


1 الحالة السياسية الداخلية في ليبيا

في ليبيا الحالة السياسية الداخلية

2017يناير  –الحالة الليبية 

: العملية السياسيةأولا 

بشكل مرتبك كونها لم ترق إلى مستوى توسيع دائرة االتفاق  2017بدت العملية السياسية في شهر يناير 

السياس ي إضافة إلى استمرار االنقسام التشريعي والتنفيذي خاصة مع استمرار وجود حكومة اإلنقاذ برئاسة 

خليفة الغويل التي باتت توسع نفوذها في طرابلس تحديدا.

ووسط عجز البرملان عن تشكيل فريق جديد يمثله في الحوار السياس ي خرجت لجنة الحوار  في اجتماعها 

مدينة الحمامات التونسية بمقترحات لتعديل االتفاق  السياس ي تأثرت باجتماع القاهرة  املنعقد ناقصا في

ى يتم إقرار توالذي شاركت فيه أربعون شخصية ليبية. غير هذا التعديل ال يمكنه أن يدخل حيز التنفيذ ح

 مجلس النواب له في جلسة مكتملة النصاب.

ومة الوفاق عن إدارة شؤون الدولة  وإنسحابات  في وسجل الشهر استمرار تراجع املجلس الرئاس ي وحك

 أعضائه، إضافة إلى حالة من عدم التوافق بين نواب وأعضاء املجلس الرئاس ي نفسه.

وشهدت طرابلس خالل يناير انقساما سياسيا حادا تجاه مؤسسات السلطة التنفيذية املوزعة بين حكومتين. 

ذ على عدد من مقرات الوزارات فضال عن سيطرتها في العام وتمثل هذا االنقسام في سيطرة حكومة اإلنقا

ي ورثها قبل سيطرة الغويل  املجلس األعلى للدولة إحدى األجسام املنبثقة تاملنصرم على القصور الرئاسية ال

عن اتفاق الصخيرات املغربية.

فيما يباشر املجلس األعلى للدولة الذي يراهن على  إشراكه في تعديل االتفاق السياس ي  مع مجلس النواب  

من بنود اتفاق الصخيرات  أعماله خارج مقراته  بقصور الضيافة  منذ ما يقارب   12حسب مخرجات املادة 

 .هر من سيطرة  حكومة الغويل عليهاالخمسة أش
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سياس ي في ما يتعلق بتوسيع الوفاق على االتفاق السياس ي فعلى على الرغم من عديد ولم تتغير حالة العجز ال

االجتماعات التي شهدها شهر يناير، غير أنه انتهى ولم يأت بجديد يذكر من الناحية العملية بشأن تعديل نص 

 ولالتفاق.  االتفاق السياس ي على عكس ما أبداه مسؤولون في الرئاس ي من تقارب مع من يعدوا خصوما لهم

وكذا األمر نفسه إذ لم يحدث أي تغير خالل يناير فيما يتعلق باملصالحة الوطنية، رغم عشرات التصريحات 

 والتحركات اإلقليمية في هذا الشأن. 

ات:ـعـتوق

ليس مستبعدا أن يستمر الجمود في االتفاق السياس ي لكن مع احتماالت تزايد حالة التأزيم في املشهد السياس ي 

الليبي خاصة أن تحركات متوقعة من حكومة اإلنقاذ الوطني بقيادة الغويل قد تزيد من إرباك املشهد إذ أن 

 ه كجهة فاعلة في أي معادلة سياسية قادمة.ئمغزى هذه التحركات هو تعزيز وجوده وحلفا

ها أكثر من جهة ليبية وال يتوقع أن يصل الحوار السياس ي في شهر فبراير إلى حد إضافة التعديالت التي اقترحت

ودعت لتبنيها قوى إقليمية ودولية. كما أن بعض التقارب السياس ي املالحظ في شهر يناير لن يسهم فعليا في 

 توسيع دائرة الحوار واالتفاق ما لم تبد األطراف املتقاربة تنازالت واضحة لتعديل نص االتفاق السياس ي.

الــوطــنــيـــة: الــمــصــالــحــة  ثــانــيــاا 

تجمع أطياف املجتمع الليبي لعقد مصالحة وطنية التي أي من املؤتمرات الدولية  2017لم تعقد في شهر يناير 

 شاملة، عدا دعوات  دول جوار ليبيا آخرها الجزائر ومصر لفتح باب الحوار على أراضيها لألطراف الليبية كافة.

