
1 الخميس  20  ديسمبر 2018             العدد: 59 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الخميس   ٢٠  ديسمبر  ٢٠١٨نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية العدد: ٢٠٥٩  صفحة

في ذكراه الثالثة:

هل تحول اتفاق الصخيرات 
إلى جزء من الماضي؟

االشراف: أحمد نظيف -   االخراج: عبد الحميد الدبار



2 الخميس  20  ديسمبر 2018             العدد: 59 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

عبدالباسط غبارة      

وغياب  والعنف  الفوضى  دوامة  في   ،2011 العام  منذ  ليبيا  دخلت 
الدولة، وقد تصاعد الصراع بين القوى الداخلية منذ مايو 2014، 
حيث انقسمت البالد إلى معسكرين كبيرين، امتلك كل منهما أدواته 
الى وجهة  البالد  تحولت  ذلك  مع  وبالتزامن  والعسكرية،  السياسية 
األمنية  األوضاع  وباتت  التهريب  وعصابات  االرهابية  للتنظيمات 

فيها تشكل خطرا إقليميا ودوليا. 
األزمة  لحل  الجهود  تسارعت  المتفجرة،  األوضاع  لهذه  ونتيجة   
الليبية، حيث إتضحت الرغبة الدولية في سد حالة الفراغ السياسي 
لألطراف  النظر  وجهات  بين  التقريب  على  بالعمل  وذلك  ليبيا،  في 
شكل  على  واالتفاق  الديمقراطي  التحول  مسار  وتعزيز  المختلفة، 
مواجهة  على  قادرة  سلطة  إساء  يضمن  بما  السياسية،  العملية 

التحديات. 

نظــــــرة
على اتفاق الصخيرات

تسارعت الجهود لحل 
األزمة الليبية، حيث 

إتضحت الرغبة الدولية 
في سد حالة الفراغ 

السياسي في ليبيا، 
وذلك بالعمل على 

التقريب بين 
وجهات النظر 

لألطراف المختلفة. 
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اتفاق الصخيرات
وتجاوز  الصدع  لرأب   2014 العام  نهاية  ليبي  حوار  إلطالق  المتحدة  األمم  واتجهت 
وأجنبية  الحوارعواصم عربية  . وجال  ليبيا،  إليه  انجرت  الذي  السياسي واألمني  االنقسام 
اتفاق سياسي  إلى توقيع  لينتهي  الوطني  النواب والمؤتمر  من خالل ممثلين عن مجلس 
الصخيرات  مدينة  في   ،2015 عام  من  ديسمبر  من   17 في  مرات  خمس  تعديله  بعد 

المغربية بين ممثلي الطرفين. 
بين  السياسي  االتفاق  توقيع  )أونسميل(،  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  ورعت 
الطرفين المتنافسين، الذي ُيمهد الطريق إلنهاء الصراع بين الحكومتين المتنافستين 
الزمة  اجراءات  من  يلزم  ما  التخاذ  أهال  تكون  توافقية  حكومة  تشكيل  إلى  والتوصل 
الليبية،  المدن  بعض  في  له  قدم  موطئ  وجد  الذي  اإلسالمي  التطرف  خطر  لمواجهة 

ومكافحة الهجرة غير النظامية. 
ووقع على ھذا االتفاق كافة أطراف الحوار السیاسي اللیبي، بمن فیھم ممثلون عن 
مجلس النواب المعترف به دولیا في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، فضال 
عن عدد من المستقلین وممثلي األحزاب السیاسیة والبلدیات والمجتمع المدني

العام،  الوطني  المؤتمر  في  العضو  المخزوم،  صالح  االتفاق  على  الموقعین  أبرز  ومن 
السابق  الرئیس  العبار  ونوري  به،  المعترف  البرلمان  في  العضو  شعیب  ومحمد 
ایضا،  البرلمان  في  العضو  بشاغا  وفتحي  لالنتخابات،  العلیا  الوطنیة  للمفوضیة 
قبل أن یوقعه أیضا أعضاء البرلمانین، وھم نحو 80 عضوا من البرلمان الذي یضم 
188 عضوا، ونحو 50 عضوا من المؤتمر الوطني العام الذي یضم 136 عضوا، اضافة 

إلى شخصیات سیاسیة أخرى وممثلین عن المجتمع المدني. 
وزير  من  كل  التوقيع،  مراسم  وحضر 
مزوار،  الدين  صالح  المغربي،  الخارجية 
أوغلو،  جاويش  مولود  التركي،  ونظرائه 
والقطري،  البكوش،  الطيب  والتونسي، 
باولو  واإليطالي،  العطية،  محمد  بن  خالد 
مانويل  خوسيه  واإلسباني،  جينتيلوني، 
المبعوث  جانب  إلى  مارغايو،  غارسيا 

األممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر. 
والدوليون  الليبيون  المتحدثون  وأجمع 
مراسيم  خالل  تباعا  الكلمة  تناولوا  الذين 

لهذا  ليبية  أطراف  عدة  أبدتها  التي  المعارضة  رغم 
االتفاق اال انه حظي بترحيب الدول الغربية والمنظمات 
االنقسام  حالة  إلنهاء  يمهد  أنه  اعتبرت  التي  الدولية 

والفوضى التي عصفت بالبالد منذ سنوات.
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التوقيع على صعوبة المرحلة المقبلة وضرورة حل القضايا العالقة بالحوار. 
اللیبیة  الحكومة  إن  كلمته  في  كوبلر،  مارتن  لیبیا،  إلى  األممي  المبعوث  وقال 
الجدیدة یجب أن تولي اھتمامھا بقضایا الشعب. وأفاد بأن اتفاق الصخیرات بدایة 
الدولي سیواصل دعم  المجتمع  أن  إلى  دولة دیمقراطیة، مشیرا  لبناء  رحلة صعبة 
ولكن  األطراف،  كل  یرضي  ال  الصخیرات  اتفاق  أن  وأعلن  اللیبیة.  الوفاق  حكومة 

البدیل أسوأ بكثیر. 
ورغم المعارضة التي أبدتها عدة أطراف ليبية لهذا االتفاق اال انه حظي بترحيب الدول 
الغربية والمنظمات الدولية التي اعتبرت أنه يمهد إلنهاء حالة االنقسام والفوضى التي 

عصفت بالبالد منذ سنوات وأنه يمثل الحل ألمثل إلرساء السالم واإلستقرار.
بتوقيع  يرحب  الذي   2259 رقم  قراره  األمن  مجلس  أصدر   ،2015 ديسمبر   23 وفي 
الدول  جميع  األمن  مجلس  قرار  ودعا  بالمغرب.  الصخيرات  في  الليبي  السياسي  االتفاق 
العام  لألمين  الخاص  الممثل  يبذلها  التي  الجهود  دعم  إلى  المتحدة  باألمم  األعضاء 
المتحدة على وضع حزمة منسقة من  الليبية وبعثة األمم  ليبيا، والعمل مع السلطات  في 

الدعم لبناء قدرة الحكومة.
العربية،  الجامعة  بمقر  اجتماع  العرب في  الخارجية  وزراء  2015، دعا  25 ديسمبر  وفي 
المغربية.  الصخيرات  بمدينة  وقع  الذي  الليبي  السياسي  االتفاق  الحترام  األطراف  كافة 
وأعرب الوزراء في بيان بشأن تطورات الوضع في ليبيا، عن األمل في أن »ينهي هذا االتفاق 
معاناة الليبيين، ويفتح المجال للبدء في مرحلة جديدة تتضمن تحقيق تطلعات الشعب 

الليبي في األمن واالستقرار«. ودعوا »أولئك 
سرعة  إلى  االتفاق  على  يوافقوا  لم  الذين 
االنخراط في ركب الوفاق الوطني الليبي«.

