن تطلعه أن يكون اختيار القيادة الليبية الجديدة بانسجام وبشكل موحد  

أحد   يشكل  الذي  الليبي،  االنقسام  إنهاء  سبيل  يف  اعتبارات،  أي  فوق  الوطنية  املصلحة  يعيل 

السييس مواصلة الليبية.  ك� أكد  الدعم واملساندة    املعوقات الرئيسية لحل األزمة  مرص تقديم 

 لألطراف الليبية، سواء عىل الصعيد األمني العسكري أو االقتصادي.

أطر   العالقات مع مرص وتعزيز  تدعيم  الشديد عىل  االتصال حرصه  املنفي خالل هذا  أكد  ومن جانبه، 

القضايا اإلقليمية املختلفة ذات  التعاون ب� البلدين يف مختلف املجاالت، وتدعيم التنسيق والتعاون إزاء  

االهت�م املشرتك ب� البلدين. ويف نفس السياق أشاد املنفي مبساهمة مرص يف مسارات حل األزمة الليبية  

عىل مختلف األصعدة السياسية واالقتصادية والعسكرية تكللت بتقريب وجهات النظر ب� األطراف الليبية  

األ  باملبادئ  املتعلقة  تلك  التباحث حول  ساس خصوصا  تهم  التي  االجت�عات  وأيضا  القاهرة،  إعالن  ية يف 

املشرتكة   العسكرية  باللجنة  الخاصة  االجت�عات  احتضان  إىل  باإلضافة  البالد،  إلدارة  الدستورية  القاعدة 

 . هذه األمور التي لعبت دور كب� بحسب املنفي يف إنهاء حالة االنقسام السيايس. 5+5

التنفيذية الجديدة عىل الرغم من ويرى العديد من املراق ب�، أن الجانب املرصي سيتعامل مع السلطة 

الليبي والدويل بصفة عامة تجرب مرص والعديد من   التي يفرضها الواقع  عدم توافقه معها، ألن املعادلة 

ن  األطراف املعنية باملشهد الليبي عىل تقديم تنازالت يف هذا امللف. وقد ذهب البعض يف القول عىل أ 

وصول إدارة بايدن إىل الحكم، كان لها دور يف تغي� حسابات النظام املرصي تجاه األزمة الليبية، ليتوافق  

املوقف املرصي وينسجم مع املواقف الدولية وعىل رأسها موقف اإلدارة األمريكية الجديدة التي تضغط  

 إلنهاء حالة الرصاع يف ليبيا.  

ية وعىل رأسها قطر، اإلمارات والسعودية مبخرجات لقاءات جنيف  رحبت الدول الخليجاملوقف الخليجي:  

 التي متخض عنها انتخاب السلطة التنفيذية املؤقتة يف ليبيا.  

فقد رحبت قطر بانتخاب السلطة التنفيذية املؤقتة، وقد جاء ذلك بعد اتصال ب� أم� قطر الشيخ متيم  

الرئايس املجلس  رئيس  املنفي  ومحمد  ثا�،  آل  حمد  التنفيذية  بن  للسلطة  قطر  دعم  خالله  من  أكد   ،

 الجديدة وموقفها الداعم ألمن واستقرار ليبيا. 

فارقة يف   تعد عالمة  التي  الخطوة  أهمية هذه  القطرية عىل  الخارجية  بيان صادر عن  اعترب  ك� 

كافة   التزام  رضورة  عىل  مؤكدة  واالزدهار،  االستقرار  أجل  من  وتضحياته  الليبي  الشعب  مس�ة 

طراف الليبية مبوعد االنتخابات املحدد نهاية العام الجاري، والعمل عىل تحقيق املصالحة الشاملة،  األ 

ومتهيد الطريق نحو الحل السيايس الشامل الذي يحافظ عىل وحدة األرايض الليبية ويحرتم حقوق  

