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 فرص وتحديات السلطة المؤقتة في لبيبا  :ورقة تقدير موقف 

 دكتورة إيمان زهران المؤلفة: 

 0202فبراير      

 

 الناشر

األفريقي للدراسات االستراتيجية  -المركز العراقي   

العراق –بغداد   
009647706837196 – 009647811992628 

Mail:centereafricain@ciaes.net  
www.ciaes.net  

 حقوق الناشر:

جميع حقوق الطبع والتوزيع مملوكة للناشر ويحظر النقل أو الترجمة أو االقتباس من هذا الكتاب 

جزئياً كان أو كلياً بدون إذن خطي من الناشر/ وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة إلى في أي شكل كان 

كل الدول العربية واألفريقية. وقد اتخذت كافة إجراءات التسجيل والحماية فى العالم العربى بموجب 

 االتفاقيات الدولية لحماية الحقوق الفنية واألدبية.

 

تعبّر وال  ،وجهة نظر الكاتب اآلراء الموجودة في هذا الكتاب تعبّر عن

 بالضرورة عن رأي الناشر.

mailto:centereafricain@ciaes.net
http://www.ciaes.net/
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 ..تمهيد 

إختياار امما   إذ أفضى، ي الليبيى" إختبارًا للديموقراطيةتدى الحوار السياس"منجنيف عكست ديناميكيات      
شاراح  ااسا ة مال المعتما ،  -بتشاكيتهم  المتتلةاة -يمثلاوا ارًا نوعيا، ل، إختبقيادة ليبية  57مشاركة المتحدة 

التى ه   خارطة طريق إنعاز متم مؤقتة هسم  فى اإن كاسا للتوزي  المناطقى لألقالي  الليبية الثتثة، كتطوة 
هزامنااًا ماا   0202ديساامبر  02إنتتابااات اطنيااة فااى ، اصااوإ إلااى 0202نااوفمبر –اإلنتماااإ إليمااا فااى هااون  
القاحمااة  تحاادياتالا الداعمااة فاار  أواا  ليبقااى التساااألا امواا   ااوا  ."اإسااتقتا الااوطني"الااركرى السااب يل ليااو  

   السلطة التنةيرية العديدة فى ليبيا، امدى أوليتما إلنعاز أجنداهما الوطنية.  أما 

 .داعمةال طراألأوالً: 

على ختف المتوق ، فازت القاحمة الثالثاة التاي هضا  ل المنةاي، رحيساا للمعلا  الرحاساي، ا  ضاوية         
موسى الكوني اعبد هللا التفي، اعبد الحميد دبيبة، رحيسًا للحكومة، في مقابل خسارة القاحمة التي كانت هضا  

امطيااف  أغلا ة الليبياة ايحىاى بثقاة " بالم ادلا2االارى يع اد رقا  "رحي  معل  الناوا  الحاالي عقيلاة صاال ، 
الساالطة المؤقتااة" فااى إنعاااز   -القاحمااة الثالثااة  داعمااة لنعااا  " شااواودالسياسااية. إإ أناال بالمقاباال، إزاا ونااا  

دعاا  اهنةااار اهةااااال اقااار إطااتال الناااار، افااات  الطرياااق  ، االمتمثلاااة فاااى  "أمميااااامجناادة الوطنياااة المتةاااق عليمااا 
السا لي، اخارا  جميا  القاوات امجنبياة االمرهزقاة، اإعاادة هو ياد المؤسساات الليبياة، ااإلصات  اإقت ااد ، 

 ما يتمثل فى     الدعاح % لمشاركة المرأة".  إذ مل هلك  02ادع  مةوضية اإنتتابات، اضمان نسبة 

، االاار  باارغ  انقسااامل الليبااي التااداعيات الساالبية للناازاا علااى الاارأ  ال ااا  فااى د اا الوطنيااة الرغبااة  .2
ه ااااا    التدميريااااة إن كاااا  علااااى اآثااااار  ال اااارااإإ أن طااااوا أمااااد ، امناصاااارهل لألطااااراف المت ااااارعة