بنود اتفاق الصخيرات
بين  الموقع  السياسى  االتفاق  يعد 
فى  الصخيرات  منتجع  فى  الليبية  األطراف 
أهم  أحد   ،2015 ديسمبر   17 المغرب 
المرتكزات التى يمكن على أساسها إيجاد 
تشكيل  على  االتفاق  وينص  لألزمة.  حل 
انتقالية  مرحلة  تقود  وطنى  وفاق  حكومة 

ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رعت 
بين  السياسي  االتفاق  توقيع  )أونسميل(، 
الطريق  يُمهد  الذي  المتنافسين،  الطرفين 
المتنافستين  الحكومتين  بين  الصراع  إلنهاء 

والتوصل إلى تشكيل حكومة توافقية. 
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تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية بعد عام، وتوسيع المجلس الرئاسى الليبى ليتكّون من 
تسعة أشخاص، رئيس وخمسة نواب وثالثة وزراء دول.

مجلس  وهي  رئيسية،  دولة  مؤسسات  ثالث  من  تتشكل  السلطة  أن  على  ينص  كما 
النواب ويمثل السلطة التشريعية، ومجلس الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية 
العليا  واألمنية  والمدنية  العسكرية  المناصب  صالحيات  كافة  وتنتقل  رئاسى،  ومجلس 
فور  الرئاسى  المجلس  إلى  النافذة  الليبية  والتشريعات  القوانين  فى  عليها  المنصوص 

توقيع االتفاق، ويتم اتخاذ أى قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء.
المواد  الصخيرات عدد من  الموقع فى  السياسى  النهائية لالتفاق  المسودة  وتضمنت 
األمنية  والترتيبات  الثقة  بناء  وتدابير  الوطنى  الوفاق  وحكومة  الحاكمة،  المبادئ  تناولت 
والدعم  للدولة  األعلى  والمجلس  المتخصصة  والمجالس  والهيئات  الدستورية  والعملية 
التركيز  الحاكمة  بالمبادئ  المتعلق  الجزء  وشمل  والمرفقات.  الختامية  واألحكام  الدولى 
والفصل  الدستورى  واإلعالن  السياسية  بالعملية  وااللتزام  البالد  وحدة  حماية  على 
التشريعية  السلطة  واعتباره  النواب  مجلس  شرعية  على  والتأكيد  الثالث  السلطات  بين 

الوحيدة فى البالد خالل الفترة االنتقالية.
الوافق  بحكومة  الخاص  الجزء  وتضمن 
تشكيلها  على  ركزت  مواد  عدة  الوطنى 
ومدة  ومهامها  أعضائها  اختيار  ومعايير 
مجلس  رئاسة  واختصاصات  واليتها 
وجاء  الوزراء.  مجلس  واختصاصات  الوزراء 
فى  الثقة  بناء  بتدابير  المتعلق  الجزء 
المعنية  األطراف  تحديد  تتضمن  مواد 
حكومة  ودور  وتعهداتهم  والتزاماتهم 

الوفاق الوطنى فى رعايتها وصونها.
بالترتيبات  المتعلق  الجزء  واحتوى 
وقف  ترتيبات  تركز  مواد  على  األمنية 
بانسحاب  الخاصة  والترتيبات  النار  إطالق 
التشكيالت المسلحة ودور حكومة التوافق الوطنى فى اتخاذ التدابير الالزمة ودور الهيئات 
السالح وضبط  الجمع  األمر، خاصة عملية  الدولى فى هذا  المجتمع  بالتعاون مع  األخرى 

الوضع األمنى واإلنسانى.
لالنتهاء  الدستورية  العملية  إنجاز  فى  األطراف  دور  الدستورية  العملية  مواد  وأكدت 
لصياغة  التأسيسية  الهيئة  استقالل  واحترام  الحياد  والتزام  االنتقالية  المرحلة  من 
إنجاز  لسرعة  ودعوتها  الوطنى  الوفاق  حكومة  مع  لها  الدعم  وتقديم  الدستور  مشروع 
ثالث  االمتخصصة  والمجالس  بالهيئات  المتعلق  الجزء  تضمن  فيما  الدستور.  مشروع 
مواد تضمنت تشكيل مجلس أعلى لإلدارة المحلية وهيئة إلعادة اإلعمار ومجلس الدفاع 
مواد تضمنت  على  للدولة  األعلى  بالمجلس  الخاص  الجزء  فيما تضمن  القومى،  واألمن 
لمسودة  الختامية  األحكام  وشملت  الزمنية.  ومدته  ب  المنوطة  ومهامه  صالحياته 
واالنتقالية  السياسية  العملية  حول  األطراف  كافة  التزامات  حددت  مواد  النهائي  االتفاق 

وواجباتهم. 
وحمل اتفاق الصخيرات آمااًل واسعة الستعادة االستقرار فى الدولة الليبية التى تحولت 
الجماعات  بين  للصراعات  ساحة  إلى  االزمة،  اندالع  أعقبت  التي  السنوات  مدار  على 
السياسى  والتناحر  األمنى  الفراغ  حالة  استغلت  التى  اإلرهابية  للجماعات  ومالذ  المسلحة 

فى ترسيخ أقدامها والسيطرة على ما يزيد على عشرين بالمائة من التراب الليبى.
الليبية في  السياسي بين األطراف  لكن وبعد مرور ثالث سنوات على توقيع االتفاق 
الصخيرات المغربية، بات واضحا أن االتفاق لم يتعَد الورق الذي كتب عليه، مع صعوبة 
تلك  أو  وطنية  بمساٍع  تعديله  محاوالت  كل  فشل  ذلك  على  ودل  األرض،  على  تطبيقه 
من  الرغم  وعلى  الوطني،  الوفاق  حكومة  أن  حتى  المتحدة.   األمم  برعاية  جرت  التي 
واقعية  آخر على عدم  دلياًل  االتفاق، كانت  لها كأحد مخرجات هذا  الدولية  المساندة 
أن  بدل  الصراع  في  طرفًا  لتصبح  األزمات  وسط  الوقت  مرور  مع  وقعت  فقد  االتفاق، 

تكون عامل وفاق.

