قراءة في مبادرة رئيس املجلس الرئاسي!

!

زاهي بشير املغيربي!

!

س''وف أح''اول في ه''ذه امل''ساح''ة ط''رح ق''راءة ش''خصية ل''خارط''ة ال''طري''ق التي ق''دم''ها ال''سيد ف''ائ''ز مصطفى
الس ''راج رئ ''يس املج ''لس ال ''رئ ''اسي ل ''حكوم ''ة ال ''وف ''اق ال ''وطني للخ ''روج م ''ن األزم ''ة التي ت ''حيط ب ''ليبيا ،والتي
أثارت جدال واسعا حول قبولها من حيث املبدأ أو حول حظوظ نجاحها وإمكانيات تطبيقها!.

!
ملخص خارطة الطريق!:
!
استندت خارطة الطريق على النقاط التالية!:
!

 -1ان ''تخاب ''ات رئ ''اس ''ية وب' 'رمل ''ان ''ية في م ''ارس  ،2018ل ''والي ''ة ق ''د ت ''متد إلى ث ''الث س ''نوات أو ع ''ند
االنتهاء من إعداد الدستور!.

!
!

 -2اس ''تمرار ال ''عمل ب ''االت ''فاق ال ''سياسي وح ''كوم ''ة ال ''وف ''اق ال ''وطني إلى ح ''ني إج ''راء االن ''تخاب ''ات
وتسمية حكومة جديدة واعتمادها!.

 -3ق''يام امل''فوض''ية ال''عليا ل''الن''تخاب''ات ،ب''ال''تنسيق مع األم''م املتح''دة وب''عض امل''نظمات اإلق''ليمية،
باإلعداد لالنتخابات واإلشراف عليها ومراقبتها!.

!
!

 -4ق ''يام مج ''لس ال ''نواب ومج ''لس ال ''دول ''ة ب ''تشكيل ل ''جان ل ''لحوار في م ''ا ب ''ينها ،ومع م ''ؤس ''سات
املجتمع املدني ،إلعداد مشروع قانون االنتخابات ومقترح التعديل الدستوري!.

 -5ق''يام ح''كوم''ة ال''وف''اق ال''وطني وامل''ؤس''سات ال''قائ''مة ب''توف''ير اإلم''كان''يات وت''هيئة األج''واء امل''ناس''بة
لنجاحها!.

!

 -6اإلع' ''الن ع' ''ن إي' ''قاف ال' ''قتال في ج' ''ميع أن' ''حاء ال' ''بالد إال م' ''ا ي' ''خص م' ''كاف' ''حة اإلره' ''اب وف' ''قا
لالتفاق السياسي واملواثيق الدولية!.

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

 -8ق'يام ح'كوم'ة ال'وف'اق ال'وطني ب'ضمان ت'وف'ير الخ'دم'ات واح'تياج'ات امل'واط'نني ،وال'تزام م'صرف
ل''يبيا امل''رك''زي ب''تنفيذ س''ياس''ات ن''قدي''ة ع''اج''لة لح''ل م''شكلة ال''سيول''ة وض''بط س''عر ص''رف ال''دي''نار
الليبي!.
 -9إنشاء مجلس للمصالحة الوطنية!.

!
!
مقترح بتعديل خارطة الطريق!:
!

م ''ن ال ''واضح أن خ ''ارط ''ة ال ''طري ''ق ت ''عمل ض ''من إط ''ار االت ''فاق ال ''سياسي وم ''ؤس ''سات ''ه وأن ''ها ت ''دش ''ن مل ''رح ''لة
ان'تقال'ية خ'ام'سة .وم'ن ال'واضح أي'ضا أن'ها تس'تند ،ض'منيا على األق'ل ،على اف'تراض'ني أس'اس'يني :اف'تراض
ت'حكيم ال'عقل وال'تسامح وال'تواف'ق ب'ني ال'ليبيني ،واف'تراض وج'ود ط'رف أو أط'راف ،داخ'لية أو خ'ارج'ية ،ق'ادرة
على "إقناع" مجلس النواب ومجلس الدولة واملجلس الرئاسي بتنفيذ هذه الخارطة!.