السياساااى الليبياااى اامجنااادة الوطنياااة المتةاااق عليماااا للسااالطة  الحاااوار مترجاااات نعاااا إ التطاااوات نحاااو
  .المؤقتة

فشاال الحساا  ال سااكرى مى ماال التعباايل  بناااإًا علااى "سياساايا"، فاار  نعااا  الساالطة المؤقتااةهتنااامى  .0
بااااطراف الم ادلاااة ال اااراعية بالاااداخل الليباااي، فاااى  ااال إساااتنادو  علاااى أاراال المرااغاااة المتبادلاااة مثااال 
إساااتتدا  العاااين الاااوطنى الليباااي لورقاااة ه طيااال الااانةة، مقابااال إساااتتدا   كوماااة الوفااااال لورقاااة الااادع  

 سكر  التركي انقل المرهزقة مل سوريا إلاى الاداخل الليباي عبار خارال مترجاات إهةااال بارليل اكافاة ال
  .ال ياغات امممية



 
3 

اإنميااار فااي أساا ار الاانةة ام اادإت إنتاجاال، أث اار ساالًبا علااى الوضاا  المتيشااي  اخاارا  المىااااورات  .3
ليااة، خاصااة الحااوافز الماديااة القاادرة علااى هموياال ال مليااات القتاهراجاا  المنااددة باارلك ماال جمااة، اعلااى 

  للميليشيات االمرهزقة مل جمل أخرى.
نعااا  الحااوار السياسااي الليبيااى ااإلعااتن عاال "الحكومااة المؤقتااة"،  مطلاا  طالمااا نااادت باال امطااراف  .4

اإلقليمية االدالية، اهراول علي نعا ة ال ديد مل الداا التي هر طما م ال  مشتركة م  ليبيا اهس ى 
 ."التسوية السلمية السياسية" مساراهل بالدع  

ال مليااة السياسااية"، االرغبااة فااى إنماااإ دارات سااابقة ماال الةشاال فااى التوصاال إلااى أى إختااراال "جمااود  .5
ه ك  الحد امدنى مل مطال  الةرقاإ الليبيل فاى  ال اهسااا  عا  هادختت امطاراف سياسية هسوية 

ةات اإلقليمية ذات التشابكات المشتركة التارجية اهضار  م الحم ، سواإ في الملر الليبي أا بالمل
ااومما ما يت لق با "الوضتية التنافسية" بمنطقة شرال المتوسة، اما يت لق بتقوي  امروا  امعابمل 

لاادراا المسااتةادة ماال كافااة المحطااات ااإسااتنادا لااا "ديناميااات ال ااراا"، المعاارة الرياار شاارعية. اذلااك 
 السياسية السابقة إل تواإ ال راا الليبيى، االتى هتض  بالعداا التالى     

 الموضوع المحطة السياسية التاريخ
 

 

أغسطططططططططططططططططططططططط  
2102  

 
 

تسليم السلطة للمؤتمر 
 الوطني العام

هااولي المعلاا  الااوطني اإنتقااالي إدارة شاا ون الدالااة الليبيااة برحاسااة 
السابق في نىا  القرافي م اطةى عبادالعليل،  تاى هساليمل الوزير 

 0220الساااالطة للمااااؤهمر الااااوطني ال ااااا ، المنتتاااا  فااااي أغسااااط  
،ارفضااااات   ينماااااا القاااااو  السياساااااية الموالياااااة لتخاااااوان المسااااالميل 
اإنتتابات التي اجريت انش  صراا بيل  كومة طرابل  ا كومة 

 ال تيرات .اوو هاريخ هوقي  اهةاال  0227طبرال  تى ديسمبر 
 

 

2102ديسمبر   

 
 
 

 اتفاق الصخيرات

 

هحت إشاراف اإما   0227ه  هوقي  اهةاال ال تيرات بالمرر ، ديسمبر 
برلمانيااًا ليبياااًا، ناااق اإهةااااال علاااى  00المتحاادة، اقااا  علااى وااارا اإهةااااال 

