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السابع عشر من  المغربية، في  الصخيرات  الليبيون في مدينة  السياسيون  الفرقاء  وقع 
المتحدة،  األمم  منظمة  وتشجيع  برعاية  السياسي«،  »االتفاق  على   2015 ديسمبر  شهر 
وبإشراف رئيس البعثة األممية إلى ليبيا، األلماني »مارتن كوبلر«، وذلك لوضع حد للصراع 
واالنقسام السياسي الذي شهدته البالد بين األطراف لسياسية المتنافسة على السلطة. 
طوال السنتين األخيرتين، استثمرت جماعات التطرف العنيف في حالة االنقسام السياسي، 
ووظفتها بعض األطراف والفاعلين السياسيين كذلك، وجّيرتها لصالحها لتحقيق أهدافها 
وتعزيز موقفها السياسي ووضعها العسكري ميدانيا، وكسب مزيد من الحلفاء الخارجيين 
في مواجهة الخصوم السياسيين واالجتماعيين، وهو ما تشير إليه خريطة انتشار جماعات 
التطرف العنيف في مختلف مناطق البالد حيث وفر لها الصراع الحالي بيئة مواتية للحركة 
والنمو واالنتشار. يبدو الحوار السياسي بين الفرقاء، والمساعي الدولية التي تسعى له، هو 
الحل الواجب للخروج بليبيا من األزمة العميقة الراهنة، وتبدو قاطرة االنتخابات بعد اتفاق 

الصخيرات فرصة حقيقية للخروج من االنسداد السياسي.
وإن كانت خطة السالم تمتد لعام وتنتهي بانتخابات نيابية 
ورئاسية في البالد. في ظل رغبة دولية في ذلك، 
التعديالت  تكون  أن  وإمكانية 
اتفاق  على  أدخلت  التي 
أماًل  الصخيرات 
صل  للتو
إلى حل.
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إتفاق الصخيرات.. الميالد العسير والتطبيق المشّوه

 مع مرور عامين ظلّت 
الخالفات قائمة، وظّل 

المشهد في ليبيا
يحكمه التمزّق

واالنقسام.

محمد بالطيب 

في الـ17 من شهر ديسمبر الجاري، يمّر عامان على توقيع اتفاق الفرقاء الليبيين في 
التشريعية  السياسّية  األجسام  من  مجموعة  أفرز  اتفاق  المغربّية،  الصخيرات  مدينة 
يترأّسه  رئاسي،  مجلس  يقودها  الوطني«  الوفاق  »حكومة  سمّيت  وحكومة  والتنفيذّية، 
فائز السّراج، لكن ومع مرور عامين ظّلت الخالفات قائمة، وظّل المشهد في ليبيا يحكمه 
التمّزق واالنقسام، وهو ما عّمق من ترّدي الحالة االقتصادّية في البالد، ومعاناة المواطن 

الليبي.
ورغم توقيع االتفاق رسميا بإشراف من األمم المتحّدة ومبعوثها السابق مارتن كوبلر، 
المتعلقة  فيه خاصة  ولبنود محددة  االتفاق  لهذا  رافضة  ليبيا  في  األطراف  العديد  بقيت 
قدرة  عدم  أهمها  عملًيا،  لتنفيذه  الصعوبات  عديد  االتفاق  واجه  كما  الجيش،  بقيادة 
حكومة الوفاق فرض سلطتها على أرض الواقع، وعدم حصولها على اعتراف مجلس النواب 
الجسم التشريعي في البالد )والشرعي بنص االتفاق( واستقالة عدد من أعضاء المجلس 

الرئاسي نفسه.

الخلفيّة الكاملة

 كان العام 2014 عام »االنقسامات الكبرى« في ليبيا، بدأ بخالفات حول التمديد للمؤتمر 
القى  الذي  المقترح  وهو  البالد،  في  التشريعّية  السلطة  أو  البرلمان  يمّثل  الذي  الوطني، 
معارضة واسعة من عديد األطراف، خاصة بعد سيطرة طيف سياسي واحد على المؤتمر 
على خلفية قانون »العزل السياسي« الذي حّوله إلى جسم مفرغ تقريًبا من أي قوة معارضة 

حقيقية داخله.
عقد  ومنع  مسلحة،  تشكيالت  قبل  من  متعددة  هجمات  في  ترجمت  المعارضة  هذه 
ذلك  على  لبرلمان جديد، كما ينص  انتخابات  وإجراء  التمديد  بعدم  للمطالبة  الجلسات 

بين الخالفات اإلشكالية وتعثّر التفعيل:
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كانت مدينة بنغازي ترزح تحت 
نيران المعارك، بين قوات 

»عمليّة الكرامة« والميلشيات 
الجهادية المسلحة، فتم 
اختيار مدينة طبرق لعقد 

الجلسة االفتتاحية
للبرلمان الجديد.

ن  عال إل ا
ي  ر ستو لد ا

لمسّير  ا
في  للسلطة 

أثناء ذلك  البالد. وفي 
العسكري  القائد  أعلن 

عملية  عن  حفتر،  خليفة 
أسماها  بنغازي  مدينة  في  عسكرية 

من  كبير  عدد  إليها  انضم  الكرامة«  »عملّية 
العسكريين في الشرق وتشكيالت مسلحة كثيرة في الغرب خاصة مدينة الزنتان ودعمتها 
وإجراء  الوطني  المؤتمر  حل  إلى  معها  الّدعوات  وتصاعدت  عديدة،  سياسّية  أطراف 

انتخابات برلمانية جديدة.
لم تحصل  التي  »اإلسالمّية«  للقوى  كبيرة  النواب، وخسارة  انتخابات مجلس  إجراء  وبعد 
على  كامل  شبه  بشكل  مسيطرة  كانت  التي  وهي   ،188 أصل  من  مقعدا   23 على  إال 
المؤتمر المنتهية واليته. كانت مدينة بنغازي ترزح تحت نيران المعارك، بين قوات »عملّية 
الكرامة« والميلشيات الجهادية المسلحة، فتم اختيار مدينة طبرق لعقد الجلسة االفتتاحية 
للبرلمان الجديد، وهو ما ارتكزت عليه القوى الخاسرة في االنتخابات الستصدار حكم من 
التابعة للمؤتمر الوطني  العليا في طرابلس الواقعة وقتها تحت سيطرة القوات  المحكمة 
والقوى اإلسالمية والميليشيات التابعة لمدينة مصراتة خاصة، الحكم قضى وقتها بعدم 
البرلمان،  بحل  حكما  القوى  هذه  اعتبرته  ما  وهو  للبرلمان،  االفتتاحية  الجلسة  قانونية 
وعدم شرعيته، وصدر الحكم في شهر نوفمبر، أسابيع بعد سيطرة قوات »فجر ليبيا« على 
العاصمة وخروج القوات التابعة لمدينة الزنتان المتحالفة مع »عملية الكرامة« والتي أعلنت 

والءها للبرلمان الجديد.
خريطة  رسم  السالح،  ضغط  تحت  البرلمان  وفق  صدر  الذي  القضائي،  الحكم  هذا 
بذراعه  للعمل،  عودته  العام  الوطني  المؤتمر  أعلن  حيث  البالد،  في  جديدة  سياسية 
العسكري المتمثل في قوات »فجر ليبيا«، ومعلًنا عن ميالد حكومة جديدة أسماها »حكومة 

اإلنقاذ الوطني«، وهو ما جعل المشهد في البالد منقسما بالشكل التالي:
برلمان في الشرق )مجلس النواب( مقره مدينة طبرق يترأسه المستشار عقيلة صالح، 
وجيش يقوده خليفة حفتر الذي ُرقّي الحقا إلى رتبة مشير، وحكومة مقرها مدينة البيضاء 

ويترأسها عبد الله الثني.
النوري  يترأسه  طرابلس  العاصمة  مقره  الوطني(  )المؤتمر  الغرب  في  آخر  برلمان   
بوسهمين، وذراع عسكري من التشكيالت المسلحة المكونة لـ »فجر ليبيا«، وحكومة مقرها 
طرابلس أيًضا تبادل على رئاستها كلٌّ من عمر الحاسي وخليفة الغويل. وبين هذا وذاك، 
على  تسيطر  الجضران  إبراهيم  بقيادة  النفطية  المنشآت  »حرس  بـ  يسّمى  ما  قّوة  كانت 
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نص االتفاق على مجموعة 
من النقاط المنظمة للعملية 

السياسية في البالد، غير أّن 
االتفاق ولد متضمنا لنقطة 

خالفيّة كبيرة وهو مادته 
الثامنة المتعلقة بتعيين 

قيادة القوات المسلحة 
وتعبيتها للسلطة المدنية.

الحالة  ترّدي  من  عّمق  ما  وهو  النفط  إنتاج  وتوقف  البالد،  وسط  النفطية  الموانئ 
االقتصادّية مع حالة االنقسام السياسي القائمة والمعّقدة.

الميالد العسير التفاق إشكالي

وسط هذا الخالف السياسي الكبير الذي أغرق البالد في أزمة سياسية عميقة، وانزلق 
بها إلى مستويات متدهورة من الترّدي االقتصادي، وحالة أمنية سيئة ومعارك متواصلة 

في كل مناطق البالد، تم توقيع 
عام  ديسمبر  الـ17  في  االتفاق 
متعّددة  لقاءات  بعد   ،2015
وخاصة  الليبيين،  الفرقاء  بين 
والنوري  صالح  عقيلة  بين 
من  نواب  وبين  بوسهمين 

الطرفين.
قبل  من  االتفاق  تفعيل  وبدأ 
أبريل  في  البالد  في  الفرقاء 
على  وقع  قد  وكان   ،2016
برلمانيًا   22 الصخيرات  اتفاق 
محمد  صالح  رأسهم  على  ليبيًا 
المؤتمر  طرف  عن  المخزوم 
وامحمد  الجديد  العام  الوطني 
مجلس  طرف  عن  شعيب  علي 
النواب الليبي. ينص االتفاق على 
وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل 
السراج،  فائز  يترأسها  توافقية 
الهيئة  طبرق  برلمان  واعتبار 
البالد  في  الوحيدة  التشريعية 

ويترأسه عقيلة صالح، وتأسيس مجلس أعلى للدولة بدور استشاري يترأسه عبد الرحمان 
السويحلي.

كما نص االتفاق على مجموعة من النقاط المنظمة للعملية السياسية في البالد، غير أّن 
االتفاق ولد متضمنا لنقطة خالفّية كبيرة وهو مادته الثامنة المتعلقة بتعيين قيادة القوات 
رفضه  ما  وهو  الوطني،  الوفاق  حكومة  في  المتمثلة  المدنية  للسلطة  وتبعيتها  المسلحة 
مجلس النواب والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، الذي أصبح خالل كل هذا يحمل 
رتبة المشير وتمكنت قوات الجيش التي تتبعه من السيطرة على الجزء األكبر من البالد، 

جنوبا وشرقا ومناطق كثيرة غربا.
كما ظهرت خالفات أيًضا بين مجلس الّدولة ومجلس النواب حول صالحيات المجلس في 
تعيين كبار المسؤولين في أجهزة الّدولة المدنية والعسكرّية، ورغم جلسات تعديل االتفاق 
التي احتضنتها تونس وأشرف عليها المبعوث األممي الجديد غسان سالمة، تتواصل حالة 

الخالف القائمة ولم تحسم كل النقاط الخالفية بين الطرفين.
كما تواجه االتفاق عديد العقبات األخرى منها، عدم موافقة مجلس النواب الى حّد 
اآلن على تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، وعدم قدرة هذه األخيرة، رغم حصولها على 
على  البرلمان(،  قبل  من  الدستوري  االعتراف  شرعية  )دون  الّدولي  االعتراف  شرعية 
العاصمة  منها  قليلة  مناطق  على  واقتصار سيطرتها  البالد  في  تنفيذيا  األمور  تسيير 
طرابلس، وعجزها عن الدخول الى مناطق سيطرة الجيش الليبي، وهي المساحة األكبر 

من البالد.
ومن أهم العقبات في هذا االتفاق هو االستقاالت الكبيرة في المجلس الرئاسي نفسه، 
أو تعيين مجلس رئاسي  التركيبة  الالحقة على تغيير  التعديل  التوّصل في جلسات  وعدم 
الوفاق، يندلع خالف جديد حول  لنهاية فترة حكومة  المحّددة  المّدة  اقتراب  جديد. ومع 
التمديد من عدمه، مع زهور مقترح االنتخابات في العام المقبل، وهو ما يزيد المشهد في 

ليبيا تعقيدا وإرباكا.
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منذ عامين ، فشلت محطات 
الحوار السياسي في

 تجاوز الخالف على
المادة الثامنة.

الحبيب األسود 

مّثلت المادة الثامنة من إتفاق الصخيرات حجر عثرة 
التوصل  الفبرايريين  في محاوالتهم  الفرقاء  أمام 

فخ  من  تضمنته  لما  نظرا   ، سياسي  حل  الى 
قانوني ، تم وضعه بإحكام ، للعصف بمصير 

المشير  المسلحة  للقوات  العام  القائد 
خليفة حفتر كونه يمثل العدو األول فكريا 
اإلسالم  لقوى  وسياسيا  وأيديولوجيا 
السياسي المتنفذة في طرابلس ، والتي 
وتمرير  تحبير  في  مؤثر  دور  لها  كان 
من  عشر  للسابع  السياسي  اإلتفاق 

ديسمبر 2015 .
في  الواردة   )8( رقم  المادة  وتنص 
السياسي  االتفاق  في  اإلضافية  األحكام 

على أن: »تنتقل جميع صالحيات المناصب 
العليا  واألمنية  والمدنية  العسكرية 

المنصوص عليها في القوانين والتشريعات 
فور  الوزراء  رئاسة  مجلس  إلى  النافذة  الليبية 

المجلس  قيام  ويتعّين  السياسي،  االتفاق  توقيع 
باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خالل مدة 

ال تتجاوز عشرين )20( يوًما، وفي حال عدم اتخاذ قرار 
بتعيينات  قرارات  باتخاذ  المجلس  يقوم  المدة،  ھذه  خالل 

مراعاة  مع  يوًما،   )30( ثالثين  تتجاوز  ال  مدة  خالل  جديدة 
التشريعات الليبية النافذة«.

ومنذ عامين ، فشلت محطات الحوار السياسي في  تجاوز الخالف على المادة الثامنة 
، وفي  أغسطس 2017  قال القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إن إجراء التعديالت 
على اتفاق الصخيرات تحصيل حاصل، والبد أن يتم وهو شءي ضمني وضروري، مشيًرا إلى 

أن مواد غامضة يجب أن تعدل كالمادتين )8( و)34(.
النزاع  34 من االتفاق السياسي على ترتيبات أمنية موقتة تضمن إنهاء  وتنص المادة 

المسلح في ليبيا، ومجابهة التهديدات اإلرهابية وتحقيق االستقرار واألمن في البالد.
وتنص المادة 34 على أن :

1. تعمل الترتيبات األمنية  المؤقتة على إنهاء النزاع المسلح في ليبيا ومجابهة التهديدات 
االرهابية وتحقيق اإلستقرار األمني في البالد

الجيش  ذلك  في  بما  الرسمية  أجهزتها  خالل   من  الوطني،  الوفاق  حكومة  تكون   .2
والشرطة واألجهزة األمنية وبالتنسيق مع مجلس الدفاع واألمن القومي مسؤولة عن تنفيذ 
الترتيبات األمنية  المؤقتة بدعم من األمم المتحدة والمجتمع الدولي مع  إحترام السيادة 

الوطنية الليبية .
3. تتكون الترتيبات األمنية  المؤقتة من:

أ. ترتيبات لوقف إطلق النار؛

الفخ  الذي نصبه اإلخوان لقيادة الجيش
المادة الثامنة:



7 الخميس 14 ديسمبر 2017             العدد: 06 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

وقع السراج وحفتر بيانا 
مشتركا من عشر نقاط ، 

يلتزمان فيها بوقف مشروط 
إلطالق النار وتنظيم انتخابات 

رئاسية ونيابية في أقرب
وقت ممكن.

ب. ترتيبات خاصة بانسحاب التشكيالت المسلحة من المدن والتجمعات السكنية 
والمنشآت الحيوية؛

ت. ترتيبات لمراقبة نزع وجمع السلحة والذخيرة في جميع أرجاء البلد من خالل 
جدول زمني محدد؛

التهديدات  لمجابهة  ترتيبات  ث. 
االرهابية في البالد

يتعلق  فيما  وتحقق  مراقبة  آليات  ج. 
بالترتيبات سالفة الذكر.

4. تولى حكومة الوفاق الوطني سلطة 
تحقيق  لدعم  اللزمة  التدابير  اتخاذ 
الترتيبات  وتطبيق  البالد  في  االستقرار 
الزمنية  والجداول  الجراءات  وفق  األمنية، 
، وبما ينسجم مع القرارات  المتفق عليها 
التي  أو  التشريعية  السلطة  عن  الصادرة 

ستصدر مستقبال بهذا الخصوص. 
على  بانورما  برنامج  في  حفتر  وأشار 
أبوظبي  لقائي   إلى  اليوم«   »روسيا  قناة 
الرئاسي  المجلس  رئيس  مع  وباريس 
هذه  أن  »أعتقد  قال:  ثم  السراج   فائز 
الدول التي التقينا بها دول عظمى قادرة 
حتى  المناسبة  التعديالت  إجراء  على 
تسير المركب وإال نحن ال يجب أن نتوقف 

في  وجدت  ألنها  يتم،  أن  من  والبد  حاصل  تحصيل  التعديالت  إجراء  »إن  عندها«وأوضح: 
المفاوضات  في  متواجدين  المسلمون  اإلخوان  وكان  والكفاءة،  المسؤولية  عدم  ظروف 

وفرضوا هذه النقاط ونحن ال نقبلها«.
فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  اتفق   ،  2015 يوليو   25 وفي 
السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر على تطبيق المادة 34 المتلعقة 

بالترتيبات األمنية في االتفاق السياسي الموقع بالصخيرات.
ونص البند األول من االتفاق الموقع في باريس برعاية الرئيس مانويل ماكرون ، على 

االلتزام بتطبيق المادة 34 من االتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.
ووقع السراج وحفتر بيانا مشتركا من عشر نقاط ، يلتزمان فيها بوقف مشروط إلطالق 

النار وتنظيم انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن.
النزاع  34 من االتفاق السياسي على ترتيبات أمنية موقتة تضمن إنهاء  المادة  وتنص 

المسلح في ليبيا ومجابهة التهديدات اإلرهابية وتحقيق االستقرار واألمن في البالد.
وتشير تلك الترتيبات إلى اضطالع حكومة الفواق الوطني من خالل أجهزتها الرسمية 
الموقتة  األمنية  الترتيبات  تنفيذ  مسؤولية  القومي،  واألمن  الدفاع  مجلس  مع  بالتنسيق 

بدعم من األمم المتحدة والمجتمع الدولي مع احترام السيادة الوطنية الليبية.
وتتكون الترتيبات األمنية المؤقتة من ترتيبات لوقف إطالق النار، وأخرى خاصة بانسحاب 
التشكيالت المسلحة من المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية، وترتيبات لمراقبة 
نزع وجمع األسحلة والذخيرة في جميع أرجاء البالد من خالل جدول زمني محدد، وترتيبات 

لمجابهة التهديادات اإلرهابية، وآليات مراقبة وتحقق لتنفيذ تلك الترتيبات.
ويرى المراقبون أن إختالف السياقات بين 17 ديسمبر 2015 ، و17 ديسمير 2017 ، دفع 
نحو تحوالت في المواقف الدولية بخصوص القيادة العامة للجيش الوطني الليبي الذي بات 
العبا أساسيا على األرض ، وبخاصة بعد سيطرته على منطقة الهاللي النفطي بما فيها من 

حقول وموانءي ومنشئات. 
المساحة  بالمائة من   80 لتبلغ حوالي  الجيش على األرض  كما إتسعت مساحة سيطرة 
العامة للبالد ، وتحظى القيادة العامة ممثلة في المشير خليفة حفتر بوالء قبائل المنطقة 
عدم  على  طرابلس  سلطات  إصرار  حالة  في  البالد  تقسيم  بإمكانية  ينذر  ما   ، الشرقية 

تعديل نص اإلتفاق السياسي الممضى في الصخيرات المغربية. 
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وأبرز  المسماري، إن »المادة 
الثامنة وملحقها األمني

تم رفضها من
قبل البرلمان.

