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عبدالباسط غبارة 

تعاني ليبيا انقسامًا حاداً منذ اندالع األزمة في العام ٢011، 
 ،٢014 مايو  منذ  الداخلية  القوى  بين  الصراع  تصاعد  وقد 
حيث انقسمت البالد إلى معسكرين كبيرين، امتلك كل منهما 
مّثله  الذي  الشرق  معسكر  والعسكرية،  السياسية  أدواته 
ومجلس  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش 
النواب في طبرق، ومعسكر الغرب الذي مّثلته مليشيات »فجر 
الميول  ذات  طرابلس  في  الوطني«  اإلنقاذ  و«حكومة  ليبيا«، 

اإلسالمية. 

بـدايـة عــسيرة
ونهــايــة محتــومــة

حكومة الوفاق الليبية..

بعد عام من 
المباحثات للتوصل 

إلى حل لوقف النزاع 
الدائر بين حكومتي 

طرابلس وطبرق، 
تشكلت حكومة 

الوفاق الوطني 
بموجب اتفاق سالم 

وقعه برلمانيون 
ليبيون في ديسمبر/

كانون األول 2015 
برعاية األمم المتحدة. 
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وبعد عام من المباحثات للتوصل إلى حل لوقف النزاع الدائر بين حكومتي طرابلس وطبرق، 
ليبيون في ديسمبر/ برلمانيون  اتفاق سالم وقعه  الوطني بموجب  الوفاق  تشكلت حكومة 
2015 برعاية األمم المتحدة، واختار تشكيلتها المجلس الرئاسي الليبي، وهو  كانون األول 
مجلس منبثق عن االتفاق ذاته ويضم تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة. وسلمت 
السياسي  االتفاق  نسخة  أيلول/سبتمبر   22 في  الليبي  النزاع  أطراف  المتحدة  األمم  بعثة 
النهائية بما فيها المالحق، موضحة أنه »الخيار الوحيد« أمام الليبيين كي ال تسقط البالد في 

فراغ سياسي ومصير مجهول. 

السراج رئيسا

رئيس الوزراء المقترح ينتمي إلى إحدى عائالت طرابلس العريقة وهي عائلة السراج، حيث 
كان والده مصطفى السراج عضواً في حزب المؤتمر ورفيق السياسي الليبي والقيادي بشير 
السعداوي، وشغل الوالد عضوية مجلس النواب، كما تولى وزارات التعليم والزراعة واالقتصاد 

خالل العهد الملكي. 
وفايزالسراج، الرئيس المقترح لحكومة الوفاق في ليبيا، هو مهندس معماري بدأ مشواره 
مدينة  عن  النواب  مجلس  لعضوية  ترشح  ثم  الوطني،  الحوار  هيئة  في  كعضو  السياسي 

طرابلس. وهو من مواليد طرابلس 1960، 
الهندسة  كلية  طرابلس  جامعة  في  وتخرج 
على  وحاصل   ،1982 سنة  العمارة  قسم 

ماجستير في إدارة أعمال 1999. 
الضمان  بصندوق  السراج  وعمل 
االجتماعي في إدارة المشروعات، واستشاريًا 
المكتب االستشاري الهندسي للمرافق،  في 
مكتب  ضمن  الخاص  بالقطاع  عمل  كما 
أما  المشاريع.  إلدارة  هندسي  استشاري 
هيئة  في  كعضو  فبدأ  السياسي  مشواره 
مجلس  لعضوية  ترشح  ثم  الوطني،  الحوار 
حي  دائرة  طرابلس  مدينة  عن  النواب 

منح  بين  ما  المسبوق  غير  الجدل  من  حالة  بعد 
الثقة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج 
المتنازعة  األطراف  تجاهل  األخير  قرر  عدمه،  من 
على السلطة، وبدأ مباشرة عمله من العاصمة 
الدولي  المجتمع  دعم  على  معتمدا  طرابلس، 

والتأييد الشعبي غير المسبوق له. 
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للجنة  رئيسًا  السراج  واختير  األندلس. 
اإلسكان والمرافق في مجلس النواب وعضواً 

للجنة الطاقة.

التشكيلة األولى

في 19 يناير 2016 شّكل الفرقاء الليبيون، 
اتفاق  بموجب  الوطني،  الوفاق  حكومة 
الصخيرات، الذي وّقع برعاية األمم المتحدة، 
التي حضت البرلمان المعترف به دوليًا على 
لكن  وزارة.   32 وتضم  سريعًا  الثقة  منحها 
رفض  بطبرق)شرق(،  الليبي  النواب  مجلس 
التي  التشكيلة   ، ثان  يناير/كانون   25 يوم 
تقدم بها فائز السراج، مطالًبا إياه بتقديم 
أيام  عشرة  خالل  مصغرة  جديدة  تشكيلة 
أخرى  مهلة  منحه  الرفض)قبل  تاريخ  من 
التشكيلة  عن  اإلعالن  تم  حيث  األحد  حتى 

الجديدة(. 
الليبي  النواب  نائبا في مجلس   97 وأبدى 
الوفاق مقررين  لحكومة  في طبرق رفضهم 
السياسي.  االتفاق  من  الثامنة  المادة  إلغاء 
وتقضي المادة الثامنة من االتفاق بنقل كافة 
والمدنية  العسكرية  المناصب  صالحيات 
القوانين  في  عليها  المنصوص  واألمنية 
الليبية إلى مجلس الوزراء فور توقيع االتفاق. 

التشكيلة الثانية
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  أعلن 
تشكيلة  إلى  التوصل  عن  الليبية،  الوطني 
وفي  وزيراً.   18 من  مكونة  وفاق،  حكومة 
من  متأخر  وقت  في  ُعقد  صحفي،  مؤتمر 
بمدينة   ،2016 فبراير   14 األحد  مساء 
الصخيرات المغربية، قال فتحي المجبري، الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي لحكومة 
بعد  وزيراً،   18 من  مكونة  ليبية،  وفاق  حكومة  تشكيل  إلى  التوصل  تم  إنه  الوطني،  الوفاق 

مشاورات للمجلس الرئاسي. 
إنه  الجديدة،  الوزارية  التشكيلة  السراج عند إعالن  وفي مؤتمر صحفي بالصخيرات، قال 
روعي في تشكيلها الكفاءة والخبرة والتوزيع الجغرافي والطيف السياسي ومكونات المجتمع 
للحكومة  الثقة  ومنح  المرحلة  خطورة  استشعاره  إلى  النواب  مجلس  داعيا  المرأة،  ومشاركة 
الجديدة كي تباشر عملها. في 23 فبراير/شباط 2016، نالت حكومة الوفاق الوطني الليبية 
الثقة باألغلبية، بعد أن أعلن مئة نائب من مجلس النواب المنعقد في طبرق موافقتهم على 

التشكيلة الوزارية المقترحة من المجلس الرئاسي وبرنامج عملها. 

بداية التحدى

بعد حالة من الجدل غير المسبوق ما بين منح الثقة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز 
السراج من عدمه، قرر األخير تجاهل األطراف المتنازعة على السلطة، وبدأ مباشرة عمله من 
العاصمة طرابلس رغم تحذيرات خليفة الغويل من الدخول لطرابلس دون منحها الثقة من 
قبل البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا وكذلك المؤتمر الموازي في طرابلس. واعتمد السراج 
الوفاق  حكومة  حظيت  حيث  له؛  المسبوق  غير  الشعبي  والتأييد  الدولي  المجتمع  دعم  على 

انــدلــعــت في  الــتــي  االشــتــبــاكــات  مثلت هــذه 
 ،2018 أغسطس  نهاية  الليبية  العاصمة 
االنفالت  لمشهد  استمراراً  مراقبين  بحسب 
على  المسلحة  الميليشيات  وسيطرة  االمني 
األرض  الوفاق على  طرابلس، وضعف حكومة 

في مواجهة هذا الخليط من المسلحين. 
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الوطني بدعم داخلي مهم أمًلا في أن تتمكن هذه الحكومة المدعومة من المجتمع 
الدولي من إنهاء النزاع المسلح ووقف التدهور االقتصادي. 

واستقرت  البحر،  طريق  عن  آذار/مارس   30 في  طرابلس  الوطني  الوفاق  حكومة  ودخلت 
في القاعدة البحرية في المدينة. وسرعان ما حظيت بدعم سياسي كبير مع اعالن بلديات 
واالقتصادية  المالية  المؤسسات  تاييد  نالت  كما  لها،  الوالء  الجنوب  وفي  الغرب  في  مدن 
الرئيسية، وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية لالستثمار 
في طرابلس. وانشقت غالبية الجماعات المسلحة التي كانت داعمة لحكومة طرابلس عنها 

لتنضم الى حكومة الوفاق. 
العاصمة  في  للدولة،  األعلى  المجلس  مع  الرسمية،  لقاءاته  أول  الرئاسي  المجلس  وعقد 
الشخصيات  لقاء  في  لطرابلس،  وصولهم  منذ  نوابه،  من  و6  السراج  ونجح   طرابلس، 
السياسية، وفي بيان مشترك، دعا رؤساء وممثلو البلديات العشر عقب اجتماع في صبراته، 
الليبيين إلى الوقوف صفًا واحداً لدعم حكومة الوفاق الوطني. ودعوا الحكومة إلى العمل على 
»السعي إلنهاء الصراعات المسلحة وبشكل عاجل بكامل التراب الليبي«، وعلى إصالح الوضع 
الكبرى  الدول  الوفاق، بدعم دولي غير مسبوق؛ حيث حشدت  االقتصادي. وتحظي حكومة 
واالتحاد األوروبي دعًما دوليًا وإقليميًا، بل وخصصت ميزانيات وهبات مستعجلة فور مباشرة 
أصوات  لبعض  االكتراث  ودون  كبيرة  بثقة  يعمل  السراج  يجعل  أمر  وهو  أعمالها،  الحكومة 

السياسيين، الذين وجدوا أنفسهم أمام العقوبات أو مباركة الحكومة. 
المؤسسات  كل   2016 نيسان/إبريل   06 اإلربعاء  ليبيا  في  الوطني  الوفاق  حكومة  أمرت 

باستخدام شعارها وبالحصول على موافقتها 
في كل النفقات وذلك بعد ساعات على إعالن 
الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس 
فايز  حكومة  وأبلغت  السلطة.  عن  تخليها 
كل  بتجميد  المركزي  المصرف  السراج 
ومؤسسات  وزارات  إلى  العائدة  الحسابات 
البالد  لشرق  تابعة  مؤسسات  بينها  عامة 
وأخرى لطرابلس. والى جانب الدعم المحلي 
تلقت  واالمني،  واالقتصادي  السياسي 
حكومة الوفاق مزيدا من الدعم الخارجي مع 
اعالن سفارات دول عدة البحث في اعادة فتح 

سفاراتها في العاصمة. 
الجيش  الوفاق، عن تشكيل قوة من  أعلنت حكومة  العاصمة،  وبعد شهرين من دخولها 
الرئاسي«، لتدخل عقب ذلك في مواجهات عنيفة مع حكومة  الحرس  والشرطة باسم »جهاز 
اإلنقاذ التي أعلنت بدورها عن تأسيس قوة مسلحة تحمل اسم »الحرس الوطني«. وتواصلت 
المناوئة  المليشيات  2017، من طرد  الوفاق، في مارس  أن تمكنت حكومة  إلى  اإلشتباكات 

لها، لكنها رغم ذلك لم تستطع بسط سيطرتها. 