هكااويل " كومااة افاااال اطنااي" هاادير المر لااة اإنتقاليااة لماادة ثمانيااة عشاار 
رحااي  الحكومااة لمعلاا  رحاسااة  كومااة الوفاااال شاامرًا، اماان  صاات يات 

الااوطني، اكاارلك نااا اإهةاااال علااى هشااكيل المعلاا  امعلااى للدالااة ماال 
أعضااااإ الماااؤهمر الاااوطني ال اااا  العدياااد، اقاااد بااادأ ال مااال بااال مااال م ىااا  

 .0226أبريل  6القوى الموافقة عليل في 
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2102سبتمبر   

 
 

خطة العمل الجديدة 
 من أجل ليبيا

أطلاااق المب ااااو  امممااااي إلااااى ليبياااا "غسااااان سااااتمة"، فااااي ساااابتمبر 
، "خطة ال مال العديادة مال أجال ليبياا"، إليعااد  ال سياساي 0225

االتاااي كانااات هقاااو  علاااى  عقاااد  0222لألزماااة الليبياااة بنماياااة عاااا  
ماااؤهمر اطناااي للم اااالحة الوطنياااة الشااااملة، اهنىاااي  اساااتةتاإ علاااى 

رحاسااية ا رلمانيااة فااي موعااد  دسااتور جديااد لليبيااا، اإجااراإ انتتابااات
اواي التطاوات التااي لا  يعنةار أ  منماا  تااى  0222أق اا  سابتمبر 

 اآلن.  
 

2102ديسمبر   

 
 

إعالن حفتر 
االنسحاب من 
 الصخيرات

إذ اعتبااااار خليةاااااة  ةتااااار أن اإهةااااااال السياساااااي الليباااااي الموقااااا  فاااااي 
ال ااااتيرات بااااالمرر   قااااد انتماااات صاااات يتل ام اااال اإيااااة  كومااااة 

الاااوطني ، لااارا هحااار  العاااين الاااوطني الحااار ب ياااادة خليةاااة الوفااااال 
 ةتر لمطاردة العماعات المتطرفة بداية مل الشرال ليبياا ثا  الرار  

 افقا لما اعلنتل قيادة العين في بياناهما ال حفية المتتلةة .
 

  2102مايو 

 
 إتفاق باري 

ناااا اهةااااال بااااري  المعوقاااا  بااايل أطاااراف امزمااااة الليبياااة فاااي مااااايو 
، على اعتماد الدستور اقانون اإنتتاباات اهنىاي  انتتاباات 0222

، الاا  يااات  هنةياار اى مااال 0222ديسااامبر  22رحاسااية ا رلمانياااة فااي 
 بنودة  تى اآلن.  

 

 

2102نوفمبر   

 
 
 

 مؤتمر باليرمو

بحضااور أطااراف امزمااة الليبيااة عقااد مااؤهمر باااليرمو  فااي ايطاليااا  
اعاادد ماال القااوى اإلقليميااة االداليااة اداا العااوار الليبااي، اأ ااد علااى 
أومياااة ا تااارا  نتااااحا اإنتتاباااات، امحاسااابة أال اااك الاااريل يع رقلاااون 
إجراإوااااا. اشاااادد علااااى رفاااا  الحاااال ال سااااكر  فااااي ليبيااااا، ااعتماااااد 

إطااار اإهةاااال السياسااي الليبااي المتةااق علياال خاهةاااال ال ااتيرات ، ك
 ا يد قابل للتطبيق مل أجل مسار داح  نحو اإستقرار في ليبيا.

 

2102إبريل   

  
 

 معركة طرابل 

هحااار  العاااين الاااوطني الحااار ب ياااادة المشاااير  ةتااار نحاااو ال اصااامة 
طاارابل  لتحريروااا مماال ي ااةم  "بالمليشاايات ال سااكرية " لكاال قااوات 
بااي  كومااة الوفاااال صاادت المعااو  ب ااد ساايطرة العااين الااوطني اللي

 كيلومترا مل طرابل  . 05على  اجز عسكر  يق  على ب د 
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  2102مايو 

 
 
 

جوالت السراج وحفتر 
في اوروبا والواليات 

 المتحدة

قا  رحي   كومة الوفاال فايز السرا  بزيارة مارا ا استررقت ثتثاة 
أيا ،  يث أعلل أنل يحااا البحث عل  ل سالمي مزماة ال اصامة 

الزيااارة رامااا ا اااري  ا اارليل الناادن، أ  ال واصاا  طاارابل ، شااملت 
 ام ثر نةوذًا اهاثيرًا في القرار امارا ي االدالي .