لم 

أحمد  العميد  الليبي  الوطني  للجيش  العامة  القيادة  باسم  الناطق  وكان  مكتب 
المسماري، أعلن في سبتمبر الماضي عن أسباب تحفظ القيادة العامة على المادة 
الجيش  صراحة  تستهدف  »المادة  إن  الى   السياسي،مشيرا  االتفاق  من  الثامنة 
الوطني ورموزه وقياداته«.وأضاف إن  »المادة تساوي بين الميليشيات اإلجرامية واإلرهابية 

والجيش الوطني اللييبي المتمثل في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية«.
يسمى  ما  مثل  للجيش  موازية  قوى  بإنشاء  للرئاسي  تسمح  »المادة  إن   البيان  وتابع 

يريده  ما  هو  وهذا  الرئاسي  بالحرس 
اإلسالمية  الجماعة  وحلفائهم  اإلخوان 
القاعدة اإلرهابي  المقاتلة ذراع تنظيم 

في ليبيا«
الثامنة  »المادة  إن  المسماري،  وأبرز  
قبل  من  رفضها  تم  األمني  وملحقها 
قبل،  من  الليبي  والشعب  البرلمان، 
عرقلت  التي  األسباب  أهم  من  وكانت 
بموجبها  وأصبحت  ذلك،  قبل  االتفاق 
نيات  في  شك  محل  الحوار  مخرجات 
السابقين  األمميين  الوسيطين 
واأللماني  ليون،  برناردينو  اإلسباني 
التحفظ  أسباب  مرجعا   كوبلر«  مارتن 
على هذه المادة  إلى ثالث نقاط، وهي 
أنها »تستهدف الجيش الوطني ورموزه 
الميليشيات  وقياداته، كما تساوي بين 
الوطني  والجيش  واإلرهابية  اإلجرامية 
للقوات  العامة  القيادة  في  المتمثل 

السراج  لحكومة  الرئاسي  للمجلس  تسمح  أنها  إلى  باإلضافة  الليبية،  العربية  المسلحة 
بإنشاء قوة موازية للجيش، أو ما يسمى الحرس الرئاسي«.

وتابع المسماري موضحا: »هذا هو ما يريده )اإلخوان( وحلفاؤهم من الجماعة اإلسالمية 
المقاتلة، ذراع تنظيم القاعدة اإلرهابي في ليبيا«.

الثامنة  المادة  أن  سالمة،  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  اعتبر   2017 سبتمبر  وفي 
المجلس  العسكري وفصل  القرار  واتخاذ  الوطني  بالجيش  المتعلقة  السياسي  االتفاق  من 
الرئاسي عن الحكومة، هي من أهم النقاط التي تحتاج إلى تعديل ، مشيرا  إلى وجود بعض 

المطالب األخرى من الليبيين.
وأكد المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة أن خطة العمل الجديدة التي اقترحها تقوم 
على جمع كل األفكار من األطراف السياسية كافة ، مضيفًا أنه ال مناص من تعديل اتفاق 

الصخيرات لينسجم مع المرحلة الحالية.
قائد  وبين  بينه  شخصية  مشكلة  ال  إنه  السراج  فايز  الرئاسي  المجلس  رئيس  وقال 
الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وأن التجاذب في هذا اإلطار يتعلق بالمادة الثامنة من 
االتفاق السياسي التي تنص على أن الجيش يخضع للقيادة المدنية الُمتمثلة ب”رئاسي 
“رئاسي  دور  وليس  الحوار،  لجنة  دور  هو  المادة  هذه  إلغاء  أو  تعديل  أن  معتبرا  الوفاق”، 

الوفاق”.
إّن  بليحق،    الله  عبد  النواب  مجلس  باسم  المتحدث  أعلن   2017 أكتوبر   10 وفي 
»النواب وافقوا باالجتماع على تعديل المادة الثامنة بتبعية المؤسسة العسكرية ومهامها 
ومناصبها للمجلس الرئاسي«، الفتًا إلى أّن الجلسة ناقشت إجراءات تقيد انفراد المجلس 

الرئاسي بالقرارات الخاصة بالمؤسسة العسكرية.
مجلس  إلى  وتحال  الثالثة  أعضائه  بإجماع  تتخذ  الرئاسي  المجلس  »قرارات  أّن  وأوضح 

النواب إلقرارها قبل تنفيذها«.
إلغاء  باإلجماع  أقر،   المجلس  إن  عبدالنبي  الصالحين  النواب  مجلس  عضو  أكد  كما 
المادة الثامنة من األحكام اإلضافية التفاق الصخيرات ،و اتفق على تعديل المادة الثامنة 
من االتفاق بحيث تؤول المهام المتعلقة بالمناصب العسكرية واألمنية للمجلس الرئاسي 



9 الخميس 14 ديسمبر 2017             العدد: 06 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

عقيلة: السراج قدم حكومته 
مرتين لمجلس النواب وتم 

رفضها وبالتالي بموجب 
القانون النافذ ال يحق له 

تشكيل حكومة ثالثة.

ـ

بإجماع أعضائه بعد المصادقة عليها من مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية جديدة.

أكثر من مناسبة  ، أكد في  ،عقيلة صالح  الليبي  النواب  وكان  رئيس مجلس 
،  تمسكه بشرط الغاء المادة الثامنة من الملحق اإلضافي لالتفاق السياسي قبل تضمين 

االتفاق في اإلعالن الدستوري.
 ،  2017 ابريل   في   ، صالح  عقيلة  وقال 
االتفاق  على  وافق  عندما  النواب  مجلس  أن 
المادة  الغاء  مشترطا  عليه  وافق  السياسي 
هذا  تجاهل  الدولي  المجتمع  أن  إال  الثامنة، 
لم  وهذا  “مطلقة”  الموافقة  واعتبر  الشرط 

يحدث.
حكومته  قدم  السراج  أن  عقيلة  وأضاف 
النواب وتم رفضها وبالتالي  مرتين لمجلس 
تشكيل  له  يحق  ال  النافذ  القانون  بموجب 
قالت  الليبية  المحاكم  أن  كما  ثالثة،  حكومة 
بأنها  الرئاسي  المجلس  سلطة  في  رأيها 
الدولي  المجتمع  نجد  هذا  ومع  منعدمة، 
وأحكام  القانون  الحائط  بعرض  يضرب 
القضاء وما تم االتفاق عليه لغايات ال ندركها.

وترى القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن المادة الثامنة كانت تستهدف باألساس 
، وأن قوى إقليمية ودولية داعمة لإلسالم السياسي هي  القائد العام المشير خليفة حفتر 

التي دفعت للتنصيص عليها. 
ويشير المراقبون الى أن معضلة المادة الثامنة كانت أفضل تجسيد للخالف الجوهري 
والعميق بين قيادة الجيش واألحزاب الدينية ومنها حزب العدالة والبناء ، الجناح السياسي 
لجماعة اإلخوان الليبية ، وحزب الوطن ، الجناح السياسي للجماعة الليبية المقاتلة ، أضافة 
منذ  ضدها  حربا  حفتر  المشير  خاض  التي  المتشددة  المرجعيات  ذات  الميلشيات  الى 

إعالنه عن إطالق عملية الكرامة في مايو 2014 
اتفاق  “المنتهية واليته” والموقع على  الليبي  العام  الوطني  المؤتمر  وكان رئيس فريق 
الصخيرات صالح المخزوم, رفض ما صدر عن مجلس النواب الليبي  من قرار تجميد وإلغاء 

المادة الثامنة من األحكام اإلضافية في االتفاق السياسي الليبي.
وأضاف أن “االتفاق السياسي هو حزمة واحدة وال يحق ألي طرف المساس بأي نص أو 
الثامنة من  المادة  إلغاء  النواب من محاولة  قام به مجلس  نعتبر ما  “إننا  قائال  مادة فيه”, 
األحكام اإلضافية في االتفاق هو انتهاك صارخ لالتفاق السياسي ونعلن رفضنا الكامل له 

ونعتبره تهديدا للعملية السياسية برمتها وانقالبا عليها.
و قال عضو مجلس الدولة فتحالله السريري إن المادة الثامنة من االتفاق السياسي  تم 
شخصنتها ، وأضاف  أن المادة تنص على أن تتحول جميع المناصب العسكرية والمدنية 

واألمنية لسلطة المجلس الرئاسي وليس العسكرية فقط كما يروج كثيرون.
الهدف  أن  حين  في  لألسف،  معينا  توظيفا  المادة  هذه  يوظف  أن  يريد  “البعض  وتابع 
منها أن يجد رئيس الحكومة هذه المناصب شاغرة فإما أن يثبت من فيها أو يقوم بتعيين 

آخرين”.
وبخصوص النقاط العالقة قال السريري إنه ال وجود لنقاط عالقة، مؤكداً أنه تم التطرق 

لجميع النقاط وتم طرح خيارات للوصول إلى اتفاق محدد وصياغة محددة.
وتابع “ال توجد مادة مرفوضة من الجميع وال يوجد لها حل على اإلطالق، جميع النقاط تم 

مناقشتها من كل الجوانب وبكل موضوعية وصراحة”.
ويرى المراقبون أن المادة الثامنة أصبحت من الماضي ، وخصوصا بعد التوافق الحاصل 
بين الفرقاء العسكريين الساعين لتوحيد الجيش من خالل جلسات حوارهم بالقاهرة ، كما 
الذي   ، المشير حفتر  لجوهرية دور  أغلبها مدركة  باتت في  والدولية  الدولية  األطراف  أن 
كلتا  وفي   ، العسكري  للمجلس  رئيسا  أو  للدولة  رئيسا  إما  يكون  أن  الى  سيتجه  أنه  يبدو 

الحالتين سيكون صاحب القرار كقائد أعلى للجيش والقوات المسلحة.
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تاريخ 17 ديسمبر المقبل 
يمثل انتهاء عهدة حكومة 

الوفاق الوطني في طرابلس 
وما تمخضت عنه، لتكون 

السلطة بيد البرلمان 
المنتخب وحكومته.

هاني نسيره

طوال السنتين األخيرتين، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر سنة 2015، استثمرت 
جماعات التطرف العنيف في حالة االنقسام السياسي، ووظفتها بعض األطراف والفاعلين 
السياسيين كذلك، وجّيرتها لصالحها لتحقيق أهدافها وتعزيز موقفها السياسي ووضعها 

من  مزيد  وكسب  ميدانيا،  العسكري 
الحلفاء الخارجيين في مواجهة الخصوم 
ما  وهو  واالجتماعيين،  السياسيين 
جماعات  انتشار  خريطة  إليه  تشير 
مناطق  مختلف  في  العنيف  التطرف 
البالد حيث وفر لها الصراع الحالي بيئة 

مواتية للحركة والنمو واالنتشار. 
الحل؟ وهل مات الصخيرات  ولكن ما 
فقط  أنها  أم  الجاري؟  ديسمبر   7 في 
ينادون  من  أن  شك  ال  الثانية؟  ذكراه 
بموته يعلنون وفاته ووفاة قناة التوافق 
والتي  اآلن،  الممكنة  الليبي  السياسي 

سالمة،  غسان  الدكتور  األممي  المبعوث  جهود  مع  النوايا  خلصت  متى  إحياؤها  يمكن 
المنتخب  البرلمان  قبله  الذي  التعديل  وهو  بتعديلها  والقيام  مراجعتها  على  يصر  الذي 
في طبرق، كما أعلنت قبوله العديد من األطراف بينما ال يزال البعض يتعلل بمزيد من 
التعديل يريد به اإللغاء ال اإلصالح، مع األخذ في االعتبار أن عجلة التقسيم لو دارت في ليبيا 

لن تتوقف وستمتد آثارها للدول المجاورة.  
ولكن األهم هو أن تاريخ 17 ديسمبر المقبل يمثل انتهاء عهدة حكومة الوفاق الوطني 
فهو  وحكومته،  المنتخب  البرلمان  بيد  السلطة  لتكون  عنه،  تمخضت  وما  طرابلس  في 
ولكن  البرلمان،  موافقة  على  حصوله  عدم  بعد  عليه  ترتبت  انقسام  حالة  لتجاوز  يؤدي 
منهم  للكثير  المنظم  التسجيل  وصعوبة  الليبيين  شتات  مع  خاصة  مواتية،  السياقات  هل 
عليها  يسيطر  التي  المناطق  بعض  في  الصعبة  األمنية  السياقات  وكذلك  الداخل،  في 

المتطرفون.
أنه ال بد من خارطة طريق واضحة قبل االنتخابات تقوم على عدد من األسس  ال شك 

والخطوات الرئيسية هي كما يلي: 
خريطة طريق تمر عبر المراحل التالية:

ديسمبر/  17 في  الموقع  السياسي  االتفاق  تعديل  يتضمن  جديد،  اتفاق  إلى  التوصل 
كانون األول 2015، بحيث يصادق عليه مجلس النواب في طبرق )شرق(، والمجلس األعلى 
للدولة في العاصمة طرابلس )هيئة استشارية نيابية( وال يزال األخير يمثل عقوبة رئيسة 

حيث ال يوافق على التعديالت الصادرة عنه.
 االتفاق على جدول زمني )بين مجلسي النواب والدولة( لتحديد تواريخ االنتخابات.

)هيئة  الستين  مجموعة  إعدادها  على  أشرفت  التي  الدستور  مسودة  على  االستفتاء 
منتخبة مشكلة من 60 عضًوا(، على االستفتاء الشعبي إلقرار الدستور الجديد للبالد األول 

من نوعه منذ سقوط النظام السابق. 
لكن يبدو أن في ليبيا األسقف منخفضة، فال سبيل إال طريق االنتخابات الذي ستعيقه 

البحــث عــن الحــل في ليبيـــا
بين قاطرة االنتخابات وتعديل الصخيرات 
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ما انتبه له المبعوث األممي 
أثناء لقائه بوزير الخارجية 
المغربي يوم 11 ديسمبر 

الجاري حين أشار غسان سالمة 
»إلى أن الليبيين ال يريدون 

المرور من مرحلة انتقالية
إلى مرحلة انتقالية جديدة.

األطراف  بعض  بالتأكيد 
الداخل  في  انكشفت  التي 
التي  تلك  وخاصة  الليبي، 
جماعات  توظف  أو  تشرف  أو  تدير 
للدفاع  مسلحة  وميليشيات  متطرفة 
بعنفها  الشعب  سلطة  وتسرق  عنها 
واحد،  وقت  في  والمسلح  األيديولوجي 
وتكاد تعتقد بعضها أن االنتخابات في 
انتقامية  مزايدات  ودون  نزيهة  أجواء 
وبعدها،  الثورة  قبل  خصومهم،  على 
تنهي  التي  الظهر  قاصمة  ستكون 

سلطتهم الحالية. 
من هنا نرى أن القبول بخطة المبعوث 
مسألة  سالمة  غسان  الدكتور  األممي 
مهمة وجوهرية، خاصة أن بقاء الوضع 
على ما هو عليه يمثل خطرا كبيرا على 

ليبيا دولة وشعبا، وصار المعروف فيها أن المراحل االنتقالية تزيد من تعثر الحلول وال تؤدي 
إليها.  وهو ما انتبه له المبعوث األممي أثناء لقائه بوزير الخارجية المغربي يوم 11 
ديسمبر الجاري حين أشار غسان سالمة »إلى أن الليبيين ال يريدون المرور من مرحلة 
انتقالية إلى مرحلة انتقالية جديدة، إنهم يريدون مؤسسات مستقرة« في بلد يعاني 
أزمة اقتصادية واجتماعية وأمنية حادة وخطيرة مؤكدا أن هدف التعديالت أو غيرها 
من محاوالت الحوار والتوافق السياسي هو تشكيل حكومة جديدة “مستقلة” تتمثل 
الليبيين الذين يعانون أزمة اقتصادية  مهمتها الوحيدة في تحسين ظروف عيش 

ومؤسساتية عميقة”. 
تبدو القاطرة متجهة اآلن إلى االنتخابات، التي نرجو أن يقبل الجميع نتائجها، وليس كما 
حدث من جماعة اإلخوان حين رفضتها في يونيو سنة 2014 وأسفرت عن انتخاب واختيار 
حكومة طبرق وبرلمانها، وهو ما أعلن قبوله الفريق خليفة حفتر يوم 12 ديسمبر الجاري 
الجنرال  الليبي  الوطني  الجيش  وقائد  ألفانو  أنجيلينو  اإليطالي  الخارجية  بوزير  لقائه  أثناء 
خليفة حفتر، توافقا خالل اجتماعهما أمس االثنين بمقر الخارجية في روما، على أنه “ال غنى 
عن االنتخابات” في ليبيا، وأن يوم 17 كانون االول/ديسمبر الجاري يشكل “ذكرى اتفاقية 
قبل  الليبيين  الفرقاء  بين  الموقعة  االتفاقية”،  صالحية  نهاية  تاريخ  وليس  الصخيرات 

عامين بالمنتجع المغربي.
هو  االنتخابي  االستحقاق  أن  على  اإليطالية  الدبلوماسية  رئيس  شدد  المصادر،  ووفق 
“قطار تم تحديد وجهته والسؤال الوحيد الذي يبقى مطروحا هو سرعة هذا القطار”، أي 
“خطة عمل” المبعوث  الليبية، والتي حددت  البرلمانية والرئاسية  موعد إجراء االنتخابات 

األممي إلى ليبيا، غسان سالمة، أيلول/سبتمبر 2018 كموعد أقصى إلتمامها.
نحن ذاهبون نحو االنتخابات في عام 2018، ولم يقدم سالمة االنتخابات كمقترح لحل 
جلس  أن  بعد  إال  معيشته  في  العناء  يكابد  ومواطن  المنقسم  السياسي  المشهد  تعقيد 
إلى مختلف األطراف السياسية، ووضع لهذا عددا من االشتراطات المحددة لنجاح العملية 

االنتخابية، هي كما يلي: 
شرط تقني وهو المتعلق بضرورة تسجيل الناخبين وتأمين أكبر عدد ممكن من الليبيين 

في االنتخابات. 
 شرط تشريعي بمعنى سن القانون الالزم لتنفيذ العملية االنتخابية.