حكومة الوفاق والمليشيات

ورغم   ،2016 العام  الليبية  العاصمة  الى  رافق وصولها  الذي  الواسع  الدولي  التأييد  رغم 
أن  إال  »داعش«،  تنظيم  تحرير سرت من  في  نجاحها  وأهمها  التي حققتها  المكاسب  بعض 
حكومة السراج لم تستطع حل أزمات البالد وإنهاء حالة االنقسام الموجودة إضافة إلى فشلها 
في احتواء المليشيات المسلحة المنتشرة خاصة في العاصمة وفي بسط سلطتها على كل 

البالد. 
تشكيل  مع   ،2014 عام  ينشط  بدأ  ليبيا  في  المسلحة  والمليشيات  الجماعات  دور  وبدأ 
السراج مع  بقيادة  الوفاق  ليبية، وتواصلت حكومة  المسلحة لدعم أطراف سياسية  الكتائب 
لقاء تأمينها لمقراتها، متخلية بذلك عن  المسلحة، وعملت على صرف رواتبها،  المليشيات 
وعودها بتنفيذ الترتيبات األمنية التي نص عليها إتفاق الصخيرات بحل جميع الميليشيات. 

التي  المتكررة  الوفاق في وقف اإلشتباكات  إلى طرابلس، لم تنجح حكومة  ومنذ وصولها 
حصدت أرواح الكثيرين، ناهيك عن الخسائر المادية الكبيرة. وكان آخر هذه اإلشتباكات تلك 

سيطرتها  بسط  عن  الوفاق  حكومة  عجز 
جعلها  االقتصادية،  األزمات  ومعالجة  األمنية 
في  تمثل  الذي  الشعبي  الغضب  مرمى  في 
الماضية  األشهر  خالل  متكررة  مظاهرات  خروج 
الرئاسي  المجلس  رئيس  بإسقاط  للمطالبة 

فائز السراج. 
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التي إندلعت نهاية أغسطس الماضي، والتي تواصلت على مدى أسابيع مخلفة 115 
خسائر  عن  ناهيك  الوطني،  الوفاق  بحكومة  الصحة  وزارة  حسب  جريح  و383  قتيل 

مادية كبيرة جراء إستهداف المنشآت النفطية والمطار والمباني العامة والخاصة. 
االمني  االنفالت  لمشهد  استمراراً  مراقبين  بحسب  األخيرة  االشتباكات  هذه  ومثلت 
في  األرض  على  الوفاق  حكومة  وضعف  طرابلس،  على  المسلحة  الميليشيات  وسيطرة 
مواجهة هذا الخليط من المسلحين. وإعتبرت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية، أن »جولة 
التي  الدليل األكثر وضوًحا على تداعي االستراتيجية  االشتباكات األخيرة في طرابلس هي 
إنشاء  اعتمدت على  التي   ،2011 العام  ليبيا منذ  الغربية في  والقوى  المتحدة  األمم  تبنتها 
الوفاق، منذ وصولها  إن »حكومة  الوطني إلحالل االستقرار والسالم«، وقالت  الوفاق  حكومة 
العاصمة طرابلس، اعتمدت بشكل كبير على مجموعات مسلحة لبسط سيطرتها بالدولة، 

كما أن كثيًرا من الليبيين اعتبروا الحكومة مجرد سلطة مفروضة من القوى الخارجية«. 
ونتيجة لذلك، قالت الصحيفة إن »تلك المجموعات المسلحة باتت تتنافس على العاصمة، 
ودخل كثير منهم في تحالفات مع آخرين لتشكيل مجموعات أكبر وأكثر قوة، هدفها فرض 
وأهمها  المالية  الثروات  من  بنصيب  والفوز  األراضي،  على  والسيطرة  سياسيًّا،  نفوذها 

االحتياطات النفطية، التي تعد األكبر في أفريقيا«. 
حكومة  لوضع  بوست«،  »الواشطن  وصف 
»سمال  لمركز  بحث  ذلك  قبل  أكده  الوفاق، 
أن  أكد  الذي  للدراسات،  سيرفي«  آرمز 
ليبيا، بات  الوضع السياسي واالقتصادي في 
في قبضة تحالف لميليشيات العاصمة أطلق 
عليه البحث اسم »كارتل طرابلس«، بدعم من 
وحسب  الرئاسي.  ومجلسها  الوفاق  حكومة 
أصبحت  طرابلس«  »كارتل  فإن  المركز، 
ما  أهمها  ميليشيات  تضم  إجرامية  شبكة 
بقيادة  الخاصة«  الردع  »قوة  باسم  يعرف 
طرابلس«  ثوار  و«كتيبة  كارة،  الرؤوف  عبد 
أبوسليم«  و«كتيبة  التاجوري،  هيثم  بقيادة 
»كتيبة  إلى  »اغنيوة«، باإلضافة  التي يتزعمها 

النواصي« بزعامة على قدور. 
األمم  بعثة  أيضا  دفع  الميليشيات،  تغول 

المتحدة للدعم بليبيا، لإلعراب عن »إدانتها الشديدة ألعمال العنف والتخويف وعرقلة عمل 
إلى  الوطني  الوفاق  الميليشيات«. ودعت حكومة  الليبية من قبل رجال  السيادية  المؤسسات 
بعثة  وقالت  اإلجرامية«.  األعمال  هذه  عن  المسؤولين  لمقاضاة  الالزمة  الخطوات  »اتخاذ 
الداخلية  وزارة  إشراف  إسميًا تحت  العاملة  الكتائب  أفراد  »يهاجم  بيانها  المتحدة في  األمم 
فعال«.  بشكل  عملها  أداء  من  ويمنعونها  السيادية  المؤسسات  الوطني  الوفاق  حكومة  في 
خطير  أمر  الليبية  الوطنية  الثروة  وفي  السيادية  المؤسسات  عمل  في  التدخل  »أن  وأضافت 

ويجب أن يتوقف على الفور«. 
وإعتبر مراقبون، بيان البعثة إعترافا مبطنا بفشل حكومة الوفاق في كبح جماح الجماعات 
المسلحة الي حاولت شرعنتها. وظاهرًيا، تتبع ميليشيات طرابلس إلى وزارة داخلية حكومة 
الوفاق، وتنفذ أوامرها وتدافع عنها من جهة، من جهة آخرى تمارس كل ما يصب في صالحها، 
دون اعتبار لقانون أو عرف أو حقوق إنسان. وتبدأ نشاطات هذه الميليشيات من التجارة غير 
في  التحكم  إلى  بهم،  والمتاجرة  المهاجرين  استعباد  إلى  الهوية  على  الخطف  إلى  الشرعية 
عمليات صرف األموال من البنوك وقرارات المؤسسات السيادية وحتى ساعات وصول التيار 

الكهربائي وطرح األحمال بالقوة. 
فشل وأزمة

وفي مايو 2018، أكد تقرير ديوان المحاسبة فشل حكومة الوفاق في إدارة شؤون الدولة، 
الوفاق،  أروقة حكومة  وإدارية، تخبطا داخل  مالية  لتجاوزات  التقرير من خالل رصده  وكشف 
التي لم تحقق خالل عام 2017 أي تقدم، حيث أظهر التقرير بأنها اسـتمرت في ارتكاب نفس 

المحاسبة  ديوان  تقرير  أكد   ،2018 مايو  في 
الدولة،  شؤون  إدارة  في  الوفاق  حكومة  فشل 
وكشف التقرير من خالل رصده لتجاوزات مالية 
الوفاق،  حكومة  أروقة  داخل  تخبطا  ــة،  وإداري
التي لم تحقق خالل عام 2017 أي تقدم، حيث 
أظهر التقرير بأنها اسـتمرت في ارتكاب نفس 
ديوان  تقرير  ذكرها  التي  واألخطاء  التجاوزات 

المحاسبة في عام 2016.
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التجاوزات واألخطاء التي ذكرها تقرير ديوان المحاسبة في عام 2016، والذي أوضح 
بأنها فشلت في توفير احتياجات المواطن رغم المحاوالت العديـدة والضغوط التي 
المختلفـة محاولة منه معاجلة  المخاطبات واالجتماعات والتقارير  الديوان من خالل  مارسها 

المظاهر السلبية في تـدني أوضاع الدولة دون اتخاذ أي إجراءات حيالها. 
أولويات  حدد  الذي  السياسي  االتفاق  عن  المنبثقة  الوفاق  حكومة  بأن  التقرير  وأوضح 
عملها األمنية والسياسية واالقتصادية تأخرت عن مباشرة أولوياتها االقتصادية والخدمية، 
الوفاق من توفير االستقرار وإدارة  تـتمكن  2016 2017-، لم  أنـه طيلة عامي  حيث يالحظ 
وتنظــيم المـوارد الرئيســية لالقتصاد والمؤسسـات االقتصادية. كما أظهر التقرير فشلها 
في تلبيــة احتياجات المواطنين والخدمات األساسية في مجالي التعليم والصــحة مــن خـالل 

برامج واضحة وبالتعاون مع المجالس البلدية والحكم المحلي. 
ومع تواصل عجز حكومة الوفاق عن بسط سيطرتها األمنية ومعالجة األزمات االقتصادية، 
األشهر  خالل  متكررة  مظاهرات  خروج  في  تمثل  الذي  الشعبي  الغضب  مرمى  في  باتت 
الماضية احتجاًجا على تردي األوضاع األمنية والمعيشية، وتغول الميليشيات. ورفع المحتجون 

شعارات تطالب بإسقاط رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
وفي يوليو 2018، دعا المجلس البلدى حى األندلس فى طرابلس، المبعوث األممي إلى ليبيا 
غسان سالمة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، إلتمام االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 

فى ليبيا ، وإلى االستقالة الجماعية للحكومة 
الحالية التى يقودها فائز السراج، وإقالة لجنة 

إدارة الشركة العامة للكهرباء ومحاسبتها
المجلس  عضو  أعلن  ذلك،  مع  وبالتزامن 
استقالته  المجبري،  فتحي  الليبي  الرئاسي 
فايز  يقودها  التي  الوفاق  رسميا من حكومة 
أنها أصبحت رهينة بيد  إلى  السراج، مشيرا 
تسيطر  باتت  التي  المسّلحة  الميليشيات 
وانتقد  فيها.  القرار  صنع  مفاصل  على 
في  الوضع  تلفزيونية،  ندوة  في  المجبري، 
طرابلس، قائال: »أعلن انسحابي من المجلس 
للعمل  حاليا  تصلح  ال  وطرابلس  الرئاسي، 
السياسي«. ويعد المجبري رابع نواب الرئيس 
الذين يتركون مناصبهم، فقد استقال علي 
القطراني )شرق( ثم تبعه النائب علي األسود 

من الزنتان )غرب( والنائب موسى الكوني )جنوب(. 

