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 السياسي الليبي بين المأمول والممكن االتفاقواقع ندوة 

 اإلطار العام واالفتتاح

 

بتالوة   6182يناير  81افتتحت الندوة في اسطنبول يوم 

للقارئ أحمد الغول الذي اختار مطلع سورة الفتح تيامنا 

وتنبيها على أولوية الوفاق والحل السلمي حتى على القتال في 

 .وأوالهوأنجعه بل هو أعظم الجهاد . سبيل هللا

شعارا بعظيم املشترك وانعدام إثم قدم السالم الليبي 

 .باب الخالف وأن الوفاق هو ألاصلأس

 كلمات الافتتاح

عوض البرعص ي رئيس املنظمة الليبية . ثم افتتح الندوة د 

للسياسات والاستراتيجيات بالترحيب بضيوف الندوة 

أنشئت . ميةو وبالتعريف باملنظمة التي هي مستقلة وغير حك

قبل نحو عام تعنى بشكل غير ربحي بالبحوث والدراسات 

مكرسة جهدها لتحسين  .السياسات والاستراتيجياتحول 

وهي بالتميز . أداء املؤسسات الليبية ولتنمية ورفاه ليبيا

رائدة في مجالها وذات حضور وطني ودولي مقدر من خالل 

تقاريرها ودراساتها والندوات وورش العمل التي تعقدها 

ولقد ارتبطت املنظمة مع توأمها وشريكها . لتحقيق أهدافها

بتعاون مثمر تأتي هذه الفضائية رائد الستراتييي قناة الا 

 .الندوة تكليال له

تأتي و ذكر فيها بأنها الندوة محتوى م يقدبت عوض. د أبدثم 

في وقت حرج الحت فيه بوادر انفراج بتوقيع اتفاق سياس ي 

التي شاركت في حوار شاق وطويل  أنهى الليبية بين ألاطراف 

سياسيا  كانت له تداعيات  احترابا داخليا وانقساما

ثم أردف . اقتصادية واجتماعية ومؤسسية صعبة وخطيرة

: فنتساءل  نريد في هذه الندوة أن نفصل ونقيم هذا الاتفاق

ما هي مزاياه وعيوبه؟ ما هي الضمانات والفرص والتهديدات 

 واملخاطر؟ ثم ما هي آليات تفعيل الاتفاق والعوائق أمامه؟

لقريتلي الذي رحب بالضيوف اإسماعيل . أ بدوره تحدث

وخص الرئيس املرزوقي مغتبطا بالشراكة في التنوير والحوار 

 .والاستراتيجيات وبالتعاون مع املنظمة الليبية للدراسات

جاد ر واختالف افالرائد وشركة ميديا سات شريك لكل حو 

معلنا أن شاشة الرائد  يدعم وحدة وتنمية املجتمع الليبي

 . آلاراء والاتجاهات  مفتوحة لكل

 كلمات الضيوف

بعد شكر املنظمين  تحدث الرئيس السابق املنصف املرزوقي

ومبرزا ارتباط لليبيا والليبيين أخا وجارا  نفسه أنه باعتبار

أشار املرزوقي و . ألامن والاستقرار في تونس بنظيرهما في ليبيا

الليبيين إلى رعايته واهتمامه بالحوار الليبي أثناء رئاسته وأن 

 .ليسوا وحدهم في هذا الوضع املليئ للحوار والتوافق

فاإلخوة في مصر وتونس وسوريا واليمن يمرون به بدرجات 

 متفاوتة ومثلهم كثير من ألامم الحرة التي نجحت في ثورتها

ثم بالعمل وألامل والحكمة تمكنت من تحقيق الاستقرار 

د إلى الوراء يؤكد املرزوقي أن التاريخ ال يعو . والازدهار

وحجم التحديات . اختبار واصطفاءإنما هي والصعوبات 

واملخاطر يدفع إلى نبذ الخالفات للحفاظ على وحدة ليبيا 

. حد أدنى من عيش كريم لشعب أنهكه طول النزاعتحقيق و 

فاتفاق بهذا الحجم ينهي انقسام الدولة واملؤسسات لم 

ال يتحقق فالتوافق . يتأت إال بتضحيات وتنازالت مؤملة

بفرض إلارادات والتمسك باآلراء بل هو تضحية باملهم من 

ستيقن أن ي إنما يفعل ذلك منو  .أجل ألاهم انتهازا للفرصة

سيضطر الجميع لتقديم تنازالت أشد فالفرصة إذا ضاعت 

 . إيالما مع ضياع وقت ثمين

وحتى يصمد التوافق فعلى الجميع أن يقدم الضمانات 

عدم إلاقصاء والحفاظ على مبادئ  ضمانات: للطرف آلاخر

فبراير من جهة مقابل ضمانات املصالح  81ومكاسب ثورة 

الوطنية الواسعة والعدالة الانتقالية الهادئة من جهة 

فمسؤولية الاتفاق متسلحا بتلك الضمانات أن . أخرى 

تتعرض لها وحدة ليبيا  يقف في وجه التحديات التي

الهيمنة والوصاية  واستقاللها وثرواتها أمام مخططات

والتقسيم وإلارهاب والتمزق والاحتراب الداخلي الذي يفتح 

كل ذلك دون أن نقع . الباب على مصراعيه للتدخل ألاجنبي

بلدان في شرك املحاصصة ومنطقها املدمر الذي عانت منه 

ويمكن . عديدة مثل لبنان فلم تستطع أن تخرج منه

حلي بتمكين الاستعاضة عنها بتدعيم مبادئ الحكم امل

 .البلديات والجهات وألاقاليم
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 الجلسة ألاولى