شرط سياسي وهو قبول األطراف الليبية كافة مسبًقا بنتائج االنتخابات.
يبدو الحوار السياسي بين الفرقاء، والمساعي الدولية التي تسعى له، هو الحل الواجب 
اتفاق الصخيرات  الراهنة، وتبدو قاطرة االنتخابات بعد  العميقة  بليبيا من األزمة  للخروج 
فرصة حقيقية للخروج من االنسداد السياسي. وإن كانت خطة السالم تمتد لعام وتنتهي 
تكون  أن  وإمكانية  ذلك،  في  دولية  رغبة  ظل  في  البالد.  في  ورئاسية  نيابية  بانتخابات 

التعديالت التي أدخلت على اتفاق الصخيرات أماًل للتوصل إلى حل.
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كان من المقرر أن يسري 
تطبيق االتفاق في شهر 

أبريل من سنة 2016، إال أن 
مجلس النواب لم يصادق 

على حكومة الوفاق التابعة 
للمجلس الرئاسي.

اللجوء للقوى االجتماعية بعد تغييبها  
اتفاق الصخيرات: 

حسين مفتاح

السابع عشر من  المغربية، في  الصخيرات  الليبيون في مدينة  السياسيون  الفرقاء  وقع 
المتحدة،  األمم  منظمة  وتشجيع  برعاية  السياسي«،  »االتفاق  على   2015 ديسمبر  شهر 
وبإشراف رئيس البعثة األممية إلى ليبيا، األلماني »مارتن كوبلر«، وذلك لوضع حد للصراع 

واالنقسام السياسي الذي شهدته البالد بين األطراف لسياسية المتنافسة على السلطة.
وجاء االتفاق بعد جوالت حوار مطولة بين ممثلي مجلس النواب، والمؤتمر الوطني العام 
في ظل غياب تمثيل أطراف وشرائح كبيرة من الشعب الليبي، وكان من المقرر أن يسري 
تطبيق االتفاق في شهر أبريل من سنة 2016، إال أن مجلس النواب لم يصادق على حكومة 
الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي المنبثق عن االتفاق. ويتكون االتفاق السياسي من مبادئ 

حاكمة، و67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول وهي:
حكومة الوفاق الوطني: ويحدد هذا الفصل مبادئ عمل وتشكيل حكومة الوفاق الوطني 

وصالحياتها ويشتمل على 11 مادة.
في  المنتخب  النواب  مجلس  عمل  وآلية  صالحيات  الفصل  هذا  ويحدد  النواب:  مجلس 

يونيو 2014 كأعلى جهة تشريعية في ليبيا وتشتمل على 7 مواد.
كسلطة  الدولة  مجلس  وعمل  تشكيل  كيفية  الفصل  يحدد  للدولة:  األعلى  المجلس 

استشارية تنفيذية عليا.
إضافة إلى فصل تدابير بناء الثقة، وفصل الترتيبات األمنية، وفصل العملية الدستورية، 
وفصل الهيئات والمجالس المتخصصة، وفصل الدعم الدولي، وفصل أخير يتناول األحكام 

الختامية.
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بمجرد توقيع االتفاق
في الصخيرات المغربية، 

تعرض لموجة رفض
من مختلف األطراف
بمختلف توجهاتها.

رفض منذ البداية

وبمجرد توقيع االتفاق في الصخيرات المغربية، تعرض لموجة رفض من مختلف األطراف 
بمختلف توجهاتها بما في ذلك المنتمين لألجسام المشاركة في الحوار الممهد لالتفاق، 
في مجلس النواب، والمؤتمر الوطني، إضافة إلى األطراف التي لم يتم إشراكها في الحوار 
من األساس، والتي بقي موقفها ثابتا من كل ما نتج عن االتفاق باعتبارها غير معنية به وال 
بنتائجه، السيما المحسوبون على النظام الليبي، الذين لم يتم تمثيلهم في الحوار، والذين 
حيث  السلطة،  على  الصراع  بسبب  نفسها  على  انقسمت  واحدة  شريحة  يمثل  يعتبرونه 
يناقش سبل التسوية بين األطراف التي بدأ النزاع فيما بينها بعد سنة 2014، في الوقت 

الذي أهمل فيه الخالف الذي نشأ منذ سنة 2011.
يناير   25 في  الصخيرات،  اتفاق  باعتماد  لقرار  النواب  مجلس  إصدار  من  الرغم  وعلى 
طرحه  إثر  القرار  إلغاء  عن  صالح  عقيلة  المجلس  رئيس  أعلن  ما  سرعان  أنه  إال   ،2016

للتصويت خالل جلسة عقدت في مدينة طبرق.

قصور قانوني وفشل تنفيذي

تم  بل  قانوني  بشكل  النور  يبصر  لم  السياسي  االتفاق  أن  قانونيون  مختصون  ويرى 
التعامل معه كأمر واقع وبضغط من المنظومة الدولية، دون النظر إلى اإلجراءات القانونية 
وخاصة  األمور  »إن  المقهور،  كامل  عزة  والحقوقية  المحامية  تقول  حيث  العتماده،  الالزمة 
القانونية اإلجرائية لالتفاق السياسي لم تسر كما أريد لها أن تكون، في ظل رغبة مستمرة 
كانت  وإن  )حتى  ألجسام  والحاجة  والترضية  المواءمات  سياسة  تحقيق  في  ومتفاقمة 
مؤسسات أمر واقع( تتعامل معها الدول األجنبية خاصة في مسألتي الهجرة غير النظامية 
واإلرهاب، تم تجاوز كل القواعد والترتيبات القانونية المنصوص عليها في االتفاق، لينتهي 
الليبي  المواطن  انتشال  وأهمها  أدوارها  أداء  عن  عاجزة  أليم،  واقع  مؤسسات  إلى  األمر 
من مستنقع الحرب وتوفير حد أدنى من الخدمات األساسية ومحاولة كبح جماح التدهور 

االقتصادي الذي يكاد أن يقضي على العملية السياسية برمتها«.
ونظرا لفشل اعتماد االتفاق، ورفض األخذ به عمدت األمم المتحدة لعقد لقاءات للحوار 
بين الطرفين الرئيسيين المختلفين المتمثلين في مجلس النواب، ومجلس الدولة، في عدة 
توالت  والتي  التونسية،  العاصمة  شهدتها  التي  الحوارات  كانت  وأهمها  العالم،  من  مدن 
لعدة جوالت للخروج بصيغة توافقية معدلة وخلصت لجنتا الحوار إلى أربع نقاط تمحورت 
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في ظل حالة التخبط التي 
واكبت مناقشات االتفاق 

السياسي، وتعطل اعتماد 
مخرجاته، وجوالت الحوار 
الساعية لتعديله، برزت 

أصوات مهمة تنادي بإيجاد 
بدائل جديدة، من بينها اللجوء 
إلى خيار »القوى االجتماعية«، 

حول تعديل عدد أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثالثة، وضم أعضاء من المؤتمر 
العام السابق إلى المجلس األعلى للدولة، إضافة إلى تحديد صالحيات المجلس  الوطني 
القيادة العسكرية  الوزراء، وتحديد وضع  الوفاق بعد فصله عن مجلس  الرئاسي لحكومة 

في البالد.
الليبي في  أكبر قدر من الشعب  اتفاق  ليبيا هو  السياسي في  أكثر ما ميز االتفاق  ولعل 
موقف وموحد منه،  وهو الرفض، حيث اتفق المختلفون سياسيا وأيديولوجيا، على رفضه، 
البعض بأنه  إذ يرى  المتفقين تفصيليا،  أراء  الليبي، وإن اختلفت  واعتباره ال يمثل الشعب 
اتفاق مفروض من إرادة خارجية، واألخذ به يعد انتقاصا من السيادة الوطنية، ويراه آخرون 
البرلمانية،  االنتخابات  في  »ديمقراطيا«،  هزمت  التي  السياسي«،  »اإلسالم  لتيارات  تمكينا 
يرى  فيما   ،)2012( الوطني  المؤتمر  انتخابات  من  األكبر  النصيب  على  استحواذها  بعد 
المحسوبون على »النظام السابق«، أن االتفاق السياسي واالختالف على تفاصيله شأن يعني 
طرفا واحدا منقسما على بعضه البعض، وال تعدو الخالفات البينية كونها منافسة داخلية 

وصراعا سياسيا على السلطة.

اللجوء إلى القوى االجتماعية كمنقذ

وفي ظل حالة التخبط التي واكبت مناقشات االتفاق السياسي، وتعطل اعتماد مخرجاته، 
وجوالت الحوار الساعية لتعديله، برزت أصوات مهمة تنادي بإيجاد بدائل جديدة، من بينها 
اللجوء إلى خيار »القوى االجتماعية«، المتمثلة في التنظيمات المعتمدة على التكوين القبلي 
الذي تم تأسيسه  الليبية،  للقبائل والمدن  الوطني  المؤتمر  أبرزها  والمناطقي، والتي من 
في 25 مايو 2014 في مدينة العزيزية بورشفانة، وعقد مؤتمره الثاني بمدينة سلوق في 
7 أكتوبر 2015 وجمع مختلف القيادات االجتماعية في ليبيا، والتقى فيه ألول مرة من بعد 
أحداث 2011، الفرقاء السياسيون الليبيون، وكان انعقاد مؤتمر سلوق متزامنا مع انتهاء 
الفترة القانونية لمجلس النواب، التي كان مقررا انتهاؤها في شهر أكتوبر قبل أن يمدد 
المجلس لنفسه، وهو ما اعتبره البعض بحثا عن بديل لسد أي فراغ سياسي ينتج عن غياب 

البرلمان.
وبقيت القوى االجتماعية والمتمثلة في مؤتمر القبائل والمدن الليبية، وعدد من المجالس 
االجتماعية للقبائل والمناطق التي لم تنظم بشكل رسمي للمؤتمر، من أهم القوى الرافضة 
التفاق الصخيرات، السيما أن معظم هذه المكونات تنتمي للتيار المحسوب على »النظام 

السابق«.
وبقي صوت القوى االجتماعية على الرغم من أهميته، والعدد الكبير الذي يمثله، خافتا 
لدى المنظومة الدولية ولم يؤخذ به في معظم الجوالت السابقة من الحوار، حتى استلم 
اللبناني غسان سالمة، مهمة رئاسة البعثة األممية في ليبيا، وقام بجوالت للتعرف على ليبيا 
بزياراته المتتالية للعديد من المناطق والمدن، ثم تمت الدعوة لمؤتمر »جامع« يضم كل 

األطراف الليبية بما في ذلك المكونات االجتماعية.
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نص المقترح األممي
على »تشكيل حكومة الوفاق 

الوطني على
أساس الكفاءة
وتكافؤ الفرص.

رمزي زائري

بعد ست جوالت من المفاوضات الماراثونية تحت إشراف األمم المتحدة، اقتنعت األطراف 
المتنازعة بأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من األزمة ووضع حد لحالة العنف واالقتتال، 
وبتاريخ 17 ديسمبر/كانون األول 2015 وقع )باألحرف األولى( أعضاء من البرلمان الليبي 
والمؤتمر الوطني العام المنتهية واليته وشخصيات ليبية أخرى، اتفاق سالم برعاية األمم 

المتحدة، وذلك في مدينة الصخيرات المغربية.
وتضمنت المسودة األممية التي توصل إليها الفرقاء بعد 14 شهرا من جلسات الحوار 
في الصخيرات، ثالث نقاط هي: تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار مجلس النواب 
لإلدارة  أعلى  ومجلس  للدولة  أعلى  مجلس  وتأسيس  الوحيدة،  التشريعية  الهيئة  بطبرق 

المحلية وهيئة إلعادة اإلعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع واألمن.
 وفيما يتعلق بالنقطة األولى، نص المقترح األممي على »تشكيل حكومة الوفاق الوطني 
التنفيذية  السلطة  مهام  بممارسة  الحكومة  وُتكّلف  الفرص،  وتكافؤ  الكفاءة  أساس  على 
نائبان، وعدد من  الوزراء، وعضوان  رئيس مجلس  يرأسه  للوزراء  تتكون من مجلس  التي 

الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة واليتها عام واحد«.
تضم  االنتقالية  المرحلة  خالل  للدولة  التشريعية  السلطة  أن  إلى  فتشير  الثانية،  أما   
مجلس النواب المنتخب في يونيو/حزيران 2014، فيما جاء في النقطة الثالثة أن المجلس 
بأغلبية في مشروعات  الملزم  الرأي  إبداء  للدولة يقوم بعمله باستقاللية، ويتولى  األعلى 
القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، 

ويتشكل هذا المجلس من 120 عضوا.
المسودة  على  جديدة  تعديالت  إدخال  إمكانية  عدم  األولى  باألحرف  التوقيع  ويعني   
حين  إلى  الخالفية  النقاط  مناقشة  وإرجاء  المتحدة،  األمم  اقترحتها  التي  المعدلة  الرابعة 
6 أفريل  مناقشة المالحق المرتبطة بهذا االتفاق، وقد بدأ العمل فعليا بهذا االتفاق في 

2016، وقد وقعه 22 برلمانيا ليبيا.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة األولى من االتفاق السياسي، بشكل صريح على أن مدة 
والية حكومة الوفاق الوطني، عام واحد، يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس نواب طبرق، مع 

ليبيــا إلى مزيد من التعقيد
أعوام على اتفاق الصخيرات..
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المادة 18 من االتفاق 
السياسي، والتي منحت 

فرصة جديدة لمجلس نواب 
طبرق، باستمرار عمله وفقا 
للمادة 16 من االتفاق، لحين 

انعقاد الجلسة األولى 
للسلطة التشريعية بموجب 

الدستور الليبي.

إمكانية تجديد الوالية تلقائيا لعام واحد فقط، وفي جميع األحوال تنتهي والية 
أو  الليبي  الدستور  بموجب  التنفيذية  السلطة  تشكيل  فور  مباشرة  الحكومة 

انقضاء المدة المحددة لها أيهما أقرب.
18 من االتفاق السياسي، والتي منحت فرصة جديدة لمجلس نواب  فيما تنص المادة 
للسلطة  األولى  الجلسة  انعقاد  لحين  االتفاق،  من   16 للمادة  وفقا  عمله  باستمرار  طبرق، 
مقر  في  »النظر  على  االتفاق  من   16 المادة  وتنص  الليبي.  الدستور  بموجب  التشريعية 
والقرارات  جديد،  من  لجانه  وتشكيل  الداخلي  نظامه  ومراجعة  المؤقت،  المجلس  انعقاد 
نوابه  عودة  بعد   ،2015 أكتوبر   15 في  ذلك  يتم  أن  على  أصدرها،  التي  والتشريعات 

المقاطعين، وهو ما لم يتحقق حتى اآلن«.
لنفسه  التمديد  نواب  مجلس  وقرر 
عادية  جلسة  خالل  إضافية،  أشهر  ستة 
له، عقدت في 6 أكتوبر 2015، بحضور 
لقرار  منهم   130 صوت  عضوا،   131
البرلمان،  والية  انتهاء  قبل  التمديد، 
مفاجأة  لكن  نفسه.  الشهر  20 من  في 
الليبي،  النواب  مجلس  رئيس  فجرها 
لوسائل  تصريحات  في  صالح،  عقيلة 
يعتزم  المجلس  أن  فيها  كشف  إعالم 
سياسية  طريق  خريطة  عن  اإلعالن 

جديدة للوفاق في البالد.
عمل  ينتهي   22 للمادة  ووفقا  هذا 
»االستشاري«،  للدولة  األعلى  المجلس 
بانتهاء عمل مجلس النواب، وفقا لنص 
بعد  به  العمل  وبدأ  السياسي،  االتفاق 
رئيسا  السويحلي،  الرحمن  انتخاب عبد 

وفقا  باستقاللية  طرابلس،  في  مقره  من  بعمله  المجلس  ويقوم   .2016 أفريل   6 في  له 
لإلعالن الدستوري، المعدل وفقا لالتفاق السياسي، ويتكون من 145 عضوا منتخبا )خالل 

انتخابات المؤتمر الوطني العام، في 7 يوليو 2012(. 
ويستند االتفاق السياسي الليبي إلى أربعة مبادئ رئيسية: ضمان الحقوق الديمقراطية 
للشعب الليبي، والحاجة إلى حكومة توافقية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة 
لتتمكن  الوطني  الوفاق  الدولة، كحكومة  بينها، وضرورة تمكين مؤسسات  فيما  والتوازن 

من معالجة التحديات الخطيرة في المستقبل واحترام القضاء الليبي واستقالله.

معضلة المادة الثامنة

مع أولى جلسات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يناير 2016، سادت نقاشات 
ساخنة بين أعضائه، حول ما يتعلق بالمادة )8( من االتفاق السياسي التي فجرت خالًفا حاًدا 
داخله، كونها تعتبر المناصب السيادية بما فيها المناصب العسكرية واألمنية شاغرة بعد 

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

خالل مدة ال تتجاوز ثالثون )30( يوًما، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة«.
في المقابل شهد مجلس النواب الليبي، انقساما حادا بين أعضائه، بشأن المادة الثامنة 
من نص االتفاق السياسي الذي ُوّقع في مدينة الصخيرات المغربية، قبل أكثر من تسعة 
أشهر، وقد أثارت هذه المادة جًدال واسًعا في البرلمان، حيث طالبت كتلة السيادة الوطنية 
البرلمانية الرافضة لحكومة الوفاق، بسحب هذه الصفة من المجلس الرئاسي وإسنادها 
إلى البرلمان، بينما طالب فريق آخر مؤيد للحكومة، ببقاء صالحيات القائد األعلى للجيش 
بيد المجلس الرئاسي. كما تنص المادة على »جعل صالحيات القائد األعلى للجيش الليبي، 
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لم ينجح االتفاقف السياسي 
في أن يصبح تشريعا ينظم 
المرحلة االنتقالية الجديدة، 
والتي ربط بدايتها »باعتماد 

االتفاق السياسي«.

بيد مجلس رئاسة الوزراء«.  ويرى النواب الرافضون لحكومة الوفاق، أن »هذه المادة وضعت 
خليفة  المشير  رأسها  وعلى  العليا  العسكرية  القيادات  لتجريد  في محاولة  متعمد،  بشكل 
القبول به، كون  أمر ال يمكن  المسلحة، من أي صالحيات، وهو  للقوات  العام  القائد  حفتر 

األخير يقود المؤسسة العسكرية في الحرب ضد اإلرهاب«.

متى ينتهي االتفاق السياسي

مجلس النواب: تنص المادة )18( »يستمر عمل مجلس النواب وفقا لنص المادة 16 من 
هذا االتفاق، لحين انعقاد الجلسة األولى للسلطة التشريعية بموجب الدستور الليبي«.