 الشعب الليبي ويؤسس لدولة القانون واملؤسسات املدنية.  
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والسعودية بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، بحيث أكد بيان صادر  ك� رحبت كل من اإلمارات  

عن وزارة الخارجية التعاون الدويل اإلماراتية، عن ترحيبها بهذه الخطوة الهامة يف مسار التسوية السياسية  

والتنمية يف  يف ليبيا، معربة عن أملها يف أن يشكل هذا املسار الجديد خطوة نحو تحقيق األمن واالستقرار  

ليبيا. ك� أثنت عىل الجهود األممية التي كان لها دور كب� يف الوصول إىل هذه املحطة الهامة، مؤكدة  

تعاون اإلمارات الكامل مع السلطة الجديدة مبا يحقق األمن واالستقرار واالزدهار وتطلعات الشعب الليبي.  

ت  اإلمارات تتطلع إىل نجاح ما  أن  البيان عىل  أكد  ليبيا،  ك�  البعثة األممية إىل  برعاية  بقى من مسارات 

السيادة   يحفظ  مبا  الليبي،  الرتاب  االستقرار يف جميع  الجديد  املسار  يدعم هذا  أن  أملها يف  معربة عن 

 والوحدة الوطنية لجميع مكونات الشعب الليبي. 

سلطة التنفيذية الليبية  ومن جانبها، رحبت السعودية يف بيان صادر عن خارجيتها بنتائج التصويت عىل ال

الجديدة، وأعربت عن أملها، يف أن يحافظ هذا اإلنجاز عىل وحدة وسيادة ليبيا، مبا يفيض بخروج كافة  

املقاتل� األجانب واملرتزقة. ك� أعربت عن أملها أن يؤسس هذا اإلنجاز لحل دائم �نع التدخل الخارجي  

 الذي يعرض اإلقليم العريب للمخاطر. 

امل السلطة غاريباملوقف  أعضاء  بانتخاب  تونس  الجزائر،  املغرب،  رأسها  وعىل  املغاربية  الدول  رحبت   :

 التنفيذية املؤقتة يف ليبيا.  

فقد رحب املغرب من خالل ترصيح لوزير الخارجية نارص بوريطة بخطوة انتخاب ملتقى الحوار السيايس،  

معتربا أن من شأن خلق هذه املؤسسة الجديدة     تحت الرعاية األممية، للسلطة التنفيذية املؤقتة لليبيا. 

تعزيز السلطة التنفيذية يف قيامها باملهام والواجبات التي يتطلع إليها الليبيون. مؤكدا عىل أهمية هذه  

الخطوة يف اتجاه توحيد املؤسسات، ودعم االستقرار، واالستجابة للحاجيات اليومية لليبي�، وتهيئ الظروف  

 نظيم االنتخابات املقبلة املزمع عقدها يف ديسمرب القادم. املناسبة من أجل ت

ك� أوضح أن االرتياح املغريب لهذه الخطوة نابع من االجت�عات التي عقدت يف املغرب يف اآلونة األخ�ة،  

والتي رأى أنها ساهمت بشكل ملموس يف خلق جو الثقة، ومكنت من االستث�ر يف قدرة الفاعل� الليبيي�  

 وز العقبات وتغليب املصلحة العليا لليبيا. عىل تجا

ك� وعد وزير الخارجية املغريب مبواصلة العمل مع السلطة التنفيذية املؤقتة وكل مؤسسات الرشعية  

يف سبيل إنجاح االستحقاقات االنتخابية املقبلة من أجل الوصول إىل هدف تحقيق االستقرار والتنمية  

 يف ليبيا. 