مع مرور ثالث سنوات على توقيع االتفاق السياسي بين 
واضحا  بات  المغربية،  الصخيرات  في  الليبية  األطراف 
أن االتفاق لم يتعَد الورق الذي كتب عليه، مع صعوبة 

تطبيقه على األرض.
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شريف الزيتوني

لم يكن المواطن الليبي قبل 8 سنوات يفّكر للحظة أن 
في  اإلقليمية  القوى  تتقاذفه  أو  مشردا  أو  مهجرا  يكون 
نحو  أغلبها  يتجه  كثيرة  أمواج  نحو  النفوذ  صراع  إطار 
الليبية  الحالة  تكون  أن  يتصّور  عاقل  يكن  ولم  الغريق. 
الكبيرة  والشعارات  اآلمال  بعد  اليوم،  عليه  هي  ما  على 
الشباب  من  جزء  أذهان  في  »الفبرايريون«  زرعها  التي 
الليبي. لكن والحالة كما يرى الجميع، كان من الطبيعي أن 
يكون لمن هندس لحظة التخريب خارجيا سْعٌي للترقيع 
المبادرات في إطار حفظ ماء الوجه نظرا للحالة  ببعض 
الصعبة التي عليها ليبيا ولحاجة تلك القوى إلى استقرار 
جزئي يبعد شبح اإلرهاب ويخفف من أزمة الهجرة ويعيد 

أمال في اقتصاٍد مهمٍّ أعينهم عليه جميعا.

 هل كان »الصخيرات« ضرورة؟
الليبيون وخارطة المبادرات...

المبادرات التي طرحت 
أمام الليبيين منذ 2011 

كثيرة. أغلبها في ظاهره 
تشجيع على الحل، وباطنه 

تدخل لمصالح خاصة. من 
فرنسا إلى إيطاليا إلى 

الواليات المتحدة إلى دول 
اإلقليم؛ الجميع يصور نفسه 
الحزين على الوضع الليبي، 
والحقيقة أن األغلبية كانت 

سببا في ذلك الحزن.
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أمام  طرحت  التي  المبادرات 
الليبيين منذ 2011 كثيرة. أغلبها 
الحل،  على  تشجيع  ظاهره  في 
وباطنه تدخل لمصالح خاصة. من 
الواليات  إلى  إيطاليا  إلى  فرنسا 
الجميع  اإلقليم؛  دول  إلى  المتحدة 
الوضع  على  الحزين  نفسه  يصور 
األغلبية  أن  والحقيقة  الليبي، 
مع  الحزن،  ذلك  في  سببا  كانت 
بعض االستثناءات في ذلك طبعا. 
جدال  واألكثر  األهم  الخطوة  لكن 
خطوة  هي  أيضا،  لألسئلة  وطرحا 
اتفاق الصخيرات، الذي مأل الدنيا 
وشغل الناس داخل ليبيا وخارجها، 
األخير  الحل  أنه  أساس  على 
السياسية  األزمات  كل  في  تسببت  التي  السياسي  االنسداد  حالة  من  للخروج  لليبيين 

واألمنية.
الدولية في  القوى  الليبيين هو عملية تسويقية من بعض  اتفاق لكل  بأنه  القول  طبعا 
البالد.  في  مشاريعها  لتمرير  منها  عنه  مرضيا  يكون  لكيان  شرعية  أي  عن  البحث  إطار 
معينة  ألطراف  حلقة  مجّرد  كان  به،  أحيطت  التي  اإلشهار  عمليات  ورغم  فالصخيرات 
يهيمن عليها التيار اإلسالمي، دون أخذ في االعتبار بقية الحساسيات الليبية ذات القيمة 
االعتبارية والرمزية في البالد، باإلضافة إلى كونه اختار أن يكون معاديا لمعسكر الجيش 
الذي اختار العمل األرض في إطار الحرب على اإلرهاب أكثر من تركيزه على األقل في تلك 

الفترة على الجابن السياسي.
موقف مجموعات الصخيرات من الجيش وقياداته في تلك الفترة يفهم في إطار سحب 
الجيش  اكتسبها  التي  الشعبية  جيدا  يدركون  كانوا  المغرب  في  فالمجتمعون  البساط. 
الليبي وقياداته في المنطقة الشرقية في إطار الحرب على اإلرهاب، ويعرفون جيدا أن في 
ذلك كسب سياسي ينضاف إلى الكسب العسكري، ألن المنطق يقول أن النهاية سياسية 
بالذاكرة  العائد  لكن  كبير.  بشكل  فيها  الرابح  كان  الفترة  تلك  في  والعسكر  باألساس، 
بين  خارجية،  تدخالت  حتمية  أمام  كان  البالد  واقع  أن  يكتشف   ،2015 العام  قبل  ما  إلى 
ليتحمل  كان  ما  فالبلد  الليبيين.  في  نفسية  ولو  رّجة  إيجاد  أجل  من  وإغراءات  ضغط 
الصخيرات  لمسار  الرافضين  حتى  أنه  الحقيقة  الفترة.  تلك  من  أكثر  الجمود  ذلك  كل 
األطراف،  كل  برضى  تتم  لمشاورات  قطعيا  رافضين  يكونوا  ولم  األمر،  لهذا  متفهمون 
المتصلة  المصيرية،  المسائل  في  الفصل  الكلمة  لليبيين  تكون  أن  فقط  شرطهم  كان 
بالجيش والمصالحة واإلرهاب التي يسعى الخارج بكل أطرافه إلى التدخل في مشاوراتها.
به  أحيط  عما  النظر  بغض  نعم،  ربما  الضرورة؟  من  نوعا  الصخيرات  اتفاق  كان  هل 
في  فليبيا  وبعده.  وخالله  التوقيع  قبل 
في  مهددة  كانت  الصعبة  اللحظة  تلك 
الجغرافية، وفي مستقبلها ككيان  وحدتها 
ركيزة  أهم  في  مهددة  كانت  كما  موحد. 
الكبير  االنتشار  بعد  اقتصادها  وهو  لها 
التي  والمال  النفط  ومافيات  للمليشيات 
وعدم  الفوضى  حالة  من  منتفعة  كانت 
الخطر  إلى  أيضا  باإلضافة  االستقرار، 
الذي سيطر على جزء  األكبر وهو اإلرهاب 
نفسه  عن  أعلن  أين  البالد،  جغرافية  من 
احتل  حيث  لها،  راّد  وال  رادع  ال  بطش  قوة 
فيها  إمارته  عن  وأعلن  بالكامل  مناطق 
كجزء من دولة الخالفة التي بدأ مشروعها 

يدركون  كانوا  المغرب  في  المجتمعون 
جيدا الشعبية التي اكتسبها الجيش الليبي 
إطار  في  الشرقية  المنطقة  في  وقياداته 
في  أن  جيدا  ويعرفون  اإلرهاب،  على  الحرب 
الكسب  إلى  ينضاف  سياسي  كسب  ذلك 
النهاية  أن  يقول  المنطق  ألن  العسكري، 

سياسية باألساس.
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في العراق والشام.
وقتي  ولو  مخرج  عن  البحث  الضروري  من  كان  األسباب  تلك  ومن  المنطلق،  ذلك  من 
على  يوميا  يعيش  أصبح  لشعب  طمأنة  رسالة  ويرسل  المختلفين،  بين  حوار  حالة  يخلق 
الشبح  ذلك  عنه  يبعد  سياسي  مشروع  بأي  وراضيا  باحثا  وكان  والرصاص  الدم  صورة 
التغيير  نوايا  فيه  مشروع  أي  تنتظر  بدورها  الجوار  دول  كانت  ذلك  كل  وفي  المفزع. 
الذي  الصخيرات  اتفاق  في  النتيجة  فكانت  عليها،  الداخل  أخطار  من  تتخوف  باعتبارها 
مازال إلى اليوم مثار جدل بين الفرقاء السياسيين ألنه كان اتفاقا بين األطراف اإلسالمية 
والمحيطين بها والراضين عنه دون أخذ في االعتبار بقية الكيانات الليبية التي تريد أن 