محاوالت انعاش
وفي مؤشر على فشل حكومة الوفاق، توافقت لجنتا الحوار بمجلس الدولة ومجلس النواب 
يكون  أن  على  ونائبان،  رئيس  هناك  يكون  بحيث  جديد،  رئاسي  مجلس  لتشكيل  آلية  على 
منصب رئيس المجلس منفصال عن منصب رئيس الحكومة. وكانت كتلة الوفاق في المجلس 
تم   ،2018 أكتوبر   29 اإلثنين  بطرابلس،  دوريا  اجتماعا  عقدت  قد  الليبي  للدولة  األعلى 
التأكيد فيه على اإلسراع في إعادة هيكلة المجلس الرئاسي من أجل تحقيق الهدف األسمى 

لالتفاق السياسي وهو توحيد مؤسسات الدولة. 
وفي المقابل، يحاول رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج انقاذ مجلسه من االنهيار 
عبر التعاون مع بعثة األمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وذلك لوضع الترتيبات األمنية الخاصة 
الجماعات  على  والقضاء  تجرى،  التى  المسلحة  الصراعات  من  لتأمينها  طرابلس  بالعاصمة 
المتطرفة التى انتلقت إلى مدن الغرب الليبى. كما أقر المجلس الرئاسي والمصرف المركزي 
الدوالر  التي من أهمها، تعديل سعر  الماضي، برنامج اإلصالحات االقتصادية  في سبتمبر 
وخالفات  مفاوضات  بعد  وذلك  المحروقات،  عن  للدعم  جزئي  ورفع  الليبي،  الدينار  مقابل 

استمّرت أشهًرا. 
السراج  فايز  الليبي  الرئاسي  المجلس  رئيس  أجراه  الذي  الجزئي  التعديل  ذلك،  وتخلل 
على حكومته والذي جاء من خالل تغيير وزراء الداخلية واالقتصاد الوطني والمالية بآخرين 

بسط  عن  الوفاق  حكومة  عجز  تواصل  مع 
سيطرتها األمنية ومعالجة األزمات االقتصادية، 
تمثل  الذي  الشعبي  الغضب  مرمى  في  باتت 
األشهر  خالل  متكررة  مظاهرات  خــروج  في 
األمنية  األوضاع  تردي  على  احتجاًجا  الماضية 
ورفع  الميليشيات.  وتغول  والمعيشية، 
رئيس  بإسقاط  تطالب  شعارات  المحتجون 

المجلس الرئاسي فائز السراج.
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»منهم اثنان من قيادات اإلخوان وهما: فتحي باش آغا، وعلي العيساوي« وثالٌث محسوب على 
الليبي  للشأن  للمراقبين  استفهام  عالمة  التعديل  وطرح  بومطاري.  علي  وهو  التكنوقراط 
اإلسالم  جماعات  بدعم  تموقعه  إعادة  الخطوة  بتلك  يريد  السراج  كان  إذا  ما  بخصوص 
المتشدد عبر »محاولة االلتفاف على ما يطبخه مجلسا النواب واألعلى للدولة على نار هادئة، 

ويستهدف إعادة تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة«. 
إلى األمام  للهروب  السراج محاولة  أقدم عليه  النواب سالم قنيدي ما  وعدَّ عضو مجلس 
من هذا االستحقاق، فيما قال البرلمان في بيان إنه »مخالفة لالتفاق السياسي« و«إجراء غير 
قانوني«. هذا الموقف انسجم مع موقف المجلس األعلى الذي وصف نائب رئيسه فوزي عقاب 

التعديل الوزاري بأنه »خادع، وهو كلعبة القبعة واألرنب للساحر«. 
باحترام  الرئاسي  المجلس  الغربية،  المنطقة  نواب  من  عضواً   40 طالب  جهتهم،  من 
االتفاق السياسي الذي أتى به لسدة الحكم، معتبرين ما يقوم به حاليا من خطوات إلعادة 
تكليف حكومة جديدة خارج االتفاق السياسي هي مناورة سياسية ال مبرر لها وال طائل إيجابي 

من وراءها ، ولن تزيد الوضع بالبالد إال تأزمًا واستمراراً لحالة االنقسام القائم. 
ويبدو أن تحركات السراج في محاولة إلنعاش حكومته، لن تحدث فارقا جديدا حيث يرى 
الكثيرون أنه فشلت في فرض نفسها سبب ضعفها وإعتمادها على المليشيات. وكان رئيس 
مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، كشف في وقت سابق، عن أسباب عدم منحه الثقة لحكومة 
في  طرفا  النواب  مجلس  فيه  يعد  ظرف  في  الدولي  المجتمع  بها  يعترف  التي  السراج  فايز 

الخالف الليبي. 
وقال رئيس البرلمان الليبي في حواره مع مركز األداء االستراتيجي في مدريد بإسبانيا، إنه 
»عندما ُقدمت حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج كنت من ضمن من رفضوا هذه الحكومة 
باعتبار أنني أرى أنها ضعيفة وال يمكنها قيادة ليبيا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها 
تتمكن من  ولم  يقارب عن عامين  ما  لها  الحكومة  بالفعل،  ما حدث  »وهذا  البالد«. وأضاف: 

انجاز استحقاق مهم وهو بسط األمن وتوحيد المؤسسات الدولة«. 
الوفاق  حكومة  دور  بانتهاء  داللة  الليبي،  السياسي  للمشهد  الحالية  المؤشرات  تعطي 
مواجهة  عن  وعجزها  لضعفها  تفطن  قد  الدولي  المجتمع  أن  مراقبون  يرى  إذ  الوطني، 
التحديات الكبرى في البالد وحل أزمات ليبيا التى باتت معقدة. ويشير هؤالء إلى أن العديد 
من األطراف المحلية والدولية تعول على االنتخابات إلرساء حكومة جديدة تكون قادرة على 

الخروج من األزمة وتحقيق اإلستقرار في ليبيا.
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شريف الزيتوني

إجماعا  فبراير  أحداث  بعد  ليبية  رسمية  مؤسسة  أي  تجد  لم 
من  السراج  فائز  بقيادة  الوفاق  حكومة  وجدته  مثلما  غربيا 
من  عنه  مرضي  مخاض  بعد  جاءت  باعتبارها  تشكيلها،  لحظة 
عالقة  في  خاصة  حسابات  لها  كانت  التي  الكبرى  القوى  أغلب 
خالل  فيها  ضامنا  السراج  كان  واقتصادية،  أمنية  ملفات  بعدة 
الصخيرات  مدينة  في  عنها  اإلعالن  سبقت  التي  المشاورات 
المغربية بعد اتفاق سياسي موقع من عدد من األطراف الليبية 
التي بطبعها لم تكن بعيدة األفكار بالرغم من تباعد المصالح 
واألطماع. لكن اإلجماع الغربي )باستثناء فرنسا( لم يكن في كل 
األحوال يخفي تملمال إقليميا بالنظر إلى العالقات غير الواضحة 
كشفت  التي  السياسي  اإلسالم  بجماعات  طرابلس  لحكومة 
نواياها في ليبيا والمنطقة منذ األحداث التي جرت العام ٢011.

تحـــوالت المــواقـــف
إقليميـــا ودوليــا

حكومة الوفاق الليبية بعد ثالث سنوات

لم تجد أي مؤسسة 
رسمية ليبية بعد 

أحداث فبراير إجماعا 
غربيا مثلما وجدته 

حكومة الوفاق بقيادة 
فائز السراج من لحظة 

تشكيلها، باعتبارها 
جاءت بعد مخاض 

مرضي عنه من أغلب 
القوى الكبرى التي 
كانت لها حسابات 

خاصة في عالقة 
بعدة ملفات أمنية 

واقتصادية.
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الموقفين  عن  انقسامه  حيث  من  بعيدا  ليس  الوفاق،  حكومة  من  الداخلي  الموقف 
خالل  من  غربا  كان  التأييد  داخليا  وروفض،  تأييد  كليهما  ففي  والدولي،  اإلقليمي 
اإلسالم  بجماعات  المرتبطة  تلك  خاصة  طرابلس  في  االختالفات  احتواء  في  نجاحها 
حيث  للجميع  مكشوفة  فالصورة  شرقا،  أما  العاصمة،  في  القوي  النفوذ  ذات  السياسي 
ال تعترف األطراف الماسكة بزمام األمور بتلك الحكومة وال تعتبرها شرعية من لحظة 
المشاورات حولها في مدينة الصخيرات، إلى حدود رفض برلمان طبرق التصويت على 
منحها الثقة معتبرا أنها ال تلبي طموحات الليبيين في مرحلة حساسة من تاريخ البالد، 
وهو الموقف الذي أثبتت األحداث خالل السنوات الماضية وجاهته على اعتبار أن حكومة 
لتكون  المسلحة  للمجموعات  األخضر  الضوء  منح  في  الفضل«  »صاحبة  كانت  السراج 
في  خاصة  المتكررة  انفالتاتها  مواجهة  على  عاجزة  بقيت  التي  حكومته  شرعية  تحت 

العاصمة طرابلس.

اختالف المواقف اإلقليمية يريح السراج رغم فشله

إلى  خطوة  وال  الوراء  إلى  »خطوتان  قاعدة  ثبوت  ورغم  السراج  أن  المؤكد  الشءي 
اإلقليمي  االختالف  أن  إال  تشكيلها،  منذ  لحكومته  الضعيف  األداء  تبّين  التي  األمام« 
موقع  في  جعله  حوله  المكشوف(  )غير 
النقاط  بعض  يكسب  كيف  وعرف  مريح 
بمنطق »الشرعية الدولية«، رغم أن الحالة 
المصرية تعتبر االستثناء من خالل رفض 
تيارات  مع  التساهل  الشرقي  الشقيق 
اإلسالم السياسي التي تعّمق خالفه معها 
عبدالفتاح  الرئيس  نجاح  بعد  حاد  بشكل 
السيسي في تحجيم تهديداتها من خالل 
الخطوة التي أقدم عليها في يونيو 2013، 
بالده.  في  رسمي  بشكل  حكمها  وإنهاء 
تلك الجماعات بقيت في ليبيا صاحبة نفوذ 
اكتسبتها  ثورية«  »شرعية  على  معتمدة 
بعد اإلطاحة بنظام العقيد معّمر القذافي 

ليس  الوفاق،  حكومة  من  الداخلي  الموقف 
بعيدا عن الموقفين اإلقليمي والدولي، ففي 
غربا  كان  التأييد  داخليا  وروفض،  تأييد  كليهما 
في  االختالفات  احتواء  في  نجاحها  خالل  من 
طرابلس، أما شرقا، فالصورة مكشوفة للجميع 
األمور  بزمام  الماسكة  األطراف  تعترف  ال  حيث 

بتلك الحكومة وال تعتبرها شرعية.
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من خالل مساعدة مكشوفة من المجتمع الدولي، الذي يتحمل المسؤولية الكبرى عما 
آلت إليه األوضاع في ليبيا. وعلى ذلك األساس كان الموقف المصري محترزا من حكومة 
الوفاق ومائال بشكل واضح إلى حكومة الشرق وإلى القائد العسكري القوي فيها خليفة 
عن  تكشف  ال  ومصر  الوفاق  تتوخاها  التي  والدبلوماسية  السياسة  لغة  أن  رغم  حفتر، 
خالف واضح للطرفين، خاصة في ظل الزيارات المتكررة للسراج إلى القاهرة أو إلى الدور 

المصري في المبادرة الثالثية مع كل من تونس والجزائر.
تونس والجزائر لهما رؤية مختلفة. فاألولى كان لصعود اإلسالميين فيها إلى سّدة 
تكون  التي  خياراتهم  وفق  تحّدد  فيها  السياسية  المواقف  أصبحت  الثورة  منذ  الحكم 
اإلسالم  لجماعات  علنا  الداعمين  والقطري  التركي  الموقفين  مع  متقاربة  الغالب  في 
السياسي. وهي في الغالب تبحث عن زاوية الرؤية األممية للمسائل لتخرج من أي حرج 
»الشرعية« الذي  الوفاق اعتمادا على منطق  وعلى ذلك كانت تعّبر عن دعمها لحكومة 
الغالب  المراعية في  الخاصة وغير  الحسابات  إطار  القوية في  الدولية  اختلقته األطراف 
للواقع الداخلي المعّقد. الموقف التونسي عّبر عنه رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد 
في مايو 2016، الذي كان أول مسؤول رسمي عربي يزور طرابلس في إطار حملة الدعم 
لحكومة الوفاق وإعالنه بأن بالده تقف معها معتبرا أن دورها تاريخيا في إحالل السالم 
بليبيا، على الرغم من أن العام 2017، كان بداية انفتاح للسياسة التونسية مع أطراف 
الشرق أيضا في إطار االستراتيجيا الدولية لتقريب الفرقاء وكان الرئيس الباجي قايد 

المشير  التقوا  الذين  بين  من  السبسي 
خليفة حفتر وطرحوا المبادرة الخاصة لحل 
مبادرة  ذلك  بعد  )أصبحت  الليبية  األزمة 

ثالثية(.
عن  بعيدة  ليست  بدورها  الجزائر 
الموقف التونسي الداعم لحكومة السراج، 
أياما  إليها  إلى  زيارة  لألخير  كانت  حيث 
فيها  وأعلن  لمنصبه،  تقلده  بعد  قليلة 
السياسي  لالتفاق  جزائري  دعم  عن 
ليبيا،  في  لألزمة  الرئيسي  الحل  باعتباره 
اإلعالن  تم  التي  الخطوة  رفضت  إنها  بل 

قاعدة  ثبوت  ورغم  السراج  أن  المؤكد  الشيء 
»خطوتان إلى الوراء وال خطوة إلى األمام« التي 
تشكيلها،  منذ  لحكومته  الضعيف  األداء  تبيّن 
إال أن االختالف اإلقليمي )غير المكشوف( حوله 
جعله في موقع مريح وعرف كيف يكسب بعض 

النقاط بمنطق »الشرعية الدولية«.
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عند  حفتر  خليفة  المشير  من  عنها 
االتفاق.  بذلك  العمل  إيقاف  إعالنها 
الميل  رغم  الجزائريين  أن  الفارق  لكن 
الذي يتم تصويره إعالميا نحو طرابلس، 
لكن أعينها كانت مفتوحة شرقا من خالل 
أو  بالجزائر  سواء  عقدت  رسمية  لقاءات 
القطع  عدم  استراتيجية  ضمن  البيضاء 
إلى  بالنظر  معهم  المختلفين  مع  حتى 
والتي  حدودها  على  األمنية  االعتبارات 
بالتأكيد للقوة العسكرية الشرقية أهمية 

كبرى فيها.

