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قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــرة مــن  ــ ــيــ ــ ــة األخــ ــولــ ــرت الــــجــ ــ ــفـ ــ أسـ
ملتقى  داخـــل  الــتــصــويــت  عملية 
الحوار الليبي في جنيف يوم 5 
شباط/ فبراير 2021 عن فوز القائمة التي 
املنفي رئيًسا  يــونــس  مــن محمد  كــًا  تضم 
للمجلس الرئاسي، وعبد الله حسني الافي 
الحميد  وعبد  لــه،  نائبني  الكوني  وموسى 
لــــلــــوزراء، بأغلبية  مــحــمــد الــدبــيــبــة رئــيــًســا 
أصــوات أعضاء امللتقى. وقــد جــاءت نتائج 
 لــكــثــيــريــن فـــي امللتقى 

ً
الــتــصــويــت مــفــاجــئــة

املــبــادرات السياسية إلنهاء  الــذي يعّد أهــم 
االنقسام السياسي واملؤسساتي في ليبيا 

بعد اتفاق الصخيرات.

من الحوار إلى االنتخاب
الحوار  ملتقى  مــن  األولـــى  الجولة  انطلقت 
ــإشــــراف بــعــثــة األمـــم  الــســيــاســي الــلــيــبــي، بــ
 9 ليبيا، في تونس، في  للدعم في  املتحدة 
بمشاركة   ،2020 نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين 
75 شخصية؛ بينهم 13 من أعضاء مجلس 
النواب، ومثلهم من أعضاء املجلس األعلى 
الشخصيات  بقية  تــوّزعــت  بينما  لــلــدولــة، 
ــيــــاٍف قــبــلــيــة وســيــاســيــة مــخــتــلــفــة.  عــلــى أطــ
وعــلــى الــرغــم مــن التحفظات الــعــديــدة التي 
واجــهــت بــعــض املــشــاركــني، والــتــشــكــيــك في 
قـــدرتـــهـــم الــتــمــثــيــلــيــة، فــقــد تــمــّكــن املــلــتــقــى، 
ــام، مـــن الـــخـــروج بخريطة  ــ خـــال خــمــســة أيـ
توحيد  تتضمن  انــتــقــالــيــة؛  ملــرحــلــة  طــريــٍق 
السلطة التنفيذية املنقسمة منذ عام 2014، 
والــشــروع في تطبيق حزمٍة من اإلجـــراءات 
ــة واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ األمـــــنـــــيـــــة والـ
والـــســـيـــاســـيـــة؛ تــنــتــهــي بــــإجــــراء انــتــخــابــات 
ــة، تــفــضــي إلـــــى إرســـــاء  ــيــ ــاســ بـــرملـــانـــيـــة ورئــ

مؤسسات حكم دائمة خال عام 2021.
السياسي  الــحــوار  ملتقى  أعــمــال  تواصلت 
التي  املباشرة  األولــى  الجولة  بعد  الليبي، 
جرت في تونس، عبر تقنية الفيديو، حيث 
تـــوافـــق املـــشـــاركـــون، بــعــد تـــجـــاذبـــاٍت، على 
القيادية  املناصب  شاغلي  اختيار  معايير 
ــدة؛ وهـــم  ــديــ ــجــ ــي الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة الــ فــ
الــرئــاســي ونــائــبــاه ورئيس  املجلس  رئيس 
ــاركــــون  ــة، لـــيـــنـــتـــقـــل بـــعـــدهـــا املــــشــ ــكــــومــ الــــحــ
إلـــى جــنــيــف فـــي األول مـــن شـــبـــاط/ فــبــرايــر 
لحضور الجولة األخيرة من امللتقى، والتي 
ــحــني 

ّ
خــصــصــت لــاســتــمــاع لــكــلــمــات املــرش

ونائبيه  الرئاسي  املجلس  رئيس  ملناصب 
ورئيس الوزراء، وأفضت إلى إعان الفريق 
الــجــديــد الــــذي ســيــقــود املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة 
ــابـــات الــبــرملــانــيــة  ــتـــخـ ــــى حــــني إجـــــــراء االنـ إلـ
التي  الطريق  خريطة  بحسب  والــرئــاســيــة، 

توافق عليها املشاركون.