 ملخص عن وثيقة الاتفاق السياس ي بالصخيرات

بدأت الجلسة ألاولى تحت رئاسة السيد محمود رفيدة وقدم 

عضو املجلس الوطني ورقتها السيد عبد الرزاق العرادي 

علي أبو سدرة وكانت تحت . وناقشها دالانتقالي السابق 

بدأ . ملخص عن وثيقة الاتفاق السياس ي بالصخيرات عنوان

تأسيسا على مداخالت الافتتاح  السيد عبد الرزاق العرادي

بتوطئة  تشرح كيف وصلنا إلى  التي سبقته وأطرت للندوة

ثم قدم مفاتيح لفهم الاتفاق قبل أن  .اتفاق الصخيرات

 .يطرحهايشرح التحديات التي  ثميوجز مضمونه 

 تمهيد تاريخي

كيف سارت ألامور في ليبيا إلى أن وصلنا إلى اتفاق 

 الصخيرات؟

تحرك الشارع التونس ي فأطاحت ثورة  6181 ديسمبرفي 

 تحرك الشارع املصري   6188تونس بنظام بن علي وفي يناير 

تحرك الشارع الليبي  6188وفي فبراير . فأسقط نظام مبارك 

فلم يكن ليشذ وقد  6188فأسقط نظام القذافي في أكتوبر 

تم  6188في أواخر فبراير . أحاطت به ثورتان ناجحتان

أصدر إلاعالن  املجلس الوطني الانتقالي الذي  تشكيل 

 63وأعلن التحرير في  6188أغسطس   3الدستوري في 

من  31وبمجرد إعالن التحرير نفذت املادة .  6188ر اكتوب

إلاعالن الدستوري ومن ذلك انتخاب املؤتمر الوطني العام 

تم إسقاط  6183وفي يوليو . 6186فبراير  1الذي تم في يوم 

حكومة مرس ي املنتخبة وتبعا لذلك بدأت في ليبيا حراكات ال 

أن  بنيت علىنوفمبر والجدليات التي  9للتمديد وحراك 

. املؤتمر ال ينبغي أن يجدد لنفسه وعليه أن يسلم السلطة

أعلن  6181فبراير  81وفي  .وخرج العديد من املبادرات

اللواء املتقاعد خليفه حفتر أن أعضاء الحكومة واملؤتمر 

وفي . أهداف مشروعة وأنه جمد العمل  باإلعالن الدستوري

طارق . د حاول . عملية الكرامةتم إلاعالن عن  6181مايو 

تري جمع ألاطراف حول طاولة الحوار قبل انتخابات م

التي جاءت بها استجابة املؤتمر للحراك ألنه  مجلس النواب

. تم إنجاز مقترح فبراير الذي رفضته املحكمة العليا الحقا

متري ألن ثمة ـ حسب ما روى في كتابه طارق . دوفشل 

املسالك الوعرة ـ من رأى أنه قد يحسم ألامر لصالحه 

متري يرى أن الحسم العسكري . دوكان . بالعمل العسكري 

تم انتخاب . غير متأت في ليبيا لسرديات أوردها في كتابه

نت عملية قسورة وفجر ليبيا للتصدي لمجلس النواب وأع

أ مجلس النواب في التسلم والتسليم وأخط. لعملية الكرامة

الذي اعتبر  6181نوفمبر  2ثم جاء حكم املحكمة العليا في 

مجلس النواب منعدما وأن كل آلاثار املترتبة عليه باطلة 

في هذا . مما أربك املشهد كثيرا! وأن الخصومة تعتبر منتهية

تري وبدأ م. الجو استلم السيد برناردينو ليون امللف من د

رئيس ي وهو خاص : في الحوار مفتتحا مسارين  جوالته

أعضاء بأعضاء املؤتمر صحيحي العضوية واملقاطعين و 

استمرت الجلسات ما يقارب . مجلس النواب واملقاطعين

السنة ثم تم التوقيع باألحرف ألاولى في غياب طرف رئيس ي 

 81ثم استلم امللف كوبلر وفي . الوطني العام هو املؤتمر

في غياب رئاستي  هذه املرة التوقيع في الصخيراتديسمبر تم 

 .املؤتمر الوطني العام ومجلس النواب

 

 مفاتيح لفهم الاتفاق

هذا املسار الذي أخذته ألاحداث في ليبيا أوصلنا إلى اتفاق 

فهم الاتفاق السياس ي؟ إن  فما هي مفاتيح الصخيرات

إلاعالن الدستوري هو دستور مؤقت ومختصر يعطي الحق 

للسلطة الحاكمة بأن تحكم وفقه وتصدر قوانين استنادا 

أما الاتفاق فهو توافق إرادتين أو أكثر إلحداث أثر . إليه

وقد نصت املادة . بإنشاء التزام أو تعديله أو إنهائه قانوني

حق يل إلاعالن الدستوري وفقا للملى تعدمن الاتفاق عل 26

فكل ما . الذي يعتبر الاتفاق جزءا من إلاعالن الدستوري 1

 . يعتبر باطال  من إلاعالن الدستوري تفاقالا يخالف

 مكونات الاتفاق

يتكون الاتفاق من مقدمة وديباجة ومبادئ حاكمة وسبع      

 .وستين  مادة وأحكام إضافية وستة مالحق

 ملقدمةا

املقدمة بعض املبادئ وتسرد الوقائع التي تقدم لهذا تذكر 

ـ ضمان حقوق الشعب  أربعة فتذكر من املبادئ.الاتفاق

الليبي الديمقراطية ـ الحاجة لحكومة توافقية قائمة 

الفصل بين السلطات الضامن للتوازن بينها ـ  بطبيعتها على

ملعالجة  الحكومةكضرورة تمكين مؤسسات الدولة 

أما من الوقائع  .ـ احترام القضاء واستقالله التحديات

ـ : املسار الرئيس ي ـ في: فتذكر من شارك في الحوار بمساريه

املؤتمر الوطني ـ مجلس النواب ـ املجلس الوطني الانتقالي ـ 

ـ : شاركت  املسارات املوازيةوفي .  خصيات مستقلةش

تشكيالت عسكرية ـمجالس بلدية ـ أحزاب سياسية ـ قادة 

 .يوخ قبائل ـ ومنظمات نسائيةوش
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 الديباجة