!

ول ''كن إذا ك ''نا ق ''ادري ''ن ب ''أن ''فسنا على ت ''حكيم ال ''عقل وال ''تسامح وال ''تواف ''ق وك ''ان ''ت ه ''ناك أط ''راف ق ''ادرة على
"إق ''ناع" مج ''لس ال ''نواب ومج ''لس ال ''دول ''ة ب ''الج ''لوس م ''عا ل ''وضع ق ''ان ''ون الن ''تخاب ''ات مج ''لس ال ''نواب ورئ ''يس
الج'مهوري'ة ،وعلى إل'زام ك'ل األط'راف ب'اح'ترام ال'عملية االن'تخاب'ية وق'بول ن'تائ'جها ،ف'لماذا ال ي'تم ت'وظ'يف ه'ذه
ال ''قدرة في ت ''طبيق ب ''نود االت ''فاق ال ''سياسي واالن ''تقال م ''باش ''رة إلى م ''رح ''لة ال ''دول ''ة واالس ''تقرار امل ''ؤسسي
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!:

!

 -1ي ' ''تفق مج ' ''لس ال ' ''نواب ومج ' ''لس ال ' ''دول ' ''ة على ت ' ''عدي ' ''ل ال ' ''بنود ال ' ''خالف ' ''ية في مش ' ''روع االت ' ''فاق
ال''سياسي ،خ''اص''ة في م''ا ي''تعلق ب''امل''ادة ال''ثام''نة م''ن امل''واد اإلض''اف''ية ،وع''ضوي''ة مج''لس ال''دول''ة،
وتركيبة املجلس الرئاسي!.

!
 -2يقوم مجلس النواب بتعديل اإلعالن الدستوري ودسترة االتفاق السياسي!.
!
 -3يعتمد مجلس النواب حكومة االتفاق الوطني!.
!
!
!

 -4تضع ال ''هيأة ال ''تأس ''يسية مش ''روع دس ''تور ت ''وافقي يس ''تجيب ل ''لمطال ''ب ال ''شعبية ،وت ''حيله إلى
مجلس النواب!.
 -5ي ''قوم مج ''لس ال ''نواب ب ''إص ''دار ق ''ان ''ون االس ''تفتاء على مش ''روع ال ''دس ''تور امل ''حال م ''ن ال ''هيأة
التأسيسية!.
 -6يُجرى االستفتاء الشعبي على مشروع الدستور!.

 -7في ح''ال''ة ق''بول مش''روع ال''دس''تور ي''قوم مج''لس ال''نواب ،ب''ال''تنسيق مع مج''لس ال''دول''ة ،ب''وضع
قوانني انتخاب الهيئات التي ينص عليها الدستور!.

!

 -8تُج ' ' ''رى ان ' ' ''تخاب ' ' ''ات ال ' ' ''هيئات التي ي ' ' ''نص ع ' ' ''ليها ال ' ' ''دس ' ' ''تور ،وت ' ' ''تولى الس ' ' ''لطات امل ' ' ''نتخبة
االخ'تصاص'ات التي ي'نص ع'ليها ال'دس'تور ،وتنتهي والي'ة مج'لس ال'نواب ومج'لس ال'دول'ة واملج'لس
الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني!.

!

 -9امل ' ''وع ' ''د امل ' ''قترح الس ' ''تكمال ك ' ''ل ه ' ''ذه االس ' ''تحقاق ' ''ات ه ' ''و  31أغس ' ''طس  ،2018أخ ' ''ذا في
االع' ''تبار اح' ''تمال رف' ''ض امل' ''واط' ''نني ملش' ''روع ال' ''دس' ''تور في ص' ''ياغ' ''ته األولى ،م' ''ا يس' ''تلزم إع' ''ادة
ص''ياغ''ته وط''رح''ه ل''الس''تفتاء م''رة ث''ان''ية ،وم''ا ق''د ي''تطلبه ذل''ك م''ن ف''ترة زم''نية إض''اف''ية .وفي ج''ميع
األحوال ،وتحوطا ألي ظروف قاهرة ،يكون الحد األقصى هو  31ديسمبر !.2018

!