فاااي المقابااال، قاااا  خليةاااة  ةتااار بزياااارة إلاااى راماااا هتواااا بزياااارة إلاااى 
باري  بمدف عرض موقةال اهح ايل أ بار دعا  أارا اي ممكال لال 

ة اراساااايا هعااااا  طاااارابل ، ا  ااااورة موازيااااة لاااادع  الوإيااااات المتحااااد
 افرنسا ام ر ااإلمارات.

 

 

2102نوفمبر   

 
  
 
االتفاق االمني الليبي 

 التركي

 05اق ااات الحكوماااة التركياااة ا كوماااة الوفااااال الاااوطني الليبياااة، فاااي 
، مااركرة هةاااو  بشااان الساايادة علااى المناااطق البحريااة 0222نااوفمبر 

فااي البحاار امبااي  المتوسااة، خااتا زيااارة رحااي  المعلاا  الرحاسااي 
لحكوماااة الوفااااال الاااوطني فاااايز السااارا  إلساااطنبوا، القاحااال الااارحي  

خرا  بناود الماركرة إلاى ال لال،  التركي رج  طي  أرداغان. ا اا
هوالاات الت ااريحات الرافضااة لمااا ماال م سااكر اللااواإ المتقاعااد خليةااة 
 ةتاااار، اماااال عاااادة داا مطلااااة علااااى المتوسااااة علااااى رأسااااما م اااار 

 اقبر  االيونان اإسراحيل.  
 رلك، اق ت العكومة التركية ا كومة الوفاال الوطنى الليبية ، فاى 

للت اااان اممنااي اال سااكر  باايل ، مااركرة التةاااو  0222نااوفمبر  05
  كومة الوفاال الوطني االحكومة التركية.  

 

  2121يناير 

 
مبادرة موسكو وانقرة 
لوقف اطالق النار في 

 ليبيا

هوسااطت راساايا اهركياااة باايل  كومااة السااارا  االعااين الااوطنى فاااي 
ليبياااااج ااجتماااا  افااااد فااااايز الساااارا  ماااا  افااااد خليةااااة  ةتاااار بحضااااور 

االراسي اقد  االت كل امطاراف الوصاوا إهةااال الوفديل التركي 
ودنااة طوياال اممااد لكاال ذلااك لاا  ياات  ب اادما طلاا   ةتاار مزيااًدا ماال 

 الوقت لدراسة الموضوا .
 

  2121يناير 

 
مؤتمر برلين حول 

 ليبيا

دالاة اهةاق  22، عقاد ماؤهمر بارليل  اوا ليبياا بمشااركة  0202يناير  22في 
عسااااكريا للناااازاا"، كمااااا اعااااد المعتم ااااون المشاااااركيل فااااي المااااؤهمر أن "إ  اااال 

 .على ليبيا 0222با ترا   ىر امسلحة الر  فرضتل امم  المتحدة عا  
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  2121يونيو 

 
 إعالن القاهرة

جااإ اإلعااتن عناال كمبااادرة م اارية لادع  ليبيااا هممياادا ل ااودة الحياااة 
ليبية كاساا -الطبيتية إلى ليبيا، كما يتضمل اإلعتن مبادرة ليبية

امزمااة الليبيااة فااي إطااار ماال مواثيااق امماا  المتحاادة، االعمااود لحاال 
 السابقة في باري  اراما اأبو  بي ا رليل .