القوى الدولية والسراج.. 

االستثناء فرنسي

بغض النظر عن عّما فوجئت به األطراف 
الدولية من ضعف في أداء حكومة الوفاق 

الليبية بقيادة فائز السراج منذ تشكيلها، لكن تلك القوى بقيت محافظة على دعمها 
له في إطار ما تعتبره السلطة الشرعية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات. الحقيقة أن تلك 
القوى كانت جزءا رئيسيا من هندسة االتفاق من أجل اإلسراع في إيجاد جسمي سياسي 
يسّهل لها البحث في إمكانيات »الغنيمة«، فالهدف بالتأكيد كان الربح أكثر منه رغبة 
والهجرة  اإلرهاب  بملفات  عالقة  في  واقتصاديا  أمنيا  الخاص  الربح  ليبيا،  استقرار  في 
الدولية كانت كبيرة، لكن  التي عقدتها األطراف  الفترة، االنتظارات  والنفط. في تلك 
الواقع على األرض الذي لم ُيحسب له حساب، غّير كل تلك االنتظارات ليهرب الموقف 
على  السراج  قدرة  وعدم  التوازن  اختالل  من  تيقنه  بعد  شرقا   2017 منذ  الفرنسي 

ضبط األمور على األرض.
مظاهر الدعم الدولي للسراج بقي ثابتا طوال السنوات التي أعقبت »الصخيرات«، من 
خالل مطالبتها الدائمة لتوفير الظروف المالئمة لحكومة الوفاق لتحقيق االستقرار في 
الواليات  بين   ،2016 المعلن في أغسطس  السداسي  البيان  أهمها  النفطية،  الموانئ 
على  صكا  كان  الذي  المتحدة  والمملكة  وإسبانيا  وفرنسا  وألمانيا  إيطاليا  المتحدة 

بياض لفائز السراج لكسب شرعيته المفقودة على األقل نسبيا في الداخل.
فالبيان السداسي المذكور أعلن بكل وضوح ضرورة إعادة اإلشراف على كل الموانئ 
الوفاق.  حكومة  وهي  الشرعية«  الوطنية  »السلطة  سموها  من  إلى  البالد  في  النفطية 
صدور الموقف في تلك الفترة بالتأكيد كان بإيعاز أممي ومن المبعوث األممي آنذاك 

مارتن كوبلر الذي يعتبر مهندس االتفاق المستعجل في مدينة الصخيرات.
لكن على خالف بقية المواقف الدولية، كانت فرنسا استثناء في المعادلة، حيث كان 
بقيت  لكنها  منها  محترزة  وكانت  المواقف،  توزيع  بمنطق  الوفاق  حكومة  مع  تعاملها 
ملزمة بتصدير مواقف متسقة مع المواقف الدولية األخرى. غير أن الفرنسيين كانوا في 
الواقع ممدودي األيدي أيضا إلى شرق البالد، من خالل مواقفهم اإليجابية من الجيش 
إطار  في  مناسبة  أكثر  في  محطته  باريس  كانت  الذي  حفتر  خليفة  قائده  ومن  الليبي 
التنسيق في عدة ملفات على رأسها التشاور حول المصالحة الوطنية الذي التقى فيه مع 

السراج بإشراف خاص من حاكم اإليليزيه إيمانويل ماكرون.
الواقع في عالقة بحكومة الوفاق الوطني أنها بالتأكيد قد تخرج بسجل حافل بالفشل. 
التسويق الدولي ومحاولة التغطية واإلسناد في أكثر من مناسبة، كلها لم تعط صورة 
والذي  األرض  على  يعيشه  بما  يحكم  الذي  الليبي  بالداخل  عالقة  في  للسراج  إيجابية 
ضحيتها  وراح  الماضي  أغسطس  منتصف  العاصمة  في  وقعت  التي  األحداث  لخصته 
عشرات األبرياء الليبيين، باإلضافة إلى تواصل سطوة المليشيات وعدم توضح الملفات 

االقتصادية للبالد.

بغض النظر عّما فوجئت به 
ضعف  من  الدولية  األطراف 
الوفاق  حكومة  أداء  في 
السراج  فائز  بقيادة  الليبية 
تلك  لكن  تشكيلها،  منذ 
القوى بقيت محافظة على 
دعمها له في إطار ما تعتبره 
المنبثقة  الشرعية  السلطة 

عن اتفاق الصخيرات.
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رمزي زائري 

اتفاق  بموجب  التي تشكلت  السرَّاج،  لحكومة  بداية عسيرة 
العاصمة طرابلس بحرًّا، ومكث  إلى  الصخيرات، عندما وصل 
أمام  للمدينة، بعد إغالق األجواء  التابعة  البحرية  القاعدة  في 
التي كان من المقرر أن يستقلها إلى مطار معيتيقة،  الطائرة 

ثم وقوع اشتباكات بين مؤيدي حكومته ومعارضيها.
خرج  الذي  الرئاسي،  المجلس  تكوين  إعادة  أصبحت  اليوم 
من رحم اتفاق توسطت فيه األمم المتحدة ووقع في ديسمبر 
أعضاء  من  عدد  بين  عليها  متفق  شبه   ،٢01٥ األول  كانون 
مجلس النواب والقوى السياسية في ليبيا، بخاصة بعد انتهاء 
من  عدد  واستقالة  جهة،  من  شهور  منذ  الصخيرات  اتفاق 
في  المجلس  أبداه  الذي  الفشل  عن  فضًلا  الرئاسي،  أعضاء 

السيطرة على األوضاع في العاصمة طرابلس.

وفـاق خــــارج الـوفـاق

المجلس الرئاسي..

أعلن النواب الشروع 
في إعادة هيكلة 

السلطة التنفيذية 
بحيث تصبح مكونة 

من مجلس رئاسي 
برئيس ونائبين ورئيس 

حكومة يعمل على 
تشكيل حكومة وحدة 

وطنية جديدة.
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نواب يطالبون بتغيير الرئاسي

في 30 أغسطس 2018، طالب نحو 80 نائًبا بمجلس النواب الليبي بتغيير المجلس الرئاسي 
لحكومة ”الوفاق الوطني”، وتشكيل آخر مكون من رئيس ونائبين، وقال النواب، في بيان لهم إن 
”المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعد يمثل في نظرنا مفهوم التوافق الوطني المنصوص 

عليه باالتفاق السياسي”.
وأعلن النواب الذين أطلقوا على أنفسهم اسم ”مجموعة داعمي االتفاق السياسي”، الشروع 
ونائبين  برئيس  رئاسي  مجلس  من  مكونة  تصبح  بحيث  التنفيذية  السلطة  هيكلة  ”إعادة  في 
مجلس  قبل  من  الثقة  تنال  جديدة  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  على  يعمل  حكومة  ورئيس 

النواب”.
وعدم  بالبالد  والمؤسساتي  السياسي  االنقسام  حالة  ”استمرار  إلى  مطالبهم  النواب  وعزا 
المنصوص عليها في  إنهائها وإخفاقه في تنفيذ االستحقاقات  الرئاسي على  المجلس  مقدرة 
الرئاسي  المجلس  البيان ”عدم قدرة  وأكد  األمنية”.  الترتيبات  رأسها  وعلى  السياسي  االتفاق 
على بسط سلطة الدولة على المنافذ كافة والسجون وإجراء المصالحة الوطنية ومحاربة الفساد 

وتحسين الوضع المعيشي للمواطن رغم ما حظي به من دعم محلي ودولي”.
المدنيين  حياة  وتعريض  السالح  إلى  باالحتكام  الليبيين  بين  الخالفات  ”حل  النواب  ورفض 
للخطر والبالد لمزيد من الدمار، وأنه ال حل لألزمة الليبية إال عبر الحوار”، داعين األطراف كافة 

ذات العالقة ”إلعالء الروح الوطنية وتغليب المصلحة العامة”.
مجلسي  بدعوة  وذلك  الخطوة  هذه  بدعم  األممية  ”البعثة  تقوم  أن  ضرورة  على  وشددوا 

النواب والدولة للعودة للحوار في أسرع وقت”.
في  آخرون  أعضاء  أصدر  جانبهم،  من 
اسم  أنفسهم  على  أطلقوا  النواب،  مجلس 
وحكومة  الرئاسي  للمجلس  ”الرافضون 
الوفاق”، أعربوا فيه عن دعمهم لبيان النواب 
النواب  وقال  السياسي،  لالتفاق  الداعمين 
الموقف  ”نثمن  بيانهم:  في  ”الرافضون” 
الوطني لزمالئنا النواب والذي نرى فيه فرصة 
لمجلس النواب لتجاوز خالفاته وتوحيد موقفه 

إزاء العملية السياسية”.

رئيس  من  الحالي،  الرئاسي  المجلس  يتكون 
بحكومة  مباشرة  متصل  وهو  نواب،  وتسعة 
الوفاق، التي يترأسها فايز السراج، ويترأس في 

ذات الوقت المجلس الرئاسي.
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انشقاقات

الرئاسي تظهر في أولى الجلسات، وتحديًدا  بدأت الخالفات على مستوى تشكيلة المجلس 
حول ما يتعلق بالمادة )8( من االتفاق السياسي التي فجرت خالًفا حاًدا داخل المجلس، كونها 
من  يوًما   20 بعد  شاغرة  واألمنية  العسكرية  المناصب  فيها  بما  السيادية  المناصب  تعتبر 

التوقيع على االتفاق السياسي وتشكيل المجلس الرئاسي.
»تنتقل  أن:  على  السياسي  االتفاق  في  اإلضافية  األحكام  في  الواردة   )8( رقم  المادة  وتنص 
القوانين  المنصوص عليها في  العليا  والمدنية واألمنية  العسكرية  المناصب  جميع صالحيات 
قيام  ويتعّين  االتفاق،  ”ذا  توقيع  فور  الوزراء  رئاسة  مجلس  إلى  النافذة  الليبية  والتشريعات 
المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ”ذه المناصب خالل مدة ال تتجاوز عشرين )20( يوًما، وفي 
حال عدم اتخاذ قرار خالل ”ذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خالل مدة 

ال تتجاوز ثالثين )30( يوًما، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة«.
علي  العضو  إعالن  حد  إلى  المجلس،  أعضاء  بين  المواقف  وتباين  الخالفات  بلغت  وقد 
القطراني، تعليق عضويته من المجلس الرئاسي بسبب عدم اعتراف المجلس بالقيادة العامة 
الذي  القرار عمر األسود  إقليم ”برق”، بحسب تعبيره، وتبعه في نفس  للجيش وتجاهل حقوق 
المرشحين  من  عدد  على  وتحفظه  المجلس،  عمل  آلية  على  اعتراضه  بسبب  عضويته،  علق 

لحقائب في حكومة السراج، التي لم تنل ثقة البرلمان الليبي المنعقد في طبرق حتى اليوم .
وفي 02 سبتمبر 2017، قدم وكيل وزارة الصحة فى حكومة الوفاق الوطني »د. علي الزناتي«، 
في خطوة مفاجئة، استقالته من منصبه، موجها من خالل رسالة الى رئيس المجلس الرئاسي، 
نقلتها وسائل إعالم محلية، اعتذاره للشعب الليبي بسبب عدم قدرته على تأدية مهامه، مؤكداً 

على أنه في خدمة كل المرضى داخل االراضي الليبية.
األدوية  واستجالب  الخدمات  تقديم  على  مقدرته  عدم  الى  استقالته  سبب  الزناتي  وأرجع 
أي  تقديم  من  تمكنه  وعدم  للمرضى 
مرور  بعد  المسلحة  القوات  لجرحى  مساعدة 
أكثر من 3 أشهر على استالمه لمهامه كوكيل 

لوزارة صحة الوفاق.
أصدر  السراج،  حكومة  ألزمة  تواصل  وفي 
ثالث أعضاء من المجلس، هم فتحي المجبري، 
القطراني، و عمر األسود بيانًا مشتركًا  وعلي 
ما وصفوه بــ« الخروقات التي يمارسها رئيس 

المجلس الرئاسي لالتفاق السياسي«.

