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 �م�ي املبعوث من املقدمة السيا��ي �تفاق مسودة

 املضمون  �� قراءة

 

 املقدمة:
 إل��اء الرامية ليبيا إ�� �عثته مسودة من الثالثة الن�خة مديدة شهورا استمرت جهود �عد ليون  برنادر�نو �م�ي املبعوث قدم

 والنماء. �ستقرار طر�ق إ�� بليبيا والعودة ليبيا �� السيا��ي �نقسام

 املبعوث م��م بالذكر أخص الدولي�ن املبعوث�ن عديد يدعمهم �امال البعثة وفر�ق ليون  السيد أن �� �ساور�ي شك من وما

 ودول  �طراف �ل ع�� ا�حوار وفود جانب إ�� والدولية الليبية ال�خصيات من والعشرات باولو جونثان السيد �نجل��ي 

 باآلالف أضر مؤملا وجها ف��ا الدمو�ة الن�اعات مثلت ال�ي السياسية �زمة ين�ي اتفاق إ�� الوصول  دعموا قد وغر�ية عر�ية

 ليبيا. �� املدني�ن من

 أ��ا لها املمهدة رسالته �� ليون  السيد وصفها وال�ي املقدمة املسودة فإن �شادة �ستحق ال�ي ا�جهود �ل من بالرغم لكن

 لم فإ��ا ا�حوار مسارات �ل �� املشاركة �طراف من البعثة وصلت ال�ي واملالحظات املبادرات لعشرات وتنظيم صياغة إعادة

 �جهود داعمة دوال ح�ى بل العام الوط�ي املؤتمر ع�� ا�حسو�ة املشاركة ا�جموعات خاصة �طراف ب�ن واسعا قبوال تحقق

 املق��ح. �تفاق بنودة من تفاجأت قد �م�ي املبعوث

 توزيع �� التوازن  مبدأ غياب �� تمثلت عل��ا املالحظات أهم أن نجد مفصل بتحليل املسودة تناول  وقبل و�اختصار

              منح حيث �زمة باستمرار ينذر وهذا الوط�ي. الوفاق وح�ومة الدولة ومجلس النواب مجلس ب�ن خاصة الصالحيات

 �عديال الدستوري �عالن و�عديل السيا��ي �تفاق إقرار حق كذلك منحه فإنه النواب �جلس ال�املة الصالحيات جانب إ��

 السيا��ي. �تفاق بنود مع ليتوافق ثامنا

 الحقا يفصله النواب �جلس أمره وترك القومي و�من للدفاع �ع�� ا�جلس يخص فيما املهم للتفصيل غياب هناك أن كما

 و�جهزة والشرطة ا�جيش إ�� التنفيذية �منية الصالحيات إرجاع عن تتحدث عندما املسودة �� غموضا يزداد �مر ولعل

             الدولية املعاي�� تل��م مح��فة مهنية مؤسسات وجود م��ا يراد كمصط�حات املسميات هذه توضيح إعادة دون  �منية

 ليبيا. �� الواقع يصدقه ال ر�ما وهذا وإدار��ا. ت�و���ا ��

 

 :ليون  رسالة
 منه املق��حة السيا��ي �تفاق مسودة ليبيا لدى �م�ي املبعوث ليون  برناردينو السيد ��ا قدم ال�ي الرسالة تتضمن

 املسودة أن رسالته �� أقر �م�ي فاملبعوث و�ستنادات و�قرارات �وصاف عديد اللي�ي السيا��ي ا�حوار ألطراف واملقدمة

       املذ�ورة املؤسسات ب�ن الصالحيات بتوزيع يتعلق بما ذلك وخص �طراف �عض توقعات تل�ي ال بأ��ا واع��ف ��ائية غ��

 تلقته الذي الرفض مستوى  �� وا�حا ظهر ما وهو الدولة. ومجلس النواب مجلس صالحيات ب�ن باملقارنة خاصة املسودة ��

 الن�اع بنتائج وكذلك العليا با�حكمة الدستور�ة الدائرة حكم إ�� موقفهم �� �ستندون  ممن وداعميه املؤتمر جهة من املسودة

 �رض. ع��
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         �عد املسودة هذه صياغة �� إل��ا استند ال�ي الديمقراطية الدستور�ةواملمارسات القيم تفصيل �� ليون  السيد وأسهب