آلية االنتخاب
األمــم املتحدة للدعم في ليبيا،  أقــّرت بعثة 
باالشتراك مع اللجنة االستشارية للملتقى، 
والتصويت  ح 

ّ
للترش نسبًيا،  معقدة،  آلــيــة 

للمرحلة  قيادة  انتخاب  في  للفشل  تفادًيا 
ــــوز فــــريــــٍق ال يـــتـــوفـــر عــلــى  االنـــتـــقـــالـــيـــة أو فـ
الشروط التي توافق عليها أعضاء امللتقى 
فـــي جـــولـــة تـــونـــس، واملــتــمــثــلــة فـــي اخــتــيــار 
ــــن الـــشـــرق  ــيــــس لــلــمــجــلــس الــــرئــــاســــي مـ رئــ
ونــائــبــني لــه مــن الــغــرب والــجــنــوب ورئــيــس 
وزراء مــن الــغــرب. ووفـــق هـــذه اآللــيــة، فشل 
جميع املرشحني لرئاسة املجلس الرئاسي 
ــلـــى الــــعــــدد املـــطـــلـــوب مــن  فــــي الـــحـــصـــول عـ
األصوات، في الجولة األولى من التصويت، 
التي جرت في 3 شباط/ فبراير 2021، على 
الرغم من أن كًا من رئيس مجلس النواب 
ــيــــس املـــجـــلـــس األعـــلـــى  ــالــــح، ورئــ عــقــيــلــة صــ
لــلــدولــة خــالــد املــشــري، وعــبــد املجيد سيف 
الــنــصــر، تـــصـــّدروا الــتــرتــيــب عــلــى مستوى 

أقاليم الشرق والغرب والجنوب.
كما كان متوقًعا، أدى فشل التصويت على 
ـــى االنــتــقــال  األفـــــــراد فـــي حــســم املــنــافــســة إلـ
الــقــوائــم، حيث  التصويت على  إلــى مرحلة 
اشــتــرطــت اآللـــيـــة الــتــي أقــّرتــهــا بــعــثــة األمـــم 
املتحدة أن تضم كل قائمة أربعة مرشحني، 
وأن تــســتــجــيــب تــركــيــبــتــهــا ملـــا تـــم الــتــوافــق 
ا في أن يكون الرئيس من الشرق 

ً
عليه سابق

ــغــــرب والــــجــــنــــوب ورئـــيـــس  ــن الــ ونــــائــــبــــاه مــ
ــــرب. وأفــــضــــت الـــتـــزكـــيـــات  ــغـ ــ ــن الـ الــــــــــوزراء مــ
والتحالفات إلى تقّدم أربع قوائم للمنافسة 
في جولة االقتراع التي جرت في 5 شباط/ 
فبراير. وشهدت املرحلة الثانية من االقتراع 
انسحاب خالد املشري من السباق، واجتماع 
أربع شخصيات مهمة في املشهد السياسي 
والــعــســكــري الــحــالــي فــي قائمة واحــــدة؛ هم 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير 
الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، 
وآمــــر املــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة أســامــة 

الجويلي، والسياسي الجنوبي عبد املجيد 
سيف النصر.

املترشحة  األربــــع  الــقــوائــم  مــن  أي  لــم تفلح 
في الحصول على %60 من األصوات؛ وهي 
األولــى  املرحلة  فــي  للفوز  املطلوبة  النسبة 
القوائم، بينما حصلت  من التصويت على 
الــقــائــمــة الــتــوافــقــيــة الـــتـــي يـــرأســـهـــا عقيلة 
القائمة  األولــــى، تليها  املــرتــبــة  صــالــح على 
الــتــي يــرأســهــا محمد يــونــس املــنــفــي، وهما 
األخيرة،  الجولة  خاضتا  اللتان  القائمتان 
وانــتــهــت بــفــوز الــقــائــمــة الــتــي تــضــم املنفي 
الكوني  وموسى  الافي  الله  وعبد  رئيًسا، 
الــدبــيــبــة رئيًسا  الحميد  لـــه، وعــبــد  نــائــبــني 

للوزراء.