جية الجزائرية، رحبت الجزائر بالتقدم والنتائج التي أفرزها الحوار الليبي  ويف بيان صادر عن الخار 

برعاية األمم املتحدة الذي أفىض يف نهاية املطاف إىل تشكيل السلطة التنفيذية املؤقتة. ك� أشار  
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. ك� البيان عن استعداد الجزائر الكامل للتعاون معها، مبا يحقق األمن واالستقرار وتطلعات الشعب الليبي

وتوحيد   االنقسام،  حالة  إنهاء  يف  اإليجابية  الخطوة  هذه  تسهم  أن  إىل  تتطلع  الجزائر  أن  البيان  أوضح 

الصفوف الليبية، استعدادا لالستحقاقات االنتخابية الهامة نهاية هذا العام. ك� أكد أيضا عىل دعم الجزائر  

ليبيا  يف  واالستقرار  السلم  إلحالل  الرامية  للجهود  سيادة  املتواصل  ح�ية  هدفها  شاملة  مقاربة  وفق   ،

 واستقالل ووحدة األرايض الليبية. 

من جانبها، رحبت تونس بانتخاب سلطة تنفيذية جديدة يف ليبيا، ويف خطوة وصفها بيان صادر عن وزارة  

ن  الخارجية ب"اإليجابية والتاريخية"، باعتبارها مؤرش عىل إنهاء حالة االنقسام وتعايف ليبيا وخروجها م

. ك� أكدت عىل أن هذا الحدث التي متخض عن اجت�عات جنيف يعد  2011األزمة التي عاشتها منذ  

خطوة بارزة يف بناء مرحلة جديدة من تاريخ ليبيا. ك� متنث يف نفس الوقت الجهود املضنية لألمم املتحدة  

خ عىل العمل مع السلطة  ودورها املحوري يف تحقيق هذا اإلنجاز الهام. ك� أعربت عن حرص تونس الراس

الجديدة من أجل إعطاء دفعة قوية للعالقات الثنائية، واالرتقاء بها إىل مستوى الرشاكة االسرتاتيجية، من  

 أجل التضامن والتعاون والتكامل ب� البلدين الجارين.

ال املجلس  رئیس  ورود    رئاسيزیارة  الحیثیات  اللیبي:  الشرق  إلی  الجدید 

 األفعال

نغازي، بجلس الرئايس الليبي الجديد محمد املنفى بجولة إىل الرشق، بدأها بلقاء خليفة حفرت بقام رئيس امل

وصوال إىل البيضاء ولقاءه مبختلف مكونات ورشائح    ثم رئيس برملان طربق عقيلة صالح يف مدينة القبة

ويهدف رئيس املجلس الرئايس من خالل هذه الجولة إىل توحيد املؤسسات ومناقشة ترتيبات عقد  .  املدينة

 ف�ذا نتج عن هذه اللقاءات؟  جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. 

يف أول تحركاته الداخلية التقى رئيس املجلس الرئايس الليبي بخليفة حفرت وعددا من وجهاء بنغازي يف  

إىل الرشق الليبي، بعد انتخابه رئيسا للمجلس الرئايس، ويف خضم هذا اللقاء أصدرت  أول زيارة من نوعها 

قيادة حفرت بيانا أوضحت من خالله أن املنفي وحفرت تبادال وجهات النظر، مش�ة إىل أن حفرت  أكد دعمه  

حكومة الوحدة  الحفاظ عىل الد�قراطية، والتداول السلمي للسلطات، ودعم املجلس الرئايس الجديد، و "  لـ

الوطنية التي أنتجها ملتقى الحوار السيايس لتوحيد املؤسسات والوصول بالبالد إىل االنتخابات املقرر  

ويتبنى رئيس املجلس الرئايس الجديد فكرة املصالحة ب� الليبي� وتوحيد   .2021عقدها يف ديسمرب  

 األخ� أحد أطراف النزاع الليبي.  املؤسسة العسكرية لذلك فلقاؤه بحفرت تدخل ضمن رؤيته باعتبار  
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وترجع أسباب زيارة املنفي إىل الرشق يف محاولة إلقناع حفرت والقيادات العسكرية بانض�م التشكيالت  

العسكرية إىل الرشعية الجديدة املمثلة يف السلطة التنفيذية، ك� يحاول من جانب آخر استقطاب أعضاء  