 النتخابات إ��اء بأنه كث��ون فسره الذي الدستور�ة الدائرة حكم وكذلك النواب مجلس انتخابات لنتائج اح��امه أعلن أن

 وممارسة لفهم ذلك �� مستندا الدولة استمرار ألصل حماية التفس�� بذلك العمل عدم برر  ليون  لكن النواب مجلس

 ��سانية. التجر�ة �� ديمقراطية

              تمتد قد انتقالية مرحلة ضمن الدستور  مق��ح وضع وهيئة النواب �جلس ستمدد املسودة أن ليون  رسالة وأو�حت

    مبنية �شريعية انتخابات إجراء ح�ى التوافق ح�ومة باستمرار ذلك �ل ور�ط الدستور  هيئة مخرجات بحسب عام�ن إ��

 الدستورالدائم. ع��

 غ�� ال�جرة �� املتمثلة بالبشر �تجار ومحار�ة للعنف والتصدي �رهاب محار�ة أهمية إ�� عدة مواضع �� ليون  وأشار

 ودعم فاعلة رقابة آليات إيجاد خالل من ليبيا �� السيا��ي �نتقا�� عملية ل�امل دو�� دعم وجود مؤكدا أورو�ا إ�� الشرعية

 رشيد. حكمر تأسيس �� واملساعدة ��سانية العمليات

 ومشاركة �منية. ال��تيبات بخصوص رؤ�ة إ�� للوصول  املس�حة وا�جموعات ا�جيش مشاركة بأهمية رسالته ليون  ��نوأ

 ودعمه. نجاحه لضمان ا�حوار �� القبائل زعماء

 لتمر�ر كمستند النا�حة الوعظية اللغة غلبة السيا��ي �تفاق مسودة �� ومواطن �م�ي املبعوث رسالة ع�� يالحظ ولعله

             تحكمها رغم السياسية �وضاع ع�� تأث��ها من تقليال أو لها إهماال الليبية �زمة �� عديدة أطراف �عت��ه أن يمكن ما

  ميدا�ي. وعسكري  اجتما�� ديمغرا�� �عمق مدعومة ا�جغرافيا من واسعة مساحات ��

 

 .الثالثة املسودة

: 
ً
 :الديباجة أوال

 �جلس املؤسسة �نتخابات ونتائج الديمقراطي املسار يل��م السيا��ي �تفاق أن بي��ا املسائل من عددا املسودة تضمنت

 جاء �تفاق مسودة �� التفصيل عند لكن ونزاهته. وحياده واستقالله للقضاء اح��امها أعلنت ال�ي الوقت نفس �� النواب

 املسودة تفاصيل �� جاء كما وحيدة �شريعية كهيئة النواب بمجلس �امل �ش�ل فاع��فت �نتخابات نتائج إ�� وا�حا امليل

 �ل بجمع سيقوم أنه ع�� املبعوث وأو�ح م��م املقاطع�ن ح�ى أعضائه �ل خالل من للمجلس نظرت قد املسودة �انت وإن

 ا�جلس. شمل اللتئام �وضاع ل��يئة القادم يونيو شهر منتصف قبل �عضاء

 إقرارها مع العليا ا�حكم �� الدستور�ة الدائرة بحكم و�لما��ا وجملها بنودها �� ملموس �ش�ل �تفاق مسودة تتأثر ولم

 البعثة رأت ال�ي الدولة استمرار بضرورة �ل��ام عدم بررت ور�ما اللي�ي القضاء وحيادية واستقاللية بن�اهة القاطع

 راعت املسودة أن لو تفهمه يمكن أمر وهذا النواب مجلس وهو املنتخبة التشريعية الهيئات آخر اختيار �� يكمن استمرارها

         ابتداء انتخابه منذ ا�حاضر�ن ا�جلس أعضاء سلوك والثا�ي النواب مجلس ضد ا�حكمة حكم �ول  اثن�ن أمر�ن أيضا

 السيا��ي الصراع إذ�اء �� أسهمت ال�ي القرارات عشرات إ�� ووصوال عل��ا املنصوص و�ستالم التسليم لقواعد مخالفته من

 ليبيا. �� للتدخل ودولية إقليمية قوى  دعوة عن ا�حاضرون النواب يتوقف ولم بل ليبيا �� واملس�ح

 و�غي�� النواب من املقاطع�ن عودة م��ا عديدة آليات ع�� السياسية العملية �� توازن  إحداث السابق�ن �مر�ن مراعاة وتتمثل