ـ اعتماد الحل السلمي في : وتنص على جمل من املبادئ منها

النزاعات ـ التزام بناء مؤسسات الدولة ـ اعتماد املصالحة 

الوطنية ـ إتاحة فرصة املشاركة لجميع الليبيين ـ احترام 

الحريات املنصوص عليها في إلاعالن الدستوري ـ رفض 

الاستبداد ومنع رجوعه بأي شكل من ألاشكال ـ احترام مبدأ 

 .رفض كل أشكال الانقالبات التداول السلمي على السلطة ـ

 املبادئ الحاكمة

وهي ألاصول العامة التي يجب ألاخذ بها عند النزاع القانوني 

 36في تنفيذه وتفسيره وتم ذكر  ويحتكم إليها في هذا الاتفاق

زام الكامل باإلعالن الدستوري في العملية ـ الالت: مبدأ منها 

السياسية ـ الالتزام بأن الشريعة إلاسالمية هي مصدر كل 

تشريع  وكل ما يخالفها يعد باطال ـ التزام احترام أحكام 

القضاء ـ الالتزام بكون مجلس النواب هو السلطة 

التشريعية الوحيدة وبالذات خالل الفترة الانتقالية ـ إدانة 

مسؤولية الدولة في محاربته حصرية ـ احتكار أن و  إلارهاب

الدولة للقوة ـ تفعيل املؤسسات العسكرية وألامنية ـ حظر 

الاشتغال بالسياسة على الضباط وضباط الصف والجنود ـ 

 .القانونية ملن يرتكب جرائم ضد إلانسانية ةاملالحق

 مادة 76ال 

 تتناول الحكومة ومجلسمادة  21على  تحتوي الوثيقة

النواب واملجلس ألاعلى للدولة وتدابير بناء الثقة والترتيبات 

 ألامنية والعملية الدستورية والهيئات واملجالس املختصة

 .والدعم الدولي  وألاحكام الختامية 

 

 حكومة الوفاق الوطني

يتم . تتكون هذه الحكومة من مجلس رئاس ي ومن الوزراء 

في حال تعذر . ونوابه اختيار الوزراء بالتوافق بين الرئيس 

الاتفاق في التصويتين ألاول والثاني يتم اللجوء لألغلبية في 

التصويت الثالث بشرط أن يكون الرئيس من ضمن 

أما سحب الثقة من وزير فيتطلب إجماع الرئيس . املوافقين

يوم  31يقوم الرئيس بتقديم قائمة الحكومة خالل . ونوابه

الثقة للحكومة خالل يمنح مجلس النواب . ساعة  11+ 

مدة والية حكومة  الوفاق و . عشرة أيام من استالمه لقائمتها

وتنتهي . الوطني سنة تجدد تلقائيا إذا لم يوجد دستور 

وإذا لم . بمجرد تشكيل السلطة التنفيذية وفقا للدستور 

تتم املصدقة على الدستور تقال الحكومة حتى يجدد لها أو 

قدمه  في سحب الثقة إذظر مجلس النواب ين. تستبدل 

ويتطلب قبوله توافق مجلس . خمسون عضوا على ألاقل 

ثم يحتاج سحب الثقة من . النواب ومجلس الدولة ألاعلى

 .عضوا في صالحه  861الحكومة بعد ذلك إلى تصويت 

 مجلس النواب 

 بشأن شاغلي املناصب مع مجلس الدولة ينبغي أن يتوافق

مكافحة الفساد و حاسبة وبالذات املركزي والرقابة وامل

 .واملفوضية واملحكمة العليا والنائب العام

 ملجلس ألاعلى للدولةا

تنتهي والية املجلس ألاعلى للدولة بانتهاء والية مجلس 

 .النواب

 تدابير الثقة

فهدف الاتفاق ألاهم هو انهاء القتال واحتكار الدولة للقوة 

. النازحينوسلطة الضبط القضائي والاعتقال وتأمين عودة 

ـ وقف إطالق النار ـ ومراقبته ـ وحل : وتشمل التدابير 

التشكيالت ودمجها في الجيش والشرطة حسب املعايير 

 .الدولية

 العملية الدستورية

حتى تنتهي من عمل  6182مارس  61ولديها إلى غاية   

مجلس  النواب  مشترك من تشكل لجنةإال الدستور و 

 .ومجلس الرئاسة للتداول  ومجلس الدولة

 الهيئات واملجالس املختصة

التي منها املجلس ألاعلى لإلدارة املحلية الذي يشكل ترتيب   

عالقته مع وزير الحكم املحلي هل سيرأسه أم ال؟ ثم ماهو 

دوره؟ تشكيل هيئة إعادة إلاعمار وتقديم مشروع مجلس 

حكومة والدعم الدولي بعد طلب ال. الدفاع وألامن القومي 

ثم إنشاء وحدة  .وبعد تأييد مجلس ألامن لهذا الاتفاق

 للدعم الفني تقوم بتنسيق الجهود الدولية في هذا املجال

وتشرف على املؤتمر الذي ستدعو له الحكومة من أجل 

 .ذلك

 ألاحكام الختامية

إيالء العاصمة وبنغازي أهمية خاصة  بالنسبة للعاصمة 

لبنغازي  وبالنسبةلتأمين الحكومة ومؤسسات الدولة 

معالجة القضايا ألامنية واستتباب ألامن ووقف إطالق النار 

 .ومراقبته

ـ الالتزام بالنظام أالمركزي وبالتالي فجميع ألاجسام عليها أن  

سية إلشعار الناس أن تعقد اجتماعاتها خارج مقارها الرئي

 . الدولة قريبة منهم

ـ التزام املؤسسات املنبثقة عن الاتفاق بهذا الاتفاق وعدم 

 . القيام بأعمال تتعارض معه

 .ـ حصر واستعادة ألارصدة
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 .ر السياس ي الليبي مختص في أي خرق جسيماـ الحو 