 يب لحكومة عبد الحميد دبيبة.  مجلس النواب يف طربق وإقناعهم بالتصو

وقد جرّت زيارة املنفي لحفرت سيالً من االنتقادات، وذلك بعد إعالن زيارته للرشق مرصحا من خاللها أنه  

ليبيا، مطالبا   أهله يف  كل ربوع  أراضيه ومل شمل  الوطن ووحدته وسالمة  أجل  العمل من  "ييدأ رحلة 

 التحديات والتطلعات".  الجميع بتحمل مسؤولياتهم والرقي إىل مستوى

،  "أول القصيدة كفر"وعىل إثر هذه الترصيحات، غرد رئيس املجلس األعىل للدولة خالد املرشي بعنوان  

ك� أعلن عن رفضه واستهجانه لهذا اللقاء الذي جرى مع مجرم حرب، ك� اعترب هذه الخطوة سلبية ال  

 عالقة لها بالتوافق ب� الليبي� وجمع الوطن.

عتربها البعض عىل أنه بالرغم من كل التخوفات التي رافقت الزيارة إال أنها ترصف سيايس موفق  بين� ا

إلسكات األصوات التي انتقدت املنفي من الرشق واتهمته بسيل من االتهامات، هذا األمر الذي يشكل  

من األشكال    حرجا لحفرت وداعميه. لكن يف نفس الوقت يؤكد هذا الفريق أن الزيارة لن تؤثر بأي شكل

ألنه ال �كن توحيد السلطات واالستقرار يف البالد يف ظل وجود خليفة حفرت الذي يعترب العرقلة األساسية  

 يف مسار حل األزمة الليبية. 

املقابلة،   الوجهة  بأن  أما يف  للداخل والخارج  إيجابية تتضمن رسائل  بأنها خطوة  للزيارة،  ف�ى مؤيدون 

لال  الجديدة تسعى  أن حكومتها ستكون حكومة  السلطة  الجميع، وعىل  االنفتاح عىل  ستقرار من خالل 

وحدة وطنية فعليا. وأنها جاءت استك�ال لخطوات ملتقى الحوار الليبي من خالل االنفتاح عىل مختلف  

املكونات وذلك من أجل معالجة كل التحديات السابقة للوصول إىل مرحلة سياسية جديدة مشرتكة تتحقق  

 الحة الوطنية تنهي من خاللها األخ�ة آخر فصول األزمة الليبية. معها املص

وردا عىل االنتقادات املوجهة له، أكد املنفي عىل أنه ال يدعم أي طرف سيايس، بل إنه يعمل عىل هدف  

تحقيق مصالحة وطنية ب� الرشق والغرب والجنوب، مطالبا بعدم االلتفات إىل مخريب الوطن، مؤكدا سعيه  

لشمل وإرجاع الوطن إىل ما كان عليه جسدا واحدا. ويحاول املنفي من خالل هذه الزيارات بتوجيه  إىل مل ا

 رسائل للجميع بأنه رجل إصالح ويسعى إىل توحيد صفوف الليبي� عرب املصالحة الوطنية.

  وبحسب العديد من املراقب� واملحلل�، فقد تساهم هذه الزيارة يف فقدان املنفي لرصيده الشعبي

لدى أنصاره يف الغرب، الذين يأملون يف أن تكون السلطة التنفيذية الجديدة البوصلة التي ستزيح  

حفرت من املشهد الليبي. ويف املقابل فتشكل هذه الزيارة نقطة لصالح حفرت ستقوي من إمكانية  

ن خالل  بقائه يف املشهد الليبي وستكرس من هيمنته وتوسيع نفوذه يف املنطقة الرشقية، خصوصا م
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سعيه باإلطاحة الكاملة لعقيلة صالح وستكون هذه الزيارة عامال مناسبا لتنفيذ هذا املخطط، ك� ستساهم  

نهاية   انتخابات  بعد  ملا  السيايس  املشهد  وإدخاله ضمن  املعادلة  رئييس يف  كفاعل  يف مضاعفة حظوظه 

2021. 