 التوافقية املرحلة توازنات �� املؤتمر وهو �خر الن�اع طرف بإشراك وكذلك اللي�ي با�جنوب س��ا مدينة �� ليكن ا�جلس مقر

 و��ون  النواب لقرارات ومرجعية وا�ح�ومة النواب �جلس رقابية ملزمة بصالحيات الدولة مجلس �� حضوره ع�� السياسية

 والنواب. ا�ح�ومة ب�ن الن�اعات �� القضاء قبل أوليا فصال
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 �ش�ل وا�حا ذلك وظهر الثقافية وامل�ونات والشباب املرأة ف��م بما الليبي�ن �ل مشاركة ع�� تأكيدها للديباجة يحمد ومما

 وتوزيع الهي�ل م�ونات �� يتواجد من تطبيقات �� ا�خاصة املالحظات مع الدولة إلدارة املق��ح السبا�� الهي�ل �� �س�ي

 بي��ا. الصالحيات

 �منية املؤسسة تبعية وضرورة للقانون  ا�خاضعة القوة استخدام حق فقط الدولة امتالك من املسودة �� ورد ما املهم ومن

  وا�حاسبة. واملساءلة املدنية للرقابة �من مسؤو�� وخضوع املدنية السلطة إ�� والشرطية والعسكر�ة

 اللي�ي واملستقبل ا�حاضر و�ناء حماي��ا ووجوب ��سان حقوق  ان��اك حرمة ع�� وموادها قرارا��ا عديد املسودة وأسست

 واملواطنة. والعدالة واملصا�حة الشراكة ع��

 

: 
ً
 حاكمة: مبادئ ثانيا

           خار�� تدخل أي ورفض وال��ابية الوطنية ليبيا وحدة ع�� �ا�حفاظ بدهيا اعتباره يمكن ما ا�حاكمة املبادئ تضمنت

 ع�� يؤثر ي�اد أجن�ي تدخل من اليوم ليبيا له تتعرض ما برفض دو�� ال��ام يؤكد ا�حاكمة املبادئ �� وضعها أن إال شؤو��ا ��

 الليبي�ن. �ل يجمع واحد �وطن وجودها أصل

 هدم وصفه يمكن ما ع�� لتؤكد ا�حاكمة املبادئ تأ�ي السلطات ب�ن والفصل الديمقراطي التحول  عن متوقع حديث و�عد

 السلطة يمثل النواب مجلس أن ع�� املطلق تأكيدها خالل من وذلك املسودة �� الواردة و�سس املبادئ من الكث��

 �نتقالية. الف��ة حالل الوحيدة التشريعية

 ا�خالف وهو ليبيا �� السياسية �زمة أصل استمرار ع�� البعثة من إصرار بأنه عديدون  وصفه الذي �قرار هذا يمثل ور�ما

 ليبيا �� �وضاع تأز�م �� أسهمت جدلية قرارات من عنه صدر وما النواب بمجلس املتعلقة و�جراءات القوان�ن صاحب الذي

 املدني�ن. من عديدة قطاعات ��ا تأثرت حر�ية لعلميات شرعية جهته من وأعطت

 عام�ن إ�� تصل قد ملدة النواب �جلس تمديدها فإن املن�� لهذا مليلها م��را رأته ما ليون  رسالة �� قدمت البعثة أن ورغم

 الدستوري �عالن �� الواردة الزمنية الف��ات سابقة مدة �� فسر عندما املؤتمر فيه وقع خطأ نفسها اعت��ته ما �� يوقعها

 الذي النواب �جلس بالتمديد �ش�ال نفس �� ر�ما البعثة تقع واليوم املؤتمر أمد تحديد باب من وليست تنظيمية أ��ا ع��

 املقبل. أكتو�ر �� واليته ان��اء ا�حكمة حكم تجاهل حالة �� ح�ى املف��ض من

 بما املسودة �عديل �عيد أن الليبي�ن ب�ن ا�جدل مستوى  �� دخولهم عن �بتعاد ورئيسها �ممية البعثة رغبت حال �� ولعله

 بتعر�ف فاألزمة سياسيا توازنا معا ليمارسا بالتمديد إحداها طال قد �مر مادام التشريعت�ن ا�جهت�ن وجود باستمرار �سمح

 وعدم جهة لصا�ح �نتخابات به وأقصد القانون  ع�� �ستناد ي�ح ال و�التا�� قانونية وليست سياسية والبعثة املسودة