حكومة الوفاق الوطني: تنص المادة 1/ 4 على أن »مدة والية حكومة الوفاق الوطني عام 
واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حالة عدم االنتهاء من إصدار الدستور 
خالل واليتها، يتم تجديد تلك الوالية تلقائيا لعام إضافي فقط. وفي جميع األحوال تنتهي 
والية الحكومة مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية بموجب الدستور الليبي أو انقضاء 

المدة المحددة لها أيهما أقرب«.
بل إن االتفاق السياسي في المادة )4( توقع تحقق حالة انتهاء والية الحكومة وتشكيل 
حكومة جديدة بالتشاور ما بين مجلسي النواب والدولة حتى قبل مضي المدة المنصوص 

عليها في المادة السابقة وذلك في حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء.
قبل  الوطني  الوفاق  حكومة  من  الثقة  بسحب  السياسي  االتفاق  سمح  أخرى  حالة  وفي 
وتفاصيل  آلية  على  الوطني(  الوفاق  حكومة  باب   5/1( المادة  نصت  حين  مدتها،  انتهاء 
120 عضوا  إجراء سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني، واشتراطاته ومن بينها موافقة 

من أعضاء مجلس النواب.
وانتهاء  ببقاء  مرتبطان  وانتهاءه  بقاءه  أن  على   )2/22( المادة  تنص  الدولة:  مجلس 
مجلس  عمل  بانتهاء  الدولة  مجلس  عمل  »ينتهي  يلي  ما  فيها  ورد  حيث  النواب،  مجلس 

النواب وفقا لنص هذا االتفاق«.
تتجاوزهما،  ال  )سنتان(  محددة  بمدة  ترتبط  الوفاق  حكومة  مدة  انتهاء  فإن  وبالتالي 
ويمكن أن تكون أقصر في حالتي خلو منصب الرئيس أو إجراء سحب الثقة. في حين أن 
الجلسة  وانعقاد  تشريعية  بانتخابات  تكونان  الدولة  ومجلس  النواب  مجلس  مدة  انتهاء 

األولى للسلطة التشريعية بموجب الدستور الليبي.
المرحلة  ينظم  تشريعا  يصبح  أن  في  ينجح  لم  السياسي  االتفاق  فإن  األحوال،  كل  وفي 

االنتقالية الجديدة، والتي ربط االتفاق السياسي بدايتها »باعتماد االتفاق السياسي«.

ثالث سنوات عجاف
بعد مضي ثالث سنوات، على توقيع االتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية، 
اتفاق كان يؤمل منه حل األزمة السياسية التي تعصف بليبيا، لكنه أضحى أكثر تعقيداً في 
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اليوم ال يرى الليبيون أي جديد، 
بل إن الوضع قد تأزم وتفاقم، 
فمنذ دخول المجلس الرئاسي 

العاصمة الليبية، ارتفعت 
وتيرة عمليات االختطاف 

واالغتياالت بشكل عام في 
طرابلس.

ظل عجز المجلس الرئاسي عن جمع الفرقاء في شرق البالد وغربها.
لكن األمور وخاصة القانونية اإلجرائية لالتفاق السياسي لم تسر كما أريد لها أن تكون. 
وهكذا في ظل رغبة مستمرة ومتفاقمة في تحقيق سياسة الترضية والحاجة ألجسام )حتى 
الهجرة  مسألتي  في  خاصة  األجنبية  الدول  معها  تتعامل  واقع(  أمر  مؤسسات  كانت  وإن 
القانونية المنصوص عليها في  القواعد والترتيبات  النظامية واإلرهاب، تم تجاوز كل  غير 
انتشال  وأهمها  أدوارها  أداء  عن  عاجزة  أليم،  واقع  مؤسسات  إلى  األمر  لينتهي  االتفاق، 
المواطن الليبي من مستنقع الحرب وتوفير حد أدنى من الخدمات األساسية ومحاولة كبح 

جماح التدهور االقتصادي الذي يكاد أن يقضي على العملية السياسية برمتها.
المجلس  دخول  فمنذ  وتفاقم،  تأزم  قد  الوضع  إن  بل  جديد،  أي  الليبيون  يرى  ال  اليوم 
في  عام  بشكل  واالغتياالت  االختطاف  عمليات  وتيرة  ارتفعت  الليبية،  العاصمة  الرئاسي 
قبل  للدوالر  دينار   2.5 األميركي، من  الدوالر  مقابل  الدينار  قيمة  تراجعت  طرابلس، كما 

دخول المجلس الرئاسي طرابلس، إلى 6.5 دينار مقابل الدوالر اآلن.
وعلى أثر ذلك شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا، كما تواجه المصارف الليبية 
ازدحاما شديدا بسبب نقص السيولة فيها، ومن جهة أخرى، فقد نص  في أغلب المدن 
 30 بعد  الليبية  المدن  من  المسلحة  التشكيالت  انسحاب  ضرورة  على  السياسي  االتفاق 

يوما من توقيع األطراف المختلفة، إال أن ذلك لم يحدث.
الميليشيات  هذه  بعض  من  طلب  إذ  خطيرة،  خطوة  على  الرئاسي  المجلس  أقدم  بل 
الضحايا  لدماء  خيانة  ذلك  في  رأوا  فقد  الليبي،  الشارع  غضب  أثار  مما  حمايته  المسلحة 

الذين فقدوا أرواحهم على يد هذه الميليشيات.
ومع فشل المجلس الرئاسي في إيجاد حلول لألزمات التي تواجه الليبيين ورفض الشارع 

الليبي له، يصر المجتمع الدولي على دعمه والدفع به باعتبار أنه الحل الوحيد في ليبيا.
يرى مراقبون أن نجاح اتفاق الصخيرات سياسيا، يتطلب تعديل اإلعالن الدستوري من 
قبل مجلس النواب الليبي، إال أن ذلك لم يحدث، وهذا يعني أن االتفاق السياسي ظل حبرا 
على ورق، وبالتالي تبقى الحكومة غير دستورية تواجه مأزقا لممارسة مهامها العادية مثل 

اعتماد السفراء وتعيين وزراء وطلب دعم عسكري لمحاربة داعش وإصدار القرارات.
وفي الوقت الذي فشلت فيه كافة المحاوالت لحلحلة الوضع السياسي المتأزم في ليبيا، 
ثالث  من  تتكون  الليبية  األزمة  لحل  مبادرة  عن  الماضي  سبتمبر  في  سالمة  غسان  أعلن 
تشريعية  انتخابات  وتنظيم  وطني،  مؤتمر  وعقد  الصخيرات  اتفاق  تعديل  هي  مراحل، 

ورئاسية قبيل سبتمبر القادم.
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جاءت المبادرات التونسية 
والجزائرية والمصرية سعيا 

للحد من الصراع
الليبي الذي أثر بشكل
مباشر وغير مباشر على

جيران ليبيا في القاهرة 
وتونس والجزائر.

سيدي محمد الخليفة

تعددت المبادرات العربية لحل األزمة الليبية منذ العام 2011، كمحاولة من أشقاء ليبيا 
العقيد  نظام  إسقاط  منذ  يعيش  الذي  البلد  هذا  في  أمده  طال  صراع  إلنهاء  وجيرانها 
منطقية  وألسباب  خانقة.  واقتصادية  واجتماعية  سياسية  أزمة  وقع  على  القذافي  معمر 
والمصرية  والجزائرية  التونسية  المبادرات  جاءت  المتداخلة،  والجغرافيا  التاريخ  فرضها 
سعيا منها للحد من الصراع الليبي الذي أثر بشكل مباشر وغير مباشر على جيران ليبيا 

في القاهرة وتونس والجزائر.

مصر ومحاوالت التهدئة

ظهرت مصر بعد وصول رئيسها الحالي عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، كإحدى أهم 
الفرقاء  بين  الوجهات  لتقريب  نفوذها  استغلت  حيث  الليبية،  الساحة  على  الفاعلة  الدول 
حفتر  خليفة  المشير  بزعامة  الليبي  للجيش  الواضح  دعمها  تخفي  ال  كانت  وإن  الليبيين، 
وللحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق. وشددت الحكومة المصرية في أكثر من 
مناسبة على أن مفتاح االستقرار الدائم في ليبيا يستلزم معالجة الوضع السياسي الشامل، 
محذرة من الفراغ المؤسسي الذي تعيشه البالد في الوقت الراهن. وتقول القاهرة إنه من 
لفتح قنوات بين  الزمن  فإنها تخوض بل توقف سباقا مع  الليبية  األزمة  خالل سعيها لحل 
الفرقاء من أجل توحيد الجهود السياسية واألمنية واالقتصادية بطريقة منسقة لمساعدة 

الليبيين على تخطي أزمتهم التي ألقت بظاللها على الجانب األمني في مصر.

محاوالت كثيرة وأزمة قائمة
المبادرات العربية للحل في ليبيا:
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األزمة الليبية ألقت بظاللها 
على جارتها تونس التي 

اكتوت أكثر من غيرها 
بالفوضى السياسية واألمنية 

التي أحدثتها الثورة الليبية، 
وهو ما دفع بالحكومات 
المتعاقبة في ليبيا إلى 

تشكيل مبادرات سياسية 
إلحداث تقارب بين الفرقاء 

في ليبيا.

محاوالت تونسية

التي  تونس  جارتها  على  األخرى  ألقت بظاللها هي  الليبية  األزمة  أن  أحد  على  يخفى  ال 
ما  الليبية، وهو  الثورة  أحدثتها  التي  واألمنية  السياسية  بالفوضى  أكثر من غيرها  اكتوت 
دفع بالحكومات المتعاقبة في ليبيا إلى تشكيل مبادرات سياسية إلحداث تقارب بين الفرقاء 
في ليبيا. ويقول بعض المحللين إن المحاوالت التونسية الحتواء األزمة الليبية سواء التي 
تم اإلعالن عنها أو التي جرت في الخفاء اصطدمت بالموقف التونسي الرسمي الذي حاول 
مرارا الوقوف على مسافة واحدة من أطراف النزاع الليبية، وهو ما أحدث حالة غليان لألطياف 
اتخاذ موقف واحد من  اتهمت مرارا تونس بعدم  والتي  ليبيا  الفاعلة في شرق  السياسية 

الجماعات المسيطرة على الغرب المدعومة من تنظيم اإلخوان المسلمين.
وعلى الجانب الموازي للمبادرات الرسمية التونسية فإن إخوان تونس ممثلين في حزب 
وإقناع  الصعاب  تذليل  أجل  من  ليبيا  في  نظرائهم  مع  قنوات  فتح  مرارا  حاولوا  النهضة، 
الصراع  ينهي  حوار  في  بالدخول  البالد  شرق  لحكومة  المناهضة  المسلحة  الجماعات 
المحتدم في ليبيا منذ سنوات. ويلفت بعض المحللين االنتباه إلى أنه ورغم عالقات إخوان 
بلحاج  الحكيم  عبد  المقاتلة  اإلسالمية  الجماعة  برئيس  الغنوشي  راشد  وزعيمهم  تونس 
القيادي اإلسالمي علي الصالبي وهما طرفان مهمان في المعادلة السياسية في  وكذلك 
نجاح  عدم  معزية  الرسمية،  المبادرات  من  غيرها  مثل  بالفشل  باءت  جهوده  فإن  ليبيا، 

الوساطات التونسية إلى غياب ورقة ضغط لدى هذا البلد على الفرقاء الليبيين.  

الجزائر تدخل على الخط

الماضية، من  السنوات  السياسي، خالل  بثقلها  الجزائر  ألقت  على خطى مصر وتونس، 
خالل وساطاتها المتكررة بين األطراف الليبية من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي. ودخلت 
الرئاسة الجزائرية على الخط، إلى جانب وزارة الخارجية، لدفع مسار الوساطة إلى السرعة 
القصوى، من أجل التعجيل بإطالق حوار بين مختلف الفرقاء بعد نفاد صبر دول الجوار من 
حصول توافق، حسب مراقبين. ومنذ عامين، وبوتيرة شبه متواصلة، تستقبل الجزائر كما 
تونس ومصر وفوًدا رسمية وسياسية ليبية من مختلف التوجهات، في إطار وساطات لحل 
األزمة دون أن تتمكن هي األخرى من إحراز أي تطور ملموس من شأنه إحداث تأثير مباشر 

على واقع الصراع الليبي.
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مارتن كوبلر، الرجل الذي 
كان كثير االبتسامات 

والتطمينات، لكنه كان أيضا 
كثير السفسطة )بالمعنى 
الفلسفي( والتبريرات غير 

المقنعة.

أي أفاق إلتفاق الصخيرات
بعد سنتين من توقيعه:

شريف زيتوني

المختلفين  بين  السياسية  االتفاقات  كل 
تعّرف  السياسة  ثابتة.  تكون  أن  يمكن  ال 
التصرف  حسن  أو  المناورة  فن  أنها  دائما 
المأزق  من  الخروج  على  الذكية  القدرة  أو 
تلخص  اليوم  ليبيا  طرق.  مفترق  أول  في 
بين  اللقاءات  كثرة  فرغم  المشهد،  هذا 
الفرقاء، بقي المشهدان السياسي واألمني 
يراوحان مكانهما والمناورة بين المختلفين 
كانت شعارا ثابتا. ربما عدم الثقة، أو عدم 
تواصل  أي  أن  السياسيين  أغلبية  إدراك 
لكن  البالد.  لمشاكل  تعميق  هو  لألزمة 
السياسية،  للعملية  موتا  يعني  ال  ذلك 
فهناك أحداث هامة بنى عليها الرأي العام 
من  البالد  إخراج  بهدف  كبيرة  أماال  الليبي 
اتفاق  بينها  من  والفوضى،  السالح  سنوات 
والذي   ،2015 أواخر  الموقع  الصخيرات 
المفصلية  المرحلة  أنه  على  العالم  صوره 

في التاريخ السياسي الليبي، لكن تواتر األحداث أثبت أن الرافضين لالتفاق كانوا أقرب إلى 
الصواب.

بعضها  مختلفة،  بحجج  كثيرون،  عارضه  لحظته  في  االتفاق.  على  مرتا  كاملتان  سنتان 
أنه اختار الموقعين عليه تحت الضغط الدولي، وآخرون اعتبروه منقوصا ألنه لم يحضره 
على  دولية  شرعية  يكسب  جعله  أيضا  كثيرين  إصرار  لكن  ليبيا.  داخل  رئيسيون  فاعلون 
ذهن  في  تقريبا  منه  الباقية  الوحيدة  الصورة  بقي  الذي  الرئاسي  المجلس  أُفرز  ضوئه 

الشعب الليبي.
الواقع  االتفاق،  قبل  عليه  كان  ما  على  محافظا  الليبي  المشهد  مازال  سنتين  بعد 

الصخيرات  اتفاق  أن  يعني  متوترا،  بقي  األمني  الواقع  منقسما،  بقي  غم السياسي  ر
عليه  الموقعين  لدعم  الكبرى  القوى  التي قدمتها  الوعود  ورغم  الدولية  الشرعية  إكسابه 

لكن لم يتغّير شءي في ليبيا التي كانت قبله.
التي  اتفاق الصخيرات لم يعد حال ناجعا لألزمة السياسية  الشءي الذي أصبح مؤكدا أن 
تعيشها البالد. التأكيد لم يأت من معارضيه الذي فهموا مخرجاته من البداية؛ االعتراف 
كان من األمم المتحدة التي أكسبته شرعية في البداية. فهمت األمم المتحدة أن رهانها 
على  وزنها  لها  أطراف  وإقصاء  أخرى،  أطراف  حساب  على  الداخل  في  معينة  أطراف  على 

األرض وفي الخبرة السياسية لن يقّدم شيئا لليبيا.
ربما من حسن حظ األمم المتحدة أنها عينت خليفة لمارتن كوبلر، الرجل الذي كان كثير 
والتبريرات  الفلسفي(  )بالمعنى  السفسطة  كثير  أيضا  كان  لكنه  والتطمينات،  االبتسامات 
غير المقنعة. كوبلر المتعاون مع اإلعالم، والجالس في تونس ليكون مزارا يتبّرك به بعض 
الفرقاء الليبيين ويحضى بصالحيات كبرى من األمم المتحدة لم يكن الحل األمثل لليبيا لعدة 
اعتبارات، أهمها أنه لم يجمع كل الطيف السياسي الليبي وال يدرك الواقع كما هو على األرض.

؟
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توجه غسان سالمة مباشرة 
إلى الطرفين المختلفين 
وألمح الى إمكانية إلحاق 

كل األطراف السياسية 
واالجتماعية، وطرح مبادرته 

التي لقيت قبول مجلس 
النواب ومجلس الدولة.

الطويل في معاصرة األحداث  التاريخ  اللبناني ذو  السياسي  الخليفة كان غسان سالمة، 
والتجربة والكاتب الفاهم لتقلبات المنطقة. ربما كان من الضروري تعيين شخصية عربية 
قادرة على فهم الواقع السياسي الليبي، وهو ما حصل، ألن القضايا الشائكة والمعقدة مثل 

ليبيا تلزمها شخصيات أكثر قدرة على الفهم وهذا ما قامت األمم المتحدة.
سالمة بدوره ألمح في أكثر من مرة أن األمم المتحدة أعطته كل الصالحيات للتعامل مع 
الملف الليبي. أولى خطواته كانت العمل على تعديل االتفاق السياسي في الصخيرات. كان 
يعرف أن رسالة منه في هذا االتجاه قد تفتح له أبوابا كانت موصودة أمام سلفه الذي كان 
أكثر تواصله مع »شق« طرابلس الذي كان يرى فيها صاحبة الشرعية الدولية على حساب 

»شق« طبرق.
غسان سالمة توجه مباشرة إلى الطرفين المختلفين وألمح في إمكانية إلحاق كل األطراف 
السياسية واالجتماعية، وطرح مبادرته التي لقيت قبوال مجلس النواب ومجلس الدولة بعد 
أن أبديا ليونة في التعامل معه ولم يستحق وقتا طويال للقدوم إلى تونس خالل مرحلتين 
من الحوار، كان حريصا على وصفهما باإليجابيتين رغم حقيقة أن اختالفات وصفت بالحادة 

كادت أن تعصف بمخرجاتهما ألن الطرفان فقد بينهما مناخ الثقة الالزم.
وإن  مراقبين  حسب  مقبوال  مسارا  تأخذ  مازالت  سالمة  مبادرة  أن  هذا  كل  في  المهم 
على  العمل  بهدف  وغربا  شرقا  األخيرة  المدة  في  وتحركاته  التعطيالت،  بعض  تشوبه 
أن  أخيرا  وأدركه  سالمة  مّيز  ما  الليبيين.  السياسيين  لدى  تجاوبا  تلقى  انتخابات  إجراء 
الطيف السياسي الليبي مازال منقوصا حين استثنى المحسوبين على نظام العقيد القذافي 
والقريبين منهم. فهم أنهم مازالوا قوة على األرض وأن الحديث عن مصالحة أو انتخابات 
ال يمكن خارج دائرتهم، هذا زيادة على أنهم قادرون على لعب دور مهم في المرحلة المقبلة 
االتفاق  ضعف  نقاط  من  أن  الماضي  نوفمبر  في  له  تصريحات  خالل  ذلك  تأكد  للبالد. 
إلحاق  إمكانية  على  له  سؤال  بعد  لمناصريه،  ملكا  واعتباره  نفسه  على  انغالقه  السياسي 

أنصار النظام السابق باالتفاق.
منتهي  يعتبر  هل  الصخيرات،  اتفاق  عن  الحديث  ممكنا  زال  ما  هل  ذكر  ما  خالل  من 
الصلوحية بعد طرح غسان سالمة لمبادرته التي تقّدمت أشواطا محترمة في الجمع بين 
المختلفين؟ المنطق يقول أننا أمام اتفاق جديد يمكن نسبته لسالمة الذي كان أقدر من 
خاصة  رسميا،  الصخيرات  اتفاق  نهاية  إعالن  وبالتالي  الليبي،  الملف  تناول  على  سابقيه 
االتفاقات  نجحت  مهما  لكن  بسنتين.  المقدرة  عنه  انبثقت  التي  الحكومة  مدة  انتهاء  مع 
فإن  الليبي  الشارع  في  مرتفعة  التفاؤل  درجة  كانت  ومهما  المختلفين  جمع  في  السياسية 
تواصل وجود المليشيات وصراع السالح، يبقي تغيير الواقع على األرض صعبا، خاصة أن 
تكسب  هي  بل  الحوارات،  في  تشارك  بأطراف  وثيقة  عالقة  على  المليشيات  تلك  من  جزءا 

شرعيتها من منطق القوة الذي يفرضها.
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بذلت جهود إقليمية ودولية 
حثيثة بهدف التوصل إلى 

خارطة طريق متوافق عليها 
تقي البالد شبح الحرب 

األهلية.