عيسى العريبى دعا المبعوث األممي غسان 
وتحديد  الوقت  إضاعة  »عدم  إلى  سالمة 
السياسي  االتفاق  وتعديل  االجتماع  موعد 

في أقرب وقت«.
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إطار  خارج  قرارات  من  السراج  فايز  الرئاسي  المجلس  رئيس  يتخذه  لما  رفضهم  مؤكدين 
صالحياته المنصوص عليها في االتفاق وبصورة فردية واصفين بأنها تؤدي إلى تأزم المشهد 
السياسي واألمني في ليبيا وتلحق الضرر بالمساعي الجادة للوصول إلى الوفاق بين كل الليبيين.

وفي يناير الماضي، قدم نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، استقالته مؤكدا في 
األمنية  المعطيات  ذلك  توضح  كما  الدولة  إدارة  في  الرئاسي  المجلس  »فشل  صحافي،  مؤتمر 

والسياسية على األرض«.
من جهته، أعتبر عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار النيابية عيسى العريبى، إن المجلس 
الرئاسي غير الدستوري بشكله الحالي قد سقط بعد البيان الثالثي لكل من القطراني واألسود 
والمجبري، داعيا المبعوث األممي غسان سالمة إلى »عدم إضاعة الوقت وتحديد موعد االجتماع 

وتعديل االتفاق السياسي في أقرب وقت«.

اتهامات 

تواجه حكومة السراج عالوة على االنشقاقات واالستقاالت، سيال من االتهامات، آخرها ما أورده 
رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عارف النايض، في رسالة سلمها للمبعوث 
اتهم  حيث  تونس،  في  معه  اجتماع  خالل  سالمة  غسان  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص 

حكومة الوفاق بدعم تنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي واصفًا إياه بالموالي للقاعدة وداعش. 
كما أن اتهامات عدة ُوجِّهت إلى حكومة طرابلس بتمهيد األوضاع لتنظيم ”داعش” كعنصر 
كتفسير  وذلك  للزحف،  محاولة  أية  في  طبرق،  جماعة  وبين  بينها  جيوسياسي  وفاصل  تهديد 
166 من مدينة سرت، في فترة من  اللواء  من جانب مراقبين، لقيام حكومة طرابلس بسحب 

الفترات، في العام الماضي، مما كان سبًبا مباشًرا في سيطرة ”داعش” على سرت.
من  مقّرب  ليبي  لسياسي  تصريح  وثمة 
قد  طرابلس،  حكومة  أن  فيه  ذكر  السرَّاج، 
على  قدرتها  تعويق  إلى  أدى  مما  أفلست، 
رواتب  ودفع  المسلحة  الجماعات  تمويل 
انفضاض  إلى  أدى  مما  وعناصرها،  قياداتها 
من  المجموعات  هذه  من  العظمى  الغالبية 

حولها.
كان  العامل،  هذا  أن  إلى  البعض  ويذهب 

المجلس  أعضاء  بيان  قزيط:  القاسم  ابــو 
شرخ  عن  وينم  خطير  تصدع  عن  يعبر  الرئاسي 

في مسار التوافق  يجب تدراكه سريعا.
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وراء تأييد لواء الصمود في مصراتة لحكومة السرَّاج؛ حيث إنه كان سوف يصبح معزواًل 
الصخيرات،  اتفاق  تؤيد  مصراتة،  كتائب  فحتى  لها،  معادًيا  موقًفا  تبنى  قد  كان  لو 

وحكومة السرَّاج، وكذلك المجلس الرئاسي الذي انبثقت عنه.
الرحمن  عبد   ، استشارية،  جهة  وهو  الليبي،  الدولة  مجلس  انتخب  التطورات،  لهذه  تبًعا 
السويحلي، رئيًسا له، وذلك من الجلسة الثانية من دون معوقات، إال أن األمور في طرابلس لم 
تستقر بعد. فبالرغم من إعالن الحكومة في طرابلس مغادرة الحكم ودعوتها لتسليم السرَّاج 
ليكون  السلطة،  أنه يرفض تسليم  أعلن  الغويل  رئيس حكومة طرابلس خليفة  فإن  للوزارات، 
ذلك هو أول ملمح من مالمح تأثيرات التحالفات القائمة في الشرق األوسط على األوضاع الراهنة 

في ليبيا.
فالغويل أحد األطراف المحسوبة على اإلخوان المسلمين في ليبيا، وهؤالء ” وهو أمٌر غير خاٍف 
على أحد ” تلقوا خالل السنوات الماضية، كامل الدعم المادي والعسكري والسياسي من المحور 

التركي القطري.
الجوار  ودول  المغاربي  الجوار  دول  من  متزايدة  انتقادات  من  طرابلس  حكومة  عانت  كما 
التي  ليبيا والمناطق  التنظيمات اإلرهابية وتحول  المتوسطي، سواٌء فيما يتعلق بقضية توطن 
تونس  وكانت  والمقاتلين،  السالح  لتهريب  انطالق  بؤر  إلى  طرابلس  حكومة  عليها  تسيطر 
أكثر من عانت في ذلك، أو نقطة انطالق مهمة للمهاجرين غير الشرعيين، وهو ملف تزايدت 

مخاطره األمنية على أوروبا في اآلونة األخيرة.
وفي سياق متصل، وجه فتحي المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، 

اتهامات ألعضاء بالمجلس الرئاسي، حيث أكد 
أن بعض األطراف في المجلس تساوم عمداء 
بلديات منطقة الهالل النفطي للحصول على 
األساسية  مبادئهم  عن  التخلي  مقابل  موارد 
في دعم المؤسسة العسكرية ونيل حقوقهم.

مشير إلى أن »مساومة من هذا النوع مرفوضة 
وبأن وجودهم في المجلس الرئاسي لضمان 
ذلك«.وجاء هذا خالل اجتماعه، االحد الماضي، 
إجدابيا،  في  النفطي  الهالل  بلديات  بعمداء 

وفق ما نقلت مصادر إعالمية.
إنتقادات  االتهامات، في ظل  وتأتي هذه 
حيث  مؤخرا،  الوفاق  حكومة  طالت  واسعة 
إنتقد المركز الليبي لإلعالم وحرية التعبير، 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، على خلفية إعتداء الميليشيات المسلحة على المشاركين 
اياه  القذافي، محمال  العقيد  الفاتح من سبتمبر« بقيادة  لثورة   48 في االحتفالية بالذكرى 
المسؤولية عن كل الجرائم المرتكبة ضد المشاركين في الحفل لكون الجماعات المسلحة 

المعتدية تابعه له.
باسمه  المعروف  الدباشي  أحمد  مليشيا  مع  الليبية،  الوفاق  حكومة  عقدته  اتفاق  القى  كما 
سيل  تدفق  لوقف  وذلك  صبراتة،  مدينة  في  المليشيات  زعماء  أكبر  أحد  »العمو«،  الحركي 
المهاجرين إلى أوروبا مقابل االعتراف بجماعته ضمن أجهزة األمن الشرعية لدى حكومة الوفاق 
وتزويدها بالسيارات والقوارب ودعمها ماليا، تنديدا واسعا حيث إعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق 
الجماعات  ودعم  أحتواء  صفقات  عقد  في  الوطني  الوفاق  حكومة  سياسات  أن  بليبيا،  اإلنسان 
والتشكيالت المسلحة وعصابات تهريب البشر ومنحهم األموال واالمكانيات واآلليات ومنحهم 
غطاء الشرعية وإسقاط التهم والجرائم الموجهة لها، يعد تجاوزا خطيرا لمعالجة ملف الهجرة 

غير الشرعية.
يبقى األمر في يد االئتالفات اإلقليمية المسيطرة على القوى المختلفة في ليبيا، ولكن 
هذه االئتالفات اإلقليمية تعيش بدورها حالة من االنقسامات، سياسيا وأيديولوجيا، بما 
ال  القوى  هذه  بعض  وأن  خصوًصا  أبدا،  يكون  ان  يمكن  ال  بينها،  فيما  االتفاق  إن  يقول 
من  وأقدر،  أكبر  أخرى  قوى  قبضة  في  األمر  بل  األمور،  هذه  في  السيادي  قراره  يملك 
مصلحتها استمرار هذه الحالة من التفتت والفوضى وعدم االستقرار في ليبيا وغيرها إلى 

عقود طويلة قادمة.

دول  من  متزايدة  انتقادات  من  طرابلس  حكومة  عانت 
فيما  سواٌء  المتوسطي،  الجوار  ودول  المغاربي  الجوار 
ليبيا  وتحول  اإلرهابية  التنظيمات  توطن  بقضية  يتعلق 
بؤر  إلى  طرابلس  حكومة  عليها  تسيطر  التي  والمناطق 

انطالق لتهريب السالح والمقاتلين
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رامي التلغ

مازال سرطان التسليح يضرب جسد ليبيا في العاصمة 
الماضي  التي استمر فيها منتصف أغسطس  طرابلس، 
قتال ألكثر من أسبوعين، بين المجموعات المسلحة التي 
القتلى  عشرات  مخلفة  الرسمية،  المنشآت  استهدفت، 

والجرحى، ومسببة دماراً وضحايا ونازحين.
المعترف بها دوليًا،  الليبية،  الوفاق  وتحت إطار حكومة 
والقائمة منذ نهاية ٢01٥، تنضوي مجموعات عديدة، 
من أبرزها التي تتصارع اليوم على أرض طرابلس، وعجز 
المجلس الرئاسي عن مواجهتها رغم الخطابات والبيانات 

المتكررة التي تندد.

من الوفاق إلى القطيعة

حكومة السراج و ميليشيات طرابلس... 