 املسودة. فحوى  عديدون  يفسر هكذا �قل ع�� أخرى  جهة لصا�ح �ان ملا إليه �لتفات

 التعديال إقرار �� املؤتمر إشراك الزما يصبح قد القانون  لعلو�ة املتوازن  غ�� �ستخدام من وا�خروج التوازن  عدم ولت�حيح

 رقابية صالحياته وجعل الدولة مجلس عضو�ة �� تصر�حا �سميته ثم السيا��ي باالتفاق ا�خاصة الدستوري �عالن ع��

 آنفا. �شارة تمت كما ومرجعية

 �رهاب كمحار�ة السياسية �زمة أطراف ب�ن خالف محل ت�ون  لن ال�ي املواد عديد تقديم �� ا�حاكمة املبادئ استمرت ثم

 املسودة وال��مت �ان ش�ل بأي و�رهاب العنف ع�� التحر�ض تجر�م ع�� املبادئ أكدته ما املهم ومن للعنف والتصدي

 معا�جة إ�� ودعت وثروا��ا. ليبيا موارد وحماية 2012 عام صدر قانون  ع�� الالمركز�ة وتفعيل والشراكة املصا�حة بتحقيق

 الليبيون . �شأنه يختلف أن ينب�� ال أمر وهذا والنازح�ن امل�جر�ن أوضاع

 ضرورة عن حدي��ا رغم ف�ي أم�ي وجهاز جيش عن تحدثت عندما املوهمة املصط�حات فخ �� مجددا املسودة وقعت ر�ما لكن

  ليبيا �� الن�اع وألطراف للبعثة املهم من فإنه املدنية واملسائلة للمراقبة وخضوعه السياسة �� مشاركته ورفض ا�جهاز تطو�ر
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 يجعل مما مح��فة �أجهزة البداية من تتأسس لم ف�ي ليبيا �� والشرطية العسكر�ة باألجهزة تتعلق عدة بإش�اليات �قرار

 الديمقراطية الدول  �� �عرفها �ال�ي ا�ح��فة ا�حرفية �منية �جهزة ومهام بواجبات �ضطالع استطاع��ا توقع الصعب من

 والسلطة. الدولة مؤسسات أدوار �عر�ف �� العراقة ذات

   أمر وهذا دوليا عليه املتعارف بالش�ل رس�ي وأم�ي عسكري  جهاز إ�� �ستند أن �ممية والبعثة للمسودة املهم من شك و�ال

            و�منية العسكر�ة �جهزة به توصف أن يمكن عما �عيدا ليبيا �� الواقع مع التعامل ذلك ي��ر لن ولكن فيه جدال ال

 أطراف ب�ن ا�حا�� �قتتال �� منخرط وغ��ها السياسية العملية �� منغمس فبعضها عل��ا املتعارف أدوارها عن ابتعاد من

 �منية لألجهزة املتوقعة ا�حالة ب�ن توفيق إ�� للوصول  املؤسسات هذه بخصوص ا�حوار توسيع من البد ولذا ليبيا �� �زمة

 اليوم. ليبيا �� �جهزة تلك واقع و��ن والعسكر�ة

 

: 
ً
 الوط�ي: الوفاق حكومة ثالثا

 منذ ليون  فالسيد ليبيا �� السياسية لألزمة ورئيسها �ممية البعثة رؤ�ة الوط�ي الوفاق ح�ومة فصل �� �سهاب ش�ل ر�ما

 بالنظر ور�ما السيا��ي �نقسام أزمة من بليبيا ا�خروج مهمة تتو�� وط�ي وفاق ح�ومة �شكيل فكرة طرح توليه بدء

 الرؤ�ة. هذه �عكس ما الوفاق �ح�ومة منحت ال�ي الواسعة للصالحيات

 الرقابة سلطة أعضائه) (ب�ل النواب مجلس بمنح والبعثة املسودة تقدير لوال إيجابيته �� أ�عد ي�ون  أن يمكن �ان أمر وهذا

        ا�عقاده م�ان حاليا يمثله وما النواب بمجلس أحاط ما �سبب ولكن مهم ظاهره �� وهو التوافق ح�ومة ع�� وا�حاسبة

 اح��اب نحو بليبيا و�نزالق ليبيا �� السيا��ي �نقسام أزمة �عميق �� دورها �� الكث��ون يختلف لن ر�ما إش�االت من

