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 مقرتح يف مضمار البحث عن حلول جلمود الوضع حول
 ))االتفاق السياسي الليبي((

 
 
 

 في مدينة الصخيرات بالمغرب ))االتفاق السياسي الليبي((مرت أكثر من سنة على توقيع  

 والذي كان جاء ثمرة لحوارات امتدت لحوالي عام إال أن االتفاق لم يجد طريقه للتنفيذ.  
 محاوالت متعددة لم تنجح في التوصل إلى بديل عن هذا االتفاق. وخالل سنة جرت 
 كما لم تتمكن لجنة الحوار من خالل اجتماعاتها المتعددة من إيجاد أي حلول تدفع  

 .األطراف إلى االلتزام باالستحقاقات المناطة بها
 طرف  وفيما تتفق جميع األطراف على أن االتفاق السياسي ليس وثيقة مثالية تحقق لكل 

 كامل مبتغاه و رؤاه شأنها شأن معظم االتفاقات السياسية المشابهة ، إال أن األطراف 
 تقر أيضا أنه ال بديل عن هذا االتفاق.

 وأصبح واضحا أن محاوالت االلتفاف على االتفاق وإيجاد بديل له لم تنجح ، كما لم تنجح
أو إجبار األطراف الممانعة أو المعرقلة ال لجنة الحوار وال بعثة األمم المتحدة من إيجاد حلول 

 على تغيير موقفها.
 ينبغي النظر إلى ))االتفاق السياسي الليبي(( في جوهره على أنه وثيقة سياسية توافقية 

في الدرجة األولىى، مىا يعنىي أن تبىذل كىل السىبل والمسىاعي لتىذليل كىل مىا يعترضىها مىن عقبىات 
ممىا  يتطلب إرادة سياسية ورغبة حقيقية في إخراج البالد قانونية وإدارية وليس العكس، و إن هذا

هي فيه من مخىاطر تهىدد سىيادتها وكينونتهىا وصىيرورتها، واالسىتعداد لتقىديم التنىازالت مىن أجىل 
    ويمكن إيجاز ما تقدم الوطن ،
 

 :في النقاط التالية
ه مازال رغم ما يشوبه من قصور وظواهر خلل إال أن ((االتفاق الساسي الليبيأن  )) .1

الوثيقة المطروحة والتي يمكن حصول التوافق عليها، لم تنجح المحاوالت لتجاوزه أو 
عنه كما ال يمكن بأي حال البدء من الصفر بما يتطلبه من وقت ومعاناة، وما  إيجاد بديل

 .قد يعترضه من احتماالت فشل
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الية محدودة الزمن وتهدف (( معني بمرحلة انتقاالتفاق السياسيينبغي أن ال ننسى أن  )) .2

إلى نقل البالد إلى المرحلة الدستورية الدائمة، ولذلك ينبغي التعامل مع االتفاق على هذا 
  .األساس وعدم تحميله ما ال يحتمل

إن االتفاق السياسي يرسي آلية إلحداث تعديالت عليه محصورة في مجلس النواب  .3
ن بالتوافق و وضع االتفاق السياسي موضع والمجلس األعلى للدولة ، مما يجعلهما المعنيي

 .إلى أو إقحام أجسام أخرى لن تنجحالتنفيذ، وإن محاوالت اللجوء 
من تقديم إعمال آلية تعديل االتفاق بطريقة تسبق تضمينه في اإلعالن  مندوحةليس هناك  .4

(( االطمئنان على أن التعديالت خاصة مجلس النوابالدستوري، حتى يمكن لألطراف ))
 رئيسة قد تم إدخالها في صلب االتفاق .ال
إلى فهم طبيعة المرحلة التي تمر بها الىبالد، ومىا يواجهىه المىواطن مىن  تدعو الحاجة أيضا .5

مصىىىاعب معيشىىىية خانقىىىة ، زادتهىىىا صىىىعوبة وخطىىىورة تعىىىدد و ازدواجيىىىة المؤسسىىىات، 
متاحىة أمىام والتدخالت الخارجية إقليمية كانت أو دولية، عالوة على أن الوقت والفىر  ال

الليبيىىين للنجىىا  فىىي التوصىىل إلىىى توافىىق آخىىذة فىىي التضىىاؤل واالضىىمحالل ، إن ذلىىك كلىىه 
يتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا وإعمال فقه األولويىات وحصىر التعىديالت المطلوبىة 

ىن انطىالق العمىل باالتفىاق السياسىي، وهىذا ال يمنىع أن يقىوم  حاليا في أضيق نطاق، مىا يممكن
 ن المعنيان بإجراء تعديالت في المستقبل حسب ما تدعو إليه الحاجة.المجلسا

 
 مما تقدم، فإن هذه الورقة تدعو إلى قيام كل من مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة

 االتيإلى التوافق ووضع ))االتفاق السياسي الليبي(( وفق اآلليات المقترحة على النحو 
 

  -أوال:
 ن المجلس األعلى للدولة ومجلس النواب، تسمى ))اللجنة المشتركة(( يتم تشكيل لجنة مشتركة م

 -تكون مهمتها إدخال التعديالت المطلوبة على االتفاق السياسي، ويكون تكوين اللجنة كالتالي:
يتم  بواقع عضو عن كل دائرة انتخابية عضوا عن مجلس النواب (( 11ثالثة عشر  )) .1

 اختياره من أعضاء الدائرة.
ة ((عضوا عن المجلس األعلى للدولة بواقع عضو عن كل دائرة انتخابي11عشر ))ثالثة  .2

 يتم اختياره من أعضاء الدائرة.
و اجراء التعديالت  السياسيتخول اللجنة من قبل ))المجلسين(( للبحث فى االتفاق  .1

 الوطني.الالزمة لتحقيق التوافق 
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 -ثانيا: 
 -تقر اللجنة المبادئ التالية: 

وقف العمليات العسكرية وإعالن وقف إطالق النار في كل أرجاء ليبيا، واعتبار أي إخالل بوقف 
 إطالق النار خروجا على القانون. 

