
Mii nenveld eenheidsregering

Hoog spel
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Tot nu toe werkte de Libische
regering van nationale eenheid
vanuit Tunesië. Maar een regering
kan niet functioneren zonder rege-
ringsgebouwen, ambtenaren,
strijdkrachten of Centrale Bank.
Voor de meeste Libiërs is de komst
van premier Al-Serraj goed nieuws.
De afgelopen twee jaar is het land .

zo verdeeld geraakt dat er twee
regeringen en parlementen zijn
ontstaan. De ene, zelfbenoemde,
regering van Khalifa Ghwell be-
vindt zich in de þoofdstad Tripoli.
De andere, internationaal erkende,
regering en het Huis van Afgevaar-
digden zetelen in het oosten van
het land, op meer dan duizend
kilometer afstand.

Dialoog

om aan die tweedeling een einde
te maken begon in zor5 met hulP
van de VN-missie in Libië een
politieke dialoog. In het najaar
leverden die gesPrekken een ak-
koord op. Een regeringsraad van
negen personen gaat gezamenlijk
een nieuwe regering van nationale
eenheid leiden. Al-serraj zou de
nieuwe premier worden.
Maar Al-serraj en de zijnen konden
nog niet terug naar eigen land.

Voor de kust van de Libi-
sche hoofdstad TriPoli
a rriveerde woensdag een

schip uit Tunesië. Aan
boord de voorlopige Libi-
sche eenheidsregering. De

komst van premier FaYez

al-Serraj en zijn collega-
bewindslieden is hopelijk
de eerste stap naar de
wederopbouw van het
land.

Volgens het politieke akkoord is
hun regering pas wettig na goed-
keuring door het Huis van Afge-
vaardigden in het oosten. Hoewel
de overgrote meerderheid Al-Serraj
steunt, is de formele stemming
door een minderheid gesaboteerd.'

Bovendien zetelt in TriPoli nog
altijd de regering-Ghwell, die de
Serraj-regering niet erkent' Ghwell
kondigde vorige week vrijdag de
noodtoestand af.
In de hoofdstad hebben gewaPende
groepen de rol van Politie en leger
overgenomen. Enkele militielei-
ders kondigden gewaPend verzet
aan als de eenheidsregering naar
Tripoli zou komen. Veel milities
worden aangeduid als islamistisch.
Ze krij gen steun van grootmoefti

Al-Ghariani, de hoogste geestelijk
leider in Libië, die niet aarzelt oP
te foepen tot gewapende actie.
Andere milities, vaak ook'islamis-
tisch- genoemd, lijken de eenheids-
regering juist te steunen. Vermoe-
delijk probeert de nieuwe Premier
via informele onderhandelíngen
¿lle mitities in zijn kamP te krij-

_ gen.

De eenheidsregering sPeelt met de
komst naar Libië hoog spel. Toch is
hun actie wel begrijpelijk. Als de
situatie steeds onrijp of te onveilig
wordt geacht om naar TriPoli te
komen, dreigen de afsPraken in het
akkoord hun momentum te verlie-
zen. Bovendien wordt hun aanwe-
zigheid ook om andere redenen
steeds urgenter. Sinds begin zor5
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zijn de troepen van Islamitische
Staat (IS) actief in Libië.
Het is ttj hopen dat de eenheidsre-
gering de tegenstand kan overwin-
nen en dat de internationale ge-

meenschap hen daarbij kan blijven
ondersteunen.
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Fayez al-Serraj, leider van de Libische eenheidsregering die internationaal gesteund wordt.