مفاجأة اللحظات األخيرة
حتى اللحظات األخيرة قبل إعان النتيجة 
تشير  الــتــوقــعــات  ظلت  لــاقــتــراع،  النهائية 
إلى فوز القائمة التي يرأسها عقيلة صالح، 
ــحــة 

ّ
نــظــًرا إلـــى أهــمــيــة الــشــخــصــيــات املــتــرش

واجتماعًيا؛  وعسكرًيا  سياسًيا  ضمنها، 
فعقيلة صالح، املنحدر من قبيلة العبيدات 
منذ  يتولى،  الشرقية،  املنطقة  فــي  الــنــافــذة 
الـــنـــواب. أمـــا فتحي  2014، رئــاســة مــجــلــس 
بــــاشــــاغــــا، املـــنـــحـــدر مــــن مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة، 
فــقــد بــــات إحـــــدى الــشــخــصــيــات املــتــصــدرة 
املشهدين، السياسي واألمني، في العاصمة 
واملـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة، مـــنـــذ تــعــيــيــنــه وزيــــــًرا 
لــلــداخــلــيــة فــــي حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، 
ويتمتع بتأثير قوي في عدد من التشكيات 
اللواء  يعّد  فــي حــني  العاصمة،  فــي  األمنية 
أسامة الجويلي، املنحدر من مدينة الزنتان 
التي ترأس مجلسها العسكري منذ الثورة، 
 بــــــــارزة فــــي املــنــطــقــة 

ً
ــة ــريـ ــكـ  عـــسـ

ً
شـــخـــصـــيـــة

قــوات  قــيــادة  فــي  أّدت دوًرا مهًما  الــغــربــيــة، 
حكومة الــوفــاق، إّبـــان الــحــرب الــتــي شنتها 

قوات خليفة حفتر في عامي 2019 و2020.
ـــل فــشــل الــقــائــمــة الـــتـــي يـــرأســـهـــا صــالــح 

ّ
مـــث

ــود الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي يـــرأســـهـــا املــنــفــي  ــعــ وصــ
ــــراع،  ــتـ ــ ــن االقـ ــــرة مــ ــيـ ــ ــاجـــأة الـــجـــولـــة األخـ مـــفـ
فــجــمــيــع الــشــخــصــيــات املـــرشـــحـــة ضــمــنــهــا 
لـــم تــكــن مـــن شــخــصــيــات الـــصـــف األول في 
املشهدين السياسي والعسكري الليبي، ولم 

يـــنـــحـــدر مــحــمــد يـــونـــس املـــنـــفـــي مــــن قــبــيــلــة 
القبيلة  الــشــرقــيــة، وهـــي  املنطقة  فــي  املــنــفــة 
ـــا قـــائـــد املــقــاومــة 

ً
الـــتـــي يــنــحــدر مــنــهــا أيـــض

فــي برقة  اإليــطــالــي  الليبية ضــد االحـــتـــال 
فــي الــثــلــث األول مــن الــقــرن الــعــشــريــن عمر 
املــخــتــار. انــتــخــب املــنــفــي لــعــضــويــة املــؤتــمــر 
الوطني العام في عام 2012، قبل أن ينشق 
عــنــه ويــنــضــم إلـــى تــحــالــف الــقــوى الوطنية 
بقيادة محمود جبريل. لم تعرف عن املنفي 
نــشــاطــات أو مـــواقـــف تــذكــر مــنــذ االنــقــســام 
عام  الــكــرامــة«  »عملية  تــا  الـــذي  السياسي 
إلى حني تعيينه  قادها حفتر،  التي   ،2014
ــا رئــيــس  ــان. أمــ ــيـــونـ ــدى الـ ســـفـــيـــًرا لــلــيــبــيــا لــ
الــــــوزراء عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، فــهــو رجــل 
أعمال منحدر من مدينة مصراتة، توّلى عدة 
مسؤوليات في مؤسسات اقتصادية كبرى 
زمن نظام معمر القذافي، ولم يعرف عنه أي 
انخراط مباشر في الشأن السياسي. وعلى 
الرغم من أنه أسس، منذ سنتني، تياًرا تحت 
مسمى »ليبيا املستقبل«، فإن انخراطه في 
العمل السياسي ظل محدوًدا جًدا، ولم تكن 
له أي مواقف تذكر من األحداث الجارية في 