أبرز محطات االتفاق الليبي بالصخيرات
خط زمني موجز:

عبد الباسط غبارة 
 

واألمنية  السياسية  األزمة  اندالع  مع 
أنفسهم  الليبيون  وجد   ،2011 العام  في 
ال  حيث  مستعرة،  أهلية  حرب  مستنقع  في 
الرشاشات  طلقات  صوت  فوق  يعلو  صوت 
المتبادلة بين المليشيات. وطوال السنوات 
إقليمية  جهود  بذلت  ذلك،  أعقبت  التي 
خارطة  إلى  التوصل  بهدف  حثيثة  ودولية 
طريق متوافق عليها تقي البالد شبح الحرب 
تحت  ماراثونية  مفاوضات  فعقدت  األهلية، 
سياسي  لحل  للوصول  األممية  الرعاية 

ينهي األزمة الليبية. 
وفي 17 ديسمبر 2015: نجحت األطراف 
اتفاق تحت رعاية منظمة  الليبية في توقيع 
الصخيرات  مدينة  في  المتحدة  األمم 
الشرعيات  تعدد  أزمة  إلنهاء  بالمغرب، 
السياسي  االتفاق  عن  وتمخض  البالد.  في 
الوطني  الوفاق  لحكومة  رئاسي  مجلس 
استشارية(  نيابية  )غرفة  الدولة  ومجلس 
إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في 
هيئة  باعتباره  البالد(  )شرق  طبرق  مدينة 

تشريعية. 
الموفد  االتفاق  على  التوقيع  ودفع 
الدولي إلى لليبيا، مارتن كوبلر، إلى وصفه 
بـ«التاريخى«، مشيرا إلى أنه يؤسس النتقال 
وصف  جانبه  من  ليبيا.  في  سلمى  سياسي 

الخارجية المغربي صالح الدين مزوار، االتفاق بأنه »والدة لليبيا الجديدة«. فيما قال  وزير 
التاريخ تفتح في  للحوار محمد شعيب، إن صفحة جديدة من  الليبي  البرلمان  رئيس وفد 

ليبيا سيكون عنوانها »الحوار بعيدا عن السالح«. 
في 21 ديسمبر 2015: وقعت 24 بلدية ليبية اتفاق السالم الذي ترعاه األمم المتحدة 
األممي  المبعوث  بها  رحب  خطوة  في  ليبيا،  في  وطنية  وحدة  حكومة  بتشكيل  والقاضي 
إلى ليبيا الذى دعا بقية األطراف إلى االنضمام إلى هذا االتفاق. وقال كوبلر للصحافيين 
من المهم جدا أن تصبح البلديات جزءا من االتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في 

الصخيرات. 
في 23 ديسمبر 2015: اعتمد مجلس األمن الدولي، قرارا يدعم فيها االتفاق السياسي 
الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، مطالبا الدول األعضاء بالدعم الكامل لحكومة الوفاق 
يطالب  مساعدات  أي  إلى  العاجلة  واالستجابة  الليبيون  تشكيلها  على  يعمل  التي  الوطني 
بها الجانب الليبي على أساس أن الحكومة المرتقبة تتخذ من طرابلس مقًرا لها وتكون 

السلطة الشرعية الوحيدة في البالد. 
مارتن  ليبيا،  للدعم في  بعثتها  ورئيس  المتحدة  األمم  2016: مبعوث  يناير   3 في 
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كوبلر، اقترح خمسة مبادئ حاكمة بشأن االتفاق السياسي الليبي. وبالتزامن مع 
ذلك، وصل وفد مكون من بعض أعضاء مجلس النواب الليبي، وشيوخ وأعيان 
من الشرق )برقة( العاصمة طرابلس في إطار مساعي دعم الحوار الليبي والمصالحة 

الوطنية. 
في 4 يناير 2016: أكد الممثل الخاص لألمين العام ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا 
مارتن كوبلر إن االتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب ليس مفتوحا إلعادة 

التفاوض عليه. 
الوطني  الوفاق  الرئاسي عن تشكيلة حكومة  المجلس  2016: كشف  يناير   19 في 
الليبية، وكوبلر هنأ الليبيين بتشكيلها. لكن هذه الحكومة فشلت في الحصول على 
حكومية  تشكيلة  لتقديم  أيام  عشرة  فترة  السراج  أمهل  الذي  النيابي  المجلس  ثقة 

أصغر. 
العملية  معرقلي  على  عقوبات  فرض  أعلن  األوروبي  االتحاد   :2016 يناير   29 في 

السياسية في ليبيا.
في 31 يناير 2016: لقاء بين فايز السراج وخليفة حفتر في مدينة الرج شرق بنغازي، 

لبحث تشكيلة الحكومة الجديدة.
في 3 فبراير 2016، المؤتمر الوطني العام الليبي يقيل 10 نواب موقعين على اتفاق 

الصخيرات.
الوفاق الوطني يطلب من مجلس  الرئاسي لحكومة  2016: المجلس  8 فبراير  في 
جديد  تأجيل  يومين  بعد  أعقبه  الوفاق،  حكومة  تشكيلة  تقديم  أجل  تمديد  النواب 

لإلعالن عن قائمة الحكومة 
ليبيا حول  إلى  المتحدة  2016: محادثات في ميونيخ لمبعوث األمم  13 فبراير  في 
حكومة الوفاق، واعضاء من فريق الحوار الليبي يعلنون وصول المحادثات إلى طريق 

مسدود
في 15 فبراير 2016: اإلعالن بالصخيرات عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية
في 19 فبراير 2016: 7 بلدان من بينها الواليات المتحدة تطالب أعضاء مجلس 
النواب الليبي بتحمل مسؤولياتهم والمصادقة على الئحة حكومة الوحدة الوطنية في 

مجموعها كما ينص على ذلك االتفاق السياسي الليبي
في 21 فبراير 2016: تأجيل جديد لجلسة البرلمان الليبي المخصصة للتصويت 

على حكومة الوفاق الوطني
الوفاق  لحكومة  دعمهم  يؤكدون  البرلمان  في  عضو  مائة   :2016 فبراير   24 في 

الوطني الليبية
يسعيان  إنهما  يقوالن  وطرابلس  طبرق  في  ليبيا  برلمانا   :2016 مارس   4 في 

لمراجعة االتفاق السياسي للخروج من األزمة
في  لليبيا  الرئاسي  المجلس  تمثيل  تصف  الموقتة  الحكومة   :2016 مارس   8 في 

الخارج بـ«غير الشرعي«
مسؤولين  على  عقوبات  فرض  ستقترح  انها  تقول  فرنسا   :2016 مارس   11 في 

ليبيين يعرقلون تشكيل حكومة الوفاق
السياسي  لالتفاق  دعمه  يجدد  الدولي  األمن  لمجلس  بيان   :2016 مارس   15 في 

الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات بالمغرب لتشكيل حكومة وفاق وطني بليبيا
في 31 مارس 2016: وصول رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، وسط 

ارتياح داخلي وتهاني وترحيبات دولية
في  يتجول  الليبية  الوطني  الوفاق  حكومة  رئيس  السراج  فايز   :2016 ابريل   1 في 

طرابلس، و10 بلديات بغرب ليبيا تعلن تأييدها لمجلسه
الليبي عقيلة صالح يقول في كلمة بثها  النواب  2016: رئيس مجلس  أبريل   2 في 
التلفزيون أنه لن يرضخ ألي تهديد، وأنه ليس ضد حكومة الوفاق الوطني، »لكنها 

يجب أن تمر عبر مجلس النواب«. 
لمجلس  مهامه  يسلمون  العام  الوطني  المؤتمر  من  أعضاء   :2016 أبريل   6 في 
الدولة األعلى، الذي يقوم بإعالن تعديل دستوري، وينتخب عبد الرحمن السويحلي 

رئيسا له
الرئاسي  المجلس  ضد  وبنغازي  طرابلس  في  مظاهرات   :2016 أبريل   8 في 

لحكومة الوفاق

حكومة الوفاق واعضاء
من فريق الحوار الليبي 

يعلنون وصول محادثات 
مبعوث األمم المتحدة
في ميونيخ إلى طريق 

مسدود.
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في 21 نوفمبر 2017، وافق 
مجلس النواب الليبي، في 

جلسة، بغالبية أعضائه على 
الصيغة الموحدة لتعديل 

مواد السلطة التنفيذية في 
االتفاق السياسي، المقترحة 
من قبل رئيس البعثة األمم 

المتحدة للدعم في ليبيا 
غسان سالمة.

في 13 أبريل 2016: الجزائر تدعو إلى استكمال وضع المؤسسات الحكومية 
في ليبيا وفقا لالتفاق السياسي

الرئاسي  المجلس  يطالبون  الليبي  السياسي  الحوار  أعضاء   :2016 أبريل   28 في 
لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب بالوفاء بالتزاماتهما إزاء العملية السياسية في 

البالد، خاصة تنفيذ االتفاق السياسي
في 9 مايو 2016: األمم المتحدة تعترف رسميا بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا

في 11 مايو 2016: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بإنشاء حرس رئاسي لجماية أمن 
الحكومة المنبثقة عن االتفاق السياسي الليبي ومؤسساتها

في 31 مايو 2016: رئيس مجلس النواب الليبي )البرلمان( عقيلة صالح يحتج على 
منح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مقعدا بجامعة الدول العربية، واصفا 

القرار »بغير المقبول«. 
في 30 يونيو 2016: أعضاء مجلس النواب )البرلمان( الداعمون لالتفاق السياسي 
يؤكدون عدم التزامهم بأية قرارات فردية يصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح، أو 

اتفاقات يعقدها مع أي دولة بشأن الحوار السياسي
في 1 يوليو 2016: المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعلن قبول استقالة 4 
وزراء وهم وزراء العدل والمالية واالقتصاد والصناعة والمصالحة الوطنية، رغم أن هذه 

الحكومة لم تَنل بعد تزكية البرلمان الليبي
بعقد  يطالبون  السياسي  لالتفاق  داعمون  ليبيون  نواب   :2016 أغسطس   21 في 
جلسات برلمانية صحيحة النصاب بحضور مراقبين، مع تهيئة الظروف »الديمقراطية 

اآلمنة« بعيدا عن التخوين والتشويه والتهديد
في 10 سبتمبر 2016: وزارة الخارجية الروسية تعلن انه يجب الحفاظ على االتفاق 
السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، ألنه العنصر الرئيس لتسوية األزمة 

الليبية
ليبيا مارتن كوبلر يدعو  إلى  للدعم  البعثة األممية  2016: رئيس  15 سبتمبر  في 
لوجود مراقبين دوليين ومحليين داخل البالد لدعم العملية السياسية والتوصل إلى 

حل سياسي يحظى بتوافق الجميع
تنفيذ  إلى  الختامية  وثيقتها  في  تدعو  االنحياز  عدم  دول   :2016 سبتمبر   17 في 

االتفاق السياسي الليبي
السياسي سيظل أساس تسوية  االتفاق  ان  يؤكد  السراج   :2016 23 سبتمبر  في 

الخالفات في ليبيا، وكوبلر يشدد على ضرورة قيام جيش محترف في ليبيا
)شرق  اجخرة  في  الوطني،  السياسي  الحوار  ملتقى  انطالق   :2016 أكتوبر   12 في 
ليبيا(، بمشاركة من األطراف السياسية، بهدف تفعيل العملية السياسية التي وصلت 

منذ عدة أشهر إلى طريق مسدود
دعمها  تعلن  ماالبو  في  الرابعة  العربية  اإلفريقية  القمة   :2016 نوفمبر   23 في 

الكامل للمجلس الرئاسي في ليبيا
في 6 ديسمبر 2016: كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب تقترح التصويت على 

انتهاء االتفاق السياسي
في 12 ديسمبر 2016: انطالق ملتقى الحوار الليبي في القاهرة

حيث  القاهرة،  المصرية  بالعاصمة  الحوار  ملتقى  اختتام   :2016 ديسمبر   14 في 
من  الثاني  البند  من  األولى  الفقرة  تعديل  الختامي  بيانهم  في  المشاركون  واقترح 
المادة الثامنة في االتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد األعلى 
للجيش باإلضافة إلى معالجة المادة الثامنة من االتفاق السياسي بما يحفظ استمرار 

المؤسسة العسكرية واستقالليتها
بانه لن  السياسي، وسط توقعات  االتفاق  2016: عام على توقيع  17 ديسمبر  في 
معظم  على  سلطة  يمتلكون  ال  عليه  الموقعين  ألن  الواقع  أرض  على  طويال  يصمد 
الميليشيات المسلحة، إضافة إلى تحفظات كبرى عّبر عنها الرافضون لبنوده وأولهم 
أحد  يخوال  لم  بأنهما  صرحا  اللذان  العام  الوطني  والمؤتمر  النواب  مجلس  رئيسا 
التوافق  حكومة  ووصفا  الصخيرات،  اتفاق  على  بالتوقيع  أحد  يفوضا  ولم  بتمثيلهما 

الُمتمّخضة عنه بأنها لم تكن نتاج حوار ليبي. 
انقضاء سنة  له بعد  اجتماع  أول  الرئاسي يعقد  المجلس   :2016 18 ديسمبر  في 

على االتفاق السياسي
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في 20 ديسمبر 2016: كتلة السيادة الوطنية تقترح 25 تعديال على االتفاق 
السياسي وتشترط العودة إلى رئيس ونائبين

المجلس  بإسقاط  يطالبون  البيضاء  بمدينة  متظاهرون   :2016 ديسمبر   24 في 
الرئاسي

في 28 ديسمبر 2016: الجمالي يعتبر االتفاق السياسي أرضية لحلحلة األزمة الليبية
 في 12 يناير 2017: عقد أعضاء من لجنة الحوار السياسي في مطار غدامس غرب 

البالد, اجتماعا مصغرا لمناقشة العراقيل التي تعيق مسار االتفاق السياسي الليبي
في 25 يناير 2017، أشادت فرنسا، بالتزام دول جوار ليبيا، بدعم اتفاق »الصخيرات« 
السياسي، والمجلس الرئاسي الليبي، وكذلك الوساطة التي يقوم بها المبعوث الخاص 

لألمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر
في  المجبرى،  فتحي  الليبي  الرئاسي  المجلس  نائب  قال   ،2017 فبراير   13 في 
النتائج  يعط  لم  الليبيين،  الفرقاء  بين  الصخيرات  اتفاق  إن   « صحفية  تصريحات 
تردى  استمرار  إلى  باإلضافة  مستمرة،  الزالت  السياسي  االنقسام  فحالة  المأمولة، 
موجود  هو  بما  االستمرار  العبث  من  يصبح  وبالتالي  واألمنية،  االقتصادية  االوضاع 
او تعديل  التعديل، كتعديل مواقف بعض األطراف  او  التغيير  بدون إحداث نوع من 

عمل آلية المجلس« حسب قوله. 
بيان القاهرة

في 17 فبراير 2017 القاهرة ترعى مفاوضات ماراثونية وتعلن عن قواسم مشتركة 
بين األطراف الليبية بأربعة خطوات:

ـ تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة بحد أقصى 15 عضوا عن 
كل مجلس للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في االتفاق السياسي

ـ قيام مجلس النواب بإجراء التعديالت الدستورية الالزمة لتضمن اتفاق الصخيرات 
في اإلعالن الدستوري

ـ العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018
ـ استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا لحين تولي الرئيس والبرلمان 

الجديدين مهام عملهما
في 19 فبراير 2017، قال المشير خليفة حفتر، قائد القوات المسلحة الليبية، خالل 
رقًما  الليبي يشكل  الوطني  الجيش  إن  القاهرة«  »بتوقيت  برنامج  مع  الحصري  الحوار 
دولة،  أي  يبنى  أن  يمكن  ال  »الصخيرات«  اتفاق  أن  إلى  مشيرا  ليبيا،  إنقاذ  في  قياسًيا 
لكن يستطيع هدمها بالفعل، مثلما يريد هدم ليبيا، ألن كل ما جرى به منذ البداية 

للنهاية ما هو إال »عبث«. 

إعالن تونس

في 20 فبراير 2017 اتفق وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر على رفض 
لليبيا، ونص  الداخلية  الشؤون  الليبية وأي تدخل خارجي في  أي حل عسكري لألزمة 
»إعالن تونس« على: »العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة المدنية المنصوص 

عليها في االتفاق السياسي، بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي«. 
بشأن  عنه  الصادر  القرار  إلغاء  الليبي  النواب  مجلس  أعلن   ،2017 مارس   07 في 
االتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

بعد التصويت في جلسة عقدت في مدينة طبرق شرقي ليبيا
السياسة  بالتسوية  المعنية  الدولية  الرباعية  اللجنة  أنهت   ،2017 مارس   18 في 
لألزمة الليبية، اجتماعها بمقر األمانة العامة للجامعة العربية، مجددة االلتزام باتفاق 

الصخيرات لحل األزمة.
األستاذ  تعيين  على  الثالثاء،  الدولي،  األمن  مجلس  وافق   ،2017 يونيو   21 في 
الجامعي ووزير الثقافة اللبناني األسبق غسان سالمة مبعوثا لألمم المتحدة إلى ليبيا 
الثاني/نوفمبر  تشرين  منذ  األممية  البعثة  يقود  الذي  كوبلر  مارتن  لأللماني  خلفًا 

 .2015
على  ليبيا  في  شامل  لحل  التوصل  أولوية  على  تؤكد  فرنسا   ،2017 يوليه   01 في 

أساس اتفاق الصخيرات.
في 17 يوليه 2017، جددت جامعة الدول العربية دعمها ألي جهد أو تحرك سيأسى 

جددت جامعة الدول العربية 
دعمها ألي جهد أو تحرك 

سيأسى يهدف للتوصل إلى 
تسوية سياسية

شاملة للوضع في ليبيا
من خالل تشجيع حوار

ليبي-ليبي .
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ليبيا من خالل تشجيع  في  للوضع  إلى تسوية سياسية شاملة  للتوصل  يهدف 
بالحلول  والخروج  الليبية  األطراف  بين  النظر  وجهات  لتقريب  ليبي-ليبي  حوار 
السياسي  االتفاق  في  عليها  المنصوص  االستحقاقات  الستكمال  الالزمة  التوافقية 

الليبي الموقع في الصخيرات. 
ليبيا  في  األممية  والبعثة  العربية  الجامعة  بين  مشاورات   ،2017 أغسطس   14 في 

حول استكمال تنفيذ اتفاق الصخيرات.