 .إلاعالن الدستور  تعديل ـ 

 .من هذا الاتفاق زأيتجواملالحق جزء ال ضافية ـ ألاحكام إلا 

 .ـ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور التوقيع عليه

 أحكام إضافية

مادة  اضطروا أن يضيفوها في مراحل متقدمة من  86وهي 

الحوار بعد دخول املؤتمر العام بفعالية في إحدى الجوالت 

 :على التالي وشمل هذه ألاحكام.  فأنجز الكثير

ـ عقب اعتماد هذا الاتفاق تعتبر الحكومة هي السلطة  

ـ آلية التشاور بين مجلس النواب ومجلس . الوحيدة في البالد

 . الدولة ألاعلى تتطلب التوافق

 .ـ تلزم الحكومة بعرض القوانين على مجلس الدولة 

ـ صالحيات املناصب العسكرية واملدنية وألامنية العليا  

من تشكيل  رت العشرون يومأصبحت شاغرة بعد أن م

 .في من يشغلها توعلى املجلس تبعا لذلك أن يب.  الحكومة

ـ تضمن الهيئات املوقعة على الاتفاق عدم مقاضاة أي  

شخص ألسباب تقتصر على قتال الخصوم أثناء النزاع عدا 

 .جرائم الحرب والجرائم املصنفة ضد إلانسانية

 املالحق الستة

 .عضوية املجلس الرئاس ي ينل ـ يضم أسماء املرشح 8

 .ـ يحتوي أولويات الحكومة 6 

 .ـ ينص على قواعد مجلس الدولة 3

 .ـ التعديل الدستوري1 

 .ـ السياسة املالية وإدارة ألاصول الوطنية 6 

 .ـ الترتيبات ألامنية  2 

 الاتفاق الكبرى  نقاط ضعف

يواجه اتفاق الصخيرات والهيئات املنبثقة عنه جملة مقدرة 

 :التحديات نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر من

مبنية  كانت الحكومة الوطنية وإذا: املعضلة الدستورية

على اتفاق وليس على واقع دستوري فوجودها في الخارج لن 

. يكتسب الشرعية إال باالستفتاء على إلاعالن الدستوري

مجلس  ذا قامفكيف يتم تعديل إلاعالن الدستوري؟ إ

ولكن ألاصح . فهذه واقعة سياسية وأمر واقع بذلك النواب

أن يقوم املؤتمر الوطني بتعديل إلاعالن الدستوري ويحل 

فإن لم يتأت هذا ألامر . نفسه ويصبح مجلس أعلى للدولة

فيمكن تعديل إلاعالن الدستوري بأي عدد من أعضاء 

ولكن الواقع . املؤتمر ولكن شرعيته ستبقى ناقصة

هذه الوقائع وقائع مادية وستنظر  السياس ي سيجعل من

إليها املحكمة العليا ال شك بنظرة سياسية وليس باعتبارات 

 .حرفية أوشكلية

يقوم الاتفاق على جملة من : املعضلة القانونية

املصطلحات والحدود تحتاج إلى تعريف بدونه ستخلق كثيرا 

 :مثال ال حصرا من إلاشكاالت والنزاعات من ذلك

وقد ثارت خالفات حول دخول الديباجة في : ـ الاتفاق 1

وقد .طارحة بذلك إشكال تعريف الاتفاق  اتفاق الصخيرات

يشمل املالحق دون ذكر  على أن الاتفاق 22نصت املادة 

فيكون الاتفاق هو ما يشمل املبادئ  املقدمة والديباجة

 .وألاحكام إلاضافية واملالحق الستةمادة  21الحاكمة و

ها باعتبارها فترة بقاء سكن تلمميو : قاليةـ الفترة الانت 2

مجلس النواب الذي نص الاتفاق على بقائه إلى حين 

 .انتخاب مجلس نواب جديد

وقد ذكرت عند الحديث عن اعتماد الوزراء  :ألاغلبية ـ  3

حيث نص على أن  يتم التصويت على . من املجلس الرئاس ي 

لكن . باألغلبية وفي التصويت الثالث يجاز الوزير . مراحل

لألغلبية هنا التي تعني في العادة النصف زائد واحد بجبر 

 .الكسر شرط هو أن يكون الرئيس من بين املصوتين

وقد ذكرت في تعريف التوافق في : ـ ألاغلبية املطلقة 4

عضوا تكون أغلبيتها  816مجلس الدولة ألاعل ى الذي يضم 

لبية املطلقة هي بخالف ما هو معهود منأن ألاغ 13املطلقة 

 .الثلثان ونحوهما

ذكر التوافق في عدة مواطن أهمها مجلس :ـ التوافق 5

الدولة ألاعلى ومجلس النواب وعرف باشتراط ألاغلبية 

وهو مرتبط بعدد املقاعد وليس .  املطلقة كما مر سابقا

 . بعدد الحضور 

 وقد ذكر في إجماع الرئيس ونوابه واشترط فيه  :ـ إلاجماع 7

على إقالة  حال التصويت الرئيس مع جميع نوابه إجماع

 .أحد الوزراء 

وهكذا فلكل حد وارد في نص الاتفاق جذره ألاصلي الذي 

يأخذ منه جزءا من معناه وموضعه في بنية الاتفاق الذي 

واستخدامه الخاص في نص الاتفاق الذي يكمل بناء  يؤطره

 .وفي كل ذلك مزالق ينبغي الحذر منها. مفهومه 

قة عن تواجه الحكومة والهيئات املنبث: املعضلة إلادارية

الاتفاق معضلة إدارية حقيقية وكبرى وهي تعدد ألاجسام 

بما يحدثه ذلك من . التي تشكل بنيتها الرئيسة والفرعية

يستلزمه من إدارة ما تضارب في املهام والصالحيات و 

 . وتسيير
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حكومة الوفاق ـ ومجلس النواب ـ واملجلس  :فالرئيسية منها