الباد.
تــشــتــرك الــشــخــصــيــات الــتــي تـــم اخــتــيــارهــا 
الــجــديــدة في  الــتــنــفــيــذيــة  الــســلــطــة  لتشكيل 
ليبيا في نأيها عن الخوض في املشهدين 
السياسي والعسكري منذ عام 2014، وفي 
ــا، عـــلـــى نـــحـــو مـــبـــاشـــر، فــي  ــهـ ــــدم انـــخـــراطـ عـ
ــزاع الـــدامـــي الــــذي شــهــدتــه الـــبـــاد عقب  ــنـ الـ
الغربية  املــنــطــقــة  قـــوات حفتر عــلــى  هــجــوم 
على  و2020،   2019 عــامــي  فــي  والــعــاصــمــة 
الرغم من تولي بعضها مسؤوليات رسمية، 
الرئاسي  ســواء من خــال عضوية املجلس 
فترة محدودة )موسى الكوني( أو بالعمل 
فـــي الــســلــك الــدبــلــومــاســي الــتــابــع لحكومة 
أو عضوية مجلس  املنفي(  )محمد  الوفاق 
النواب )عبد الله الافي(، ما يجعلها أقرب 
إلــــى فـــريـــق تـــكـــنـــوقـــراط مــنــهــا إلــــى حــكــومــة 
ــل وجــود 

ّ
ســيــاســيــة. وإضــافــة إلـــى ذلـــك، يــمــث

الــزاويــة، وعبد الحميد  الــافــي املنحدر مــن 
الــدبــيــبــة املــنــحــدر مــن مــصــراتــة، كــمــا سبق، 
ترضية للمدينتني اللتني كان لتشكياتهما 
الــعــســكــريــة الــــدور املــحــوري فــي دحـــر قــوات 
أما  الغربية.  واملنطقة  العاصمة  عن  حفتر 
قبائل  من  املنحدر  الكوني،  اختيار موسى 
الطوارق في الجنوب، فيبدو رسالة ضمنية 
مـــفـــادهـــا الـــحـــرص عــلــى الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
بــاالنــفــتــاح عــلــى جــمــيــع مــكــونــات املجتمع 
الــلــيــبــي وإثـــنـــيـــاتـــه فـــي املـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة، 

وإشراكها في الحكم واملسؤوليات.
ترحيب باالتفاق

قـــوبـــل انــتــخــاب قـــيـــادة املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة 
الجديدة في ليبيا بترحيب واسع، إقليمًيا 
ودولــًيــا، جــاء أهمها مــن الــواليــات املتحدة 
األمــيــركــيــة الــتــي دعـــت إلـــى »ضــمــان تسليم 
سلس وبناء لكل االختصاصات والواجبات 
متعهدة  الجديدة«،  التنفيذية  السلطة  إلى 
بــــ »مــحــاســبــة مـــن يــــهــــّددون االســـتـــقـــرار أو 
ليبيا«.  فــي  السياسية  العملية  يــقــوضــون 
كــمــا تــعــهــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
املنفي  اتصالني هاتفيني مع  ــان، في  أردوغـ
الدعم  تقديم  تركيا  »مواصلة  بـــ  والدبيبة، 
في  واملــســاهــمــة  ليبيا  وحـــدة  على  للحفاظ 

إحـــال االســتــقــرار والــســام واألمـــن والــرفــاه 
ــا كــل من 

ً
لــشــعــبــهــا«. ورحــــب بــاالتــفــاق أيــض

األمني العام لألمم املتحدة، وجامعة الدول 
واملغرب  والجزائر  وتونس  وقطر  العربية 
والــســعــوديــة ومــصــر والــكــويــت والــبــحــريــن 

واإلمارات واألردن.
داخــــلــــًيــــا، رحـــــب رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــوفــــاق، 
التنفيذية  السلطة  باختيار  الــســراج،  فايز 
ــدة، مـــعـــرًبـــا عــــن »أمــــلــــه فــــي تــوفــيــر  الــــجــــديــ
الظروف املائمة إلجراء االنتخابات العامة 
الدولة  لبناء  األســـاس  لوضع  موعدها  فــي 
املــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة املــنــشــودة«. ووصــف 
ــلــــى  ــلــــس األعــ خــــالــــد املـــــشـــــري رئــــيــــس املــــجــ
الهامة في سبيل  »الخطوة  بـ  األمــر  للدولة 
ــة وتــوحــيــد املــؤســســات  ــ الـــخـــروج مـــن األزمــ
وإنهاء االنقسام«. أما وزير الداخلية فتحي 
بــاشــاغــا الـــذي لــم يفلح فــي الــفــوز بمنصب 
التصويت  أن  اعتبر  فقد  الحكومة،  رئيس 
»تـــجـــّســـدت فــيــه الــديــمــقــراطــيــة فـــي أوضـــح 
صـــــورهـــــا«. أمـــــا مــجــلــس الــــنــــواب – جــنــاح 
طبرق، الذي يرأسه عقيلة صالح فقد تعهد 
بـ »دعم عمل الحكومة حال نيلها الثقة في 
التجهيز  وخــاصــة  الطريق،  خريطة  تنفيذ 

لانتخابات«.