 2112يوافق المجلس األعلى للدولة على توسيع عضويته لتشمل جميع المنتخبين في انتخابات 
 ة النزاهة عضويتهم. ما عدا من قدموا استقالتهم أو تولوا منصبا آخر أو أنهت لجن

يوافق مجلس النواب على استكمال عضويته بإجراء انتخابات في الدوائر التي لم يجر فيها 
 انتخاب أو التي تمت فيها العضوية بالتعيين و دعوة كل االعضاء المقاطعين .

يتم الفصل بين المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، وتنحصر مهام المجلس الرئاسي في ممارسة 
 هام السيادية المنصو  عليها في االتفاق، بينما يمارس مجلس الوزراء المهام التنفيذية.الم

 يوافق مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي 
  -على النحو التالي:

 يرشح مجلس النواب نائبا للرئيس من غير أعضائه.  - أ
 ئيس من غير أعضائه. يرشح المجلس األعلى للدولة نائبا للر  - ب
لسين من غير أعضائهما حسب آلية يعين رئيس المجلس الرئاسي بالتوافق بين المج -ج
معايير تحددها اللجنة المشتركة، ويراعى في تشكيلة المجلس الرئاسي التوازن الجغرافي و

 حفاظا على التوافق مع األخذ في االعتبار المناصب الرئاسية في بقية األجسام األخرى.
(( ورئيس مجلس كاماليتم تعيين رئيس مجلس الوزراء باالتفاق بين المجلس الرئاسي )) -6

النواب ورئيس المجلس األعلى للدولة وذلك في اجتماع مشترك، وتحدد اللجنة المعايير التي 
 .الجغرافي ينبغي مراعاتها في اختيار رئيس الوزراء، بما في ذلك التوازن

(( كامالالوزارية والهيئات التنفيذية بتوافق المجلس الرئاسي ))يتم تحديد عدد الحقائب  -7
 ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس األعلى للدولة. 

يشكل رئيس مجلس الوزراء وزارته ويقدمها لالعتماد في جلسة مشتركة للمجلس الرئاسي  -8
يتم االعتماد ))كامال(( ورئيس ونائبي رئيس كل من المجلس األعلى للدولة ومجلس النواب و

 بالتصويت.
القيادة العليا للجيش يمارسها المجلس الرئاسي مجتمعا وتصدر القرارات في هذا الصدد  -9

 باإلجماع.
يعقد اجتماع مشترك بين المجلس الرئاسي ))كامال(( ورئيس ونائبي كال من المجلس  -11

 -حو التالي:على الناألعلى للدولة ومجلس النواب لتشكيل قيادات القوات المسلحة 

 رئيس األركان العامة . - أ
 رئيس أركان القوات البرية .  - ب
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 رئيس أركان القوات الجوية . -ج   
 رئيس أركان القوات البحرية . -د   
 رئيس أركان قوات الدفاع الجوي . -هـ   
 المياه(.  –الكهرباء  –النفط  –رئيس أركان حرس المنشآت الحيوية )مقرات الدولة  -و   
 رئيس أركان حرس الحدود . -ز   
 قادة المناطق العسكرية. -    

 على أن تكوم تبعيتها جميعا للمجلس الرئاسي.
 
يتم إجراء تعديالت نصية على مواد االتفاق لتتوافق مع المبادئ المذكورة، وتثبت بقية  -11

 النصو .

 

 -:ثالثا 
مبادئ أعاله واالتفاق عليها يصبح بانتهاء اللجنة المشتركة من اعتماد التعديالت وال        

 االتفاق السياسي مضمنا ونافذ المفعول في اإلعالن الدستوري المؤقت. 
 

 -:رابعا
 الهيئة الدستورية:        
(( ورئيس ونائبي  كال من المجلس كاماليعقد اجتماع مشترك بين المجلس الرئاسي )) -1

ئة التأسيسية لصياغة الدستور من األعلى للدولة ومجلس النواب للبحث في عدم تمكن الهي
إنجاز مهامها وحل الهيئة واتخاذ الترتيبات لتشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين 
والقانونيين لصياغة مشروع دستور يقدم خالل شهر من تشكيلها إلى كال من مجلس النواب 

عليها  المنصو  والمجلس األعلى للدولة وذلك حتى يتمكن المجلسان من اتخاذ التدابير
 في االتفاق السياسي وإعداد قانون االستفتاء حول مشروع الدستور.

(( عضوا يقوم  مجلس النواب بتسمية خمسة عشر 11تتكون لجنة الخبراء من ثالثون )) -2 
  ((  عضوا.11(( عضوا ويقوم المجلس األعلى للدولة بتسمية خمسة عشر))11عضوا ))
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