 .ألاعلى للدولة ـ والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور 

مجلس الدفاع وألامن القومي ـ واملجلس ـ  :والفرعية منها 

وهيئة إعادة إلاعمار ـ ولجنة ألاعلى لإلدارة املحلية ـ 

الاستفتاء والانتخابات ـ ووحدة دعم وتمكين املرأة ـ ولجنة 

تيبات ألامنية ـ ولجنة معالجة الوضع ألامني ببنغازي ـ التر 

ولجنة املفقودين ـ ولجنة الدعم الفني ـ ولجنة صياغة 

ـ و  القائد ألاعلى واملستويات القيادية للجيشصالحيات 

ولجنة متابعة أغسطس ـ  1لجنة النظر في القوانين بعد 

ولكن ...6182غة الدستور إذا عجزت نهاية مارس الجنة صي

لخطير في ألامر هو ما يخفيه هذا التعدد من قضايا لم ا

لتأجيلها حتى ال تعرقل الاتفاق  لها لجان تشكلو تحسم 

 .قد تنسفهالحقا ولكنها إذا انفجرت 

 

 عبد الرزاق العرادي. نقاش ورقة أ

 بو سدرة علي. د: املناقش الرئيس

. أعضو املجلس الوطني الانتقالي السابق في نقاشه لورقة 

النائب على  كر الدكتور بوسدرةشعبد الرزاق العرادي  

ضح املتسم بالدقة الدالة على استيعاب الاتفاق اعرضه الو 

 :تعقبات وإضافات منها ثم أورد. وخلفياته

الاتفاق  أن نقطة مهمة وهيالسيد العرادي ذكر ـ أن  8 

فكيف  السياس ي جاء ترجمة وصورة عاكسة للواقع الليبي

السيد جسد الاتفاق هذا الواقع الليبي املرير؟ وددنا لو بين 

 .ذلك العرادي

ر واملثقفين واملنظمات الحقوقية إنما أسسوا اـ  أن الثو  6 

املجلس الوطني الانتقالي وأعلنوا إلاعالن الدستوري حتى ال 

هذا الفراغ الذي راهن أعداء الثورة . يحدث فراغ تشريعي 

 .كون الاتفاق السياس ي قد فتح له ثغرةأن ي نخش ى عليه 

ـ إن الاتفاق ليس وليد تفاعالت داخلية فقط بل ثمة  3 

أن عوامل خارجية أثرت في الوضع الليبي وفي الحوار إلى 

ولعل ما أشار إليه النائب من استيراد . وصلنا إلى الاتفاق

 .النموذج املصري من ذلك

ته وانعكاساته ـ يستحق تعديل إلاعالن الدستوري وآليا 1 

 . وأهمية دسترته واعتماده مزيدا من البحث والعناية 

جسام الكثيرة ـ مجلس الحوار هو جسم من هذه ألا  6 

فقد منحه الاتفاق أهمية . بأقلها أهميةاملتفرعة عنه وليس 

فهو يشبه مؤتمرا وطنيا عاما وأهمية سياسية قانونية 

جسيمة في وقد أحيل إليه البت حال وقوع خروقات . كذلك

 . هذا الاتفاق

ألنه . يحتاج البعد الدولي إلى توضيح حتى تكتمل الصورةـ  2

فمعرفتنا ملا يدور في . لعب دورا كبيرا في الحوار وفي الاتفاق

سايكس بيكو وتجاوز  املنطقة والرؤية الجديدة بعد سقوط

الدولة الوطنية إلى عالم قائم على التكتالت الاقتصادية 

أمور من , وكيف سينعكس ذلك على الاتفاق أو سير تنفيذه

 .ألاهمية بمكان

 عبد الرزاق العرادي. ردود أ 

ـ تحدث الاتفاق عن الواقع الليبي وعن الصراع  من  8ـ  

دن التي لحقها خالل بعض الترتيبات ألامنية ومن خالل امل

الاتفاق عن النازحين  ثتحد. الضرر مثل بنغازي 

واملفقودين وألاسرى والعفو العام عن أطراف الصراع في 

تحدث كذلك . غير جرائم الحرب والجرائم ضد إلانسانية 

لفوض ى ألامنية وحل التشكيالت التي كانت تمارس عن ا

تعبير والحديث عن إلاعمار . الاعتقال والضبطية القضائية 

عن الدمار والتخريب الذي لحق املرافق واملنشآت العامة 

وأخير الحديث عن التوافق . والبنية التحتية أثناء ألاحداث

 .ش ي بواقع إلاقصاء والفرقةو إلاجماع وألاغلبية ي

 الجلسة الثانية

 آمال وتحديات  :وثيقة الاتفاق السياس ي

وهي  عوض البرعص ي. بدأت الجلسة الثانية تحت رئاسة د

 :من جزئين

الفرص و :و الجزء الثاني.املخاوف والعقبات :ألاول الجزء 

 .الضمانات

 
ا
 .املخاوف والعقبات: أول

 . نزار كريكش. خيري عمر و د.د يقدمها

 : ركز الدكتور خيري على مخاوف أو عقبات ثالث هي حيث

ـ هل ما تضمنه الاتفاق معبرا  :ـ معضلة الحوكمة وإلادارة 1

التي بنى عليها الفترة و عنه بالحوكمة أو معايير الحوكمة 

قادر على الصمود أمام الزعازع الانتقالية القادمة 

تقدم وثيقة الاتفاق حكومة باملفهوم القانوني السياسية؟ 

حكومة تنفيذية وهيئة تشريعية هي : ذات رؤوس ثالثة 

ية هي مجلس الدولة وإذا مجلس النواب وأخرى استشار 

وبتتبع . أضفنا الهيئة القضائية يكتمل تركيب السلطة

مراحل الحوار نالحظ أن هناك سعيا إلحداث فصل وتوازن 

إال أنه ال يصحبه سعي إلحداث التوازن . بين هذه السلطات

يود لو أبقي املؤتمر على طابعه البعض كان . داخلها

 أن يتم السعيو .التشريعي فوازن مجلس النواب مثال

ضمان استقرار هذه الهيئات داخل كل سلطة أثناء الفترة ل

 .الانتقالية بتوضيح آليات التعويض
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مدى شمول الاتفاق  ما هوـ : ـ مدى شمول الاتفاق 2 