عقبات في الطريق
أقــرب  الدبيبة  الـــذي أعلنه  الــبــرنــامــج  يــبــدو 
ــان انـــتـــخـــابـــي يــقــفــز عـــلـــى األزمــــــات  ــيـ ــى بـ ــ إلـ
ــتــــي تــــربــــك املــشــهــد  ــتــــراكــــمــــة الــ املـــركـــبـــة واملــ
الليبي،  الــســيــاســي واألمـــنـــي واالجــتــمــاعــي 
كــمــا يــتــجــاوز، فــي بــعــض جــوانــبــه، السقف 
يزيد  ال  والـــذي  لحكومته،  املمنوح  الزمني 
عــلــى تــســعــة أشـــهـــر، فـــي حـــال مــــّرت مرحلة 
ــنـــح الـــثـــقـــة بـــســـاســـة. وحــتــى  الــتــشــكــيــل ومـ
فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، تــصــبــح املــهــمــة الــرئــيــســة 
لــلــحــكــومــة اإلعـــــداد لــانــتــخــابــات والــحــفــاظ 
الرغم  إليها. وعلى  على االستقرار وصــواًل 
مــن الــدعــم املــتــوقــع مــن البعثة، فــإن اختيار 
الفريق الحكومي لن يكون مهمة يسيرة في 
والترضيات  املحاصصات  فيه  تعّد  سياق 
السياسية والقبلية والجهوية، عامل الفرز 
ــــان الــدبــيــبــة أن  ــن إعـ ــم مـ ــرغـ األهــــــم، عــلــى الـ
التكنوقراط.  على  التعويل  سيكون  خياره 
وحــتــى فــي حـــال الــتــزامــه بمهلة األســابــيــع 
الــبــعــثــة لتشكيل  لــه  الــتــي منحتها  الــثــاثــة 
فــريــقــه الــحــكــومــي، فــمــن غــيــر املــســتــبــعــد أن 
مــن طــرف مجلس  الثقة  تشهد جلسة منح 
النواب تجاذباٍت قد تؤدي إلى العودة إلى 
على  للتصديق  الــســيــاســي  الــحــوار  ملتقى 

الحكومة.
األفــــعــــال  ردود  جـــمـــيـــع  ــبــــدو  تــ اآلن،  ــتـــى  حـ
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة مــرحــبــة بــالــســلــطــة 
التنفيذية الجديدة، وإْن بدرجات متفاوتة، 
ــــك ال يــخــفــي الـــصـــعـــوبـــات الــتــي  غـــيـــر أن ذلـ
ــب املــــشــــهــــديــــن،  ــيــ ــرتــ تـــنـــتـــظـــرهـــا إلعـــــــــــادة تــ
ــم يــتــضــح، بــعــد،  ــي، إذ لـ ــنــ الــســيــاســي واألمــ
الجديدة، حيث  الترتيبات  موقع حفتر في 
تــحــاشــى جــمــيــع أعـــضـــاء الـــفـــريـــق الــجــديــد 
الــتــعــلــيــق عــلــى هــــذا األمـــــر، عــلــى الـــرغـــم من 
األمني  الــوضــع  مـــآالت  تحديد  فــي  أهميته 
والعسكري في الباد. كما لم يتضح مصير 
ــالـــح،  ــواب، عــقــيــلــة صـ ــ ــنــ ــ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس ال رئــ
وبخاصة في ظل تصاعد الدعوات إلى منح 
منصب رئيس البرملان ألحد نواب الجنوب 
ملرشح  الرئاسي  املجلس  رئــاســة  منح  بعد 
ــة الــــــــوزراء ملـــرشـــح من  مـــن الــــشــــرق، ورئــــاســ

الغرب.