يكون لها رأي في مستقبل البالد.
شءي  ال  أن  الليبي  الواقع  في  المؤكد 
الذي  الثقة  عدم  مناخ  إلى  بالنظر  دائما، 
أن  أيضا  المؤّكد  لكن  الجميع،  أصاب 
في  ما  حركة  تستوجب  الظروف  بعض 
التاريخ لتغّير ما يمكن تغييره، وعلى ذلك 
الليبية.  األزمة  مع  التعامل  تم  األساس 
أو  متأخر،  بشكل  أدركت  الغربية  فالقوى 
نفس  في  لغاية  التأخير  هي  أرادت  ربما 
وفرض  التحرك  عليها  أنه  أصحابها، 
لخلق  السياسيين  الفاعلين  على  ضغوط 
ويكون  به  االعتراف  يتم  سياسي  كيان 
بالشرعية  ويحضى  لليبيين  ممثال 
الذي  الصخيرات  اتفاق  فكان  الخارجية، 
المحاوالت  رغم  سارية  مخرجاته  مازالت 
حسن  بوادر  إطار  في  لتغييرها  المستمرة 
النية بين شرق البالد وغربها، وهي بوادر 
أكثر  في  مبادرات  أيضا  ألجلها  خلقت 
باريس  إلى  الجوار  دول  من  بداية  مكان 

إلى باليرمو.

لألسئلة،  وطرحا  جدال  واألكثر  األهم  الخطوة 
الدنيا  مأل  الذي  الصخيرات،  اتفاق  خطوة  هي 
على  وخارجها،  ليبيا  داخل  الناس  وشغل 
من  للخروج  لليبيين  األخير  الحل  أنه  أساس 
في  تسببت  التي  السياسي  االنسداد  حالة 

كل األزمات السياسية واألمنية.

هل كان اتفاق الصخيرات نوعا من الضرورة؟ 
قبل  به  أحيط  عما  النظر  بغض  نعم،  ربما 
تلك  في  فليبيا  وبعده.  وخالله  التوقيع 
وحدتها  في  مهددة  كانت  الصعبة  اللحظة 

الجغرافية، وفي مستقبلها ككيان موحد.
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5
رامي التلغ

الصخيرات  اتفاق  توقيع  على  سنوات   3 مرور  بعد 
فرغم  مصيره.  يلف  الغموض  يزال  ال  ليبيا،  حول 
أنه يحظى بدعم دولي إال أنه يواجه معارضة بعض 
حبر  مجرد  آخرون  يعتبره  بينما  المحلية،  األطراف 

على ورق.
نهاية  في  ليبيا  لدى  المتحدة  األمم  بعثة  أطلقت 
السياسيين  الفرقاء  يضم  سياسيا  حوارا   2014
الليبية،  األزمة  لحل  الساحة  على  المؤثرة  واألطراف 
توصلوا خالله إلى توقيع بعضهم على مسودة لالتفاق 
السياسي في 17 ديسمبر 201٥ بمدينة الصخيرات 

المغربية.

 فصل آخر للحرب الباردة في ليبيا
اتفاق الصخيرات...

مجموعة من الدول
 الغربية في معظمها، 

بقيادة الواليات المتحدة، 
دعت إلى تقديم الدعم

غير المشروط لمجلس 
النواب واالعتراف

 بحكومة الوحدة الوطنية 
التي شّكلها.
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لم يحظ االتفاق بإجماع داخلي 
تعديلية  بمحطات  مروره  رغم 
الداخلي  الوفاق  يحقق  عّله  عديدة 
وكانت لهذه الحركية صدى في المواقف 
مع  الدولي  التعاطي  آليات  و  الخارجية 
الخارجيون  الالعبون  ودفع  اإلتفاق. 
لم  حيث  الدبلوماسية  التحركات  باتجاه 
يخفي جميعهم  دعمه التفاق الصخيرات 
إال أن مواقفهم لم تكن في غاية التوافق 

على غرار الليبيين.
هذه  منح  مرّده   الدولي  الموقف 
تنظيم  لمحاربة  األولوية  المجموعة 
تدفقات  وضبط  اإلسالمية  الدولة 
تفضل  فإنها  والالجئين،  المهاجرين 
االستمرار في خارطة طريق الصخيرات، 
الحوكمة  تحسنت  إذا  أنه  على  مراهنة 
فإن  أواًل،  ليبيا  من  الغربي  الجزء  في 
الجزء الشرقي يمكن أن ينظم إليها في 

المحصلة.
ويليامز  ستيفاني  األمريكية  تعيين 
التي  وهي  االممي  للمبعوث  كمساعدة 
تحمل  وجهة نظر مغايرة، كان له هدفه 
االتفاق؛  إحياء  ضرورة  ترى  فهي  أيضا، 
 15 المادة  تفعيل  سيكون  األغلب  وفي 
منه هي بداية العمل، حيث االتفاق على 
للمؤسسات  القيادية  المناصب  شاغلي 
الحكومة،  لتوحيد  توطئًة  السيادية، 

والقضاء على السلطات الموازية.
أن  مراقبون  يرى  اإلطار،  نفس  في 
االعتبار  بإعادة  تنبئ  عديدة  مؤشرات 
في  الموّقع  السياسي  االتفاق  إلى 
سعى  والذي   ،2015 نهاية  الصخيرات 
مهامه،  توليه  بداية  منذ  سالمة  غسان 
في خريف 2017، إلى بذل عدة محاوالت 
إخفاقه  أن  إال  تعديله،  إلحيائه من خالل 
 2018 ربيع  في  دفعه  المهمة  هذه  في 
لصالح  تمامًا  االتفاق  تهميش  إلى 

التركيز على جوانب المبادرة األممية. 
اتفاق  إحياء  على  العمل  يشير 
الصخيرات على هذا النحو قناعة أمريكية 
في  االنتخابات  إجراء  بصعوبة  راسخة 
الراهن، خاصة مع استحكام  ظل الوضع 
الخالف بين األطراف المحلية وداعميهم 
الدستورية  القاعدة  بشأن  الخارجيين 
إليها؛  استناداً  االنتخابات  ستجرى  التي 
ليبيا،  في  األمنية  األوضاع  إلى  إضافة 
المنطقة  في  العسكرية  القوة  وتفتت 

شددت روسيا على أنه  ال بديل عن المفاوضات 
األطراف  كل  على  ويجب  الليبية،  العملية  في 

أن تواصل الحوار والبحث عن حلول مرضية.