ائر مع وزير الشؤون املغاربية واإلفريقية والعربية عبد القادر  وكان وفد من مجلس النواب قد بحث في الجز 

 مساهل آلية  املصالحة الليبية وتسريع وتيرة حل األزمة الليبية خالل حوار ليبي ــ ليبي شامل.

وكانت لجنة االتحاد األفريقي التي اختتمت أعمالها نهاية هذا الشهر قد دعت من ضمن توصياتها إلى ضرورة 

 في  مصالحة وطنية شاملة لحل األزمة الليبية والخروج بليبيا إلى بر األمان.املباشرة 
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خبيرا مكونين من  30بدورها عقدت األمم املتحدة اجتماعا في مالطا استمر على مدى ثالثة أيام نهاية يناير مع 

ملجتمعات املختلفة في ميين ونشطاء ونساء ممثلين عن األقاليم، وايقادة قبائل وأعضاء من املجتمع املدني وأكاد

ليبيا حسب بيان البعثة  التي ذكرت أن االجتماع حدد العناصر األساسية لخارطة املصالحة الوطنية في ليبيا 

 وأن املشاركين أكدوا على أهمية بناء التجارب والقدرات املالية ومبادرات املصالحة الراهنة في البالد.

تــــوقــــعــــــات:

مر الحديث عن املصالحة الوطنية في ليبيا لكن دون تأثير فعال على الصراع املستمر في ليبيا من املتوقع أن يست

كما أن بعض مبادرات املصالحة تظهر وكأنها تنجز لتأييد فريق دون آخر في الصراع السياس ي والحرب. وليس 

 يين والعسكريين.متوقعا أن تقعد حوارات مصالحة على املستوى الوطني يحضرها أطراف الصراع السياس

األساسية في الصراع حتى على املبادرات الدولية ودعوات األمم املتحدة األمر الذي قد ف وسيستمر غياب األطرا

 يجعل كل هذه املبادرات ال تصل إلى حيز تنفيذ ما يرد فيها من أفكار.

يةـعـشريـات التـيئـهـ: الاا ـثـالـث

واب :ـنـس الـلـجـم

في يناير موقفا واضحا من مخرجات اجتماع فريق لجنة الحوار الذي انعقد بعد منتصف لم يبد مجلس النواب 

شهر يناير  بمدينة الحمامات التونسية في ظل غياب كامل ملمثلي مجلس النواب، ودعا املجتمعون إلى مناقشة 

م  بعد أكثر من 2015ديسمبر  17تعديل عدد من بنود االتفاق السياس ي املوقع عليه في الصخيرات املغربية في 

عام من الجدل بشأن نص االتفاق.

ومن ضمن املقترحات التي أوردها املجتمعون إعادة  تشكيل املجلس الرئاس ي بثالثة أعضاء يتولون 

اختصاصات املجلس كما وردت في االتفاق، على أن تتخذ القرارات بالتوافق، واختيار  رئيس حكومة من غير 

يل مجلس يتولى مهام القائد األعلى للجيش يتكون من رئيس مجلس النواب أعضاء املجلس الرئاس ي، وتشك

 فيه أن يكون الرئيس. طورئيس املجلس األعلى للدولة وعضو من الرئاس ي وال يشتر 
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يناير لغرض اختيار لجنة جديدة  لتمثيل  30ولم ينجح مجلس النواب في عقد جلسة كان من املقرر عقدها في 

ر السياس ي مبررا ذلك بمقاطعة أعضاء الجنوب على خلفية عدم وضع حل للمشاكل املجلس  في عملية الحوا

 والظروف املعيشية التي يعيشها الجنوب الليبي.

وناقش أعضاء من مجلس النواب في طبرق مع مبعوث األمم املتحدة مارتن كوبلر آلية تطبيق االتفاق السياس ي 

امات دون أن يصل النقاش التفاق محدد بخصوص عقب اجتماع لجنة الحوار الوطني املنقوص في الحم

تطبيق االتفاق السياس ي حيث أكد النواب املجتمعون أن املجلس اليزال في حالة حوار داخلي بين أعضائه 

 لتقديم رؤيته للخروج من حالة االنسداد السياس ي.

مطار غدامس مطلع  وكان أعضاء من فريق الحوار التابع ملجلس النواب حضروا اجتماعا لفريق الحوار في

الشهر بعد أن رفضت السلطات املحلية في املدينة استقبال فريق الحوار وطرح أعضاء الفريق الحاضرون من 

 مجلس النواب مطالبهم التي عكست ما جاء في اجتماع األربعين في القاهرة.

