
قراءة في مبادرة رئيس املجلس الرئاسي!
!

زاهي بشير املغيربي!
!

ســوف أحــاول في هــذه املــساحــة طــرح قــراءة شــخصية لــخارطــة الــطريــق التي قــدمــها الــسيد فــائــز مصطفى 
الســـراج رئـــيس املجـــلس الـــرئـــاسي لـــحكومـــة الـــوفـــاق الـــوطني للخـــروج مـــن األزمـــة التي تـــحيط بـــليبيا، والتي 

أثارت جدال واسعا حول قبولها من حيث املبدأ أو حول حظوظ نجاحها وإمكانيات تطبيقها.!
!

ملخص خارطة الطريق:!
!

استندت خارطة الطريق على النقاط التالية:!
!

1- انــــتخابــــات رئــــاســــية وبــــرملــــانــــية في مــــارس 2018، لــــواليــــة قــــد تــــمتد إلى ثــــالث ســــنوات أو عــــند 
االنتهاء من إعداد الدستور.!

!
2- اســـتمرار الـــعمل بـــاالتـــفاق الـــسياسي وحـــكومـــة الـــوفـــاق الـــوطني إلى حـــني إجـــراء االنـــتخابـــات 

وتسمية حكومة جديدة واعتمادها.!
!

3- قـــيام املـــفوضـــية الـــعليا لـــالنـــتخابـــات، بـــالـــتنسيق مع األمـــم املتحـــدة وبـــعض املـــنظمات اإلقـــليمية، 
باإلعداد لالنتخابات واإلشراف عليها ومراقبتها.!

!
4- قــــيام مجــــلس الــــنواب ومجــــلس الــــدولــــة بــــتشكيل لــــجان لــــلحوار في مــــا بــــينها، ومع مــــؤســــسات 

املجتمع املدني، إلعداد مشروع قانون االنتخابات ومقترح التعديل الدستوري.!
!

5- قــيام حــكومــة الــوفــاق الــوطني واملــؤســسات الــقائــمة بــتوفــير اإلمــكانــيات وتــهيئة األجــواء املــناســبة 
لنجاحها.!

!
ــقا  ــ ــــاب وفـ ــــحة اإلرهـ ــــكافـ ــا يـــــخص مـ ــ ــــبالد إال مـ ــــحاء الـ ــــميع أنـ ــقتال في جـ ــ ــــقاف الـ ــــن إيـ ــــالن عـ 6- اإلعـ

لالتفاق السياسي واملواثيق الدولية.!
!

7- يشكل مجلس النواب ومجلس الدولة لجانا مشتركة لدمج مؤسسات الدولة املنقسمة.!
!

8- قـيام حـكومـة الـوفـاق الـوطني بـضمان تـوفـير الخـدمـات واحـتياجـات املـواطـنني، والـتزام مـصرف 
لــيبيا املــركــزي بــتنفيذ ســياســات نــقديــة عــاجــلة لحــل مــشكلة الــسيولــة وضــبط ســعر صــرف الــديــنار 

الليبي.!
!

9- إنشاء مجلس للمصالحة الوطنية.!



!!
مقترح بتعديل خارطة الطريق:!

!
مـــن الـــواضح أن خـــارطـــة الـــطريـــق تـــعمل ضـــمن إطـــار االتـــفاق الـــسياسي ومـــؤســـساتـــه وأنـــها تـــدشـــن ملـــرحـــلة 
انـتقالـية خـامـسة. ومـن الـواضح أيـضا أنـها تسـتند، ضـمنيا على األقـل، على افـتراضـني أسـاسـيني: افـتراض 
تـحكيم الـعقل والـتسامح والـتوافـق بـني الـليبيني، وافـتراض وجـود طـرف أو أطـراف، داخـلية أو خـارجـية، قـادرة 

على "إقناع" مجلس النواب ومجلس الدولة واملجلس الرئاسي بتنفيذ هذه الخارطة.!
!

ولـــكن إذا كـــنا قـــادريـــن بـــأنـــفسنا على تـــحكيم الـــعقل والـــتسامح والـــتوافـــق وكـــانـــت هـــناك أطـــراف قـــادرة على 
ــانــــون النــــتخابــــات مجــــلس الــــنواب ورئــــيس  "إقــــناع" مجــــلس الــــنواب ومجــــلس الــــدولــــة بــــالجــــلوس مــــعا لــــوضع قــ
الجـمهوريـة، وعلى إـلزام كـل األطـراف بـاحـترام اـلعملية االنـتخابـية وقـبول نـتائـجها، فـلماذا ال يـتم تـوظـيف هـذه 
الــــقدرة في تــــطبيق بــــنود االتــــفاق الــــسياسي واالنــــتقال مــــباشــــرة إلى مــــرحــــلة الــــدولــــة واالســــتقرار املــــؤسسي 
والسياسي دون الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية مؤقتة تلج بنا إلى مرحلة انتقالية خامسة؟!