 -10ي' ''تم تح' ''دي' ''د م' ''واع' ''يد إج ' ''راء االس ' ''تفتاء وان ' ''تخاب الس ' ''لطات التي ي ' ''نص ع ' ''ليها ال' ''دس' ''تور
بالتنسيق مع املفوضية العليا لالنتخابات!.

!
مزايا املقترح املعدل!:
!

 ت''جنب ال''دخ''ول في م''رح''لة ان''تقال''ية خ''ام''سة ق''د ت''طول ألك''ثر م''ن ث''الث س''نوات ،وق''د ي''شوب''ها م''اشاب املراحل التي سبقتها من عدم استقرار وتدني شرعية مؤسساتها!.

!

 إن ان ''تخاب امل ''ؤس ''سات امل ''نبثقة ع ''ن دس ''تور م ''عتمد ش ''عبيا ،يمنح ت ''لك امل ''ؤس ''سات ش ''رع ''ية ل ''نت''حوزه''ا الس''لطات امل''نتخبة ان''تخاب''ا م''ؤق''تا ب''ناء على ق''وان''ني وت''رت''يبات وض''عتها س''لطات ت''جاوزت
م ''دت ''ها وف ''قدت ش ''رع ''يتها ،وألن ''ها ل ''م تُ ''نتخب وف ''ق دس ''تور ارت ''ضاه املجتمع ع ''بر اس ''تفتاء شعبي
ملزم!.

!
!

 ت ''الفي االس ''تمرار ب ''ال ''عمل ل ''ثالث س ''نوات ق ''ادم ''ة أو أك ''ثر ب ''اإلع ''الن ال ''دس ''توري امل ''عيب ال ''ذيأُدخلت عليه تسعة تعديالت حتى اآلن ما يدل على عواره!.
 إن ت''أخ''ير م''وع''د االن''تخاب''ات ق''د ي''زي''د م''ن ح''ظوظ ن''جاح''ها ،ويمنح ل''لمفوض''ية ال''عليا ل''الن''تخاب''اتمزيدا من الوقت لإلعداد الجيد وتهيئة ظروف نجاحها!.

!
الحظوظ الواقعية لخارطة الطريق!:
!

غني ع'ن ال'بيان أن ن'جاح خ'ارط'ة ال'طري'ق ،ب'أي م'ن ش'قيها ،ي'رت'هن إلى ت'حقق االف'تراض'ني األس'اس'يني التي
اس''تندت ع''ليهما -س''يادة ال''عقل وروح ال''تسامح وال''تواف''ق ب''ني ال''ليبيني ،وق''درة ط''رف أو أط''راف ،داخ''لية أو
خ ''ارج ''ية ،على "إق ''ناع" م ''ؤس ''سات ال ''دول ''ة وأط ''راف ال ''نزاع ب ''االل ''تزام ب ''خارط ''ة ال ''طري ''ق وخ ''طوات ''ها .وم ''ن
ال'واضح أن ه'ذي'ن االف'تراض'ني يس'تندان على س'يناري'و مس'رف في ال'تفاؤل وي'عبران ع'ن ت'فكير رغ'بوي أك'ثر
م''ن ك''ون''ه ق''راءة م''وض''وع''ية ل''واقع ال''حال في ب''الدن''ا ،ول''ذل''ك ف''إن اح''تمال ت''طبيق أي م''ن ال''خارط''تني س''وف
يكون صعبا ،وإن لم يكن مستحيال ،في ضوء املعطيات التالية!:

!