المرتبكة  الدولية  المواقف  ظل  في 
والغامضة وخاصة الموقف األمريكي، تجاه 
ليبيا الممزقة بين عدة ميليشيات متنازعة 
السيناريوهات  كل  تبقى  األرض،  على 

مفتوحة في الملف الليبي.
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الغربية وداخل العاصمة.
وأبرزت روسيا ،األسبوع الماضي، أن »اتفاق الصخيرات هو األساس الوحيد لتحقيق 
الحكومة  رئيس  ديوان  عضو  لسان  على  مؤكدة  ليبيا«،  في  األمد  طويلة  تسوية 
سيرغي بريخودكو، في تصريحات صحافية أوردته وكالة »طاس » لألنباء ، أنه« يجب 
على كل األطراف في ليبيا أن تبحث عن حلول وسط، على أساس اتفاق الصخيرات، 
الذي يعتبر األساس الوحيد لتحقيق تسوية طويلة األمد، وهو ما تمت اإلشارة إليه 
13 سبتمبر من  2434 الصادر في  بشكل خاص في قرار مجلس األمن الدولي رقم 

العام الجاري.
كل  على  ويجب  الليبية،  العملية  في  المفاوضات  عن  بديل  »ال  أنه  على  وشددت 
العوائق  »أحد  أن  مضيفة   ،« مرضية  حلول  عن  والبحث  الحوار  تواصل  أن  األطراف 
إرهابية  جماعات  ووجود  األمن  انعدام  هو  الليبية،  التسوية  طريق  على  األساسية 

كثيرة هناك، بما فيها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة«.

الليبية  األطراف  »كافة  روسيا  دعت 

الوفاق  إحالل  عملية  في  المنخرطة 

الوطني إلى إبداء أعلى قدر من حسن 

الخالفات  تخطي  على  والعمل  النية، 

من أجل إقامة ليبيا جديدة«.

تأسيس  »ضرورة  الى  روسيا  ودعت 
ليبيا،  في  موحدة  تشريعية  قاعدة 
في  العامة  االنتخابات  بتنظيم  تسمح 
البالد«، مشيرة إلى »أهمية تهيئة ظروف 
السياسية  للعملية  مواتية  خارجية 
يجعلها  بشكل  وتنسيقها  الليبية، 
تتوافق مع »خطة العمل« لألمم المتحدة 

حول ليبيا«.
من ناحية أخرى تولي مجموعة تقودها 
المتحدة  العربية  واإلمارات  مصر، 
نواة  بوصفه  الجيش  لوحدة  األولوية 
قلقها  عن  وتعّبر  مستقبلي  لجيش 
للميليشيات  يمكن  الذي  النفوذ  من 
أن  طرابلس  على  المسيطرة  اإلسالمية 

تتمتع به على المجلس.
مصر،  تقودها  مجموعة  تولي 
األولوية  المتحدة  العربية  واإلمارات 
لجيش  نواة  بوصفه  الجيش  لوحدة 
النفوذ  من  قلقها  عن  وتعّبر  مستقبلي 
اإلسالمية  للميليشيات  يمكن  الذي 
تتمتع  أن  طرابلس  على  المسيطرة 
هذه  له  قدمت  إذ  المجلس،  على  به 
والعسكري،  السياسي  الدعم  المجموعة 
من  أساس  على  أيضًا  فرنسا  فعلت  كما 

محاربة اإلرهاب. 
المرتبكة  الدولية  المواقف  ظل  وفي 
األمريكي،  الموقف  وخاصة  والغامضة 
ميليشيات  بين عدة  الممزقة  ليبيا  تجاه 
كل  تبقى  األرض،  على  متنازعة 
السيناريوهات مفتوحة في الملف الليبي. 
فقد تؤدي التسوية بشأن مصالح الدول 
سياسية  تسوية  الى  ليبيا  في  الكبرى 
دعم  سيناريو  يستمر  وقد  داخلية،  ليبية 
االطراف المسلحة الليبية واستمرار حالة 

الصراع العسكري في البالد.



12 الخميس  20  ديسمبر 2018             العدد: 59 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

كيف بقي اتفاق 
الصخيرات.. حبرا على ورق

عجز المجلس الرئاسي 
على مدى ثالث سنوات 

،على انهاء حالة 
االنقسام السياسي 

والمؤسساتي بالبالد 
كما أخفق في 

تنفيذ االستحقاقات 
المنصوص عليها في 

االتفاق السياسي 
وعلى رأسها الترتيبات 

األمنية.

رامزي التلغ

الصخيرات’  ‘اتفاق  مصير  يلف  الغموض  يزال  ال 
تحت  توقيعه  تم  والذي  الليبي  السياسي  االتفاق  أو 
رعاية األمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية 
،بتاريخ 17 ديسمبر 201٥ بإشراف المبعوث األممي 
زال  ال  االتفاق  أن  ،فرغم  األزمة  إلنهاء  كوبلر  مارتن 
من  قوية  معارضة  يواجه  أنه  إال  دولي  بدعم  يحظى 
آخرون  يعتبره  ،بينما  المحلية  األطراف  بعض  قبل 

مجرد حبر على ورق.
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2016 ، أتفاق  6 أبريل  بدأ العمل باتفاق الصخيرات من معظم القوى الموافقة عليه في 
عّول عليه الكثيرون من داخل البالد و خارجها ،إلخراج ليبيا من ازمتها المتفاقمة ،لكن مع 

مرور السنوات ،أضحى االتفاق حبر على ورق ،وفق لعدد من مراقبي المشهد الليبي .
بين  قائما  يبقى  الخالف  أن  إال  االتفاق  توقيع  على  سنوات  ثالث  مرور  من  الرغم  وعلى 
فائز  برئاسة  الليبية  الوطنى  الوفاق  حكومة  تفعيل  على  اعتراضا  وذلك  الليبية،  المكونات 
الثامنة  المادة  النواب، فضال عن االختالف حول  السراج من دون تمريرها عبر قبة مجلس 
التى تعطى السراج صالحيات واسعة إلجراء تغييرات فى صفوف القيادات العسكرية الليبية.

ظروف توقيع االتفاق السياسي:
ثالثة  امتداد  على  ،و  الرباط(  المغربية  العاصمة  )بضواحي  الصخيرات  مدينة  احتضنت 
جلسة  في  الليبي  الحوار  من  الرابعة  (،الجولة   2015 آذار   / مارس   07 و   06 و   05  ( أيام 
معا  مرة  وألول  السياسيون  الفرقاء  خاللها  اجتمع  قد  و  األخيرة”  “الفرصة  بحوار  وصفت 
له  بأن  ليون  برناردينو  ليبيا  في  للدعم  بعثتها  ورئيس  المتحدة  األمم  ،أمر وصفه مبعوث 

“أهمية رمزية كبيرة و قيمة هامة لألمم المتحدة ولتطور هذا الحوار”.
العودة  على  األطراف  اتفقت  حيث   2015 آذار   / مارس   07 السبت  الجولة  اختتمت  و 
على  تركزت  المناقشات  أن  البعثة  ذكرت  ،فيما  المشاورات  استئناف  أجل  من  للصخيرات 
الترتيبات األمنية إلنهاء القتال وتشكيل حكومة وحدة وطنية ،وهو ما ستعود إليه االطراف 

المشاركة في الحوار في الجولة القادمة.
و في  13 مارس / آذار 2015 ،قّرر مجلس النواب الليبي )البرلمان( ، الجمعة  13 مارس / 
2015 ،تعليق مشاركته في جلسات الحوار بالمغرب و أعلنت لجنة الحوار من العاصمة  آذار 
الصخيرات  بمدينة  صباحا  انطلقت  التي  و  الحوار  جلسة  في  مشاركتها  عدم  التونسية 
المنتهية  الوطني  المؤتمر  ممثلي  بحضور 

والتيه.
المنعقد في  النواب  و كان أعضاء مجلس 
من  طلبوا  قد  ليبيا،  شرقي  طبرق  مدينة 
الحوار،   جولة  تأجيل  المتحدة،  األمم  بعثة 
الوفاق  حكومة  تشكيل  مقترح  لمناقشة 

الوطني.