السياس ي لألطراف في ليبيا سواء التي وقعت عليه أو التي 

ال تتضح ؟ تحفظت أو التي لم توقع وتعتبر نفسها خارجه

التي سيتم بها جذب رافض ي الاتفاق وخصوصا بقايا آلالية 

من أجل إدخالهم في العملية  النظام املاض ي وداعش

وهل حسب تأثير ذلك على ألاطراف املوقعة . السياسية 

 .واملتحفظة؟

إلى  البعثة ـ  كيف توصلت: ة ألاممية في ليبيا ـ دور البعث 3

لقد ظل دور البعثة ألاممية ضعيفا على  ؟هذه الصيغة آلان

مدى جوالت الحوار لكنها  في الفترة ألاخيرة ظهر لها نشاط 

إال أن . أخرجت به مسودات حظيت ببعض القبول 

. التعديالت التي أجريت على املسودات كانت غير جوهرية 

فاألمم املتحدة لم ترغب في إدخال التعديالت حتي ال ينفرط 

حتى ال ينفض التوافق الذي هملها جميعا عقد النص  وال ت

ومع إلحاح بعض ألاطراف اختل توازن النص . جمعته حوله

فإذا لم يعتبر . القانوني حين طغى عليه الجانب السياس ي

 .قد تنجر عن الاتفاق أزمات قانونية ودستوريةفذلك 

 الدكتور اكريكش مداخلة

مداخلته على معطيات دراسات ما بعد الدكتور ركز 

أن و الصراع مذكرا أن الوثائق ال تخلق وطنا إال من ورق 

اسة ألابعاد النفسية والاجتماعية ر الحاجة ماسة لد

 :وقد ذكر من املخاطر. لألزمات التي قادت إلى الصراع

التي تفرق الصفوف  الهويات والسرديات القاتلة .8

وتنسف الاتفاق وتحتجز الناس خلف أسوار تصوراتهم 

 .املريضة

 لتقدير :املخطط النفس ي لحاجات إلانسان .6

 ـ والهوية الواعد املستقبلـ و  الشخص ي ألامنو . ـ الذات

د فال غير املشبعة والتي إن لم تس   الغالب الحاجات في تلك

سرديات للسالم فال بد من بناء .. أمل في الاستقرار

وبناء مؤسسات الدولة حتى  وتصميم هويات متصالحة

تباشر سد حاجات ألافراد واملجموعات كل ذلك حتى 

 .نقطع الطريق على حرب أهلية ثانية

 
ا
 :الفرص و الضمانات: ثانيا

عبد الرزاق .أ والسيد أشرف الشح كال من  ويقدمها

 .العرادي

ركز السيد أشرف الشح على أهم فرص نجاح الاتفاق 

 : هي و وضماناته 

وما ترتب عليه من إضافة  ـ تشكيل املجلس الرئاس ي 8 

رئيس : ألاولى  ةفرغم أنه لم يأت بالصيغ.  أعضاء جدد

ونائبين التي تترجم رض ى الطرفين فهو في صيغته الحالية 

املنعطفات ذلك أن هذا التشكيل هو أول . ضمانة مهمة

 .لخلق توازن في املرحلة الانتقالية ما بعد الاتفاق

رئيس الوزراء تمت تسميته في آخر جولة لـ إقرار نائب  6

وكذلك وجود ممثلين عن هذين الجسمين الذين صنعا 

 .الاتفاق

ـ آلية تشكيل الحكومة انتهت إلى تصويت الغالبية من  3

التغلب على امتالك البرملان  وكان ذلك قصد .ضمنها الرئيس

 .التشكيل في الصيغ ألاولى لالتفاق حق

آلية سحب الثقة من الحكومة وعزل الوزير شكلت ـ  1

ضمانات كبيرة فال يجوز عزل الوزير إال بإجماع املجلس 

الرئاس ي وهي ضمانة أال يتغول حتى الطرف الذي معه 

من  ضمانة عدم سحب الثقة و . في هذه الحالة الرئيس

إذا قدم امللتمس من خمسين عضوا من  الحكومة إال

صوتت  النواب على ألاقل وتم التوافق مع مجلس الدولة ثم

 .نائبا 861أغلبية  عليه

ـ آلية استعاضة نائب رئيس الوزراء تم إلاشارة إليها في  6

ففي ألاحكام الرئيسية أن ذلك يتم . ألاحكام إلاضافية 

ولكن في ألاحكام . االتفاق ومن ثم إقراره من مجلس النواب ب

الاستعاضة من نفس الجهة تم تإلاضافية تم اشتراط أن 

وهذه . التي سمت في البداية وبنفس آلالية وبنفس الطريقة

 .في تسمية النواب ضمانة أخرى لعدم فقدان التوازن 

من الضمانات للمحافظة على التوازن أثناء الحكم ـ  2

الاختصاصات التي أوكلت إلى املجلس نتقالي كذلك الا 

  وهو املمثل للجميع 6الرئاس ي في املادة الثامنة الفقرة 

  فيه والذي ال يستطيع الرئيس أو أحد ألاطراف اتخاذ قرار

نواب رئيس الوزراء لهم  إال بعد موافقة الجميع ألن كافة

ورئيس  القائد العام للجيش وإقالة بتعيين فيتو فيما يتعلق

 ...تعيين وإعفاء السفراءو الاستخبارات 

ـ الضمانة ألاخرى املهمة هي إسناد املناصب السيادية إلى  1

وهذه . التشاور وتوافق مجلس الدولة ومجلس النواب

املناصب منها محافظ البنك املركزي ورئيس ديوان 

املحاسبة ورئيس جهاز الرقابة إلادارية ورئيس ديوان 

يس الجنة العليا لالنتخابات ورئيس رئ مكافحة الفساد

 .املحكمة العليا ونائبه

فإذا كانت ـ ضمانة الضمانات السابقة هي حسم املرجعية  1

كافة ألاطراف تأخذ شرعيتها من هذا الاتفاق وقد أعاد 

وتعريف مرجعياتها  86تعريفها وتشكيلها طبقا للمادة 



 