وفي تقديري أنه يمكن تعديل خارطة الطريق، وفي ضوء نفس االفتراضني، على النحو التالي:!
!

1- يــــــتفق مجــــــلس الــــــنواب ومجــــــلس الــــــدولــــــة على تــــــعديــــــل الــــــبنود الــــــخالفــــــية في مشــــــروع االتــــــفاق 
الــسياسي، خــاصــة في مــا يــتعلق بــاملــادة الــثامــنة مــن املــواد اإلضــافــية، وعــضويــة مجــلس الــدولــة، 

وتركيبة املجلس الرئاسي.!
!

2- يقوم مجلس النواب بتعديل اإلعالن الدستوري ودسترة االتفاق السياسي.!
!

3- يعتمد مجلس النواب حكومة االتفاق الوطني.!
!

4- تضع الـــهيأة الـــتأســـيسية مشـــروع دســـتور تـــوافقي يســـتجيب لـــلمطالـــب الـــشعبية، وتـــحيله إلى 
مجلس النواب.!

!
ــتور املــــحال مــــن الــــهيأة  ــتفتاء على مشــــروع الــــدســ 5- يــــقوم مجــــلس الــــنواب بــــإصــــدار قــــانــــون االســ

التأسيسية.!
6- يُجرى االستفتاء الشعبي على مشروع الدستور.!

!
7- في حــالــة قــبول مشــروع الــدســتور يــقوم مجــلس الــنواب، بــالــتنسيق مع مجــلس الــدولــة، بــوضع 

قوانني انتخاب الهيئات التي ينص عليها الدستور.!
!

8- تُجـــــــــرى انـــــــــتخابـــــــــات الـــــــــهيئات التي يـــــــــنص عـــــــــليها الـــــــــدســـــــــتور، وتـــــــــتولى الســـــــــلطات املـــــــــنتخبة 
االخـتصاصـات التي يـنص عـليها الـدسـتور، وتنتهي واليـة مجـلس الـنواب ومجـلس الـدولـة واملجـلس 

الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.!



!
9- املــــــوعــــــد املــــــقترح الســــــتكمال كــــــل هــــــذه االســــــتحقاقــــــات هــــــو 31 أغســــــطس 2018، أخــــــذا في 
ــــادة  ــتلزم إعـ ــ ــا يسـ ــ ــته األولى، مـ ــ ــياغـ ــ ــــتور في صـ ــــدسـ ــــروع الـ ــــنني ملشـ ــــواطـ ــــتمال رفـــــض املـ ــتبار احـ ــ االعـ
صــياغــته وطــرحــه لــالســتفتاء مــرة ثــانــية، ومــا قــد يــتطلبه ذلــك مــن فــترة زمــنية إضــافــية. وفي جــميع 

األحوال، وتحوطا ألي ظروف قاهرة، يكون الحد األقصى هو 31 ديسمبر 2018.!
!

ــــتور  ــــدســ ــليها الــ ــ ــــلطات التي يــــــنص عــ ــــتخاب الســ ــتفتاء وانــ ــ ــــراء االســ ــــيد إجــ ــــواعــ ــــد مــ ــديــ ــ ــــتم تحــ 10- يــ
بالتنسيق مع املفوضية العليا لالنتخابات.!

!
مزايا املقترح املعدل:!

!
- تــجنب الــدخــول في مــرحــلة انــتقالــية خــامــسة قــد تــطول ألكــثر مــن ثــالث ســنوات، وقــد يــشوبــها مــا 

شاب املراحل التي سبقتها من عدم استقرار وتدني شرعية مؤسساتها.!
!

- إن انـــتخاب املـــؤســـسات املـــنبثقة عـــن دســـتور مـــعتمد شـــعبيا، يمنح تـــلك املـــؤســـسات شـــرعـــية لـــن 
تــحوزهــا الســلطات املــنتخبة انــتخابــا مــؤقــتا بــناء على قــوانــني وتــرتــيبات وضــعتها ســلطات تــجاوزت 
ــــنتخب وفــــق دســــتور ارتــــضاه املجتمع عــــبر اســــتفتاء شعبي  مــــدتــــها وفــــقدت شــــرعــــيتها، وألنــــها لــــم تُ

ملزم.!
!

- تــــالفي االســــتمرار بــــالــــعمل لــــثالث ســــنوات قــــادمــــة أو أكــــثر بــــاإلعــــالن الــــدســــتوري املــــعيب الــــذي 
أُدخلت عليه تسعة تعديالت حتى اآلن ما يدل على عواره.!

!
- إن تــأخــير مــوعــد االنــتخابــات قــد يــزيــد مــن حــظوظ نــجاحــها، ويمنح لــلمفوضــية الــعليا لــالنــتخابــات 

مزيدا من الوقت لإلعداد الجيد وتهيئة ظروف نجاحها.!
!

