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 مقترح في مضمار البحث عن حلول لجمود الوضع حول 

 "السیاسي اللیبي االتفاق"
 
 

والذي  في مدینة الصخیرات بالمغرب ))االتفاق السیاسي اللیبي((على توقیع  سنةكثر من أمرت 
 سنةوخالل  أن االتفاق لم یجد طریقھ للتنفیذ. إال سنةء ثمرة لحوارات امتدت لحوالي كان جا

 ھذا االتفاق. جرت محاوالت متعددة لم تنجح في التوصل إلى بدیل عن
ألطراف إلى امن إیجاد أي حلول تدفع  المتعددةمن خالل اجتماعاتھا كما لم تتمكن لجنة الحوار 

وفیما تتفق جمیع األطراف على أن االتفاق السیاسي لیس وثیقة  .االلتزام باالستحقاقات المناطة بھا
، إال أن شأنھا شأن معظم االتفاقات السیاسیة المشابھة رؤاهامل مبتغاه وكمثالیة تحقق لكل طرف 

 بدیل عن ھذا االتفاق.تقر أیضا أنھ ال األطراف 
ال لجنة  ، كما لم تنجحوأصبح واضحا أن محاوالت االلتفاف على االتفاق وإیجاد بدیل لھ لم تنجح

على تغییر إیجاد حلول أو إجبار األطراف الممانعة أو المعرقلة  فيالحوار وال بعثة األمم المتحدة 
 ا.موقفھ

في في جوھره على أنھ وثیقة سیاسیة توافقیة  ))االتفاق السیاسي اللیبي((ینبغي النظر إلى 
قانونیة بات عق المساعي لتذلیل كل ما یعترضھا منالدرجة األولى، ما یعني أن تبذل كل السبل و

مما ھي فیھ  إن ھذا یتطلب إرادة سیاسیة ورغبة حقیقیة في إخراج البالد و وإداریة ولیس العكس،
 ،نمن أجل الوطرتھا، واالستعداد لتقدیم التنازالت من مخاطر تھدد سیادتھا وكینونتھا وصیرو

 :ةفي النقاط التالی ویمكن إیجاز ما تقدم
 

رغم ما یشوبھ من قصور وظواھر خلل إال أنھ مازال  ))اللیبي السیاسياالتفاق ((أن  -1
لم تنجح المحاوالت لتجاوزه أو  ،الوثیقة المطروحة والتي یمكن حصول التوافق علیھا

 إیجاد بدیل
 من وقت ومعاناة، وما قد یعترضھ یتطلبمن الصفر بما  ءكما ال یمكن بأي حال البد نھع
 لمن احتماالت فش 

معني بمرحلة انتقالیة محدودة الزمن وتھدف  ))االتفاق السیاسي(( ینبغي أن ال ننسى أن  -2
إلى نقل البالد إلى المرحلة الدستوریة الدائمة، ولذلك ینبغي التعامل مع االتفاق على ھذا 

 .األساس وعدم تحمیلھ ما ال یحتمل
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لس النواب آلیة إلحداث تعدیالت علیھ محصورة في مج یرسىإن االتفاق السیاسي  -3
ضع االتفاق السیاسي موضع و، مما یجعلھما المعنیین بالتوافق ووالمجلس األعلى للدولة

 .لن تنجح رىت اللجوء إلى إقحام أجسام أخوإن محاوال ،التنفیذ
في اإلعالن تسبق تضمینھ من تقدیم إعمال آلیة تعدیل االتفاق بطریقة  مندوحةلیس ھناك  -4

على أن التعدیالت  االطمئنان ))خاصة مجلس النواب((حتى یمكن لألطراف  ،الدستوري
 .الرئیسة قد تم إدخالھا في صلب االتفاق

المواطن من  جھھایوالحاجة أیضا إلى فھم طبیعة المرحلة التي تمر بھا البالد، وما  تدعو -5
ازدواجیة المؤسسات،  ، زادتھا صعوبة وخطورة تعدد و مصاعب معیشیة خانقة

والتدخالت الخارجیة إقلیمیة كانت أو دولیة، عالوة على أن الوقت والفرص المتاحة أمام 
إن ذلك كلھ  ، اللیبیین للنجاح في التوصل إلى توافق آخذة في التضاؤل واالضمحالل

یتطلب تغلیب المصلحة الوطنیة العلیا وإعمال فقھ األولویات وحصر التعدیالت المطلوبة 
ال یمنع أن یقوم  وھذا السیاسيحالیا في أضیق نطاق، ما یُمّكن انطالق العمل باالتفاق 

	.المجلسان المعنیان بإجراء تعدیالت في المستقبل حسب ما تدعو إلیھ الحاجة
 

 مما تقدم، فإن ھذه الورقة تدعو إلى قیام كل من مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة
 االتيرحة على النحو تاآللیات المق وفق ))التفاق السیاسي اللیبي((اإلى التوافق ووضع  

 
 
 

 -أوال:
  ))مشتركةاللجنة ال((یتم تشكیل لجنة مشتركة من المجلس األعلى للدولة ومجلس النواب، تسمى 

	-إدخال التعدیالت المطلوبة على االتفاق السیاسي، ویكون تكوین اللجنة كالتالي:ا مھمتھ تكون
عن مجلس النواب بواقع عضو عن كل دائرة انتخابیة، یتم  عضوا)) 13((عشر  ثالثة -1

 اختیاره من أعضاء الدائرة.
 عن المجلس األعلى للدولة بواقع عضو عن كل دائرة انتخابیة عضوا ))13ثالثة عشر (( -2

 یتم اختیاره من أعضاء الدائرة. 
اجراء التعدیالت الالزمة و السیاسياالتفاق  فيللبحث )) المجلسین((اللجنة من قبل  تخول -3

 .الوطنيلتحقیق التوافق 
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 -ثانیا: 
 -تقر اللجنة المبادئ التالیة: 

وقف العملیات العسكریة وإعالن وقف إطالق النار في كل أرجاء لیبیا، واعتبار أي إخالل  •
 بوقف إطالق النار خروجا على القانون. 