التوقيع  من  سنوات  ثالث  بعد  الصخيرات 
قبل  من  شرعيته  في  مشكوكا  أصبح  عليه 

أطراف عدة في ليبيا. 
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وفي أفريل/أبريل 2015 ،انطلقت جولة جديدة من الحوار بين األطراف الليبية ،بمدينة 
ليبيا  في  للدعم  الخاص  األممي  المبعوث  وصفها  ،جولة  المغربية  بالمملكة  الصخيرات 
برناردينو ليون بكونها »جولة حاسمة« ،و أشار في كلمة له عقب إنطالق الجلسات أن الهدف 

األساسي من هذه الجولة اإلتفاق مع المشاركين على ما يمكن أن يكون وثيقة نهائية.
على  أشرفت  الجولة بمسودة حوار  )البرلمان(، هذه  الليبي  النواب  و يدخل مجلس  هذا 
إعدادها لجنة مكونة من 19 عضواً، أكد خاللها على أن »شرعية مجلس النواب خط أحمر«،و 
إقالتها،  أو  المرتقبة ومراقبتها  التوافقية  للحكومة  الثقة  البرلمان وحده يملك حق منح  أن 

وهي من أهم ثوابت الحوار حسب مجلس النواب المنتخب.
الذي  واليته،  المنتهية  الوطني  المؤتمر  من  ترحيبا  تلق  لم  الحوار  تطورات  أن  ويبدو 
أكد أنه أبلغ البعثة األممية بإمكانية تعليق المشاركة في الحوار، مرجعا ذلك إلى التصعيد 

العسكري الذي تشهده أطراف العاصمة طرابلس.
جلسات  في  يشارك  الذي  بعيرة  أبوبكر  النواب  مجلس  عضو  أوضح  ذلك،  على  وتأكيدا 
جلسات  أثناء  جيدة  نقاط  إلى  توصل  الحوار  وفد  أن  المغربية،  الصخيرات  بمدينة  الحوار 
التشريعية  السلطة  هو  البرلمان  بأن  الدولي  المجتمع  اعتراف  أهمها  من  السابقة،  الحوار 
الوحيدة في ليبيا، مشيرا إلى أنه »بمجرد توقيع االتفاق في نهاية الحوار، لن يكون للمؤتمر 

الوطني المنتهية واليته أي أثر على الحياة السياسية في البالد«.
برناردينيو  اإلسباني  الدبلوماسي  اسم  برز   ،2015 العام  إلى شهر مارس من  وبالعودة 
أطراف  بين  سياسي  اتفاق  إبرام  أجل  من  الليبي  للحوار  التحضير  مرحلة  في  بكثافة  ليون 
ليبية لحل األزمة السياسية ،حتى الوصول إلى التوقيع على اتفاق مبدئي لحل األزمة الليبية.
 9 مكانها  ُتراِوح  األولى  باألحرف  االتفاق  توقيع  ومرحلة  التحضيرات  استمرت  وقد 
ممثلين  بحضور  المغربية  الصخيرات  مدينة  في  النهائي  االتفاق  توقيع  جرى  حتى  أشهر، 
واللحظات  الساعات  في  المفاوضات  من  لكن  النواب،  ومجلس  العام،  الوطني  المؤتمر  عن 
األلماني  الدبلوماسي  ُعّين بداًل منه  الذي  ليون  آخر غير  أممي  وّقع عليها مبعوث  األخيرة 

مارتن كوبلر.
إذ تعرض   ، ولم تكن مهمة كوبلر سهلة 
حد  إلى  وصلت  وإخفاقات  صعبة  لمواقف 
مطالبة الليبيين بتنحيته كأول مبعوث أممي 
النوع،  هذا  من  بدعوات  ُيَجاَبه  ليبيا  إلى 
ينحاز  بأنه  عدة  مرات  في  كوبلر  اتهم  فيما 
غيرها،  دون  الليبي  الداخل  في  ألطراف 
المتحدة  األمم  اضطر  الذي  األمر  وهو 

بعد مرور أعوام على توقيع االتفاق السياسي 
ال يرى الليبيون أي جديد، بل إن الوضع قد تأزم 

وتفاقم.
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الدكتور غسان  اللبناني  والدبلوماسي  السياسي  إذ حّل محله  قليلة،  الستبداله بعد أشهر 
تلغي كل  التي  الوحيدة  الوسيلة  االقتراع هي  إلى صناديق  الذهاب  أن  يعتبر  الذي  سالمة 
لسالمة  وفقًا  لكنه  يقتل”،  ال  “سالح  أنها  على  االنتخابات  إلى  وينظر  السياسية،  األجسام 
فإن “اتفاق الصخيرات” رغم كل عّلاته ال يزال صالحًا لـ”االستخدام السياسي” طالما ال 

ُتوَجد بدائل.

المجلس الرئاسي في مأزق قانوني :
على مدى ثالث سنوات فشل مجلس النواب الليبي في عقد جلسة رسمية للتصويت على 
الموقعة  االتفاق  وثيقة  الدستوري كما تنص على ذلك  السياسي لإلعالن  االتفاق  تضمين 
الثامنة  المادة  حذف  ومنها  عليها،  تعديالت  بإجراء  النواب  لمطالبة  وذلك  الصخيرات،  في 
محل الجدل ،والتي تحيل جميع الصالحيات السيادية مثل تعيين القائد األعلى للجيش، إلى 

المجلس الرئاسي بدل مجلس النواب.
والبناء  العدالة  حزب  في  والمتمثلة  السياسي؛  االتفاق  فتح  أخرى  أطراف  ترفض  فيما 
)ليبرالي(،  الوطنية  والجبهة  )إسالمي(، 
وأطرف  العام،  الوطني  والمؤتمر 
ضمانات  وجود  لعدم  عديدة،  سياسية 
ما  وهو  االتفاق،  بجوهر  اإلخالل  بعدم 
خشية  الصفر،  نقطة  إلى  األمور  يعيد 

عسكرة البالد وضياع الدولة المدنية.
المادة  من  الرابعة  الفقرة  أن  غير 
تنص  السياسي،  االتفاق  من  األولى 
بشكل صريح على أن مدة والية حكومة 
الوفاق الوطني هي عام واحد، يبدأ من 
طبرق،  نواب  مجلس  ثقة  نيلها  تاريخ 
لعام  تلقائيا  الوالية  تجديد  إمكانية  مع 
تنتهي  األحوال  جميع  وفي  فقط.  واحد 
تشكيل  فور  مباشرة  الحكومة  والية 
الدستور  بموجب  التنفيذية  السلطة 
لها  المحددة  المدة  انقضاء  أو  الليبي 