عثة األممية بالعاصمة وطالب وفد من مجلس النواب يرأسه عضو املجلس الرئاس ي علي القطراني في اجتماع الب

املالطية فاليتا منتصف الشهر بضرورة  فتح االتفاق السياس ي وإلغاء امللحق األول منه وتعديل املواد التي عليها 

 جدل في االتفاق  السياس ي.

وشهد الشهر نقاشات حادة بين أعضاء مجلس النواب والكتل البرملانية فيه حيث دان أعضاء وكتل في املجلس 

ض أعضاء املنطقة الغربية فتح مقر للمجلس بطرابلس، واصفين الخطوة بغير القانونية، وتهدد محاولة بع

وحدة البالد، مع تحذيرهم املؤسسات العامة والخاصة مغبة التعامل مع املقر في حال فتحه، مؤكدين أنه ال 

ل إن فتح مكتب يترتب عليه أي إلتزام من مجلس النواب، غير أن النائب عن مصراتة محمد الرعيض قا

للمجلس في طرابلس جاء لغرض خدمة النواب أثناء تواجدهم في طرابلس ولتفعيل عمل مجلس النواب 

 وتسهيله في غرب ليبيا وال يسعون فيه ألي انقسام بمجلس النواب.
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ي وسجل يناير رفع  أعضاء في املجلس مذكرة لرئيسه عقيلة صالح يطالبون بتغيير العلم ونشيد االستقالل الذ

 اعتمد عقب ثورة فبراير.

وكان رئيس مجلس النواب قد وجه في شهر يناير دعوة ملسؤولين  بوزارة الدفاع  الروسية لزيارة ليبيا والتشاور 

 حول مكافحة اإلرهاب، وذلك عقب زيارته األخيرة ملوسكو. 

اها اعتداء على السيادة كذلك دان صالح دخول بوارج بحرية إيطالية إلى املياه اإلقليمية الليبية عادا إي 

 الليبية، وأنها تكشف عن أطماع اإليطاليين تجاه ليبيا.

وزار رئيس مجلس النواب كل من تونس ومصر بدعوة من مسؤولي البلدين اللتين تعتكفان مع الجزائر على 

 صياغة مبادرة لدول الجوار يأملون منها إنهاء األزمة في ليبيا.

 ات:ـعـوقـت

تعثر مجلس النواب بسبب اختالف أعضائه وعدم توافقهم بخصوص تعديل االتفاق  من الراجح أن يستمر

السياس ي األمر الذي يزيد من حالة الركود فيما  يتعلق باالتفاق وما ترتب عليه من عجز واسع في هياكل 

اصمة السلطة عن القيام بالتزاماتها تجاه املجتمع خاصة في ظل اتساع النزاع على شرعية املؤسسات في الع

 طرابلس بين حكومتي الوفاق واإلنقاذ.

اع الضغط الخارجي خاصة الغربي بخصوص تعديل نص االتفاق السياس ي األمر تسمن  املتوقع استمرار وا

الذي قد يدفع أطرافا ليبية عديدة الستغالل ذلك الضغط للتحرك ميدانيا لضمان حضور مطالبها في نص 

 االتفاق املعدل.

 ة :ـــدولـلللى ـلس األعــجــالم

بانتهاء يناير يدخل املجلس األعلى للدولة شهره الخامس بعيدا عن مقراته بقصور الرئاسة التي سيطرت عليها 

 م. 2016حكومة الغويل بمباركة أعضاء من املؤتمر الوطني في مطلع أكتوبر  
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يل االتفاق السياس ي ال م  برفضه أي آلية لتعد2017وبرزت تحركات املجلس األعلى للدولة خالل  شهر يناير 

 تجعله طرفا فيه، مؤكدا أن أي طريق آخر لتعديل اتفاق الصخيرات سيزيد الوضع السياس ي في ليبيا  تعقيدا.

وشارك أعضاء من املجلس األعلى للدولة بصفتهم أعضاء فريق الحوار في جلسات الحوار السياس ي التي 

ع الحمامات التونسية. كما زار وفد من املجلس األعلى انعقدت بمطار غدامس، ثم واصلوا مشاركتهم في اجتما

 القاهرة والجزائر بهدف البحث مع املسؤولين في البلدين سبل الخروج من األزمة.