 

 

 

  2121يوليو 

 

 
 
 

لقاء بين الرئي  
المصري عبد الفتاح 
السيسي مع ممثلي 
أطياف الشعب الليبي 
 تحت عنوان: 

"مصر وليبيا .. شعب 
 واحد.. مصير واحد" 

اجتم  الرحي  عبد الةتا  السيسي ما  مشاايخ  0202يوليو 26فى 
اأعيااان ال باحاال الليبيااة هحاات شاا ار "م اار اليبيااا.. شاا   اا ااد.. 

 : م ير اا د" اأ د الرحي  ختا كلمتل على

 الل نسم  بالروان على المليشيات المسلحة في ليبي 
  م ر قادرة على هريير المشمد ال سكر  بشكل سري  ا اس 
 العةرة –يد   اا هعااز خة سرت م ر لل هقر مكتوفة ام 
 لل نقبل بزعزعة أمل ااستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا . 
  ساااانواجل بكاااال قااااوة أ  هحركااااات مباشاااارة لتمديااااد امماااال القااااومي

 . الم ر  االليبي
 العين الم ر  مل أقوى العيوش في المنطقة اإفري يا . 
   م ااار هااادع  داحماااا الحااال السياساااي فاااي ليبياااا، الاااي  لاااديما أ

 . مواقر منااحة للرر  الليبي
  عاااد  اماااتت  أطاااراف النااازاا اإلرادة للحااال السياساااي ساااببل هااادخل

 قوى خارجية هو ر ب   امطراف لم الحما.
 

أغسطططططططططططططططططططططططط  
2121   

 
 

بيان وقف إطالق 
 النار

أغسااط  أعلاال المعلاا  الرحاسااى امعلاا  النااوا  فااى ليبيااا  02فااى 
بيانااااا بوقاااار إطااااتال النااااار ااقاااار ال مليااااات ال سااااكرية فااااى كافااااة 
امراضااي الليبيااة، كمااا دعااا المعلاا  الرحاسااى إلااى انتتابااات رحاسااية 
ا رلمانية في مارا المقبل، اأعلل المعل  الرحاسى أن اإنتتاباات 

فاااق قاعااادة دساااتورية متةاااق عليماااا بااايل الرحاساااية االبرلمانياااة ساااتت  ا 
الليبيااايل، اواااو ماااا يع اااد خطاااوة واماااة علاااى طرياااق هحقياااق التساااوية 
السياسية اطمو ات الش   الليبى فى است ادة اإستقرار ااإزدوار 

 فى ليبيا ا ةظ مقدرات ش بما. 
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2121سبتمبر   

 
 

 -الحوار الليبيى 
 الليبي

امعلااااا  الدالاااااة عقاااااد لقااااااإ بااااايل افاااااد  معلااااا  الناااااوا  المنتتااااا  
 6ا 7اإستشاارى فااى مدينااة بوزنيقااة باالمرر  "العولااة اإالااى فااى  

سبتمبر"، ا ه  اإهةااال ييال علاى طريقاة اختياار مرشاحي المناصا  
السااااايادية التاااااي هتاااااا المؤسساااااات الكبااااارى التاب اااااة للدالاااااة امنماااااا 
المؤسساة الوطنياة للانةة االبناك المركاز  اداحارة المحاسابات االنياباة 

قضاحية. اهلى ذلك العولة الثانية بنماية سبتمبر إلساتكماا ال امة ال
  افة متطلبات الحوار

 

 

 

 

2121سبتمبر   

 
 
 
 
 

المباحثات األمنية 
والعسكرية بين الفرقاء 

 الليبين 

عقاادت فااى مدينااة الرردقااة  بعمموريااة م اار ال ر يااة مبا ثااات باايل 
قيااادات عسااكرية اأمنيااة ليبيااة همثاال شاارقي اغر ااي الاابتد، لتهةاااال 

 على المساريل ال سكر  ااممني . 
 7+7اناقشت اإجتماعات التمميد إسات ناف المشااارات ال ساكرية 
ث دع  برعاية أممية ، فضت عل إنشاإ لعنة عسكرية موس ة، لبح

 .المؤسسة ال سكرية
 اارلك، هناالاات اإلجتماعااات بحااث المسااار اممنااي المت لااق بمدينااة 
سرت، ااإهةاال  وا إنشاإ لعناة أمنياة مال الشارال االرار  مممتماا 
اإهةاال على هشاكيل قاوة مشاتركة لتااميل مقار الحكوماة العديادة فاي 