سرطان التسليح مازال 
يضرب جسد ليبيا في 

العاصمة طرابلس، التي 
استمر فيها منتصف 

أغسطس الماضي قتال 
ألكثر من أسبوعين، بين 

المجموعات المسلحة 
التي استهدفت، 

المنشآت الرسمية، 
مخلفة عشرات القتلى 

والجرحى، ومسببة دمارًا 
وضحايا ونازحين.
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وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق »فايز السراج« قال إّنه »يتواصل مع األطراف 
المتنازعة في طرابلس إلنهاء المواجهات، مؤكداً أّن اللواء السابع الذي خرج كمحور رئيسي 
من معارك طرابلس، لم يعد تابعًا لحكومة الوفاق«، بحسب ما نقلته »روسيا اليوم« بتاريخ 30 
آب )أغسطس( الماضي. وهو ما يثير التساؤالت بشأن حكومة الوفاق، التي كانت تبنت اللواء 

السابع في السابق كقوة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الليبية منذ نيسان )إبريل( 2017.
لجميع  مفاجئة  وبصورة  طرابلس،  اقتحام  من  تمكن  قد  السابع،  اللواء  كان  جهته،  من 
األطراف، رافعًا شعار »تطهير العاصمة من دواعش المال«، ما وضع حكومة الوفاق في موقٍف 
صعب، بسبب التناقضات في تصريحاتها، وألنها شهدت خالل العامين الماضيين خالفاٍت 
الليبي الوطني بقيادة الجنرال  عديدة اتسمت بالتعنت من جهتها في العالقة مع الجيش 
عنها  التخلي  أو  الميليشيات  حماية  بين  الوفاق  حكومة  مواقف  تتأرجح  بينما  حفتر،  خليفة 

بحسب ما كشفته أحداث طرابلس أخيراً.
»التوترات في طرابلس نتيجة تلك االشتباكات تكشف عن  الفرنسية أن  وذكرت اإلذاعة 
أن  موضحة  األمن«،  وتحقيق  مليشياتها  إدارة  في  دوليًا  بها  المعترف  الوفاق  حكومة  عجز 
»اثنتين من المليشيات التي تشتبك هما تابعتان في حقيقة األمر لسلطة المجلس الرئاسي 
الليبي«. ولفتت اإلذاعة الفرنسية إلى أنه من المفارقات أن تلك المليشيات التابعة لحكومة 
الوفاق تتلقى رواتبها منها، إال أن المسمى بالمجلس الرئاسي الليبي التابع للوفاق تنصل 

من المليشيات في بيان، ووصفهم بـ«الخارجين على القانون«.
تلك  نتيجة  طرابلس  في  التوترات 
االشتباكات تكشف عن عجز حكومة الوفاق 
مليشياتها  إدارة  في  دوليًا  بها  المعترف 
،طالبت  اإلطار  نفس  وفي  األمن.  وتحقيق 
ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
حكومة الوفاق الوطني، بممارسة دور فاعل 
لكف يد الميليشيات التي تعمل اسمًيا تحت 
العامة  المؤسسات  مهاجمة  عن  إشرافها، 
عبر  البعثة  وأوضحت  بشؤونها.  والتدخل 
بعض  أن  وفيسبوك  تويتر  على  حسابيها 

تمكن اللواء السابع من اقتحام طرابلس، وبصورة مفاجئة 
لجميع األطراف، رافعًا شعار »تطهير العاصمة من دواعش 
بسبب  صعب،  موقٍف  في  الوفاق  حكومة  وضع  المال«، 

التناقضات في تصريحاتها حوله.
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خاصة في ظل سيطرتها شبه الكاملة على مفاصل الدولة؛ حتى إن إحدى تلك الميليشيات 
السياسي  ضعفها  ظل  في  الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  الجتماع  مؤقتا  مقًرا  وفرت 

وكذلك األمني؛ إذ اعتمد باألساس عليها في بناء مؤسساته األمنية.
قادة  مطاردة  على  يتجرأ  لن  الرئاسي  المجلس  أن  في  فتتمثل  الثانية،  الفرضية  أما 
ممارسات  من  الغاضبة  األطراف  بعض  إلرضاء  التوقيف  أمر  أصدر  إنما  وأنه  الميليشيات، 
فعلية  خطوة  يتخذ  ولن  الميليشيات،  هذه 
معضلة  أمام  سيكون  ألنه  توقيفهم،  في 
يلقي  من  في:  تتمثل  التعقيد  في  غاية 
محلهم؟  يحل  ومن  هؤالء؟  على  القبض 
عليهم  تقوم  األمنية  األجهزة  أن  خاصة 
في األساس، وأن »السراج« لو كان يستطيع 
باتخاذه  لسارع  فعلي ضدهم،  اتخاذ موقف 
يوم حوصر واقتحم منزله من أمير حرب، هو 
هيثم التاجوري، الذي عمل ضابًطا في وزارة 
ستخسر  الوفاق  حكومة  أن  كما  داخليته، 
في  تعويضه  يصعب  قد  قوًيا  حليًفا  بذلك 

هذه الظروف الصعبة والوقت الحرج.

يرى مراقبون أن السراج يحاول الثورة على المليشيات التي 
القضاء  يتم  أن  أو  تأكله  أن  قبل  طرابلس  على  تسيطر 
أظافرها  لتقليم  ذلك  أجل  من  يلجأ  وقد  معا،  عليهما 
القوة  ظل  في  يضعف  السيناريو  هذا  ولكن  شكليا،  ولو 

الضارية التي وصلت لها عناصرها.

المنتشرة  المسلحة  الميليشيات  أفراد 
إشراف  تحت  اسمًيا  العاملة  طرابلس  في 
الوطني،  الوفاق  حكومة  في  الداخلية  وزارة 
يهاجمون المؤسسات السيادية ويمنعونها 

من أداء عملها بشكل فعال.
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  وطالبت 
ليبيا، حكومة الوفاق الوطني، بممارسة دور 
فاعل لكف يد الميليشيات التي تعمل اسمًيا 
المؤسسات  مهاجمة  عن  إشرافها،  تحت 
البيان  وأشار  شؤونها.  في  والتدخل  العامة 
المؤسسات  عمل  في  التدخل  أن  إلى 
أمر  الليبية  الوطنية  الثروة  وفي  السيادية 

خطير ويجب أن يتوقف على الفور.
بين  االرتباط  فك  فإن  مختلف،  سياق  في 
لم  المسلحة  المجموعات  و  الوفاق  حكومة 
ينطلق إثر أحداث طرابلس بل منذ أحداث 
سجن الهضبة األليمة، إذ دفعت الممارسات 
الرئاسي  المجلس  للمليشيات  الالإنسانية 
لالنقالب عليها،خاصة في ظل فشل حكومة 

السّراج في إدارة األزمات المتواصلة.
ومبكًرا  تجرأ  من  أول  المليشيات  وكانت 
في  التاجوري  قام  إذ  نفسه،  السراج  على 
منزل  باقتحام  الماضي  مايو  من   25
كبير  خالف  إثر  بالسالح،  وهدده  السراج 
والسلطات  األدوار  توزيع  بينهما بشأن  وقع 

والصالحيات.
الثورة  يحاول  السراج  أن  مراقبون  ويرى 
على الميليشيات التي تسيطر على طرابلس 
قبل أن تأكله أو أن يتم القضاء عليهما معا، 
وقد يلجأ من أجل ذلك لتقليم أظافرها ولو 
شكليا، ولكن هذا السيناريو يضعف في ظل 
عناصرها،  لها  وصلت  التي  الضارية  القوة 

ليبيا،  للدعم في  المتحدة  طالبت بعثة األمم 
فاعل  دور  بممارسة  الوطني،  الوفاق  حكومة 
اسمًيا تحت  التي تعمل  الميليشيات  يد  لكف 
العامة  المؤسسات  مهاجمة  عن  إشرافها، 

والتدخل في شؤونها.
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محمد بالطيب

جميع  فعلى  ليبيا،  في  المشهد  سمة  االنقسام  يبدو 
سلطة  ومنهكة:  منقسمة  المؤسسات  تبدو  األصعدة 
تنفيذية برأسين، ومصرف مركزي بمحافظين، والجيش 
والوزارات  موحّدة،  قيادة  بال  وغرب  شرق  بين  منقسٌم 
جعل  ما  ومشتتة،  منقسمة  نفسها  الرسمية  واإلدارات 
اقتصادية  أوضاع  إنهاك  تحت  يرزح  ليبيا  في  المواطن 
وضعف  االنقسام  هذا  بسبب  للغاية،  سيئة  وأمنية 
الميليشيات  وسلطة  الفساد  واستشراء  المؤسسات 
وانتعاش  موّحدة  مركزّية  لحكومة  فعلية  سلطة  وغياب 
المبادرات  وتعّدد  والمناطقي  الجهوي  للخطاب  كبير 

األممية واإلقليمية والمحلّية وتداخلها وتراكم فشلها.

بين حفتر والسراج..

أو كيف نفهم األزمة الليبية؟ 

يمكن تصوير المشهد 
الليبي في تنازع 

سياسي بقطبين 
مركزيين، خلفهما 

تتكثّف مجموعة من 
العناصر المتداخلة، 
خليفة حفتر القائد 

العام للجيش الليبي 
في الشرق، وفائز السراج 

رئيس حكومة الوفاق 
الوطني المنبثقة عن 
اتفاق الصخيرات الذي 

رعته األمم المتحدة، غربا 
في العاصمة طرابلس.
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هذا المشهد يمكن تصويره )بشكل اختزالي جدا وعام( في تنازع سياسي بقطبين 
مركزيين، خلفهما تتكّثف مجموعة من العناصر المتداخلة، خليفة حفتر القائد العام 
عن  المنبثقة  الوطني  الوفاق  حكومة  رئيس  السراج  وفائز  الشرق،  في  الليبي  للجيش 

اتفاق الصخيرات الذي رعته األمم المتحدة، غربا في العاصمة طرابلس.
خلف السراج تقف كتل سياسّية بخلفيات متنوعة، وخلف حفتر تقف كتل أخرى بخلفيات 
فالدوافع مختلفة  واحد،  العناصر تحت عنوان  الواقع ال يمكن حصر هذه  أخرى، وفي 
لالصطفاف هنا أو هناك، دوافع تختلف وتتنّوع بين اإليديولوجي والجهوي والحسابات 

السياسية واألمنية والمالية/االقتصادّية.
ورّبما يبدو مشهد الميليشيات، خاصة في الغرب، حقال مهما لفهم المشهد الليبي 
في العمق، حيث ضعف الّدولة وسيطرة السالح على القرار السياسي، واألطماع الدامية 
القوية  السلطة  وغياب  الفوضى  وحالة  المالية  واالعتمادات  االقتصادية  المنافع  حول 
الفاعلة والمؤثرة، فمشكلة الميليشيات التي تبدو أنها قد ُحّلت في الّشرق الليبي عبر 
الليبي الذي تشّكل حول قائده خليفة حفتر، وبثمن باهض جدا من الحروب  الجيش 
والدمار وسنوات أربع من المواجهات والخسائر، هذه المشكلة مازالت قائمة وبشكل 

مؤّثر في الغرب الليبي وتمّثل أحد أهم العناصر المؤثرة في فهم األزمة الليبية.
الوطني  الوفاق  فحكومة  الطرفين،  بين  »الشرعيات«  تنازع  هو  لالزمة،  آخر  عنوان 
األممي  االعتراف  من  شرعيتها  تستمد 
الّشرعّية  غياب  مقابل  في  بها،  والدولي 
موافقة  على  تحصل  لم  حيث  المحلّية 
إلى  طبرق  مدينة  في  المنعقد  البرلمان 
حّد اآلن، في حين تذهب هذه »الّشرعّية 
المحلّية« إلى الحكومة المؤقتة في الّشرق 
والتي تتبع لمجلس النواب ولكنها ال تحظى 

باالعتراف الّدولي وال حتى اإلقليمي.
العودة  من  البّد  الّنقطة  هذه  ولفهم 
التي  وبنوده  ذاته،  الصخيرات  اتفاق  إلى 
القائم  السياسي  الّشكل  هذا  إلى  أفضت 

متنوعة،  بخلفيات  سياسيّة  كتل  تقف  السراج  خلف 
وخلف حفتر تقف كتل أخرى بخلفيات أخرى، وفي الواقع 
ال يمكن حصر هذه العناصر تحت عنوان واحد، فالدوافع 
مختلفة لالصطفاف هنا أو هناك، دوافع تختلف وتتنّوع 
السياسية  والحسابات  والجهوي  اإليديولوجي  بين 