أيهما أقرب.
من جانب آخر حملت أطراف داخل المجلس األعلى للدولة الليبى مجلس النواب مسؤولية 
عن  صدر  الذى  الدستور  على  االستفتاء  قانون  بسبب  الرئاسى  المجلس  هيكلة  فشل 
تشريع  بإصدار  البرلمان  الليبى  الدولة  مجلس  فى  أعضاء  واتهم  مؤخرا،  النواب  مجلس 

معيب يعمق الخالف بين القوى الليبية.
بانتهاء  الليبي  الرئاسي  المجلس  مدة  إنهاء  على  الليبية  األطراف  بعض  وتصر  هذا 
، في حين تؤكد أطراف أخرى أن شرعية المجلس لن تنتهي بحلول ذلك  القانونية  المهلة 
التي حددها االتفاق السياسي تبدأ من تاريخ تضمين ذلك االتفاق  العام  التاريخ ألن مدة 

في اإلعالن الدستوري.
المسؤولين  كبار  وإقالة  تعيين  صالحيات  الرئاسي  للمجلس  الثامنة  المادة  وتعطي 
العسكريين والسياسيين، وهو ما اعتبرته أطراف في شرق ليبيا أنه يستهدف عزل المشير 
مراقبين  عدة  اعتبرها  التي  المادة،  بتعديل  طالبت  لذلك  الجيش،  قيادة  من  حفتر  خليفة 

السبب الرئيسي في عرقلة اعتماد البرلمان في طبرق لحكومة الوفاق.

مطالب بتغيير المجلس الرئاسي:
المجلس  الليبي بتغيير  النواب  بمجلس  نائًبا   80 نحو  طالب   ،2018 أغسطس   30 في 
الرئاسي لحكومة “الوفاق الوطني”، وتشكيل آخر مكون من رئيس ونائبين، وقال النواب، 
مفهوم  نظرنا  في  يمثل  يعد  لم  الحالي  بوضعه  الرئاسي  “المجلس  إن  لهم  بيان  في 
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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 
جديدة  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  على  يعمل  حكومة  ورئيس  ونائبين  برئيس  رئاسي 

تنال الثقة من قبل مجلس النواب”.
بالبالد  والمؤسساتي  السياسي  االنقسام  حالة  “استمرار  إلى  مطالبهم  النواب  وعزا 
وعدم مقدرة المجلس الرئاسي على إنهائها وإخفاقه في تنفيذ االستحقاقات المنصوص 
قدرة  “عدم  البيان  وأكد  األمنية”.  الترتيبات  رأسها  وعلى  السياسي  االتفاق  في  عليها 
المجلس الرئاسي على بسط سلطة الدولة على المنافذ كافة والسجون وإجراء المصالحة 
دعم  من  به  حظي  ما  رغم  للمواطن  المعيشي  الوضع  وتحسين  الفساد  ومحاربة  الوطنية 

محلي ودولي”.
حياة  وتعريض  السالح  إلى  باالحتكام  الليبيين  بين  الخالفات  “حل  النواب  ورفض 
المدنيين للخطر والبالد لمزيد من الدمار، وأنه ال حل لألزمة الليبية إال عبر الحوار”، داعين 

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

النواب والدولة للعودة للحوار في أسرع وقت”.
اسم  أنفسهم  على  أطلقوا  النواب،  مجلس  في  آخرون  أعضاء  أصدر  جانبهم،  من 
النواب  لبيان  دعمهم  عن  فيه  أعربوا  الوفاق”،  وحكومة  الرئاسي  للمجلس  “الرافضون 

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

وتوحيد موقفه إزاء العملية السياسية.

ال أحد يثق في حكومة الوفاق
االتفاق  توقيع  على  أعوام  مرور  بعد 
بل  جديد،  أي  الليبيون  يرى  ال  السياسي 
دخول  وتفاقم، فمنذ  تأزم  قد  الوضع  إن 
الليبية  العاصمة  الرئاسي  المجلس 

،واتخاذه من قاعدة أبوستة البحرية مقرا له، ارتفعت وتيرة عمليات االختطاف واالغتياالت 
بشكل عام في طرابلس، كما تراجعت قيمة الدينار مقابل الدوالر األميركي ،حيث بلغ سعر 
صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الليبي 4.76 دينارا للشراء مقابل 4.78 دينارا للبيع.
في  الليبية  المصارف  تواجه  حين  ،في  كبيرا  ارتفاعا  الغذائية  المواد  أسعار  شهدت  كما 
نص  فقد  أخرى،  جهة  ،ومن  فيها  السيولة  نقص  بسبب  شديدا  ازدحاما  المدن  أغلب 
 30 بعد  الليبية  المدن  من  المسلحة  التشكيالت  انسحاب  ضرورة  على  السياسي  االتفاق 
الرئاسي على  المجلس  أقدم  أن ذلك لم يحدث، بل  إال  المختلفة،  يوما من توقيع األطراف 
غضب  أثار  مما  حمايته  المسلحة  الميليشيات  هذه  بعض  من  طلب  إذ  خطيرة،  خطوة 
الرئاسي وفشله في خلق أي توافق  المجلس  الموقف ضعف  الليبي، وقد وأكد هذا  الشارع 

حقيقي على األرض.
ورفض  الليبيين  تواجه  التي  لألزمات  حلول  إيجاد  في  الرئاسي  المجلس  فشل  ومع 
الوحيد  الحل  أنه  باعتبار  به  والدفع  الدولي على دعمه  المجتمع  له، يصر  الليبي  الشارع 

في ليبيا.
الثالث  السنوات  خالل  ليبيا  وخارج  داخل  متباينة  مواقف  الصخيرات  اتفاق  أحدث  وقد 
حال  اعتباره  إلى  كثيرون  يسع  لم  الذي  االتفاق  هذا  كان  إذا  ما  تساؤالت  وسط  الماضية، 
معظم  أن  ُيالَحظ  لكن  جديدة،  انقسامات  القديم  لالنقسام  أضاف  قد  أنه  ،أم  سياسيا 
الُمتصارعين في ليبيا يتعاملون مع هذا االتفاق ،على أنه القابل للتطبيق لكن العقبة األبرز 
الشخصية  و  الضيقة  المصالح  زاوية  من  إليه  النظر  جرى  أنه  في  تكمن  االتفاق  هذا  أمام 

،وليس ما إذا كان قادرا على انتشال ليبيا من ورطتها على مستويات عدة.

فالشارع  برمته  االتفاق  مصير  يلف  الغموض 
مع  خصوصا  مخرجاته  في  الثقة  فقد  الليبي 
في  البالد  ودخول  المعيشية  األوضاع  تردي 

دوامة من العنف و الفقر واالنفالت األمني.
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طرابلس- المرصد 

المبعوث  أعلن  الماضي  العام  من  سبتمبر  في 
العمل  خطة  عن  سالمة،  غسان  ليبيا  الى  األممي 
من أجل ليبيا تتضمن ثالث مراحل، حيث ستشمل 
وطني  مؤتمر  عقد  الخطة  من  الثانية  المرحلة 
سالمة  غسان  األممي  المبعوث  اعتبره  جامع، 
أمام  وأكد  مؤسسة«.  وليس  للمصالحة،  »حدث 
بتونس  الحوار  جولتي  خالل  الليبيين  الفرقاء 
الوطني  المؤتمر  أن  السياسي،  االتفاق  لتعديل 
»يشمل الجميع، وذلك لتوسيع رقعة المشاركة في 
العملية السياسية، خصوصا من لم يشترك أو لم 

يتسن لهم االشتراك«.