خطة أممية

في 20 سبتمبر 2017، قدم مبعوث االمم المتحدة الى ليبيا غسان سالمة، خارطة 
باتباعها  سالمة  سيقوم  مراحل   3 الجديدة  الطريق  خارطة  وتتضمن  لليبيا،  طريق 
للوصول إلى حل سياسي بين مختلف األطراف الليبية المتنازعة، تبدأ بمناقشة سبل 
يفتح  المتحدة  األمم  رعاية  تحت  وطني  مؤتمر  عقد  ثم  السياسي،  االتفاق  تعديل 
الباب أمام كل األطراف لالنضمام إلى العملية السياسية، لتنتهي بانتخابات برلمانية 

ورئاسية على أساس الدستور. 
في 21 سبتمبر 2017، قال مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا غسان سالمة، إن خطته 
أنه ال مفر  الليبية، مضيفًا  إليها من األطراف  التي استمع  تقوم على جمع كل األفكار 
من تعديل اتفاق الصخيرات. وأشار خالل تصريحات لفضائية »سكاى نيوز عربية«، إلى 
أنه سيتم إجراء استفتاء على الدستور الليبي، موضحًا أن هناك من ال يريد االستقرار 

لليبيا. 
النواب  مجلس  في  الحوار  لجنتي  اجتماع  أعمال  انطلقت   ،2017 سبتمبر   26 في 
وذلك  المتحدة،  األمم  إشراف  تحت  تونس،  في  الليبيين  للدولة  األعلى  والمجلس 

إلدخال تعديالت توافقية على االتفاق السياسي الليبي )اتفاق الصخيرات(. 
للدولة  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس  من  الحوار  لجنتا   ،2017 سبتمبر   27 في 
الليبيين اجتماعاتهما في تونس، في إطار مساعي التوصل إلى تعديالت توافقية على 

اتفاق الصخيرات تحت إشراف من األمم المتحدة
في 15 أكتوبر 2017، بدأت لجنتا الصياغة المنبثقتان عن مجلسي النواب واألعلى 
تونس،  تستضيفها  التي  المفاوضات  جولة  في  عامة  جلسة  أول  الليبيين،  للدولة 
وذلك  )الصخيرات(،  السياسي  االتفاق  على  للتعديالت  نهائية  صيغة  وضع  لمواصلة 

تحت إشراف األمم المتحدة. 
الليبي تتبادالن التهم، حيث  2017، لجنتا تعديل االتفاق السياسي  17 أكتوبر  في 
اتهم رئيس لجنة الحوار لمجلس النواب، عبد السالم نصية، المشاركة في لجنة صياغة 
تعديل االتفاق السياسي بتونس، لجنة الحوار عن مجلس الدولة بعرقلة سير أعمال 
فيما  مكتوبة  صيغ  بتقديم  الدولة  مجلس  نصية  وطالب  السياسي.  االتفاق  تعديل 

يخص القضايا الخالفية المقدمة من النواب في إطار االتفاق السياسي. 
من جانبه، قال مجلس الدولة في بيان رد فيه على تصريح نصية، إنه »لم يطالب أي 
تعديل لالتفاق السياسي، وإن مجلس النواب هو الجهة التي رفضت التعاطي مع االتفاق 
السياسي وألحت في طلب تعديله«. وأضاف مجلس الدولة »في هذه الحالة يتعين عليه 
النواب يستخدم  المعترض عليها«، معتبرا أن مجلس  أن يقدم صيًغا مكتوبة للمواد 

أدوات التعطيل والتسويف والمقاطعة والتعليق الذي يشل عمل مؤسسات الدولة«. 
النواب  مجلسي  عن  المنبثقتان  الصياغة  لجنتا  استأنفت   ،2017 أكتوبر   19 في 
واألعلى للدولة الليبيين اجتماعاتهما المشتركة فى تونس، بعد توقف استمر ليومين 
وفد  لتقديم  انتظارا  االجتماعات  في  مشاركته  النواب  مجلس  وفد  تعليق  بسبب 

المجلس األعلى للدولة الليبية اقتراحات مكتوبة حول تعديالت االتفاق السياسي 
في 21 أكتوبر 2017، أكد مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سالمة، 
- في مؤتمر صحف، بمقر البعثة في تونس، بحضور رئيسي لجنتي الحوار عن مجلس 
النواب، الدكتور عبد السالم نصية، والمجلس األعلى للدولة، موسى فرج، أن البعثة 
األممية ستواصل مساعيها لتنفيذ جميع عناصر خطة العمل األممية حول ليبيا التي 
للمؤتمر  التحضيرات  وأن  عام،  غضون  في  بانتخابات  وتتوج  األمن  مجلس  تبناها 
السياسي  االتفاق  تعديل  مباحثات  نتائج  عن  النظر  بغض  قائمة  الشامل  الوطني 

)الصخيرات( في تونس. 

أكد مبعوث األمم المتحدة 
الخاص غسان سالمة

في مؤتمر صحفي، بمقر 
البعثة في تونس، بحضور 

الدكتور عبد السالم
وموسى فرج، أن البعثة 

األممية ستواصل مساعيها 
لتنفيذ جميع عناصر خطة 
العمل األممية حول ليبيا 
التي تبناها مجلس األمن.
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ليبيا غسان  إلى  الخاص  المتحدة  2017، قّدم مبعوث األمم  14 نوفمبر  في 
سالمة إلى مجلسي النواب )طبرق( والدولة )طرابلس( اقتراحًا جديداً لتعديل 
إليه في  التوصل  الذي تم  السياسي  االتفاق  التنفيذية في  بالسلطة  المتعلقة  المواد 
يتشكل  أن  أبرزها  مهمة  نقاط  سالمة  اقتراح  ويتضمن  المغربي.  الصخيرات  منتجع 
مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، على أن ُتتخذ قراراته باإلجماع. وأشار أيضًا 
إلى آليات اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة، عبر االختيار بين قوائم تضم 3 مرشحين 
ممثلين عن مناطق ليبيا الكبرى )شرق وغرب وجنوب(، شرط أن يزكي 10 أعضاء من 
مجلس النواب، و10 من أعضاء مجلس الدولة كل قائمة. واشترط سالمة تأليف لجنة 

لتقصي صحة شروط ترشح القوائم المتنافسة. 
في 21 نوفمبر 2017، وافق مجلس النواب الليبي، في جلسة، بغالبية أعضائه على 
الصيغة الموحدة لتعديل مواد السلطة التنفيذية في االتفاق السياسي، المقترحة من 
قبل رئيس البعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سالمة. وصوت مجلس النواب 
مقترح  على  أعضائه  بغالبية  البالد،  شرق  طبرق  مدينة  في  عقدت  التي  الجلسة  في 
حومة،  أحميد  الثاني  والنائب  صالح  عقيلة  المجلس  رئيس  وبرئاسة  سالمة،  غسان 

وبحضور أكثر من 60 نائبًا. 
للدولة مقترح غسان سالمة مبديا  األعلى  المجلس  2017، رفض  نوفمبر   23 في 
استغرابه من وصف بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا مقترح رئيسها بشأن تعديل 
المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في االتفاق السياسي، بـ«الصيغة التوافقية«. ونفى 
الصيغة خالل مفاوضات تونس.  النواب، على هذه  بينه وبين مجلس  حصول توافق 
وأكد أنه غير معني بتصويت مجلس النواب على مقترح البعثة األممية لتعديل االتفاق. 
غسان  الخاص  المتحدة  األمم  العام  األمين  مبعوث  وصل   ،2017 نوفمبر   27 في 
األممي،  المبعوث  ليبية. وجدد  قيادات  مع  لقاءات  بدأ سلسلة  ليبيا، حيث  إلى  سالمة 
مجلسي  بين  توافقية  صيغة  إلى  التوصل  تيسير  ضرورة  على  المتحدة  األمم  إصرار 
رئيس  سلم  فيما  تهميش.  أو  إقصاٍء  دون  السياسي  االتفاق  لتعديل  والدولة  النواب 
الدولة  لمجلس  التفصيلي  الرد  لسالمة  السويحلي،  الرحمن  عبد  الرئاسي  المجلس 
في  التنفيذية  بالسلطة  المتعلقة  المواد  لتعديل  المتحدة  األمم  بعثة  مقترح  على 
مواد  لتعديل  المجلس  ومقترح  والمالحظات  التحفظات  ُمتضمًنا  السياسي،  االتفاق 

السلطة التنفيذية باالتفاق. 
لدى  تليرسون،  ريكس  األمريكي  الخارجية  وزير  جدد   ،2017 ديسمبر   01 في 
المتحدة  الواليات  دعم  السراج،  فايز  الليبية  الوطني  الوفاق  حكومة  رئيس  استقباله 
لحكومته والتفاق الصخيرات الذي وقعته األطراف الليبية بالمغرب في يوليوز 2015. 
في  الموقع  السياسي  االنتقال  اتفاق  أن  لها،  بيان  في  األمريكية  الخارجية  وذكرت 
زال  »ال  الوطني  الوفاق  والذي شكلت بموجبه حكومة  المتحدة  األمم  برعاية  المغرب 

اإلطار الصالح الوحيد للحل السياسي«. 
وفرنسا  وفنلندا  وبلغاريا  وبلجيكا  النمسا  سفراء  أعلن   ،2017 ديسمبر   10 في 
المتحدة  والواليات  وبريطانيا  والسويد  وإسبانيا  ورومانيا  وهولندا  وإيطاليا  وألمانيا 
ليبيا، في بيان مشترك، أن االتفاق السياسي يظل  ورئيس بعثة االتحاد األوروبي في 

اإلطار الوحيد إلنهاء األزمة السياسية في ليبيا. 
الغيط،  أبو  العربية أحمد  الدول  العام لجامعة  2017، أكد األمين  11 ديسمبر  في 
خالل لقائه برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في مصر، أنه ال بديل عن االتفاق 

السياسي الذي تقوده األمم المتحدة بوصفه أساًسا ألي مسار توافقي في ليبيا. 
في 12 ديسمبر 2017، كشفت وكالة )آكي( اإليطالية لألنباء عن مصادر دبلوماسية، 
الليبية  المسلحة  القوات  قائد  مع  ألفانو  أنجيلينو  اإليطالي  الخارجية  وزير  اتفاق  عن 
وليس  الصخيرات  اتفاق  ذكرى  يشكل  ديسمبر(   17( »يوم  أن  حفتر،  خليفة  المشير 
بالمدينة  عامين  قبل  الليبيين  الفرقاء  بين  الموقعة  االتفاقية،  صالحية  نهاية  تاريخ 

المغربية«. 
في 13 ديسمبر 2017، اعتبر وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، محمد 
وليس  الصخيرات  اتفاق  توقيع  ذكرى  هو  األول  كانون  ديسمبر/   17 يوم  أن  سيالة، 
موعد انتهائه. وأضاف الوزير أن االتفاق السياسي ال ينتهي ما دام البلد لم يعد إلى 
وضعه الطبيعي عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، واعتبر أن بالده تلقى دعم كامل من 

األمم المتحدة ومجلس األمن الستبعاد أي حل عسكري فيها.

 اعتمد مجلس األمن الدولي، 
قرارا يدعم فيه االتفاق 

السياسي الليبي الموقع
في مدينة الصخيرات

مطالبا الدول األعضاء
بالدعم الكامل لحكومة 

الوفاق الوطني التي يعمل 
على تشكيلها الليبيون

واالستجابة العاجلة
إلى أي مساعدات

يطالب بها.
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ليبيا من أول جمهورية في الوطن 
العربي الى أول جماهيرية في العالم 

النشاط الحزبي منع في عهدي جاللة الملك واألخ القائد 

الحبيب األسود 

شهدت طرابلس الغرب تأسيس أول جمهورية في الوطن العربي ، فعندما أعلن عن 
نهاية الحرب العالمية األولى بإستسالم تركيا في 11 نوفمبر 1918 ،وما إن إنسحب 
األتراك من ليبيا تاركين أرضها وشعبها نهبا لإلحتالل اإليطالي ، حتى قرر كل زعيم 
عبد  عثمان  األمير  التركي  الوالي  وقرر   ، منطقته  شؤون  إدارة  المقاومة  زعماء  من 
الرحمان السابق البقاء في طرابلس تلبية لطلب أعيان مصراتة ، فتم التشاور معه ومع 
شؤونهم  الليبيون  يدير  أن  على  عزام  الرحمان  عبد  المخضرم  المصري  السياسي 
بأنفسهم ، من خالل إقتراح تشكيل حكومة وطنية تجمع عددا من أعيان طرابلس بعد 

مشاورة الحركة السنوسية في برقة 
 وفي يوم 16 نوفمبر 1918 إحتضن جامع المجابرة بمدينة مسالتة )  130 كيلومتر 
تقريبًا شرق طرابلس ( إنعقد إجتماع بمشاركة كل من رمضان الشتيوي السويحلي 
وعبد    ،1916 في  واليا جديدا على طرابلس  المعين  الباروني   الله  عبد  ، وسليمان 
الرحمن عزام ومختار كعبار واألمير  عثمان عبد الرحمن االتصال بقادة وزعماء وأعيان 
اإلقليم في مناطقهم إلتخاذ الرأي الجماعي بإنشاء وتأسيس حكومة وطنية موحدة في 

إقليم طرابلس
وقد ألقى  عبد الرحمن عزام كلمة أوضح فيها األسباب الداعية لعقد هذا االجتماع، 
العمل على  البالد وشدد على ضرورة  التي حّلت بالوضع في  والظروف والُمستجدات 
تأسيس حكومة وطنية يجمعها المصير الواحد والهدف المشترك... وتحدث األمير 
عثمان معتذراً عن األحداث المؤسفة التي أدت إلى هزيمة الحكومة العثمانية وانحسار 
إقامة حكومة  وأيد فكرة  االحتالل،  للبالد في مواجهة قوات  إمداداتها  نفوذها وقطع 
وطنية تتحمل مسئوليتها في هذه المرحلة وتنطق بإسم الشعب وتفوض في اتخاذ 
الجمهورية  تسمي  جمهورية  تأسيس  على  الجميع  واتفق  والحرب.  السلم  قرارات 
الطرابلسية  واعالن االستقالل من جانب واحد دون الرجوع الى المستعمر االيطالي 
مستندين على أحد مواد اتفاقية أوشي – لوزان والتى منح فيها السلطان العثماني) 

محمد رشاد ( الحكم الذاتي لليبيين .
الشتيوي  من:رمضان  كل  الطرابلسية  الجمهورية  رئاسة  لمجلس  واُنتخب 
السويحلي)مصراته(وسليمان عـبد الله الباروني )الجبل( وأحمد المريض )ترهـونه( 

وعبد النبي بالخير )ورفله(.

مجلس شورى الجمهورية 

وأنتخب مجلس شورى الجمهورية؛ ويتألف من أربع وعشرين عضوا، هم:
الشـيخ محمد سوف  المحمودي بك من الزاوية )رئيسًا (

رمضان السويحلي
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يحيي عبد الله الباروني من الجبل الغربي )نائبًا للرئيس (
وبعضوية كل من : الشيخ عبد الصمد النعاس ، عضوا ، من ترهونة. الحاج 
مفتاح التريكي ، عضوا ، من مسالتة. الشيخ على بن رحاب ، عضوا ، من قماطة. الحاج 
، من زليتن.  ، عضوا  الجدايمي  ، من الساحل. عبد السالم  ، عضوا  محمد بن خليفة 
سرت.  عن   ، عضوا   ، المنتصر  محمد  مصراتة.  من   ، عضوا   ، المنقوش  علي  الحاج 
أبي سيف.  ، أوالد  ، عضوا  ، من ورفلة. السيد محمد بن بشير  ، عضوا  التايب  مفتاح 
عبد الرحمن بركان ، عضوا ، من مرزق ـ فزان. محمد بن أحمد الفايدي ، عضوا من 
الشاطءي. الشيخ الحبيب عز الدين ، عضوا ، من غدامس. إبراهيم أبي األحباس ، عضوا 
، من الجبل. الحاج محمد فكيني ، عضوا ، من الرجبان. الشيخ أحمد البدوي ، عضوا 
، من الزنتان. سالم البرشوشي ، عضوا ، من ككلة. الشيخ شطيبة ، عضوا ، غريان. 
علي بن تنتوش ، عضوا ، من ورشفانة. عبد الرحمن شالبي ، عضوا ، من الزاوية. علي 

شاالبي ، عضوا ، النواحي األربعة. عبيدة المحجوبي ، عضوا ، عن صرمان والعجيالت.

مجلس اإلفتاء والتشريع

كما أُنتخب لمجلس شورى علماء اإلفتاء و والتشريع وهم من:
الشيخ عمـر الـميساوى 

الشيخ الزروق بورخيص 
الشيخ محمد اإلمام 

الشيخ مختار الشكشوكي
وتم باإلجماع اختيار الشيخ مختار كعبار ليتولى الشئون المالية، و عبد الرحمن عزام 

مستشاراً للرئاسة. وأقسم الجميع يمين الوالء واإلخالص للجمهورية بالنص التالي:
ومالي  أجعل نفسي  أن  الكريم  القرآن  بيدي على هذا  قابضًا  العظيم  بالله  »أُقسم 
ولصديقها  عدواً  لعدوها  أكون  وأن  الطرابلسية  الجمهورية  وحكومتي  لوطني  فداء 

صديقًا ولقانونها الشرعي ُمطيعًا«
وقد أعلن قيام الجمهورية بالبالغ التالي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم
مـن شهـر صفر  عـشر  الثالث  السبـت،  يـوم  والنصف من  الرابعـة  السـاعة  )أنـه في 
عام 1377 هـ الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر - تشرين ثان 1918م؛ قررت 
األمة الطرابلسـية استقاللها بإعالن حكومتها الجمهورية بإتـفاق آراء عـلمائها األجـالء 
وقد  البالد،  أنحاء  جميع  من  اجتمعوا  الذين  المجاهدين  ورؤساء  وأعيانها  وأشـرافها 
الجمهـوريـة  أعـضاء مجـلس  وأنتخب  الطرابلسي،  الشورى  أعضاء مجلس  انتخاب  تم 
وأفـتـتح أعـماله بـتبليـغ إعـالن الجـمهـوريـة إلى الدول الكبرى وإلى الحكومة اإليطالية.