 الليبي الجدبد محمد املنفي رئيس مجلس  ويف إطار جولته إىل الرشق الليبي، التقى رئيس املجلس الرئايس

نواب طربق عقيلة صالح يف مدينة القبة. وعىل إثر هذه الزيارة بحث الجانبان مستجدات األزمة الليبية  

 ومساراتها، ك� شملت املشاورات موضوع منح الثقة للحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها يف القريب. 

كان هدفه تهيئة الظروف املناسبة ملنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية    و أكد املنفي أن لقاءه بعقيلة صالح

لتتمكن من تحقيق أهدافها بداية بتوحيد املؤسسات مرورا برفع املعاناة عن الشعب الليبي وصوال إىل  

تحقيق األمن واالستقرار يف البالد.  ك� التقى املنفي أيضا يف مدينة البيضاء رشق ليبيا عددا من أعضاء 

والعسكرية  م واالجت�عية  والثقافية  السياسية  الشخصيات  من  والعديد  للبلديات  النواب وعمداء  جلس 

واألمنية باإلضافة إىل أكاد�ي� وأساتذة جامعي�، وقد تباحث املنفي خالل تلك اللقاءات وجهات النظر  

التنفيذية   السلطة  ناقش معهم التحديات التي تواجه  الجديدة. في� قدمت  حول املرحلة القادمة، ك� 

 هذه الشخصيات دعمها له بتوليه رئاسة املجلس الرئايس.

 : ومن صفوة القول، تواجه السلطة التنفيذية الجديدة العديد من التحديات

أولها منح الثقة للحكومة الجديدة بحيث أنه بالرغم من حالة التفاؤل السائدة خصوصا بعد زيارة   

املنفي إىل الرشق الليبي، فهناك مخاوف يف أن تُحول حالة االنقسام يف الربملان الليبي ب� طربق  

 وطرابلس دون منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة،  

واملر  املقاتل�  إخراج  مهلة  ثانيها:  انتهاء  بعد  خصوصا  الليبية  األرايض  جميع  من  يوما    90تزقة 

دون تنفيذ أهم بند يف االتفاق،    2020املحددة منذ التوقيع عىل اتفاق وقف إطالق النار يف أكتوبر  

الجديدة التي تسعى إىل   السلطة  التي ستواجه عمل  امللفات تعقيدا  ويعد هذا امللف من أكرث 

 ليبية،توحيد القوات املسلحة ال

ثالثها: التحدي األمني واالقتصادي، متثل هذه التحديات الهاجس األكرب للسلطة الجديدة، خاصة   

يف ظل االنفالت األمني الذي تعرفه العديد من املناطق الليبية، هذا الوضع الذي أفرزته الحرب  

للمقاتل� واملرتزقة.   ليبيا مالذا  ك� جاءت هذه  الدائرة منذ سنوات، والتي أصبحت من خاللها 

السلطة يف ظل ظروف اقتصادية صعبة يف ظل تردي أوضاع الرشيان الرئييس لالقتصاد الليبي أال  

 وهو النفط الذي تراجعت عائداته إىل مستويات قياسية،  
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رابعها: األط�ع الخارجية من طرف قوى إقليمية ودولية، فليبيا تعترب ساحة لتنازع مصالح العديد   

ة والدولية هذه األخ�ة التي كانت سببا رئيسيا يف تفاقم األزمة الليبية، لذلك  من القوى اإلقليمي

هذه   أن  إال  الجديدة  التنفيذية  السلطة  اختيار  عىل  واإلقليمي  الدويل  التوافق  من  الرغم  فعىل 

ملصالحها   القوى  هذه  تغليب  يظهر  الواقع  ألن  العائق  هذا  مواجهة  يف  ستكون  األخ�ة 

 ) 1(االسرتاتيجية.

  

 

 . رصدتعرب بالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال 1(
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