يتواصل العمل بشكل متواز 
داخل ليبيا على تعديل 

االتفاق السياسي الموّقع 
في الصخيرات، كدليل آخر 
على فشله ووصوله إلى 
أفق مسدود يطرح ضرورة 
التعديل وإعادة الصياغة.

اتفاق الصخيرات... بين 
الفشل ومحاولة الترميم
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يرى  الذي  الجامع  الوطني  المؤتمر 
التفاق  الفعلي  البديل  أّنه  مراقبون 
في  فشله  أثبت  الذي  الصخيرات، 
الخروج  لمحاولة  يأتي  الكثيرين،  نظر 
وتجاوز  المستفحلة،  الليبية  األزمة  من 
مدينة  اتفاق  خلفها  الذي  العقبات 
الوضع  أفرز  الذي  المغربية  الصخيرات 
أفقه  وانسداد  أزمتها  بكل  حاليا  القائم 

السياسي.
التحضيرية  اللجنة  أعلنت  وقد 
والجامع،  العام  الوطني  للمؤتمر 
2017، مؤكدة  تأسيسها مطلع نوفمبر 
كل  شمل  لم  في  قدًما  المضي  عزمها 
تهميش،  وال  إقصاء  دون  الليبيين 
يسعى  حيث  التأسيس.  بيان  بحسب 
أعلنوه،  ما  المؤتمر، وفق  القائمون على 
منه،  أحد  إقصاء  أو  تهميش  »عدم  إلى 
الليبي،  الشعب  أطيــاف  كلَّ  يمثل  حيث 
الفرقاء منهم واألخالء«، وهدفه »تأسيس 
المؤسسات  دولُة  بموجبه  ُتبنى  ميثاق، 
القضاء؛  تحكيم  فيها  ويتــمُّ  والقانون، 
النزاعات  صفحة  وطيِّ  الخالفات،  لحّل 

المسلحة بين األخوة«.
يتواصل  المؤتمر،  انعقاد  انتظار  وفي 
العمل بشكل متواز على تعديل االتفاق 
الصخيرات،  في  الموّقع  السياسي 
كدليل آخر على فشله ووصوله إلى أفق 
وإعادة  التعديل  ضرورة  يطرح  مسدود 

الصياغة. 
مستشار  أعلن  السياق،  هذا  وفي 
فتحي  الليبي،  النواب  مجلس  رئيس 
المجلس  تشكيل  موعد  عن  المريمي، 
الليبي الجديد، مشيًرا إلى أنه  الرئاسي 
كانون  نهاية  قبل  عنه  اإلعالن  يتم  قد 

األول/ ديسمبر الحالي.
تصريحات  في  المريمي،  وأضاف 
إلى  دعت  األطراف  »كافة  أن  صحفية، 
كانون  حلول  قبل  العملية  إنهاء  ضرورة 
»األمر  أضاف  و  المقبل.  يناير  الثاني/ 
أصبح بيد لجنتي الحوار لتحديد الموعد 
لإلعالن عن التشكيل الذي يضّم رئيًسا 
ونائبين، بحيث تمثل األقاليم الثالثة في 

المجلس.
ويأتي هذا بعد دعوات وجهها رئيس 
عن  الحوار  لجنتي  إلى  النواب  مجلس 
للمسارعة  والدولة،  النواب  مجلسي 
المجلس  تشكيل  بإعادة  البدء  في 
الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
بنود  تعديل  النواب  مجلس  إقرار  بعد 

المؤتمر الوطني الجامع الذي يرى مراقبون 
الصخيرات،  التفاق  الفعلي  البديل  أّنه 
الليبية  األزمة  من  الخروج  لمحاولة  يأتي 
خلفها  الذي  العقبات  وتجاوز  المستفحلة، 
اتفاق مدينة الصخيرات المغربية الذي أفرز 
وانسداد  أزمتها  بكل  حاليا  القائم  الوضع 

أفقه السياسي.
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أعضاء  عدد  بتقليص  وتقضي  التنفيذية،  بالسلطة  تتعلق  السياسي  االتفاق  في 
المجلس الرئاسي من تسعة إلى رئيٍس ونائبين. حيث أّن مجلس النواب الليبي كان 
قد أقّر، قبل ذلك، تعديًلا دستورًيا عاشًرا لإلعالن الدستوري بشأن اعتماد مجلس 

رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين.
31 من  الـ  في  اتفقا  قد  كانا  االستشاري  والدولة  النواب  أن مجلسي  ويذكر  هذا 
أكتوبر/ تشرين األول، حول إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لمجلس رئاسي جديد 
مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل 

في كامل أنحاء ليبيا.
اتفاق  الشريف،  ابوراس  محمد  الليبي  واألكاديمي  الكاتب  وصف  ذلك  إلى 
الصخيرات أو االتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 برعاية أممية، 

بأنه اتفاق »معيب«.
اتفاق  ذكري  الشريف:«تمر  قال  اإلخبارية«،  أفريقيا  لـ«بوابة  خاص  تصريح  وفي 
األفضل  نحو  تقدم  أي  دون  الثالث  لعامه  اْلَيْوَم  يصل  والذي  المعيب  الصخيرات 
حيث الزالت البعثة األممية تستثمر في الوقت لصالح موظفيه والزلت معاناة الناس 

تزداد نحو األسوأ والمواطن الليبي يدفع الضريبة التي فرضت عليه فرض«.
بين  دولية  بل جاء كمحاصصة  وال سلمًا،  برداً  يأت  لم  الصخيرات  »اتفاق  مضيفا 
ليبيا  في  للفوضى  الرعاية  األطراف 
بلد  في  النفوذ  دوائر  اقتسام  خالل  من 
ويتقاسم  المحلية  الصراعات  تنهشه 
النفطية  العوائد  من  األموال  ساسة 
أمراء  مع  التحالفات  خالل  من  والغازية 
أي  الليبيون  يذكر  ال  والحرب،  الخراب 
عليه،  المختلف  االتفاق  لهذا  حسنة 
اتفاق الصخيرات لم يكن وفاق بل كان 
المتصدع  الوطن  جدار  في  أخر  شقاق 
شءي  أي  يضف  وَلم  وجنوبًا  وغربا  شرقًا 

يفيد المشهد السياسي المتجمد«.

بل  سلمًا،  وال  بردًا  يأت  لم  الصخيرات  اتفاق 
الرعاية  األطراف  بين  دولية  كمحاصصة  جاء 
دوائر  اقتسام  خالل  من  ليبيا  في  للفوضى 
المحلية  الصراعات  تنهشه  بلد  في  النفوذ 

ويتقاسم ساسة األموال من العوائد.
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كاريكاتير

محمد قجوم