الحظوظ الواقعية لخارطة الطريق:!
!

غني عـن اـلبيان أن نـجاح خـارطـة اـلطريـق، بـأي مـن شـقيها، يـرتـهن إلى تـحقق االفـتراضـني األسـاسـيني التي 
اســتندت عــليهما- ســيادة الــعقل وروح الــتسامح والــتوافــق بــني الــليبيني، وقــدرة طــرف أو أطــراف، داخــلية أو 
ــتزام بــــخارطــــة الــــطريــــق وخــــطواتــــها. ومــــن  ــااللــ خــــارجــــية، على "إقــــناع" مــــؤســــسات الــــدولــــة وأطــــراف الــــنزاع بــ
اـلواضح أن هـذيـن االفـتراضـني يسـتندان على سـيناريـو مسـرف في اـلتفاؤل ويـعبران عـن تـفكير رغـبوي أكـثر 
مـــن كـــونـــه قـــراءة مـــوضـــوعـــية لـــواقع الـــحال في بـــالدنـــا، ولـــذلـــك فـــإن احـــتمال تـــطبيق أي مـــن الـــخارطـــتني ســـوف 

يكون صعبا، وإن لم يكن مستحيال، في ضوء املعطيات التالية:!
!

- إن تشــــبث كــــل طــــرف بــــمواقــــفه وتــــصلبه تــــجاه األطــــراف األخــــرى، ال يشي بــــإمــــكانــــية تبني هــــذه 
األطــــراف لــــروح الــــتسامح والــــتوافــــق وتــــحكيمها لــــلعقل بــــسهولــــة وبــــصورة ذاتــــية خــــالل هــــذه الــــفترة 

الزمنية القصيرة.!



!
- لــيس هــناك طــرف أو أطــراف داخــلية تــمتلك الســلطة املــعنويــة أو املــاديــة التي تــمكنها مــن إلــزام 

كل أطراف الصراع في أنحاء البالد كافة بخارطة الطريق ونواتجها.!
!

- أن أقصى مــا يــمكن أن تــقوم بــه األطــراف الــخارجــية، إذا افــترضــنا اتــفاقــها في مــا بــينها، هــو 
إيــقاف، أو التهــديــد بــإيــقاف، دعــمها املــادي واملــعنوي لــألطــراف الــليبية املــتصارعــة، وتــقديــم الــدعــم 

الفني واإلداري واملالي للعمليات االنتخابية.!
!

- أن ضـمان أمـن االنـتخابـات وسـالمـتها ونـزاهـتها يـرتـهن إلى وجـود قـوات مسـلحة وشـرطـة مـوحـدة 
تـــسيطر على جـــميع أنـــحاء الـــبالد، وقـــادرة على فـــرض األمـــن واألمـــان وســـلطة الـــقانـــون، وهـــو أمـــر 
غــير مــتحقق حــالــيا. ومــن غــير املــتوقع أن تــقوم األطــراف الــخارجــية بــإرســال قــوات مســلحة لــحفظ 

األمن وضمان سالمة االنتخابات وااللتزام بنتائجها.!
!

وعلى الـــرغـــم مـــن أن األوضـــاع الـــراهـــنة، بـــكل تـــعقيداتـــها، قـــد تـــجعل مـــن الـــصعوبـــة بـــمكان تـــنفيذ مـــثل هـــذه 
الــخارطــة، يــظل مــن حــقنا أن نحــلم ونــفكر رغــبويــا فــكثير مــما تــحقق في تــاريخ اإلنــسانــية كــان في الــبدايــة 
أحـــالمـــا ورغـــابـــا بـــدت مســـتحيلة وقـــتها. وفي ضـــوء ذلـــك، يـــفرض عـــلينا الـــواجـــب الـــوطني أن نتشـــبث بـــاألمـــل 
ونـرحـب بـأي مـبادرة تسعى إلخـراج اـلوطـن مـن مسـتنقع اـلفوضى واالنـقسام واـلصراع املسـلح وغـياب اـلدوـلة، 
ــناء على مــــواقــــف مســــبقة تــــجاه  ــبولــــها بــــصورة عــــمياء بــ ــلم أو قــ ــيا، وعــــدم رفــــضها بجــــرة قــ وتــــقويــــمها مــــوضــــوعــ

مقدمها.!
!

ويــتعني في الــنهايــة أن نــقر بــأنــنا نتحــمل املــسؤولــية الــرئــيسة ملــا يــعانــيه الــوطــن وأن الخــروج مــن هــذا املــأزق 
ـيتطلب عـقوال رشـيدة وـنواـيا صـادقـة وجـهودا مـثاـبرة وسـواعـد فـتية وإرادات قـوـية وقـلوـبا هـمها اـلوطـن. فهـل مـن 

مستجيب؟!
!

!https://www.facebook.com/zahi.mogherbi/posts/10154551926971436?hc_location=ufi
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