 م��م. مالي�ن لعدة ر�ما املدني�ن من �الف مئات ع�� كب�� �ش�ل أثر واقتتال

 

: 
ً
 الثقة: بناء تداب�� را�عا

 بأ��ا ت�خص ر�ما السيا��ي �تفاق مسودة اق��ح��ا الوط�ي الوفاق ح�ومة ��ا تل��م والقرارات �فعال من مجموعة و��

 املؤسسات �� وتحكمها ومنافذه اللي�ي ال��اب �امل ع�� السيطرة خالل من السيادة ملفهوم ا�ح�ومة احت�ار تظهر أفعال

 مراقبة ذلك �� بما لالصطفاف محاوالت أي من للمجتمع وحماي��ا ليبيا، ع�� والقضائية �منية وهيمن��ا العامة واملنشآت

 سياسية. م�اسب لتحقيق طرف أي ودعم التحر�ض من ومنعها والسياسية �عالمية املؤسسات

 

: 
ً
 �منية: ال��تيبات خامسا

         املتمثل السيا��ي �تفاق ورجاء ا�حوار وهدف �ممية البعثة رؤ�تة تحقيق هو �منية ال��تيبات هدف املسودة وجعلت

 �عكس �منية لل��تيبات تمرحل ال�ي التفاصيل عديد أن شك وال كذلك العسكر�ة تمثالته �شمل بما السيا��ي الن�اع إ��اء ��

 �وضاع باستالم ا�خولة ا�جهة ي�ون  أن يمكن أم�ي وجهاز جيش عن ا�حديث من ذكرناه ما أن إال إ�سانية وخ��ة اح��افا

 ليبيا �� املقصود وما ا�جيش مصط�ح �عر�ف ضرورة ر�ما بل بأهمية املتعلق �ش�ال ذات إ�� بنا �عود ليبيا �� �منية

 ليبيا. �� �قتتال إل��اء املبذولة ا�جهود �ل يفشل قد الصدد هذا �� وإجمال �عميم وأي العسكر�ة باملؤسسة

 إخراج مهما ي�ون  وقد و�منية العسكر�ة للمؤسسة التفصي�� التقييم من فالبد باإلرهاب املنظمات �عض �عر�ف تم فكما

 بارت�اب م��م هو وممن ليبيا �� الدائر �قتتال إذ�اء �� أسهمت ال�ي و�منية العسكر�ة والعناصر القيادات �ل وإقالة

 القتالية �عمال عديد أن البعض يرى  ور�ما ��سان حقوق  وميثاق ��سا�ي الدو�� والقانون  اللي�ي للقانون  مخالفات

     ا�حرب. جرائم مستوى  إ�� ترتقي قد �طراف �ل لدى ا�حالية و�منية العسكر�ة �جهزة ع�� محسو�ة لفصائل املنسو�ة
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 ال وقد �منية و�جهزة والشرطة ا�جيش وتفعيل دعم ع�� �منية ال��تيبات �� تحدثت حيث املسودة له تتنبه لم ما وهو

 ا�جيش وتحديث تطو�ر إ�� ترمي جهود أي عن ا�حديث املنقسم القائم للوضع والتفعيل بالدعم البداية �انت إن  �شفع

 �جهزة.

 مراقبة إ�� املسودة أخضع��ا ال�ي الوط�ي الوفاق ح�ومة قبل من والذخ��ة �س�حة است��اد بخصوص ينجر ذاته �مر

 و�م�ي السيا��ي جان��ا �� ليبيا �� ا�حالية �زمة أطراف أحد �ش�ل الذي النواب مجلس قبل من �قالة وإم�انية ومسائلة

 و�جتما��.

 

: 
ً
 الدستور�ة: العملية سادسا

                 الدستور�ة الدائرة حكم املق��حة البعثة مسودة تمنح لم جهة فمن �ممية املسودة �عا�جه لم خالف موطن وهذا

 الصالحيات ذي الدولة مجلس �شكيل �� ش�ليا تأث��ا منحته �انت وإن السيا��ي �تفاق ع�� الفع�� للتأث�� مساحة أي

 امللزمة. غ�� �ستشار�ة

             الهيئة اعضاء من مهمة �خصيات انتقادات �� ظهر والذي الست�ن هيئة عمل تقييم من تنطلق لم املسودة أن كما