األعلى  عبد الرحمن السويحلي مع  وزير الشؤون املغاربية  وجرت مباحثات الجزائر التي جمعت رئيس املجلس

على تسوية األزمة وتطورات األوضاع  دعت خاللها الجزائر إلى حوار واالتحاد األفريقي عبد القادر مساهل 

 شامل لكل اللييين .

 ات:ــعــتوق

رغم محاولة رئاسة املجلس إظهار املجلس في صورة فاعلة إال أن املجلس يواجه نقاشات داخلية تتعلق بعدم 

وكذلك يستمر في مواجهة النقاش  94إشراك بقية أعضاء املؤتمر الذين قاطعوا جلساته وعرفوا بكتلة الـ 

 وري. الدائر عن شرعية تأسيسه قبل اعتماد االتفاق السياس ي في اإلعالن الدست

 ةـيذيـنفـات التـيئـ: الهرابعاا 

 يـاســرئـلس الــجــالم

افتتح نائب رئيس املجلس الرئاس ي موس ى الكوني الشهر  والعام الجديد بتقديم استقالته مبررا ذلك بفشل 

املجلس في تحمل مسؤولياته السياسية والتنفيذية. ومثلت استقالة الكوني مع استمرار هجوم أعضاء الرئاس ي 

ودعوتهم إلى تعديل تركيبة  السراجفايز علي القطراني وعمر األسود وفتحي املجبري على املجلس، ورئيسه، 

املجلس األمر الذي ترتب عليه استمرار عجز املجلس عن القيام بمسؤولياته املنصوص عليها في االتفاق خاصة 

 تلك املتعلقة بوقف الحرب واملصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام السياس ي.
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مؤسسات البالد، وأنه هو املسؤول كذلك عن  وأكد الكوني في استقالته أن الرئاس ي فشل فشال ذريعا في إدارة 

كل املشاكل التي حدثت طيلة العام املاض ي من قتل وخطف واغتصاب، مؤكدا أن الجميع يحكم في ليبيا وال 

 أحد يسيطر على مقاليد البالد مما يصعب على أي جهة تفعيل االتفاق السياس ي بشكله الحالي.

يقصد مجلس  ، أن بعض األجسام املنبثقة عن االتفاق السياس يوصرح رئيس املجلس الرئاس ي فايز السراج ب

ساهمت في عرقلة االتفاق السياس ي والوفاء باستحقاقاتها مطالبا الكوني التراجع عن استقالته،   ،النواب

 وداعيا مجلس النواب وفريق لجنة الحوار البحث عن حلول عملية وفاعلة للخروج من األزمة.

قرارا بإلغاء قرارات تعيينات سيادية اتخذها  النائب فتحي املجبري دون توافق الرئيس وكان السراج قد أصدر 

 ونوابه، األمر الذي أظهر ارتباكا وعدم توافق بين الرئيس ونوابه في إدارة شؤون البالد.

ي ودعت عديد الشخصيات السياسية الليبية خالل شهر يناير  إلى ضرورة إجراء تعديالت في االتفاق السياس 

واإلقرار بفشل  الرئاس ي. وكما تمت اإلشارة إلى أن لجنة الحوار التي اجتمعت في تونس بدون حضور ممثلي 

 مجلس النواب ناقشت إمكانية تغيير  املجلس الرئاس ي في ظل تعثر العملية السياسية بليبيا.  

اق الصخيرات مثل إيطاليا ورغم كل الصعوبات التي يمر بها الرئاس ي واالتفاق السياس ي فإن دوال تدعم اتف

راتها في طرابلس في إشارة على ما يبدو إلى دعمها لالتفاق نفسه، وليس بالضرورة تركيبة اوتركيا أعادت فتح سف

 املجلس الحالية.

للجيش التابع ملجلس النواب خليفة لعام وسجل يناير محاوالت محلية وخارجية للتقريب بين السراج والقائد ا

ألول بجهود الجيش في مكافحة ما وصفه بالتنظيمات اإلرهابية في بنغازي وذلك أثناء كلمة حفتر عقب إشادة ا

ألقاها في مؤتمر االتحاد األفريقي الذي عقد بالكونغو ، كما طالب فيها االتحاد األفريقي واملجتمع الدولي باتخاذ 

وتدريب الكوادر العسكرية إجراءات فورية لرفع الحظر عن األسلحة وتقديم املساعدات الفنية لتأهيل 