واألمنية والمالية/االقتصاديّة.
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في البالد، فاالتفاق ينص على أّن مجلس النواب )البرلمان( المنعقد في مدينة طبرق 
هو الجسم التشريعي الوحيد في ليبيا )السلطة التشريعّية(، بينما المجلس الرئاسي 
التي  التنفيذي  الجسم  هو  وإيديولوجي  مناطقي  بتقسيم  أعضاء  عّدة  من  المشّكل 
يضطلع  حين  في  البرلمان،  بمصادفة  تحظى  أن  يجب  وطني(  )وفاق  حكومة  يقترح 
مجلس الّدولة وهو المشّكل من بقايا المؤتمر الوطني السابق، بدور استشاري، بينما  
بقيت نقطة الجيش والمناصب العسكرّية العليا خالفّية ومحل تنازع وصراع كبير بين 

الطرفين في ظل بنود غائمة وغير حاسمة وغير متفق عليها.
الرئاسي(  المجلس  (حكومة  أو  السراج  حكومة  على  البرلمان  يصادق  لم  حين  وفي 
المقترحة، وظلت الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله من قرنادة شرق البالد هي 
الحكومة التي تعمل تحت إشراف البرلمان، في حين لم تعر الّدول الغربّية واإلقليمّية 
اعترافها  المتحدة ذاتها(  )بما فيها األمم  »التفصيل« وأعلنت جميعها  أي أهمّية لهذا 
بحكومة السراج ضاربة بعرض الحائط نصوص االتفاق السياسي ذاته الذي كان يمّثل 
خالصة مشاورات ومفاوضات طويلة وشاقة للخروج بالبالد من أزمتها المستفحلة والتي 

ال تبدو أنها قد تأثرت أبًدا بهذا االتفاق.

السراج وحفتر ..مفاتيح األزمة ومالمحها العامة

نفوذ  صراع  الليبية،  لألزمة  العريضة  الخيوط  خريطة  رسم  يمكننا  هنا  من  إذن، 
سياسي وعسكري ومالي وصراع تنازع الشرعيات بين قطبين أّولها يحوم حول خليفة 
السّراج  فائز  حول  يدور  وآخر  البرلمان(  )بتنصيب  الليبي  للجيش  العام  القائد  حفتر 
واالقليميين  الدوليين  الفاعلين  كل  باعتراف  والمحمّية  القوّية  الّدولية  بشرعيته 

المؤثرين في الساحة الليبية.
الليبية، في  العامة لألزمة  المالمح  هذه 
الجميع  معها  يتعامل  الصخيرات،  بعد  ما 
لألزمة،  نهائّية  كمعادلة  وإقليميا(  )دوليا 
تجد  قد  التي  القراءة  هذه  نسبّية  رغم 
نفسها أمام معضالت كبيرة على األرض، 
واضحة  سيطرة  وجود  عدم  وأهمها 
األرض،  على  للطرفين  دقيقة  بخرائط 
الجانبين  بين  العسكري  التماس  فحتى 
يمكن  بين  صارمة  نهائية  لحود  يضع  ال 
متحّولة  »تخوم«  عن  الحديث  تحديدا 
كال  أّن  كما  للجانبين،  وانحسارا  امتدادا 

الصخيرات،  بعد  ما  في  الليبية،  لألزمة  العامة  المالمح 
يتعامل معها الجميع )دوليا وإقليميا( كمعادلة نهائيّة 
نفسها  تجد  قد  التي  القراءة  هذه  نسبيّة  رغم  لألزمة، 
وجود  عدم  وأهمها  األرض،  على  كبيرة  معضالت  أمام 

سيطرة واضحة بخرائط دقيقة للطرفين على األرض.
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الطرفين ال يمسك في يده أوراق نهائية مكتملة الشروط، فخليفة حفتر الذي يسيطر 
عسكريا )مثال( على الحقول النفطّية، لم يتمكن من تحويل عائد الذهب األسود الليبي 
التابعة  النفط  لمؤسسة  وال  المؤقتة(  للحكومة  )تابع  المركزي  البيضاء  مصرف  إلى 
لهذه الحكومة، وكانت ورقة الشرعّية الّدولّية أقوى لصالح مركزي طرابلس ومؤسسة 
النفط في العاصمة غربا، في حين ورغم كل ما تحظى به حكومة السراج من شرعّية 
الليبية،  الخارطة  في  اال على مربعات صغيرة جدا  أنها ال تسيطر عسكرًيا  غير  دولّية 
وحتى في العاصمة طرابلس ذاتها يبدو وضعها قائما على اتفاقات هشة وضعيفة مع 

ميليشيات مسلحة وغير منظمة.
ومع ذلك يرتاح الجميع لهذه المعادلة، التي تبدو اختزالية بشكل كبير، ولكنها في 
المقابل قد تكون خطوة مهمة جدا في تعديل الوضع القائم في ليبيا إذا ما أفضت الى 

اتفاقات صلبة وقابلة للتطبيق.
أبو ظبي ومن بعدها اجتماعات باريس وقريبا  المنطلق كانت اجتماعات  ومن هذا 
مؤتمر باليرمو المنتظر برعاية ايطالّية، ومن هذا المنطلق ذاته يمكننا فهم الرهانات 
الدولّية ولعبة الصراع الخارجي حول ليبيا، فمؤتمر باريس الذي خرج باتفاقات نهائية 
أهمها اجراء انتخابات قبل نهاية العام 2018، قوبل بمعارضة ايطالية صريحة وقوية 
اشرافها،  تحت  جديد  مؤتمر  لعقد  الحقة  تحركات  في  ترجمتها  وحاسمة،  ومعلنة 
زمام  لتستعيد  والّدولية  المحلّية  األصعدة  مختلف  على  كبير  لتحشيد  عبره  وتسعى 
الصراع، جارتها فرنسا،  الجديد على ساحة  الوافد  الليبي من يد  الملف  المبادرة في 
اإليطالي  الرهان  اوراق  تبدو  بينما  حفتر،  خليفة  الجيش  قائد  الى  األقرب  تبدو  التي 
أقرب للسراج وحكومته ومن خلفهما اإلسالميون ومدينة مصراتة بتأثيرها الهام في 

المشهد الليبي.

خليفة حفتر الذي يسيطر عسكريا على الحقول 

الذهب  عائد  تحويل  من  يتمكن  لم  النفطّية، 

األسود الليبي إلى مصرف البيضاء المركزي )تابع 

التابعة  النفط  لمؤسسة  وال  المؤقتة(  للحكومة 

لهذه الحكومة.
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» النواب« و »الدولة « وإعادة
هيكلة السلطة التنفيذية 

ينتظر أن يتم إختيار 
رئيس المجلس

 الرئاسي ونائبيه 
ورئيس البرلمان ورئيس 

الوزراء حسب التوزيع 
الديمغرافي والثقل 

السياسي لإلقاليم 
الثالثة : طرابلس 

وبرقة وفزان.

الحبيب األسود  

إعادة  اإلستشاري  الدولة  ومجلس  الليبي  النواب  مجلس  قرر 
رئيس  من  مكون  رئاسي   مجلس  الى  التنفيذية  السلطة  هيكلة 

ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية.
وأعلن رئيسا لجنتي الحوار عن مجلس النواب، عبدالسالم نصية، 
بشير  للدولة،  األعلى  بالمجلس  السياسي  االتفاق  تعديل  ولجنة 
الهوش، في 31 أكتوبر ٢018 توافق المجلسين  استكمال لقاءات 
لجنتي الحوار في المجلسين وفق المادة )1٢( من االتفاق السياسي 
الموقع من قبل أطراف الحوار الليبي في الصخيرات المغربية يوم 

17 ديسمبر ٢01٥ برعاية األمم المتحدة.
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السلطة  هيكلة  إعادة  مشروع  »إن  مشترك   بيان  في  والهوش  نصية  وقال 
االنقسام  إلنهاء  بامتياز  وطني  مشروع  هو  الدولة  مؤسسات  وتوحيد  التنفيذية 
الحاصل في البالد« موضحين أن »مهمة السلطة الجديدة هي توحيد مؤسسات 

الدولة والتهيئة لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية«.
ودعا البيان »كل أعضاء مجلسي النواب والدولة لتغليب مصلحة الوطن والعمل 
الصعبة  المرحلة  أن يقود هذه  اختيار مجلس رئاسي يستطيع  أجل  بكل جد من 

بعيدا عن الحسابات الجهوية والفكرية والشخصية الضيقة«.
وقال  عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الحوار بالمجلس عبدالسالم نصية  أن 
أمس  أول  إستلم   سالمة   غسان  المتحدة  لألمم  العام  لالمين  الخاص  المبعوث 
االنتهاء  بعد  مكتماًل  التنفيذية  السلطة  هيكلة  اعادة  اتفاق  من  نسخة  األربعاء 
الثانية، مشددا على إن المجلسين اتفقا على العمل على  من االتفاق على المادة 
“إلنهاء  للوزراء  رئاسي موحد مكون من رئيس ونائبين ورئيس  تشكيل مجلس 

االنقسام”،
المشروع إلعادة هيكلة  “هذا  على   اإلتفاق  تم  إنه  المشترك  البيان   في  وجاء 
السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة هو مشروع وطني بامتياز )بغرض( 

إنهاء االنقسام الحاصل في البالد”.
وينتظر أن يتم إختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس البرلمان ورئيس 
الديمغرافي  التوزيع  حسب  الوزراء 
 : الثالثة  لإلقاليم  السياسي  والثقل 

طرابلس وبرقة وفزان .
وتمثل هذه الخطوة إستباقا للذكرى 
الثالثة إلتفاق الصخيرات الممضى في 
ديسمبر 2015 والذي فشل في تحقيق 
اإلنتقال  مرحلة  قيادة  في   ، أهدافه 

السياسي بالبالد 
صادق  الليبي  النواب  مجلس  وكان    
قانون  على    2018 سبتمبر   13 في 
احالته  تتم  ال  أن  على  االستفتاء 
للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات اال 

والدولة  النواب  مجلسي  أعضاء  »كل  البيان  ودعا 
أجل  من  جد  بكل  والعمل  الوطن  مصلحة  لتغليب 
اختيار مجلس رئاسي يستطيع أن يقود هذه المرحلة 
والفكرية  الجهوية  الحسابات  عن  بعيدا  الصعبة 

والشخصية الضيقة«.

 : الرئاسي  المجلس   
ماذا بقي منه ؟
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اختيار  آلية  واعتمد  الطعن،   عدم  لضمان  الالزم  الدستوري  التعديل  اجراء  بعد 
السلطة التنفيدية على أن تتكون من رئيس ونائبين.