   .سرت
هاانا  مااا اقاا  المشاااركون فااي اإجتماااا علااى مااركرة هةاااو  أاليااة 

علااى هشااكيل وي ااة عسااكرية هضاا  جمياا  الطواحاار الليبيااة، علااى أن 
يت  هوزي  المناص  ال سكرية بحس  امقالي  الليبياة، ضامل خطاة 
دما أبناإ البتد في مؤسسة عسكرية مو دة، اإعادة هيكلة امجمزة 

 اممنية المتتلةة.
2121نوفمبر    

ملتقى الحوار 
 السياسي الليبي

المتحدة، انطلقت أعماا ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية امم  
مشااار  ماال  57، ا حضااور نااوفمبر 2فااى  فااي ال اصاامة التونسااية

 هاا ، ر ااوا ليبيااا، يمثلااون ألااوان الطيااف السياسااي ااإجتماااعي الليبااي
"وثيقططططة م نونااااة  اإهةاااااال علااااى مسااااودة خارطااااة طريااااق سياسااااية 
   للحل الشام".البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية 
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 ... مة قائالتحديات الثانًيا : 

 ثمة ه قيدات نوعية قد هع رقل مل نعا  امجندة الوطنية للسلطة المؤقتة، أو  هلك التحديات ما يتمثل فى    

" فاااى ال اصااامة إذ أن إرهكااااز  كوماااة "المنةاااي :للسطططلطة المؤقتطططةإلرتكطططاا "الجفرافطططى" تحطططد  ا -
مماااا ي رقااال  لحكوماااة فاااايز السااارا . اإستنساااا هحااات اصااااية المليشااايات،  يعحتمااال أن يع لمااااطااارابل  

، إخاارا  المرهزقااة اهةكيااك المليشااياتالتاصااة بااا "هنةياار أ  ماال بنااود اإهةاااال اه مااداهما  هحركاهمااا نحااو
ساايواجل هحااديا صااتبا ماال  الوطنيااة كمااا أن الوصااوا إلااى اإنتتابااات ..إلخ".افاات  الطريااق السااا لي،
الاادع  هااوفير  يااةالتشااكك فااى إ تمال باإلضااافة إلااىلل مليااة السياسااية مناار البدايااة،  المليشاايات الرافضااة

 الماد  لمةوضة اإنتتابات، خاصة في  ل اجود فعوة اقت ادية اديموغرايية اجررايية كبيرة جدا. 
 

التشاااكيتت المسااالحة  يرهكاااز ذلاااك التحااادى علاااى مااادى ه ااااان   :تحطططد  "الميليشطططيات المسطططلحة" -
اان ياعما للمشمد السياسي العديد، اعد  هدخلما في عمل المعل  االحكومة  أا ابتزازو  كما  اد  

ال مل علاى ا تكاار  هرسيخ نعا  "الحكومة المؤقتة" فى هحدى بالتوازى م  معسبقا م   كومة السرا .
هةكياك بإنعاز الت مد امممى التاا  باا "اإلسراا ا  ،امتت  الدالة للست ، ممثلة في جيشما اشرطتما

 قوى المرهزقة.  إنماإ هواجد ا  "المليشيات المسلحة
 

ااارج  أن :"غيطططاب القاعطططدة الدسطططتوريةتحطططد  " - هىااال أزماااة "اإساااتةتاإ علاااى مساااودة  إذ مااال المع
المؤقتاة"، فارلك العديادة الدستور" التي أقارت قبال أر  اة أعاوا  مال أوا  التحاديات التاى هنتىار "السالطة 

أنل دف  بمكونات التبو االطوارال ااممازيغ في ليبيا إلى إعتن رفضم  ور  المساودة  إذاممر متكرر، 
امماازيغ بإساقاطما فاي منااطقم . اذوباوا أب اد مال ذلاك عنادما لو ات اه ا   اممر بان هوعاد معسبقا. 