بـدماء  اكتسبـته  الـذي  إلستقـاللها  حائزة  نفـسها  تعتبر  الطرابـلسيـة  األمة  إن 
أبنـاءها منـذ سبع سنين وسعيدة بالوصـول إلى هـذه الغاية التي هي أشرف ما تصل 
الـدفـاع  فـي  التـام  الثـبـات  عـلى  وإتـحـادهـم  بتمام نجاحها  أبناءها  األمم، وتهنئ  أليه 

عـن وطـنهـم وحكـومـتهـم الجـمهـوريـة الـجـديــدة، والتوفيق بيد الله تعالى وحده( 
وأمضى على ذلك :

سليمان البارونى أحـمد المـريـض 
رمضان الشـتيوى عبد النبي بالخير

وعرض  الطرابلسية  بالجمهورية  اإلعتراف  الكبرى  الدول  الرئاسة  مجلس  وناشد 
قضيتها في مؤتمر الُصلح. )4( كما بعث مجلس رئاسة الجمهورية برسالة خطية إلى 

رئيس وزراء الحكومة البريطانية جاء فيها:
)... نتـشرف بأن نحيط فخامتكم علمًا، بأن األمة الطرابلسية قد تّوجت إستقاللها 
نتـيجة  أعـلنـت  وقـد  1918م،  سنة  نوفمـبر   16 في  الجمهـوريـة  لحكومة  بـإعـالنها 
جـديـر  هـو  من  األمم  بيـن  ليـس  جمهـوريـتها  ومجـلس  شـوراها  مجلـس  إنتخاب 
أرضـها  غـاصـب  ضـد  ُتـقـاتـل  التي  الطرابـلسية  األمة  مـن  أكثـر  وإستـقـالله  بحريـته 
وحريـتها منـذ سـبـع سنـوات وإلـى اآلن،… وأنـنا ال نـشـك فـي أن إحساساتكم العالية 
لكم  نؤكد  الجديدة،… وأننا  جمهوريتنا  مع  التعاطف  على  ُتجبركم  األمم  حرية  نحو 
أيضًا أن قومنا قد وضعوا ُجل آمالهم في دولة إنجلترا حامية حقوق األمم الصغيرة. 
الصـلح  ُمـذاكـرات  الطرابلسـية عـلى ُبسـاط  المسـألة  تـتـفـضلوا بوضـع  أن  فـرجـاؤنا 

سليمان الباروني



31 الخميس 14 ديسمبر 2017             العدد: 06 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

عظيم  قبول  مع  إستقاللها…  لها  يضمن  ما  جمهوريتنا  تنال  حـتى  العـمومية 
احترامنا.(

 كما وجه رئيس مجلس الرئاسة خطابًا إلى رئيس وزراء حكومة االحتالل اإليطالي في 
إطار البالغ التالي نصه:

)إلى رئيس الحكومة اإليطالية،
تفتخر األمة الطرابلسية بتتويج إستقاللها بإعالن الُحكم الجمهوري، وانتخاب نواب 
ضمان  إال  ألمتنا  هدف  وال  والشورى،  الحكومة  لمجلسي  القطر  أنحاء  كافة  من  عنها 
ُمسالمة  عيشة  إال  نقصد  وال  المعروفة،  السياسة  حدودها  داخل  وحريتها  وحدتها 
لجميع األمم. لذلك فإن حكومة الجمهورية الطرابلسية تدعو الحكومة اإليطالية إلى 
االعتراف بها، وسد كل باب يضطر الحكومة الطرابلسية إلى مداومة الحرب إلى أن 

ُتحقق أملها المشروعة(
وقد أُرفقت الرسالة بالملحق التالي:

إذا ُقبلت المواد اآلتية وُوضعت موضع اإلجراء فإن حكومة الجمهورية الطرابلسية 
ُمستعدة للبحث مع الحكومة اإليطالية في عقد صلح طبقًا للقواعد اآلتية:

مواقعه  على  المحافظة  الطرفيـن  من  كل  على  يجـب  المذاكـرة  دوام  حال  فـي   1-
بصورة هدنة.

-2 ال تقترب السفن الحربية من السواحل غير الُمحتلة بالعسـاكر اإليطالية. 
-3 ال تتجاوز الطائرات حدود االستحكامات.

-4 ال تقع أي مخابرة خصوصية مع أي أحد كان ال من جهة المناطق الحربية وال من 
غيرها.

-5 ُيـقـطع كل ما فيه وسيـله لالخـتالط باألهـالي من طـرف الحكـومة اإليطالية كأخذ 
وإعطاء البضائع وتوزيع اإلعالنات على أي صـورة، وبأي طريقة كانـت.

الذي يصير  الموقع  ، والدخـول والخـروج ال يكـون إال من  الرسـمية  المخابـرات   6-
تعيينه في منطـقة الُخمس مـن طـرف الحكومة الطرابلـسية.

تمام  وحركاتـها  شئـونها  في  ُمستقـلة  الطرابـلسية  الجمهـورية  حكـومة   7-
االستقالل، وغيـر مقـيـدة بأي شـرط أو قيد تضعه حكومة أخرى، أو تتعهد به لحكومة 

إيطاليا في طرابـلس.
-8 ضبـاط التـرك واأللمان الموجـودون في داخـل طرابـلس هم بمنـزلة ضيوف عند 
األمة  وشرف  منفعة  ُتـكّفـل  بصـورة  إال  بسفـرهـم  نسمـح  وال  الطرابلـسية،  الحكومة 

الطرابلسية وحكومتها الجمهورية.
-9 بما أن الحكومة الطرابلسية لها الحق في إظهار حقوقها للعالم، وبالخصوص 
وأمريكا؛  وفرنـسا  إنجـلترا  مثـل  قـناصلها في مدينة طرابلس،  الموجـودة  الحكومات 
إليهـا  الحكـومة الطرابـلسية  فعلى الحكومة اإليطالـية قبـول وتوصيـل ما ُيرسـل من 
الحكومة  إلى  وإرسالها  المذكورين  القناصل  من  سندات  وأخذ  عليه،  اإلطالع  بـدون 

الطرابلسية، حتى ال تضطر إلى اتخاذ طرق أُخرى لمواصلة مخابراتها المذكورة.
-10 المخابـرة مع الحكـومة اإليطالـية ال تجوز إال تحريراً، وال إعتبار ألي كالم شفهـي.

 وأمضى على ذلك كل من :
رمضان السويحلي

 سليمان الباروني
 أحمد المريض

عبد النبي بالخير
حزب اإلصالح الوطني الطرابلسي 

30 سبتمبر1919 تم تشكيل حزب االصالح الوطني الطرابلسي وصدر بيان  يوم 
تأسيسه على صحيفة اللواء الطرابلسي الناطقة باسم الحزب ،

أحمد  وتولى  السويحلي  رمضان  الى  للحزب  الشرفية  الرئاسة  أسندت  وقد 
وعثمان  السعداوي  وبشير  القرقني  خالد  من  كل  وضم  الحزب  رئاسة  المريض 
القيزاني رئيس تحرير صحيفة اللواء الطرابلسي وعبدالرحمن عزام وقادة وأعيان 
الحزب  وهاجم  بنود  ستة  تضمنت  التي  أهدافه  الحزب  وأصدر   . المدن  ممثلي 
السلطات االيطالية وأصدر بيان من أربعة بنود شرح فيه برنامجه النضالي ومطالبا 
بالمحافظة على حقوق العرب الكاملة المتضمنة في القانون األساسي الطرابلسي 
ونشر  باألجانب  الخاصة  االمتيازات  ورفض  األساسي  القانون  بتنفيذ  والتعجيل   ،

عبد الرحمن عزام
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التعليم واصالح الحالة االقتصادية .
1500 من المجاهدين  دخل زعماء الجمهورية الطرابلسية الى طرابلس مع 
الجمهورية  دامت   . مهيب  موكب  في  أسلحتهم  حاملين  الوطنية  المقاومة  وقوات 
يوم   1919 يونيو  اول  حتى   1918 نوفمبر   16 من  ونصف  اشهر  ستة  الطرابلسية 

صدور القانون األساسي للقطر الطرابلسي .
في  لها  مندوبين  عينت  فقد  الحزب  بإسم  النتطقة  الطرابلسي  اللواء  صحيفة  إما 
أربعة مدن كبرى . وهم صالح الصقر  في مدينة ترهونة ، أبوبكر الصديق  في مدينة 
غدامس ،وساسي بن شتوان مندوب الصحيفة في مدينة بنغازي ،ومحمد البوسيفي 

مندوب الجريدة في مدينة غات
وكان من أبرز كتابها  عثمان القيزاني ،و أحمد الشارف و أحمد الفقيه حسن و السيد 
أحمد قنابة و عبد الله الماعزي و عبد الرحمن عزام ) الذي إنتخب في ما بعد أمينا 

عاما لجامعة الدول العربية ( و محمد الفقيه حسن .

األحزاب والحركات السياسية في طرابلس الغرب 

يجمع أغلب المراقبين على أن هذا اإلقليم عرف  بتنافر مكوناته وتنافسها وتناحرها 
على مستوى العائالت والمناطق والعرقيات المختلفة بفعل سطوة السالطين واألمراء 
الدينية  القيادات  من  عدد  وجود  إلى  باإلضافة  السنين  عبر  طرابلس  حكموا  الذين 
واالجتماعية المتقاربة في القدرات وسيطرة الفكر الصوفي القديم على معظم مراكز 
التعليم الديني، وبروز عائالت متنفذة بسبب عالقاتها التاريخية بالخارج وتعاونها مع 
األقليات األجنبية في طرابلس. لكل هذه األسباب لم تبرز في طرابلس زعامة سياسية 
الحركات  تشرذم  السياسي  مشهدها  في  واضحا  وبدا  اإلقليم  رجاالت  حولها  تلتف 

السياسية.
-1الحزب الوطني

تاسس هذا الحزب في طرابلس بزعامة السيد أحمد الفقيه حسن وهو من العائالت 
الطرابلسية العريقة سنة 1944م كتنظيم سري وتم االعتراف به سنة 1946م، ولقد 
انبثق هذا الحزب عن أول نادي ثقافي يفتتح في طرابلس باسم«النادي األدبي« وكان 
وصاية  تحت  تصبح  بأن  االمر  طرح  ثم  موحدة،  ليبيا  استقالل  هو  األساسي  هدفه 
حسن  الفقيه  أحمد  انشقاق  إلى  أدى  الوصاية  موضوع  حول  خالف  ونشب  مصرية. 
الطرابلسية  العائالت  الوطني، ومصطفى من  الحزب  وتولي مصطفى ميزران رئاسة 

العريقة كذلك.
-2حزب الجبهة الوطنية المتحدة

أعلن تأسيس هذا الحزب رسميا بتاريخ 10 مايو سنة 1946م وأسندت زعامته إلى 
سالم المنتصر وضم الحزب عددا من وجهاء طرابلس وبعض المناطق القريبة منها 
مثل ترهونة وزوارة. ودعا هذا الحزب إلى استقالل ليبيا تحت زعامة إدريس السنوسي 
وله نشاط في هذا الشأن؛ غير انه اشترط عدم توريث الزعامة بعد إدريس السنوسي. 

ثم نشأت خالفات أدت إلى انشقاق سالم المنتصر من الحزب وتأسيس حزب آخر.
-3حزب الكتلة الوطنية

حيث  الوطني  الحزب  عن  حسن  الفقيه  أحمد  انشقاق  مع  للوجود  الحزب  هذا  خرج 
جمهورية  الحزب  هذا  ميول  وكانت   1946 سنة  حسن  الفقيه  على  وأخيه  هو  اسسه 

وبالتالى رفض زعامة إدريس السنوسي.
-4حزب االتحاد المصري الطرابلسي

يوسف  الحاج  وهما  الوطنية  الكتلة  حزب  عن  انشقا  اثنان  الحزب  هذا  مؤسسا  
المشيرقي وعلي رجب وحدث هذا في ديسمبر 1946م ودعا الحزب إلى استقالل ليبيا 

تحت التاج المصري، ولم يلق هذا الحزب تجاوبا في الداخل أو الخارج.
-5حزب العمال

تأسس هذا الحزب تحت زعامة بشير بن حمزة بعد فصله من حزب الكتلة الوطنية 
في سبتمبر 1947م. وقد دعا إلى استقالل ليبيا تحت زعامة السنوسيين.

-6حزب األحرار
تكون هذا الحزب بزعامة الصادق بن زراع أحد وكالء الحزب الوطني ودعا إلى استقالل 

ليبيا تحت أمرة إدريس السنوسي، لكن هذا الحزب لم ينرك أثرا في الحياة السياسية.

عبد النبي بلخير
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-7حزب االستقالل
حزب  أعضاء  من  عدد  مع  1948م  سنة  المنتصر  سالم  الحزب  هذا  أسس 
وضرورة  ليبيا  استقالل  إلى  الحزب  دعا  وقد  عنها.  انشقوا  الذين  الوطنية  الجبهة 
اإليطالية في طرابلس  الجالية  تأييد  أكسبه  الشأن مما  إيطاليا في هذا  التفاهم مع 

وأصبح لها دور في نشاط هذا الحزب.
-8 هيئة تحرير ليبيا

تأسست هذه الهيئة بالقاهرة في مارس 1947م بزعامة السيد بشير السعداوي 
وبتأييد من الجامعة العربية ودعت إلى استقالل ليبيا دون االعتراف بزعامة إدريس مما 
أدى إلى عدم تجاوب أبناء برقة معها ولكن بمرور الزمن اقتنع السعداوي بأهمية الدور 

السنوسي في المعادلة الليبية ودعا إلى استقالل ليبيا موحدة تحت إمارة سنوسية.
-9حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي

نتج هذا الحزب عن اندماج الحزب الوطني والجبهة الوطنية المتحدة في شهر مايو 
سنة 1949م بزعامة بشير السعداوي وكان لهذا الحزب حضور كبير في الكثير من 
مناطق اإلقليم وشارك في أول انتخابات نيابية. من هذا العرض السريع تتضح مشكلة 
النشاط السياسي في طرابلس وما جاورها من مدن، فروح االنشقاق والتشرذم أفرزت 
تسعة أحزاب معروفة خالل خمسة سنوات ناهيك عن تلك التي ماتت في مهدها بعد 
بضعة شهور. ويبدو أن السبب األساسي في كل هذه الحاالت هو غياب اإلطار الفكري 
جامعة  رؤية  لها  وليس  االستقالل  وهو  ومؤقت  بسيط  هدفها  الحركات  فكل  الجامع 

وقادرة على استقطاب الجماهير والمحافظة على والئها.

الحركات السياسية في المنطقة الشرقية : إقليم برقة 

-1 جمعية عمر المختار
السياسيين  النشطاء  من  عدد  يد  على   1942 يناير   31 في  مصر  في  تأسست  
و  1943م  أبريل   4 في  بنغازي  في  تأسيسها  إعالن  تجدد  ثم  المهجر،  في  الليبيين 
أفتتح لها فرع في مدينة درنة تميز بنشاط و حركية منقطعة النظير  بقيادة الشاعر 
المختار  عمر  جمعية  تمكنت  و  المثقف.  الشباب  من  كوكبة  و  عمر  األسطى  إبراهيم 
برز من  و  درنة  و  بنغازي  الثقافي في مدينتي  و  السياسي  الحراك  السيطرة على  من 
بين أعضائها خيرة رجال الدولة الليبية و استمر نشاطها إلى أن صدر مرسوم بحل 
األحزاب و الحركات السياسية بناء على توصية من السفير البريطاني حسب ما أفادني 
البادية  أبناء  الجمعية هي عدم استيعاب  الجمعية. و كانت نقطة ضعف  به احد قادة 

بين صفوفها و بالتالي أصبحوا موالين للملك بصفة دائمة و على خالف معها.
-2  الجبهة الوطنية البرقاوية

و كان هدفها  1946م  السعادي في  قبائل  لزعماء  اجتماع  تأسيسها في  أعلن عن 
المعلن هو الدعوة إلى استقال برقة و الغير معلن هو محاولة سحب البساط من تحت 
أقدام جيل الشباب المثقف في جمعية عمر المختار الذي كان مصرا على استقالل و 
وحدة ليبيا بالكامل. و تم حلها عند ما دعا األمير إدريس إلى إلغاء جميع األحزاب في 

سنة 1947م.
-3  رابطة الشباب الليبي

الشباب  تستقطب  لكي  المعتدلين  األمير  رجال  من  بتوجيه  الرابطة  هذه  أسست 
من جمعية عمر المختار و كان أبرز قادتها السيد صالح بويصير و لكنها فشلت في 
مهمتها و انتهى دورها مع قرار األمير بحل األحزاب،  وتمثل فيها الصراع بين جيل 

الوحدة الليبية و قدامى الموالين للقصر و أصحاب النظرة البرقاوية الضيقة.
-4  المؤتمر الوطنى البرقاوي

تأسس ه سنة 1948 كي يوحد كل الحركات في مظلة واحدة تحت لواء األمير، و ربما 
كان هدفه الحقيقي احتواء شباب جمعية عمر المختار الذين أصروا على البقاء خارجه 

و االستمرار في العمل السياسي تحت راية الجمعية من أجل استقالل ليبيا الموحدة.
األمم المتحدة تعلن إستقالل ليبيا 

إلجتماعات  الرابعة  الدورة  عن  عن    289 رقم  القرار  صدر    1949 نوفمبر   21 في 
ذات  مستقلة  دولة  ليبيا  تصبح  أّن    « على  نص  ،وقد  المتحدة  لألمم  العامَّة  الجمعّية 
سيادة في موعٍد ال يتجاوز أّول يناير  1952م، على أّن يوضع للدولة الجديدة في أثناء 

بشير السعداوي
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المكوِّنة  الثالثة  األقاليم  عن  ممثلين  تضم  وطنّية  جمعّية  تقررَّه  دستور  ذلك 
للبالد « وقد اعترضت دولة واحدة على مشروع قرار إستقالل ليبيا حينما تبنَّت 
مندوب  لها  قدَّمه  الذي  ليبيا  إستقالل  مشروع  طرح  المتحدة  لألمم  العامَّة  الجمعّية 
باكستان ذو الفقار خان، وامتنعت تسع دول عن التصويت بينما وافقت 48 دولة على 

مشروع القرار. فاز القرار بأغلبّية 48 صوتًا،
في  للمساعدة  المتحدة  األمم  من  خاص  مفوَّض  تعيين  على:  أيضًا  القرار  ونصِّ 
صياغة الدستور وإنشاء حكومة مستقلة، وُيسدى إليه العون والمشورة في أداء تلك 

المهمة مجلس يتألف من عشرة أعضاء موزَّعين على النحو التالي:
-1مندوب واحد عن كّل من: مصر وفرنسا وإيطاليا وباكستان والمملكة المتحدة 

والواليات المتحدة.
الليبّية الثالثة باإلضافة إلى واحٍد يمثل األقليات  -2  مندوب عن كّل من: األقاليم 

في ليبيا
وفي  في 10 ديسمبر  1949م عيَّنت الجمعّية العامَّة، تنفيذاً لقرارها بشأن إستقالل 
ليبيا، أدريان بلت )مساعد السكرتير العام لألمم المتحدة( مندوبًا لها في ليبيا. كما 
تّمّ في إبريل  1950م تشكيل المجلس االستشاري الخاص بليبيا على النحو الذي ورد 

في القرار ) 289 – الدورة الرابعة (.