 إن تش ''بث ك ''ل ط ''رف ب ''مواق ''فه وت ''صلبه ت ''جاه األط ''راف األخ ''رى ،ال يشي ب ''إم ''كان ''ية تبني ه ''ذهاألط ''راف ل ''روح ال ''تسامح وال ''تواف ''ق وت ''حكيمها ل ''لعقل ب ''سهول ''ة وب ''صورة ذات ''ية خ ''الل ه ''ذه ال ''فترة
الزمنية القصيرة!.

!
!

 ل''يس ه''ناك ط''رف أو أط''راف داخ''لية ت''متلك الس''لطة امل''عنوي''ة أو امل''ادي''ة التي ت''مكنها م''ن إل''زامكل أطراف الصراع في أنحاء البالد كافة بخارطة الطريق ونواتجها!.

 أن أقصى م''ا ي''مكن أن ت''قوم ب''ه األط''راف ال''خارج''ية ،إذا اف''ترض''نا ات''فاق''ها في م''ا ب''ينها ،ه''وإي''قاف ،أو الته''دي''د ب''إي''قاف ،دع''مها امل''ادي وامل''عنوي ل''ألط''راف ال''ليبية امل''تصارع''ة ،وت''قدي''م ال''دع''م
الفني واإلداري واملالي للعمليات االنتخابية!.

!

!

 أن ض'مان أم'ن االن'تخاب'ات وس'الم'تها ون'زاه'تها ي'رت'هن إلى وج'ود ق'وات مس'لحة وش'رط'ة م'وح'دةت''سيطر على ج''ميع أن''حاء ال''بالد ،وق''ادرة على ف''رض األم''ن واألم''ان وس''لطة ال''قان''ون ،وه''و أم''ر
غ''ير م''تحقق ح''ال''يا .وم''ن غ''ير امل''توقع أن ت''قوم األط''راف ال''خارج''ية ب''إرس''ال ق''وات مس''لحة ل''حفظ
األمن وضمان سالمة االنتخابات وااللتزام بنتائجها!.

وعلى ال ''رغ ''م م ''ن أن األوض ''اع ال ''راه ''نة ،ب ''كل ت ''عقيدات ''ها ،ق ''د ت ''جعل م ''ن ال ''صعوب ''ة ب ''مكان ت ''نفيذ م ''ثل ه ''ذه
ال''خارط''ة ،ي''ظل م''ن ح''قنا أن نح''لم ون''فكر رغ''بوي''ا ف''كثير م''ما ت''حقق في ت''اريخ اإلن''سان''ية ك''ان في ال''بداي''ة
أح ''الم ''ا ورغ ''اب ''ا ب ''دت مس ''تحيلة وق ''تها .وفي ض ''وء ذل ''ك ،ي ''فرض ع ''لينا ال ''واج ''ب ال ''وطني أن نتش ''بث ب ''األم ''ل
ون'رح'ب ب'أي م'بادرة تسعى إلخ'راج ال'وط'ن م'ن مس'تنقع ال'فوضى واالن'قسام وال'صراع املس'لح وغ'ياب ال'دول'ة،
وت ''قوي ''مها م ''وض ''وع ''يا ،وع ''دم رف ''ضها بج ''رة ق ''لم أو ق ''بول ''ها ب ''صورة ع ''مياء ب ''ناء على م ''واق ''ف مس ''بقة ت ''جاه
مقدمها!.

!

وي''تعني في ال''نهاي''ة أن ن''قر ب''أن''نا نتح''مل امل''سؤول''ية ال''رئ''يسة مل''ا ي''عان''يه ال''وط''ن وأن الخ''روج م''ن ه''ذا امل''أزق
ي'تطلب ع'قوال رش'يدة ون'واي'ا ص'ادق'ة وج'هودا م'ثاب'رة وس'واع'د ف'تية وإرادات ق'وي'ة وق'لوب'ا ه'مها ال'وط'ن .فه'ل م'ن
مستجيب؟!

!

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