 واألمنية في ليبيا.
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وتوقعت مصادر دبلوماسية عقد لقاء مباشر بين السراج وحفتر، كما صرح وزير خارجية حكومة الوفاق 

ه سبل إيجاد الوطني محمد الطاهر سيالة إلذاعة فرنسا الدولية عن لقاء مرتقب بين السراج وحفتر يبحثان في

هته أكد السراج أنه مستعد للعمل مع حفتر للوصول إلى حل لألزمة، ذاكرا أنه ومن ج مخرج لألزمة الليبية

وحفتر يمكنهما تحقيق ذلك. غير أن حفتر نفى لصحيفة كورييري ديال سيرا اإليطالية ما ذكر من تصريحات 

 بشأن احتمال لقائه مع السراج.

 ات:ـعـتوق

من املتوقع أن تزيد الضغوط على الرئاس ي سواء الناتجة عن مطالب تعديل االتفاق الرئاس ي أو تحرك حكومة 

اإلنقاذ واملجموعات املسلحة لتوسيع نفوذها في طرابلس. ويرجح أن تعمق حالة الركود تجاه االتفاق السياس ي 

عيشها الرئاس ي منذ دخوله العاصمة في مارس واألوضاع األمنية غير املستقرة في العاصمة من حالة العجز التي ي

2016 . 

ورغم تفاؤل جهات محلية وأخرى خارجية بموقف السراج وبعض أعضاء حكومته من قائد الجيش التابع 

للنواب فإن هذا املوقف عزز األزمة داخل العاصمة طرابلس كما حدث من تصريحات عديدة للمفتي الصادق 

ي أكثر من حلقة من برنامج اإلسالم والحياة الذي تبثه قناة التناصح املقربة منه الغرياني الذي دعا خالل يناير ف

ه باملفسدين في األرض؛ األمر الذي يزيد من يإلى ضرورة الوقوف في وجه االتفاق السياس ي واصفا إياه ومؤيد

 محنة الرئاس ي الذي تشير البيانات إلى تراجع واسع في تأييده.

 ة :ـتـؤقــمــة الــومــكــالح

م أي رد معلن للحكومة املؤقتة برئاسة عبدهللا الثني التي تتخذ من مدينة 2017لم يسجل خالل شهر يناير 

اإلنقاذ بشأن فتح حوار شامل والسعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية حكومة البيضاء مقرا لها على تصريحات 

 واحدة. 
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كوميين وتعيين آخرين وأبرز تلك التعيينات تسمية وأصدر رئيس املؤقتة قرارات بإقالة عدد من املسؤولين الح

عبدالرحمن العبار  عميدا لبلدية بنغازي خلفا للعميد أحمد العريبي، املعين من الحاكم العسكري، ورئيس 

 األركان التابع للبرملان عبدالرزاق الناظوري.

ومة الثني على خلفية وكان مجلس النواب قد أصدر خالل الشهر قرارا يقض ي بتشكيل لجنة تحقيق مع حك

تصرفاتها األخيرة املتعلقة بالتدخل في صالحيات مجلس النواب  وعدم االلتزام بما يصدر عنه من قرارات 

 وكذلك تعيين املسؤولين الحكوميين دون مصادقة من البرملان.

 البرملان بمساءلة الحكومة املؤقتة بشأن األوضاع التي يعانيها الجنوب الليبي. قامو 

 :اتـعـتوق

من املتوقع أن تستمر حالة النزاع على الصالحيات بين الحكومة املؤقتة ومجلس النواب والتي ظهرت في تعارض 

 القرارات من الهيئتين، وكذلك لجان التحقيق واملساءالت التي ينشئها البرملان ضد الحكومة.

 اذ ــقـة اإلنـومـكـح

إلى حضورها في املشهد السياس ي بطرابلس وسط تعثر  لفتت حكومة اإلنقاذ برئاسة خليفة الغويل األنظار

حكومة الوفاق املنبثقة عن االتفاق السياس ي. وكان من أبرز ما قامت به هذه الحكومة في يناير من العام 

الجديد من سيطرتها على عدد من الوزارات بشكل سلمي، أبرزها وزارة التأهيل والعمل ووزارة الدفاع. وسبق 

التي كانت تحتضن املجلس األعلى للدولة الذي خلف املؤتمر  ا على القصور الرئاسيةذلك بأشهر سيطرته

 الوطني العام فيها.
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واستمر الغويل خالل يناير في الدعوة إلى حوار ليبي ليبي داخل البالد، منوها إلى ضرورة تقديم تنازالت بين 