، اكتاباة اثيقاة دساتورية خاصاة بما ، "با إقلاي  إدار  را"قيادات محلية أمازيغية بااللعوإ إلاى اساتحدا  
 اذلك فى إطار ما أسمو  با " قوقم  الضاح ة اهمميشم  سياسيًا".

 
ملةاات الشاااحكة التااى ساتواجمل "ساالطة المنةااي"، متمثلااة الإ اادى أواا   تحططد  "المصططالحة الوطنيططة": -

امتتلااار امطاااراف بالم ادلاااة  فاااى هحااادى إنعااااز الت ماااد التاااا  باااا "الم اااالحة الوطنياااة" بااايل ال باحااال
، بمااااا هشااااملل ماااال هقاااادي  ه ويضااااات للمتضاااارريل، اعااااودة الناااااز يل االممعااااريل إلااااى منااااازلم ، الليبيااااة

 .0222باإلضافة إلى م اقبة المتورطيل في جراح  القتل ااإغتياإت منر إسقاط النىا  السابق عا  
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ة العدياادة فااى ماادى نعا مااا فااى "فااك إذ هعتتباار قااوة الحكومااة المؤقتاا تحططد  "األطططراف الخارجيططة": -

اإلرهباط" م  الداا التارجية التى إستطاعت إخضاا "معل  السرا "، امادى نعاا  " كوماة المنةاي" 
خاصة   -فى إدارة المشمد السياسي بحيادية، امد جسور الثقة م  متتلر امطياف بالم ادلة الليبية 

 المشاااتركةن  رسااااحل طم ناااة لكافاااة الاااداا "، امااا7+7عمااال لعناااة "مساااارات انعاااا  ا   -قياااادة العاااين 
 .امخرى الليبي بان إهنحاز لم لحة دالة على  سا  بحلحلة الملر 

 
فاي  لحلاة إذ أو  هلك التحديات ما يتمثل فى نعا  الحكوماة المؤقتاة  :تحد  "الركود االقتصاد " -

 بالداخل الليبي.  الةساد ، اهقوي  أذراامزمة المالية ااإقت ادية
 

يتمثل ذلك فى مدى ه اان "المعتم  الدالى" م  "السلطة المؤقتة"  :"دعم "المجتمع الدولىتحد   -
اماا إنتماى إليال الحاوار السياساي  0202ناوفمبر   -إلنعاز خارطة الطريق المتةق عليماا فاى هاون   

، اكااارا إل ااادا  التاااوازن المطلاااو  خارجياااا اهقاااوي  امحاصااارة 0202فبرايااار  -الليبياااى فاااى جنياااف 
 هحركات الم ارضيل داخليا.  

 . .. بالنهاية

هحركاات "السالطة العديادة المؤقتاة"، اذلاك باالتوازى ما  التر يا  أجنادة ثمة عدد مل الشواود التى هعرج  نعا  
على خطوات معسبقة للحوار الليبي فى  هاسيساالرى جاإ امممية ، ا االدع  الدالى ااإلقليمي لمثل هلك التطوة 

عقا  إعتنماا عال "إعاتن القااورة" فاى يونياو  -معسبقا  –ما هبنتة القاورة على  ا ناًإا ،0202نوفمبر –هون  
اسااة  0202اهاييادوا لبياان المعلا  الرحاساى امعلا  الناوا   ااوا اقار إطاتال الناار فاى أغساط   0202

  قبوا إقليمي اهر ي  دالى.

لحلحلااة امزمااة مشااتركة" مسااا ات اطنيااة " اخلااق "التسااوية الساالمية"، نحااو السياسااية   هثماايل هلااك التطااوة اارغا 
"السلطة العديدة المؤقتة" فى إنعاز المما  المعوكلة إليما فى  اأولية ثقلبمل المبكر العز  إزاا الليبية، إإ انل 

مععمل "الت مدات امممياة" إنعاز  خطواهما نحواهع رقل مل عدد مل التحديات قد هقوض أجندهما، إختبار  ل 
  . 0202ديسمبر  02فى  "اإلنتتابات الوطنية" اصوإ إلى