 7  واقع االتفاق السياسي الليبي بين المأمول والممكن 
 

 

املرجعية السابقة كاإلعالن الدستور فإن الاتفاق بذلك هو 

 .العليا والوحيدة
 

 

 عبد الرزاق العرادي. أ مداخلة

عبد الرزاق من الفرص والضمانات مما لم يورده . أورد أ

 :منها  السيد أشرف الشح

ـ إلاجماع الدولي على تأييد الاتفاق فذلك سيحد من  8 

التدخالت الخارجية ومن رهانات أطراف الداخل على 

 .انقسامات املجتمع الدولي

ـ عدم وجود بديل عن هذا الاتفاق قادر على منافسته  6 

ولو بالحد ألادنى من املشروعية ومن قابلية الصمود 

 .والبقاء

ألاطراف إال في كافة  والتعهد بعدم مالحقةـ العفو العام  3 

 .جرائم الحرب والجرائم ضد إلانسانية

ـ إسناد إلاشراف على الاستفتاء والانتخابات ملجلس  1 

 .ب ومجلس الدولة بالتوافقالنوا

عي بعالقات الاستمداد املتشابكة بين ـ التوازن التشري 6

فكأن الاتفاق تجديد لإلعالن . الاتفاق وإلاعالن الدستوري

 .الدستوري وتعديل له ليتالءم مع الوضع الليبي الجديد

 : لجلسة الثالثةا

 (إسماعيل القريتلي. أ)رئيس الجلسة 

 .السياس يآليات تفعيل ألاتفاق 

إسماعيل القريتلي في تقديمه لترتيبات تفعيل . رصد أ

الاتفاق السياس ي ظاهرة خطيرة في الساحة الليبية هي 

حيث ظل . عن الجانب امليداني انفصال الجانب السياس ي 

الثوار أثناء الثورة وفي الفترة الانتقالية في واد والنخب 

وقد حدث نفس . السياسية في واد مواز ال ينسقان إال قليال 

املسار في هذا الحوار وفي الاتفاق الذي نتج عنه حيث تم 

وفي هذه . بشكل لم تشهده القوى امليدانية وإن لم تغب عنه

الجلسة تعطى الكلمة ألاولى للسيد أشرف الشح وهو أحد 

هذه النخب السياسية التي شاركت في وضع هذا الاتفاق 

امليدانية  والسيد مصطفى الساقزلي وهو أحد القيادات

وأفضل من يعبر عن اهتماماتها وذلك لتالفي هذه الهوة بين 

 .السياس ي وامليدان

 الاتفاقاملقترحة لتفعيل  وآلالياتالترتيبات ألامنية 

 السيد أشرف الشح:  السياس ي

 يقول السيد أشرف الشح 

إن موضوع الترتيبات ألامنية منصوص عليه في النصوص ـ  8

فصل ي 2حق وكذلك املل.  33تبدأ من املادة  الرئيسة التي

ال يمكن النظر للترتيبات . بعض الشيئ هذه الترتيبات

ألامنية بمعزل عن التقدم في تحقيق الاتفاق من الناحية 

وملن يسأل عن تأخير الترتيبات ألامنية خالل . السياسية

ألاسابيع املاضية كانت هناك قناعة ـ وهذا سبب إضافة 

ة أن الحكومة فور يندما نصت املادة الرئيسـ ع 2امللحق 

كان  نيلها الثقة تشكل لجنة لرصد تأخير الترتيبات ألامنية

هذا محل اعتراض من قبلنا ألن الترتيبات ألامنية يجب أن 

 2لذا جاء امللحق . حيز التنفيذالاتفاق تبدأ فور دخول 

الذي يلزم مجلس الرئاسة التنفيذ بمجرد التوقيع على 

 .الاتفاق

في الاتفاق تم النص على الترتيبات ألامنية بصفة عامة ـ  6

إلتاحة الفرصة للفاعلين امليدانيين من الجيش واملسلحين 

لتدقيق هذه الاجراءات حسب الظروف واملالبسات على 

 . ألارض

 8رقم  ولقد كان هذا واضحا عندما أعلن عن القرارـ  3

فقد . ملجلس الرئاسة في تشكيل لجنة الترتيبات ألامنية

 81عضوا في هذه اللجنة من إجمالي  88الحظ الجميع أن 

في مختلف مراحل  عضوا هم من الفاعلين على ألارض

 .الثورة ولو كانوا من املؤسسة ألامنية أو العسكرية

بها مواد الجيش والشرطة  تـ مسألة التعريفات التي بدأ 1

عامة لم يستطع أي طرف أن ينحاز بهذه التعريفات 

على  31من هذا تعريف إلارهاب فقد نصت املادة . لصالحه

النزاع ومجابهة التهديدات إلارهابية فهي عامة إنهاء 

والحديث عن بنغازي ال يترك مكانا للبس أن املقصود ليس 

 .أحد من أطراف الصراع القائم

وج كافة ألاسلحة الثقيلة واملتوسطة من املدن وهذ ـ خر  6

ويكون التواجد . ينطبق حتى على الجهات التابعة للجيش

 . الوحيد للشرطة باألسلحة املعروفة لها

 .ـ املرجعية للمجلس الرئاس ي وحده في تحديد أي خروقات  2

فال يملك أحد التفرد بالقرار في حالة الاختالف في اللجنة 

يرأسها ضابط برتبة عميد لكنها ال تدار  ألامنية التي

بالطريقة العسكرية التي تجعل ملن هو أعلى رتبة حق 

 .املصادرة والنقض

ويطبق عليها . ـ انسحاب التشكيالت متروك للجنة ألامنية  1

جميعا حتي التابعة للجيش على أن تتمركز في الطوق الثالث 

 .كيلومتر وتحل الشرطة محلها 36للمدن على بعد 
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 : دماجبرنامج التسريح والا 