المجلس قد  أن  بليحق    النواب عبدالله  باسم مجلس  الرسمي  الناطق  وقال   
اتفق في جلسته الطارئة على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة االوضاع في مدينة 

طرابلس.
للمفوضية  احالته  تتم  أن ال  البرلمان صادق  قانون االستفتاء على  أن  وأضاف 
الالزم لضمان عدم  الدستوري  التعديل  اجراء  اال بعد  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
الطعن ليطوي بذلك مرحلة من الجدل الواسع حول هذا القانون المؤهل لتنظيم 

إستفتاء شعبي على مسودة الدستور
آلية  اعتماد  أيضًا  اليوم  تم   ”: قال  جديد  رئاسي  مجلس  إختيار  وبخصوص 
مع  بالتشاور  الوطني  الوفاق  لحكومة  جديد  رئاسي  مجلس  اختيار  في  االقاليم 

مجلس الدولة”.
المجلس توصل  إن  أفحيمة،  الليبي، صالح  النواب  قال عضو مجلس   ، ذلك  الى 
جديد  رئاسي  مجلس  اختيار  في  األقاليم  آلية  اعتماد  إلى  الطارئة،   جلسته  خالل 

لحكومة الوفاق الوطني.
وأضاف أن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة األوضاع األمنية في 

األطراف  كل  ودعوة  طرابلس،  مدينة 
أجل  من  طبرق  إلى  للقدوم  السياسية 
الوصول إلى حلول جذرية لألزمة وقطع 

الطريق أمام تدخالت المغرضين.
وأصدر المجلس بيانا من خالله جميع 
االطراف السياسية لإلتجاه الى مقره في 
جذرية  لحلول  الوصول  أجل  من  طبرق 
لالزمة وقطع الطريق امام تدخالت من 

وصفهم بـ” المغرضين “.
للطريق  “قطعا  أنه   البيان  في  وجاء 
أمام كل المغرضين من الداخل والخارج 

قرر  مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة األوضاع 
األمنية في مدينة طرابلس، ودعوة كل األطراف السياسية 
جذرية  حلول  إلى  الوصول  أجل  من  طبرق  إلى  للقدوم 

لألزمة وقطع الطريق أمام تدخالت المغرضين.
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المؤسسات  توحيد  اتجاه  في  ودفعا 
أثقل  الذي  السياسي  االنقسام  وإنهاء 
الظروف  على  سلبا  وأثر  الدولة  كاهل 
المعيشية للمواطن؛ فإن مجلس النواب 
المعنية  السياسية  األطراف  كل  يدعو 
القدوم  إلى  السياسي  االتفاق  بتنفيذ 
والجلوس في مدينة طبرق دار السالم 
الوساطات  أمام  الطريق  قطع  أجل  من 
أنها  الواضح  من  أصبح  التي  الخارجية 
إيجاد  على  المقدرة  دون  األزمة  تدير 

حل جذري لها”.
وبعد  األساس  هذا  “وعلى  وأضاف، 
مجال  يدع  ال  بما  التجربة  أثبتت  أن 
يمكن  ال  الليبية  االزمة  حل  بأن  للشك 
األطراف  من  أي  بإقصاء  يكون  أن 
يكون  أن  يجب  وإنما  السياسية، 
نتيجتها  تكون  توافقات  إلى  بالوصول 
الخدمية  المؤسسات  توحيد  الحتمية 
تعمل  وطنية  وحدة  حكومة  تحت 
التشريعية  لالنتخابات  التحضير  على 

والرئاسية وتشارك فيها كل التيارات واالطياف السياسية بدون استثناء”.
بتشكيل  النواب،  مجلس  رئاسة  هيئة  تفويض  على  باالتفاق  االجتماع  وانتهى 
لجنة لمتابعة األحداث في العاصمة طرابلس، ومعالجتها وفرض األمن والتواصل 
مع كافة األطراف المحلية والدولية من أجل انهاء األزمة، وإعادة األمن واالستقرار 

فيها.
وفي ذات السياق ، طالب 80 نائًبا بمجلس النواب الليبي بتغيير المجلس الرئاسي 
لحكومة “الوفاق الوطني”، وتشكيل آخر مكون من رئيس ونائبين، وقال النواب، 
نظرنا  في  يمثل  يعد  لم  الحالي  بوضعه  الرئاسي  “المجلس  إن  لهم  بيان  في 

مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه باالتفاق السياسي”.
االتفاق  داعمي  “مجموعة  اسم  أنفسهم  على  أطلقوا  الذين  النواب  وأعلن 
السياسي”، الشروع في “إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من 
مجلس رئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة 

وطنية جديدة تنال الثقة من قبل مجلس النواب”.
والمؤسساتي  السياسي  االنقسام  حالة  “استمرار  إلى  مطالبهم  النواب  وعزا 
بالبالد وعدم مقدرة المجلس الرئاسي على إنهائها وإخفاقه في تنفيذ االستحقاقات 

المنصوص عليها في االتفاق السياسي وعلى رأسها الترتيبات األمنية”.
على  الدولة  سلطة  بسط  على  الرئاسي  المجلس  قدرة  “عدم  البيان  وأكد 
المنافذ كافة والسجون وإجراء المصالحة الوطنية ومحاربة الفساد وتحسين الوضع 
المعيشي للمواطن رغم ما حظي به من 

دعم محلي ودولي”.
الخالفات  “حل  النواب  ورفض 
السالح  إلى  باالحتكام  الليبيين  بين 
للخطر  المدنيين  حياة  وتعريض 
حل  ال  وأنه  الدمار،  من  لمزيد  والبالد 
داعين  الحوار”،  عبر  إال  الليبية  لألزمة 
“إلعالء  العالقة  ذات  كافة  األطراف 
المصلحة  وتغليب  الوطنية  الروح 

العامة”.
تقوم  أن  ضرورة  على  وشددوا 

المجلس  بتغيير  الليبي  النواب  بمجلس  نائًبا   80 طالب 
الرئاسي لحكومة “الوفاق الوطني”، وتشكيل آخر مكون 
من رئيس ونائبين، وقال النواب، في بيان لهم إن “المجلس 
الرئاسي بوضعه الحالي لم يعد يمثل في نظرنا مفهوم 

التوافق الوطني المنصوص عليه باالتفاق السياسي”.

رئيس  صالح  عقيلة 
مجلس النواب 
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هذه  بدعم  األممية  “البعثة 
مجلسي  بدعوة  وذلك  الخطوة 
النواب والدولة للعودة للحوار في أسرع 

وقت”.
من جانبهم، أصدر أعضاء آخرون في 
أنفسهم  على  أطلقوا  النواب،  مجلس 
الرئاسي  للمجلس  “الرافضون  اسم 
عن  فيه  أعربوا  الوفاق”،  وحكومة 
لالتفاق  الداعمين  النواب  لبيان  دعهم 

السياسي.
في  “الرافضون”  النواب  وقال 
الوطني  الموقف  “نثمن  بيانهم: 
فيه فرصة  والذي نرى  النواب  لزمالئنا 
لمجلس النواب لتجاوز خالفاته وتوحيد 

موقفه إزاء العملية السياسية”.
الحالي،  الرئاسي  المجلس  أن  يذكر 
وهو  نواب،  وتسعة  رئيس  من  يتكون 

ذات  في  ويترأس  السراج،  فايز  يترأسها  التي  الوفاق،  بحكومة  مباشرة  متصل 
الوقت المجلس الرئاسي.

المجبري  وفتحي  القطراني  علي  وهم   ، المجلس  رئيس  نواب  من  ثالثة  وقدم 
أفقده  مما   ، عضويته  األسود  عمر  النائب  وعلق   ، إستقاالتهم  الكوني  وموسى 

المجلس الرئاسي شرعيته ، 
  2016 يناير  في  أعلن   انتظار،  بعد طول  المنتخب  الليبي  النواب  وكان مجلس 
رفضه لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة األمم المتحدة، مصوتا ضدها 

في جلسة علنية عقدها بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق.
التي عقدت بعد طول غياب بسبب  الجلسة  أعضاء شاركوا في   104 بين  ومن 
عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم، صوت 89 عضوا على رفض مقترح حكومة 
حكومة  تشكيل  بإعادة  وطالبوا  الرئاسي  مجلسها  من  المقدم  الوطني  الوفاق 
32 كما هو في حكومة رجل  17 حقيبة وزارية فقط بدال من  مصغرة مكونة من 
علي  من  النواب  مجلس  وطلب  أيام.  عشرة  خالل  السراج،  فائز  الليبي  األعمال 
إنهاء  الجديدة،  للحكومة  الرئاسي  المجلس  عضَوي  األسود،  وعمر  القطراني 
زوال  بعد  فيه مجددا  لممارسة عملهما  والعودة  المجلس  تعليق عضويتهما في 

أسباب التعليق.
وألغى المجلس المادة الثامنة في األحكام اإلضافية لالتفاق السياسي الذي تم 
الصخيرات  منتجع  في  الماضي  العام  نهاية  المتحدة  األمم  بعثة  برعاية  توقيعه 

البرلمان  عن  ممثلين  بين  بالمغرب 
بصالحيات  والمتعلقة  والسابق،  الحالي 
المناصب العسكرية والمدنية واألمنیة 

العلیا.
رفض   ، ذاته  العام  من  أغسطس  وفي 
الثقة لحكومة  الليبي منح  النواب  مجلس 
السراج،  فايز  برئاسة  الوطني  الوفاق 
مصغرة  وزارية  تشكيلة  بتقديم  مطالبا 
لمجلس  أخيرة  كفرصة  وقت  أقرب  في 

رئاسة هذه الحكومة.
وصوت 61 عضوا على رفض منح الثقة 
12عضوا،  عليها  وافق  بينما  للحكومة، 
وامتنع 28 عضوا عن التصويت من أصل 
101 حضروا الجلسة.وقال عضو مجلس 

خالد المشري رئيس 
مجلس الدولة 

 عبد السالم نصية 
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النواب الليبي طارق الجروشي قوله إن التشكيلة التي تقدم بها السراج معيبة وال 
تلبي طموح الليبيين، وفق تعبيره.

وأضاف أن بعض أعضاء مجلس النواب طالبوا السراج بتقديم حكومة مصغرة، 
بينما طالب البعض اآلخر باعتبار المجلس الرئاسي كامال غير قانوني.

طبرق  في  المنعقد  البرلمان  رئيس  صالح  عقيلة  رفض   2016 ابريل  وفي 
االعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه إذا لم تحصل 
على ثقة نواب البرلمان ،وقال  إنه لن يعترف بالمجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة 
الموقع  السياسي  االتفاق  وتضمين  النواب  مجلس  من  الثقة  نيلهما  بعد  إال  عنه 
الى   الرئاسي  المجلس  ،داعيا   المغربية ضمن اإلعالن الدستوري  في الصخيرات 
قيام  ثم  ومن  لقبولها،  الوطني  الوفاق  حكومة  لمرشحي  الذاتية  السير  تقديم 
أعضاء الحكومة بحلف اليمين أمام مجلس النواب إلضفاء الصبغة الشرعية عليها.

»المليشيات  حماية  تحت  طرابلس  في  الوفاق  حكومة  عمل  صالح  ورفض 
وسائر  الدستوري  واإلعالن  السياسي  لالتفاق  »منافيا  ذلك  واعتبر  المسلحة«، 

القوانين واألعراف«
في   2015 ديسمبر   في  ووقع  المتحدة  األمم  رعته  اتفاق    عن  الوفاق  حكومة  ونشأت 

الصخيرات في المغرب، وتتولى إدارة شؤون 
البالد لكنها غير قادرة على فرض سلطاتها 
معارضة  بسبب  المناطق،  مجمل  على 

الحكومة المنافسة في شرق البالد.
ويعتبر البرلمان الليبي أن حكومة الوفاق 
غير دستورية ، ولم تحظ بتزكية منه ، وهي 
من  منصبة  وتعتبر   ، شرعية  غير  بالتالي 

الخارج 
مجلس  بين  توافق  يحصل  مرة  وألول 
النواب المنتخب ، ومجلس الدولة اإلستشاري 
عبر  التنفيذية  السلطة  هيكلة  إعادة  على   ،
أدوات جديدة من شأنها أن تطيح ، في حال 

تنفيذها بالمجلس الرئاسي وحكومته ،

رفض صالح عمل حكومة الوفاق في طرابلس تحت حماية 
لالتفاق  »منافيا  ذلك  واعتبر  المسلحة«،  »المليشيات 

السياسي واإلعالن الدستوري وسائر القوانين واألعراف«
المتحدة  األمم  رعته  اتفاق    عن  الوفاق  حكومة  ونشأت 

ووقع في ديسمبر  2015 في الصخيرات في المغرب.

إتفاق الصخيرات : 
الفشل
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محمد قجوم