لتشمل جمیع المنتخبین في انتخابات یوافق المجلس األعلى للدولة على توسیع عضویتھ  •
 أو أنھت لجنة النزاھة عضویتھم.  ما عدا من قدموا استقالتھم أو تولوا منصبا آخر 2012

یوافق مجلس النواب على استكمال عضویتھ بإجراء انتخابات في الدوائر التي لم یجر فیھا  •
 .دعوة كل االعضاء المقاطعینو ي تمت فیھا العضویة بالتعیینانتخاب أو الت

یتم الفصل بین المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، وتنحصر مھام المجلس الرئاسي في  •
ممارسة المھام السیادیة المنصوص علیھا في االتفاق، بینما یمارس مجلس الوزراء المھام 

 التنفیذیة.
على  جلس الرئاسيلمیوافق مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة على إعادة تشكیل ا •

  -: النحو التالي
 یرشح مجلس النواب نائبا للرئیس من غیر أعضائھ.  -أ
 على للدولة نائبا للرئیس من غیر أعضائھ. یرشح المجلس األ -ب 

ا حسب یعین رئیس المجلس الرئاسي بالتوافق بین المجلسین من غیر أعضائھم -ج
وازن تشكیلة المجلس الرئاسي التتحددھا اللجنة المشتركة، ویراعى في  معاییروآلیة 

الرئاسیة في بقیة مع األخذ في االعتبار المناصب  الجغرافي حفاظا على التوافق
 .األجسام األخرى

 
) ورئیس مجلس )كامال((یتم تعیین رئیس مجلس الوزراء باالتفاق بین المجلس الرئاسي  -6

وتحدد اللجنة المعاییر النواب ورئیس المجلس األعلى للدولة وذلك في اجتماع مشترك، 
 التي ینبغي مراعاتھا في اختیار رئیس الوزراء، بما في ذلك التوازن الجغرافي.

) )كامال((یتم تحدید عدد الحقائب الوزاریة والھیئات التنفیذیة بتوافق المجلس الرئاسي  -7
 ورئیس مجلس النواب ورئیس المجلس األعلى للدولة. 

قدمھا لالعتماد في جلسة مشتركة للمجلس یشكل رئیس مجلس الوزراء وزارتھ وی -8
 مجلس األعلى للدولة ومجلس النواب) ورئیس ونائبي رئیس كل من ال)كامال(الرئاسي (

 ویتم االعتماد بالتصویت.
القیادة العلیا للجیش یمارسھا المجلس الرئاسي مجتمعا وتصدر القرارات في ھذا الصدد  -9

 باإلجماع.
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من  ) ورئیس ونائبي كال)(كامال(لرئاسي یعقد اجتماع مشترك بین المجلس ا -10
على النحو المجلس األعلى للدولة ومجلس النواب لتشكیل قیادات القوات المسلحة 

 -:التالي
	.األركان العامة رئیس-أ

	.ات البریةرئیس أركان القو -ب
 .رئیس أركان القوات الجویة -ج
 .رئیس أركان القوات البحریة -د
 .رئیس أركان قوات الدفاع الجوي -ـھ
 –الكھرباء  –النفط  –رئیس أركان حرس المنشآت الحیویة (مقرات الدولة  -و

  .المیاه)
 .رئیس أركان حرس الحدود -ز
 .قادة المناطق العسكریة -ح

ً  نعلى أن تكو  ).لمجلس الرئاسي(ا للقائد األعلى تبعیتھا جمیعا
 

مع المبادئ المذكورة، وتثبت بقیة یتم إجراء تعدیالت نصیة على مواد االتفاق لتتوافق  -11
 النصوص.

 
 
 -:ثالثا 

االتفاق  أعاله واالتفاق علیھا یصبح والمبادئبانتھاء اللجنة المشتركة من اعتماد التعدیالت 
 السیاسي مضمنا ونافذ المفعول في اإلعالن الدستوري المؤقت. 

 
 

 الدستوریة: الھیئة -:رابعا
من المجلس األعلى  كالً  ي) ورئیس ونائب)كامال(یعقد اجتماع مشترك بین المجلس الرئاسي ( -1 

للدولة ومجلس النواب للبحث في عدم تمكن الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور من إنجاز مھامھا 
وع وحل الھیئة واتخاذ الترتیبات لتشكیل لجنة من الخبراء الدستوریین والقانونیین لصیاغة مشر

من مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة وذلك حتى  دستور یقدم خالل شھر من تشكیلھا إلى كال
إعداد قانون االستفتاء علیھا في االتفاق السیاسي و صالمنصو التدابیرتمكن المجلسان من اتخاذ ی

 الدستور. حول مشروع
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خمسة عشر  مجلس النواب بتسمیة عضوا یقوم ))30ثالثون ((تتكون لجنة الخبراء من  -2 
  عضوا. ))15(( خمسة عشر ةوم المجلس األعلى للدولة بتسمیعضوا ویق ))15(( عضوا

 
 

                                   ************************************ 
 انتھى المقترح...
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