خاتمة
تنفيذية جديدة في  اختيار سلطة  أن  رغــم 
لــيــبــيــا كــــان مــتــوقــًعــا فـــي ظـــل إصـــــرار بعثة 
األمم املتحدة على املضي في تنفيذ خريطة 
املــشــاركــون في  تــوافــق عليها  التي  الطريق 
فوز  فــإن  الليبي،  السياسي  الــحــوار  ملتقى 
الــقــائــمــة الــتــي تــضــم مــحــمــد املــنــفــي رئــيــًســا 
الدبيبة  الحميد  وعبد  الرئاسي  للمجلس 
ــا لجل 

ً
رئــيــًســا لـــلـــوزراء كـــان تـــطـــوًرا مــفــاجــئ

الــذي  الترحيب  مــن  الــرغــم  وعلى  املتابعني. 
قــوبــلــت بـــه الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــجــديــدة، 
الصعوبات  وإقليمًيا ودولًيا، تظل  داخلًيا 
املركبة  واالقتصادية،  واألمنية  السياسية 
القبلية  الـــتـــوازنـــات  واملــتــراكــمــة، وهــشــاشــة 
املمنوح  الزمني  الحيز  وضيق  والجهوية، 
لــهــا، وحــــّدة الــتــدخــات الــخــارجــيــة، عــوامــل 
الطريق، وتحول  إربــاك خريطة  من شأنها 
دون الــوصــول إلــى االنــتــخــابــات الــعــامــة في 
موعدها؛ ما يفتح الباب أمام تمديد جديد 
ل الفشل في تنفيذ 

ّ
للمرحلة االنتقالية. ويمث

اتـــفـــاق الــصــخــيــرات، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــدعــم 
التوقيع  الــذي لقيه حني  الداخلي والــدولــي 
عليه، سابقة تدفع إلى الحذر في استشراف 
مــآالت الوفاق الجديد، رغم اختاف بعض 

السياقات. 

حيثياته وآفاقه

انتخاب السلطة التنفيذية 
الجديدة في ليبيا

أدى فشل التصويت 
على األفراد في حسم 
المنافسة إلى االنتقال 

إلى مرحلة التصويت 
على القوائم

حتى اللحظات األخيرة 
قبل إعالن النتيجة 
النهائية لالقتراع، 

ظلت التوقعات تشير 
إلى فوز القائمة التي 

يرأسها عقيلة صالح

تبدو جميع ردود 
األفعال الداخلية 

والخارجية مرحبة 
بالسلطة التنفيذية 

الجديدة

أجري التصويت أخيرا داخل ملتقى الحوار الليبي، إلنهاء االنقســام السياســي والمؤسســاتي بعد اتفاق الصخيرات. يقرأ المركز 
العربي لألبحاث ودراسة السياسات هذه العملية وآفاقها والعوائق التي قد تعترض تشكيل الحكومة الجديدة وعملها

رئيس الحكومة الجديد، عبد الحميد دبيبة، طرابلس، 6 فبراير )مجاهد أيديمير/األناضول(

على الرغم من المواقف المرحبة باالتفاق الليبي، فإن صعوبات عديدة 
تواجه الفريق الجديد. وكان رئيس الوزراء الجديد، عبد الحميد دبيبة، 
تعهد، في كلمٍة وجهها إلى أعضاء الملتقى، عبر الفيديو، بـ »إنهاء 
مع  و»العمل  ديمقراطية«،  أسس  على  االنتخابات  و»إجــراء  النزاع«، 
ومناطقهم«،  وأطيافهم  ومكوناتهم  أفكارهم  باختالف  الجميع 
الدولة«،  يد  في  السالح  و»حصر  والسيولة«،  الكهرباء  مشكلة  و»حل 
وظائف  و»خلق  االستقرار«،  إلى  سبيًلا  والتدريب  التعليم  و»انتهاج 

للشباب«، و»تطوير العالقات مع دول الجوار«.

عقبات في الطريق

20

يعرف عنها أي انخراط مباشر في الصراع 
الــدائــر فــي الــبــاد، منذ عــام 2014، ولــم تكن 
لها مواقف منحازة إلــى أحــد طرفي النزاع 
خـــال الــحــرب األخـــيـــرة الــتــي شنتها قــوات 
اللواء املتقاعد خليفة حفتر على طرابلس. 
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