مجلس العشرة

بدأ المجلس االستشاري )مجلس العشرة ( عمله في 25 إبريل 1950م، وأقرَّ خطة 
تقدِّم بها أدريان بلت لتنفيذ قرار األمم المتحدة، وتضمَّنت الخطة:

1 – انتخاب المجالس المحلّية في برقة وطرابلس وفّزان خالل شهر يونيو 1950م.
2 – اختيار »لجنة تحضيرّية« ألعمال الجمعّية الوطنّية التأسيسّية في وقٍت ال يتجاوز 

شهر يوليو 1950م. )لجنة 21  (.
3 – انتخاب » الجمعّية الوطنّية التأسيسّية« ودعوتها إلى اإلجتماع في خريف 1950م. 

) لجنة الستين(.
4 – إقرار الجمعّية الوطنّية التأسيسّية للدستور خالل عام 1951م.

5 – إعالن االستقالل، وإنشاء حكومة وطنّية قبل األوَّل من يناير 1952م، وهو موعد 
الذي حدَّده قرار األمم المتحدة كموعٍد أقصى لالستقالل

وقد تحدث  د/ مَحّمد يوسف المقريف عن ظروف إنشاء المجلس اإلستشاري بالقول 
:  لم تكن مهمَّة اختيار المندوبين الليبّيين الذين يمثلون األقاليم الثالثة واألقليات 
في ذلك المجلس مهمَّة سهلة. وقد قام أدريان بلت لهذا الغرض بأوَّل زيارٍة إلى ليبيا 
وتشاور  الثالثة،  األقاليم  خاللها  زار  أسابيع  ثالثة  قضى  حيث  1950م،  يناير    18 في 
مع القيادات السياسّية والحزبّية الموجودة فيها، وأمكنه في ختام هذه المشاورات أّن 
يختار أربعة أسماء من بين قوائم األسماء التي قدَّمت إليه كمرشحين، وهم: األستاذ/ 
 ..) العنيزي  الجربي عن برقة )وقد حل محله فيما بعد د/ علي نورالدين  علي أسعد 
عن  صوفر  السنوسي  الحاج  أحمد  الشيخ/  طرابلس..  عن  ميزران  مصطفى  السيد/ 
إلى  باإلضافة  الصيد(،  عثمان  مَحّمد  السيد/  مرضه  بسبب  به  استبدل  )وقد  فزَّان 
المجلس االستشاري فكانوا: مَحّمد  أمَّا بقية أعضاء  األقليات.  جياكومو مارشينو عن 
كامل سليم ) عن مصر(.. عبدالرحيم خان )عن باكستان(.. لويس كالرك ) عن الواليات 
إيطاليا(.. هيو ستو نهيواربيرد  ) عن  لونيري  فيتاليانو كونفا   ..) المتحدة األمريكّية 

)عن بريطانيا (.. جورج باالي ) عن فرنسا(

لجنة 21 

أبو  مَحّمد  الشيخ/   1- من  كال  ضمت  فقد    )   21 لجنة   ( التحضيرّية  اللجنة  وأما  
األسعاد العالم -2 الشيخ/ أبو الربيع الباروني -3  سالم القاضي -4 إبراهيم بن شعبان 
-5سالم المرّيض -6  أحمد عون سوف -7  علي رجب -8  علي المقطوف -9  طاهر 
 13- الطبولي  أحمد   12- بورقيلة  أبوالقاسم   11- بديوي  علي  الحاج   10- الجراري 
القالل  خليل   15- غدامس(  )قاضي  المهدي  السيد   14- الصيد  عثمان  بن  مَحّمد 
-16 عمر فائق شنيب -17  أحمد عقيلة الكزة -18 الحاج/ عبدالكافي السمين -19  

الملك ادريس السنوسي
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الطايع البيجو -20  محمود بوهدمة 21 رشيد الكيخيا 
وقد إجتمعت اللجنة  في 27 يوليو  1950م بناًء على دعوة وجهها إليهاأدريان 
وقاموا   ، اللجنة  لعمل  الداخلّية  والالئحة  األساسي  الّنظام  بوضع  أعضاؤها   وقام  بلت. 
بإنتخاب خليل القالل )برقة(، ومَحّمد عثمان الصيد )فزَّان( لسكرتارية اللجنة التحضيرّية، 

واختير الشيخ/ مَحّمد أبو األسعاد العالم )مفتي طرابلس ( رئيسًا للجنة 21.

إنتخاب الجمعية التأسيسة

الوطنّية  الجمعّية  21  هي تشكيل  للجنة  بالنسّبة  واألساسّية  األولى  المهمة  كانت 
الوطنّية  الجمعّية  تتألف  أّن  على  المجتمعون  اتفق  واسع  جدل  ،وبعد  التأسيسّية. 
العددي  التساوي  أساس  على  الثالث  المناطق  يمثلون  عضواً    60 من  التأسيسّية 

بمعدل عشرين ممثاًل لكّل منطقة، 
اختيار ممثلي برقة، والشيخ/ أحمد سيف  السنوسي  إدريس  أّن يتولى األمير  وعلى 
النصر ممثلي فزَّان، وعلى أنَّ يعهد إلى الشيخ/ محمد أبو األسعاد العالم )المفتي ( 

اختيار ممثلي طرابلس بعد التشاور مع األحزاب والزعامات القائمة بالمنطقة. 
الجمعّية  في  تشترك  أّن  الوطنّية  غير  لألقليات  يسمح  أال  على  اللجنة  أجمعت  كما 

الوطنّية أو تمثل فيها.
واتفقت اللجنة على أّن تعقد الجمعّية الوطنّية التأسيسّية أولى جلساتها في طرابلس في 

25 نوفمبر 1950م، ويترك لها بعد ذلك أّن تقرَّر جلساتها التالّية حيثما شاءت 
 1 60  ( من السادة التالّية أسمائهم:-  وقد تشكَّلت الجمعّية الوطنّية التأسيسّية )لجنة 
2 - مَحّمد السيفاط بوفروة -3 عبدالحميد دالف -4 رافع بوغيطاس  - عمر فائق شنيب 
-5 أحميدة المحجوب -6 سالم األطرش -7 خليل القالل -8 الطايع البيجو -9 أحمد عقيلة 
الجربي -13 مَحّمد  الكافي السمين -12 سليمان  الكزة -10 محمود بوهدمة -11 عبد 
بو رحيم -14 عبد الجواد الفريطيس -15 المبروك الجيباني -16 الكيالني لطيوش -17 
طاهر العسبلي -18 عبد الله سويكر -19 حسين جربوع -20 أبوبكر بو ّذان -21 - أحمد 
عون سوف -22 عبد العزيز الزقلعي -23 منير برشان -24 علي تامر -25 أحمد السري 
الهنقاري  مَحّمد   29- المنصوري  مَحّمد   28- المرّيض  سالم   27- المنتصر  مختار   26-
-30 مَحّمد أبو األسعاد العالم -31 علي الكالوش-32 عبدالمجيد كعبار -33 عبدالله بن 
معتوق -34 مَحّمد الهمالي -35 إبراهيم بن شعبان -36 يحيى مسعود بن عيسى -37 
 41- سالم  بن  علي   40- القرمانلي  الطاهر   39- المنتصر  محمود   38- بونعامة  أبوبكر 
السنوسي حمادي -42 علي بديوي -43 الفيتوري بن مَحّمد -44 الشريف علي بن مَحّمد 
المبروك بن علي عريبي  القذافي بريدح -46 منصور بن مَحّمد خليفة -47  -45 طاهر 
علي   51- األمير  حمد   50- الصيد  عثمان  بن  مَحّمد   49- العالم  مَحّمد  بن  طاهر   48-
عبدالله القطروني -52 أبو القاسم بو قيلة -53 أحمد الطبولي -54 علي السعداوي -55 
أبوبكر بن أحمد -56 سعد بن ميدون -57 األزهري بن علي الحطماني -58 عبدالهادي 

بن رمضان -59 علي المقطوف -60 مَحّمد العكرمي
العالم  وقد اجتمع األعضاء الستون في طرابلس وتّم اختيار الشيخ/ مَحّمد أبو األسعاد 
(، ومَحّمد عثمان  )المفتي( رئيسًا للجمعّية كما تّم اختيار كّل من  عمر فائق شنيب )برقة 

الصيد )فزَّان( نائبين  لرئيس الجمعّية. 
واُختير كّل من سليمان الجربي ،ومختار المنتصر وطاهر بن مَحّمد العالم لألمانة العامة 

للجمعية 
وفي يوم 17 ديسمبر 1950 أعلن األعضاء الستون مبايعتهم  األمير إدريس السنوسي 

في قصر المنارة بمدينة بنغازي.

لجنة كتابة الدستور 

واتخذ  أعضاء الجمعّية في اجتماعهم األوَّل قراراً يقضي بتشكيل لجنة خاّصة تضع 
الدستور )لجنة الدستور( شرط أّن يكون أعضائها من أهل االختصاص وال يهم من 

أين هم أّي من ليبيا أو من غيرها من البلدان.
ليبيا ومصر وغيرها من  قانون من  بعد تكوينها رجاالت  اللجنة  وقد شملت هذه 
لجنة  الدستور في عملها بعد تأسيسها مباشرة. وكانت  لجنة  العالم. وبدأت  بلدان 

ابو االسعاد العالم
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الدستور تعمل بتنسيق وتشاور دائمين مع أعضاء الجمعّية المناط إليها مهمة 
وضع دستور الدولة المستقلة )الجمعّية التأسيسّية (، كذلك، بالتنسيق والتشاور 
التام مع فريق الخبراء الدوليين )هيئة األمم المتحدة (، وكانت تعرض كّل ما توصلت 
وكانت  عليه.  يتفق  ما  وإقرار  مناقشته  لغرض  التأسيسّية  الوطنّية  الجمعّية  على  إليه 
لجنة الدستور أيضًا ُترسل إلى المجلس االستشاري بعض النصوص التي فرغت من 
مناقشتها  ألجل  والمواد  القوانين  من  متكاملة  سلة  إعداد  من  انتهت  كلما  إعدادها 
وأبدأ الرأي حولها. وقد وضع السيد/ أدريان بلت )ممثل األمم المتحدة ( تحت تصرف 
لجنة الدستور المكونة من ثمانّية عشر )18 ( عضواً، كّل ما استطاع توفيره لها من 
مساعدات قانونّية وفنّية. وعيّنت لجنة الدستور لجنة مكونة من ستة أشخاص )لجنة 
– تكون مهمتها اإلشراف على نقل السلطة من  التنسيق(– شخصان من كّل إقليم 
الدولتين المتكفلتين باإلدارة )بريطانيا وفرنسا( إلى الليبّيين بعد إعالن اإلستقالل. 
وهي اللجنة التي اقترحها »أدريان بلت«، وقامت لجنة الدستور باختيار أعضائها، والتي 

عرفت باسم »لجنة التنسيق«.
وقد تواصلت أعمال الجمعّية التأسيسّية إلى أّن انتهت من أعداد الدستور – الدستور 
الذي نص على أّن تكون ليبيا بعد استقاللها دولة ملكّية دستورّية اتحادّية ديمقراطّية. 

وأعلن عن الدستور في 7 أكتوبر 1951م أّي قبل إعالن االستقالل، وإنشاء الدولة.

أول انتخابات بعد االستقالل

بعد صدور قانون االنتخابات الذي أقرته الجمعية التأسيسية تحدد يوم 19 فبراير 
وأخذت  االستقالل،  بعد  برلمانية  انتخابات  أول  في  العام  االقتراع  كموعد   1952
األحزاب والهيئات السياسية تسعى للحصول على تأييد الناخبين وجرت االنتخابات في 
جو صاخب وأسفرت النتائج عن فوز جبهة الحكومة بأغلبية ساحقة أزعجت المراقبين 
السياسيين. ولقد تدخلت أجهزة الدولة في االنتخابات بما يحقق لها األغلبية فغيرت 
بعض شيوخ القبائل الموالين للحركات الوطنية وأتت بمن يضمن أصوات الناخبين 

لمرشحي الحكومة وتم تزوير االنتخابات في بعض المناطق.
من  تمكن  قد  لها  والتبعية  الغربية  للدول  الموالي  التيار  أن  للعيان  جليا  وكان 
للتبعية والقواعد األجنبية. وحدثت اضطرابات كبيرة  الرافض  الوطني  التيار  تحجيم 
في طرابلس ومصراتة والمناطق المجاورة لطرابلس وواجهتها قوات البوليس التي 
دربها اإلنجليز بعنف أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وجرح حوالي 110 من المواطنين. 
حزب  قيادة  واتهمت  البوليس  رقابة  تحت  المضطربة  المناطق  الحكومة  ووضعت 
المؤتمر الوطني بتحريض القبائل على انتزاع السلطة وقامت بنفي   بشير السعداوي 
الليبي  الشعب  فيه«إن  قال  للملك  نداء  لطرابلس  الوطني  المؤتمر  ووجه  مصر.  إلى 
يرى في هذه الحقائق تأكيدا للنوايا السيئة لتالمذة النظام الفاشي وعصر االمبريالية 
السابقين الذين عانت البالد من حكمهم اآلالم والحرمان على مدى 30 سنة«. و في 
يوم25 مارس سنة 1952 افتتح أول برلمان ليبي بحضور الملك إدريس األول في مدينة 

بنغازي وألقى  محمود المنتصر رئيس الوزراء أول خطاب عرش في عهد االستقالل.

 األحزاب في عهد الملكية 

لم  السنوسي   إدريس  الملك  أن  عميش  إبراهيم  الباحث  يرى  موثقة  علمية  دراسة  في 
يستطع مواكبة ما يحدث من تطور سياسي واجتماعي، ولم يكن يعتقد أن هناك ُمستجدات 
تستوجب التحول السياسي؛ بقدر ما كان يعتقد أن ذلك االرتباط هو المخرج الوحيد من 
الفقر وانعدام مقومات النهوض االقتصادي واالجتماعي الذي تعانيه البالد، وحاجتها إلى 
المساعدات المادية لتحقيق استقرار الدولة و حمايتها. وبحسب دستور البالد، فإن الملك 
كان يملك وال يحكم، فهو يملك التكليف بتشكيل الحكومة، ويملك إقالتها… وقد توالت 
على إدارة شئون البالد منذ سنة 1951م إلى 1969م أحد عشرة وزارة، كان يختار في كل 
مرة شخصية سياسية تتولى تشكيل الحكومة دون أن تقدم برنامجًا سياسيًا واقتصاديًا 
أزمة  أعقاب  في  التغيير  يأتي  كان  ما  بقدر  المرحلة؛  متطلبات  يعكس  متكاماًل  واجتماعيًا 
للتطور  مواكبًا  عمومه  في  النظام  يكن  ولم  والحكومة.  بالبالد  تعصف  محلية  سياسية 
العربية  المنطقة  في  األحداث  مع  تفاعل  هناك  يكن  ولم  واالجتماعي،  والسياسي  الفكري 

معمر القذافي
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بما تستجيب له تطلعات الشعب الليبي في زمن الصعود القومي وسطوته، وقد خال 
الخطاب السياسي لمجمل الحكومات المتعاقبة من برامج ُتشبع الطموحات الوطنية 

للقوى السياسية الصاعدة في البالد.
ولما كان الدستور الليبي يحظر قيام األحزاب والتنظيمات السياسية؛ فإن االنتماءات 
الليبي  الشارع  وفي  وألوانها  بمعالمها  واضحة  كانت  المعارضة  والسياسية  الفكرية 
برامج  وفي  البرلمان  وداخل  الدورية،  واإلصدارات  اليومية  الجرائد  صفحات  وعلى 
وسياسيات المرشحين لعضويته… وكان الشعب الليبي في عمومه ُمتميز بانتماءاته 
الدينية والقومية، ومتفاعل مع قضايا العروبة واإلسالم الساخنة في مصر وفلسطين 
وفي سوريا والعراق واليمن وفي الجزائر، وكانت في ليبيا قيادات إقليمية لفروع أحزاب 
اليمينية واليسارية، المتشددة منها  ألوانها وإنحيازاتها؛  سياسية قومية ودينية بكل 
والمعتدلة، وكانت هذه التيارات واألحزاب بحسب تسلسل تاريخ نشأتها؛ تضطلع في 
الحزب  وإستراتيجيات  أهداف  جانب  وإلى  الحكومة،  وبمعارضة  الوطني  بدورها  ليبيا 
التي تتبناها القيادة القومية أو المرجعية الدينية، وقد كان لهذه األحزاب والحركات 
السياسية صداها في الشارع الليبي ودورها الفاعل في النقابات واالتحادات العمالية 
تنظيم  فكان  واالجتماعية،  الرياضية  والنوادي  الثقافية  المنتديات  وفي  والطالبية، 
حركة  وكانت  االشتراكي،  العربي  البعث  حزب  وكان  المسلمين،  األخوان  جماعة 
القوميين العرب قبل و بعد النكسة بيمينها القومي ويسارها الماركسي، وكان حزب 
من  المتعددة  الفكرية  بألوانها  الُمستقلة  الجماعات  جانب  إلى  اإلسالمي  التحرير 

أقصى اليسار التقدمي االشتراكي إلى أقصى اليمين الليبرالي الديمقراطي.
في العام 1969 تمت اإلطاحة بالنظام الملكي وأعلنت الجمهورية الليبية من قبل قادة 
ثورة الضباط األحرار في الفاتح األحرار ، وفي مقدمتهم العقيد معمر القذافي ، وفي 2 
العالم  تطبيقا لمقوالت  1977 أعلن عن قيام النظام الجماهيري ألول مرة في  مارس 
الكتاب األخضر ومنها أن » من تحزب خان « ، وقد إستمرت الجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية اإلشتراكية العظمى الى حين اإلطاحة بها بعد تدخل خارجي في العالم 2011 
، لتعود ليبيا الى مرحلة ما قبل اإلستقالل في شؤون عدة ومنها العمل الحزبي الذي ال 

يزال يبحث له عن موقع في مجتمع ينتلك أدوات أخري في التعبير عن نفسه .

قائمة باالحزاب الليبية الرسمية حاليا

حزب المؤتمر الوطني الجديد حزب العدالة والتقدم
تحالف القوى الوطنية

التجمع الوطني الليبي
حزب العدالة والبناء

حزب الوطن
حزب الجبهة الوطنية
حزب ليبيا المستقبل

تجمع ليبيا الديمقراطية
حزب الوفاق الليبي

الحزب الوطني الليبي
حزب التنمية والرخاء الديمقراطي

الحزب الليبي للتنمية
حزب االستقالل المحافظ

حزب الوسط الليبي
حزب شباب ليبيا

حزب التيار الوطني الوسطي
حزب التضامن الليبي

حزب التغيير
حزب الليبيين األحرار

حزب القمة
حزب التحرير اإلسالمي

كان الشعب الليبي في 
عمومه ُمتميز بانتماءاته 

الدينية والقومية، ومتفاعل 
مع قضايا العروبة واإلسالم 

الساخنة في مصر وفلسطين 
وفي سوريا والعراق واليمن 

وفي الجزائر.
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