 دون  قادم�ن عام�ن إ�� يصل قد الوقت من مز�دا ومنحها للهيئة بالت��ير املسودة واكتفت مختلفة ومناطق اتجاهات ومن

      وا�جوانب �ش�ال متعدد �نقسام من مدة �عد توافقية دستور  مسودة إ�� الوصول  ا�حالية ب��كيب��ا �ستطيع هل النظر

 ليبيا. ��

 البعثة تحتج وقد بخصوصها دقيقة تقييمات إ�� للوصول  �شأ��ا ا�حوار توسيع إ�� بحاجة بالهيئة املتعلقة املواد التزال

 توزيع �� �ش�ال معا�جة ع�� وال��ك�� الدستور�ة الهيئة عن ا�حديث إرجاء عل��ا يق��ح وقد القتال واستمرار الوقت بضغط

 الدستور�ة. الهيئة أوضاع ملعا�جة ا�حوار ع�� قدما ذلك �عد امل��ي ثم ومن الوط�ي واملؤتمر النواب مجلس ب�ن الصالحيات

 

: 
ً
 ا�ختصة: ا�جالس سا�عا

 �زمة �� الرئيسية �ش�االت من �م�ي والوضع والالمركز�ة ا�حلية فاإلدارة ا�خل �جمال من نوع �� املسودة تقع هنا

 بتنظيم تتعلق عل��ا متوافق تفاصيل إ�� الوصول  أهمية ع�� ا�حوار �� املشاركة �طراف حث البعثة يدعو ر�ما وهذا ا�حالية

 إطارات ترسم رؤ�ة إ�� وصوال اللي�ي الواقع لتفاصيل ينظر بل تقليدي غ�� منظور  خالل من و�م�ي العسكري  التشتت

 ا�حا��. السيا��ي �نقسام من �ن��اء �عد السيا��ي �ستقرار يخدم بما و�منية العسكر�ة املؤسسة وهيا�ل

 هنا فا�حديث استثناء أي دون  �طراف �ل لدى ا�حالية و�منية العسكر�ة القيادات �ل تقييم �� ذلك فاعلية تكمن ور�ما

 �ستمر سوف ملن شروط إ�� بالوصول  التقييم و�نت�ي �ان. طرف أي لصا�ح خاطئة ألوضاع ت�حيحا أو لطرف انحيازا ليس

 والعدالة. املصا�حة بمنطق املبعدين أوضاع معا�جة و�تم جديدا. إل��ا سينظم ومن العسكر�ة املؤسسة ��

 

: 
ً
 للدولة: �ع�� ا�جلس ثامنا

 مسودة ومواد بنود صدقته أمر وهذا ليبيا �� السياسية �زمة �� أطراف توقعات تل�ي لن صالحياته بأن ليون  اع��ف ما وهو

             �عالن �� اتفقا املسودة ديباجة وكذلك رسالته �� ليون  السيد أن رغم �ممية البعثة من املقدمة السيا��ي �تفاق

 الرغم وع�� القضاء واستقالل وحيادية بن�اهة واملسودة البعثة وإيمان العليا با�حكمة الدستور�ة الدائرة حكم اح��ام عن

 أي هدم فقط توصيات ��ا يصدر استشار�ة صفة منحه أمر أن إال الدولة مجلس عن ا�حديث �� املالحظ التفصيل من

 البناء من مز�د إ�� املف��ي السيا��ي التوازن  يحقق ليبيا �� للسلطة هي�ل بناء إ�� الصالحيات تلك تؤدي أن مرجوة جدوى 

 الشاملة. �هلية ا�حرب من�لق �� الوقوع عن بليبيا �بتعاد و�التا�� الديمقراطي
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 أطراف ألحد تقر �عديالت إ�� الك��ى  القوى  من إيجابية وتأث��ات البعثة و�دعم �طراف ب�ن حوار خالل من بحاجة املسودة

 �زمة �� مباشرا طرفا تمنح وال الدولة مؤسسات ب�ن الصالحيات �� وتوازن  السيا��ي �نقسام إ��اء �� ��جل صالحيات �زمة

 أك�� مرحلة إ�� البلد بنقل ينذر مما �منية ف��ا بما التنفيذية الدولة مؤسسات ع�� صالحيات لشرعيته الت��ير تم مهما

  والثقافية. و�جتماعية السياسية م�ونا��ا ب�ن �زمة من �عقيدا

 