را مع أعضاء من مجلس النواب واملؤتمر الوطني الفرقاء الليبيين لحل األزمة في ليبيا، مشيرا إلى أنه يجري حوا

 والحكومة املؤقتة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وذكر في حوار تلفزيوني بأن حكومته ترحب بكل  األطياف في الحياة السياسية وأنه يسعى  لفتح حوار شامل بين 

د ما سماه مؤامرة كبيرة للقضاء على كل الليبيين ودعوة املهجرين خارج البالد للعودة إلى ديارهم، مؤكدا وجو 

الجيش في املنطقة الغربية. وأشار إلى أن املجلس الرئاس ي لم ينل الثقة من مجلس النواب وأنه سيغادر املشهد 

 السياس ي ويصفه بمجلس الوصاية. 

 ات:ـعـتوق

حكومة السراج. وهذا قد من املمكن أن تشهد األشهر القادمة ظهورا سياسيا أوسع لحكومة اإلنقاذ أمام تقهقر 

يتيح للغويل التموضع كطرف فاعل بين أطراف الصراع عند املجتمع  الدولي وربما بعثة األمم املتحدة على 

 خلفية تحركاته.

 زاب ــ: األحامساا خ

 اء ـــبنـة والـدالـالع

الحوار ظهر حزب العدالة والبناء في يناير من خالل تصريحات رئيسه محمد صوان وهو عضو في فريق 

السياس ي بخصوص انسحاب أعضاء من جماعة اإلخوان املسلمين من الحزب نتيجة مواقف الحزب األخيرة 

من بعض القضايا وبينها املشاركة في االتفاق السياس ي، ذاكرا أن جماعة اإلخوان تتخذ من الدعوة منهجا لها في 

 إشارة منه إلى انفصال الحزب عن الجماعة في العمل السياس ي.

ك صرح صوان بأنه ال يمكن الرجوع إلى املسودة الرابعة من االتفاق السياس ي، مؤكدا أن نص االتفاق كذل

املوقع في الصخيرات هو اإلطار العام للعملية السياسية في ليبيا وأن املطروح اآلن هو  إجراء بعض التعديالت 

 إذا تحقق التوافق عليها.
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مصر وأنه لن يتردد في تلبيتها إذا كانت ستعود بالفائدة على  وأكد صوان أن تلقى دعوة غير رسمية لزيارة

 القضية الليبية.

 ة:ـيـوطنـوى الــقـف الـالـحـت

وسجل يناير حضور حزب تحالف القوى الوطنية من خالل تصريحات رئيسه محمود جبريل أثناء لقاء مع قناة 

الجديد دونالد ترامب بشكل مباشر دون وساطات قال فيه أنه من صالح ليبيا التعامل مع الرئيس األميركي  218

دولية لكون ترامب يريد تحقيق مصلحة بامللف الليبي واستعمال بوابة ليبيا كفرصة استثمارية. وأكد أن  ليبيا 

وأشار جبريل إلى وجود حركة العدل واملساواة  مقبلة على تطورات كما أن حل األزمة الليبية يكمن في الحوار.

ألراض ي الليبية بسبب اتفاقها مع بعض األطراف الليبية، مؤكدا أن كثير من الصراعات في ليبيا التشادية في ا

 ستنتهي بانتهاء املوارد. 

 ات: ـعـتوق

خوان على تماسك الحزب خالل الفترة من املتوقع أن تؤثر الخالفات بين حزب العدالة والبناء وجماعة اإل 

القادمة، وقد تشير تصريحات صوان إلى عزمه االستمرار في تأييد االتفاق السياس ي بعيدا عن موقف جماعة 

 األخوان املتحفظ نسبيا من االتفاق. 

ر ويبدو أن موقف تحالف القوى الوطنية هو استمراره في التحفظ من االتفاق السياس ي مبديا أهمية استمرا

 الحوار ولكن إلدخال تعديالت قد ال تقبلها أطراف أخرى كحزب العدالة والبناء.
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 نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

 ديسمبر في هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست واإلستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء  2015مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحفي طرابلس ليبيا, و تم  2014

لى إاألبحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

رار. و تكرس املنظمة   جهدها من أجل سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي الق

تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك 

إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة واإلستراتيجيات للحكومة من الليبية. و تهدف املنظمة أيض
ً
ا

و  ورش عمل و خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات

 منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.
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