: 
ً
 الدو��: الدعم تاسعا

 �ساسية ومنظمته الدو�� ا�جتمع إلقناع وصالحياته عالقاته �م�ي املبعوث استخدم لو تأث��ا أك�� سي�ون  أمر وهو

 الوصول  بدون  ألنه الثالثة املسودة افتقدته الذي التوازن  تحقق اتفاق بمسودة للقبول  �طراف ع�� بالضغط �من كمجلس

 �عثته �� ممثال الدو�� ا�جتمع ع�� باألساس و�قع مجهوال يصبح ليبيا �� �ستقرار مستقبل فإن املتوازن  �تفاق هذا إ��

 ومؤسساته. ليبيا إ�� ا�خاصة

             يصل سيا��ي اتفاق إ�� للوصول  �عنتا �ك�� �طراف ع�� إيجابيا بالضغط دعما هو اليوم ليبيا تحتاجه ما أهم لعل

 و�ستبداد. لإلرهاب خصبة بيئة إ�� ليبيا تحول  وتمنع والسالم السلم �عزز  حلوال و�ق��ح ا�حالية السياسية �زمة جذور  إ��

 

: 
ً
 ختامية: أح�ام عاشرا

 التئام ع�� يؤكد فإنه النواب بمجلس املتعلق املوضو�� ل�خطأ تكرارها جانب إ�� ا�ختامية �ح�ام إليه أشارت ما أهم من

 النواب مجلس دعت عندما واقعية تكن لم لك��ا السيا��ي. �تفاق �عارض قرارات أي اتخاذ من ومنعه أعضائه ب�ل ا�جلس

 واسعة صالحيات ذو فأحدهما متوازن  غ�� بي��ما الصالحيات توزيع أن رغم بي��ما الدعم وإظهار للتعاون  الدولة ومجلس

 الدولة. مجلس وهو فقط استشاري  دور  له و�خر النواب مجلس وهو ا�ح�ومة ع�� ح�ى وحاكمة

 السيا��ي �تفاق تنفيذ مراقبة �غية ا�حوار استمرار �ول  مهم�ن أمر�ن إ�� ا�ختامية �ح�ام تلك أشارت أخرى  جهة من لكن

   �خص أي استبعاد الثا�ي و�مر أطرافه. �ل يضم ل�حوار جلسة عقد إ�� أحدها يدعو أن ا�حوار أطراف �ل حق وكذلك

 .2174 رقم �من مجلس قرار شمله أو ا�حرب بجرائم تتعلق قضايا �� م��ما �ان ما إذا العامة املناصب عن

 

 ا�خالصة:
             و�ل املؤتمر وهو ا�حالية �زمة �� ومهم رئي��ي طرف تجاهل �� جاءها البنيوي  الضعف لكن مجملها �� جيدة املسودة

 وأعيان سياسي�ن من حوله يجتمع ومن ال��ملان وهو �خر الطرف ومنح واجتماعية وعسكر�ة سياسية م�ونات من يتبعه ما

 مراجعة أهمية م��ا يتطلب مما إليه ذهبت ما ب�حة تقنع متينة أسس وضع �� والبعثة املسودة تنجح لم رجحانا وعسكر��ن

  القصد). غياب �� (ح�ى �نحياز هذا

 يز�د مما ا�حا�� والعسكري  السيا��ي الن�اع خارج أطراف و�أ��م ليبيا �� و�من ا�جيش مع التعامل �� يتمثل الثا�ي و�مر

 وال��ديد التلميح معها ينفع ولن ضروس. أهلية حرب أتون  �� البلد بانزالق سابقا ذكر كما و�نذر و�وضاع املشهد �عقيد

 العالم. حول  املناطق عشرات �� أهلية حروب واستمرار اندالع يمنع لم ذلك ف�ل الدو�� ا�جتمع من وغ��ها بالعقو�ات

 موجود غ�� أنه تكتشف �السراب ف��ا ا�جيد من الكث�� سيجعل املسودة �� البنيو�ة �ش�االت هذه ت�حيح عدم ولعل

 �ساسية. �ش�االت هذه وسط

 �نقسام ين�ي توازنا أك�� اتفاق إ�� للوصول  دو�� وضغط ورعاية و�دعم ا�حوار �طراف و�ل البعثة تواصل بأن �مل اليزال

 والبناء. �ستقرار جادة ع�� جديد من و�ضعها ليبيا ��
 