 .السيد مصطفى الساقزلي

أن الثوار لم يشركوا في  الساقزلي يرى السيد مصطفى

الحوار وأرجئوا إلى الترتيبات ألامنية بعد إنجاز الحوار 

والاتفاق مع أنهم وحدهم القادرون على إحالل السالم 

املسلحون وأكبر تحدي يواجه ليبيا اليوم هو  .وإنهاء النزاع

بل بسبب عدم . الذين لم يعودوا مشكلين من الثوار فقط 

الحوار معهم انخرطت فيه جهات قبلية ومليشيات النظام 

فكيف نستوعب هذه املجموعات حتى تتمكن ليبيا . السابق

من استعادة وجودها وبسط ألامن على ترابها؟ بعبارة كيف 

تفاق ننجز الاتفاق ألامني الذي ال يقل أهمية عن الا

ك من لالسياس ي ؟ وإذا كان السالح ال يؤخذ بالقوة وال بد لذ

فما هي أهداف هذا الحوار؟ وما هي مراحله؟ وكيف  .حوار

 ينبغي أن تكون مخرجاته؟

 

 : أهداف الحوار مع املسلحين

ـ فرز وإحصاء املجموعات املسلحة وجرد أعدادها  8 

فإعداد خريطة للسالح في ليبيا هي التحدي ألاكبر . وقواها

 .ودونه سنتحدث في فراغ

ـ كشف مخاوف وطموحات هذه املجموعات املسلحة  6 

 . وألاسباب التي حملتها على حمل السالح

ـ وضع مبادئ حاكمة بالتعاون معهم بشكل يخضع لها  3 

 .ؤالء املسلحون ه

 .ـ وقف إطالق النار وفك الاشتباكات  1 

ـ تحديد الجيش وألاجهزة ألامنية فاالتفاق السياس ي أبهم  6 

وآلية بقائها كذلك حتى ال تتحول إلى صنف . ذلك 

 . املجموعات املسلحة

ـ  التوافق على إلادماج وإعادة التسريح وإعطاء املسلحين  2

أو في حياة  منية والعسكريةفرصا سواء في املؤسستين ألا 

 .كريمة من خالل مشروعات اقتصادية أو التعليم

 :مراحل الحوار

 قيادات التابعةلل ـ مسح ميداني يبدأ عموديا فبوسع 1

النزاع جرد املجموعات التابعة لكل منهم وما أطراف رئيس ي ل

 . يتصل بها أو يتعاون معها من املجموعات املسلحة

عن طريق البلديات بحيث يجب  أفقيمسح إلى ـ ثم يصار  6 

 .ل بلدية أن تقدم كشفا باملجموعات التي في نطاقهاعلى ك

ـ التعاون مع منظمة التعاون إلاسالمي لتحقيق هذا  3 

قد تكون أجود  اوخدمته إلاحصاء فهي تملك أدوات إنجازه

 .من ألامم املتحدة وأدعى للقبول في أوساط الناس

فتأخير . سلحين والدخول فيه ـ مباشرة الحوار مع امل 1 

نها ليست أإال قد كانت هناك لقاءات  .الحوار ألامني خطير

وهذه املجموعات أولى من كثير من من وقعوا . حوارات

 .الاتفاق السياس ي إن كنا نبحث عن أمن واستقرار ليبيا
 

لهذا الحوار مع حاملي السالح مخرجات :مخرجات الحوار

 :ال بد منها

 :وثيقة الاتفاق ألامني ثالثة مشاريع مهمة ـ يجب أن تضم 8

) أ ـ إعادة بناء املؤسسة العسكرية وللواء يوسف املنقوش  

 63ورقة ثمينة بين فيها ( رئيس أركان الجيش الليبي السابق

ليبي ترجع لعهود القذافي  اسببا الستحالة تفعيل الجيش 

لخبراء وهذه الخطة يضعها ا. والثورة وما بعد الثورة

 .ويشارك فيها املسلحون 

ـ إصالح املؤسسة ألامنية  ـ تجربة جورجيا ـ في إصالح  ب

 .الشرطة

 .إعادة إلادماج وجمع السالحـ التسريح و  ج

وداعش . ـ خطة ملكافحة إلارهاب بعد إعادة تعريفه  6 

داخلة فيه ولكن إلارهاب إذا جاء من كتائب في الجيش أو 

طوائف قبلية يبقى إرهاب تجب محاربته ويجب أن يشارك 

يبقى من املحير فهم موقف بعثة ألامم و .املسلحون في حربه

 .املتحدة فرغم إبالغهم بكل ش يء لم نجد لهم أي أجوبة

ـ يجب إعادة تشكيل لجنة الترتيبات ألامنية بالتشاور مع  3

 .املسلحين

ـ بعد توقيع كافة مجموعات املسلحين على هذه املخرجات  1

 .تضاف إلى برنامج الحكومة
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 الخالصة

من أجل تفكيك املجموعات املسلحة وإعادة إدماجها وبناء 

املؤسسات العسكرية وألامنية على أسس صحيحة وصوال 

لفض النزاعات وإحالل السالم على عموم التراب الليبي 

إذا قبلت يجب إطالق حوار مع كافة مجموعات املسلحين 

ينتج عن ذلك اتفاقية تلحق بها رؤى وخطط و . الحوار

عليها املسلحون ثم يتفاهمون مع الحكومة على يتوافق 

 .تنفيذها

 

 (نزار كريكش. السيد د) رئيس الجلسة : الجلسة الرابعة

 :التحديات التي تواجه مخرجات الاتفاق السياس ي

 علي بوسدرة. د: الوضع القانوني -      

في الجانب القانوني يقدم الدكتور علي بوسدرة بتحليل 

وإلاقليمية والدولية بش يء من التبسيط للحالة املحلية 

 :وإلايجاز

مجموعة من  جاء الاتفاق وفي ليبيا:  الحالة الليبية

 :الاجسام السيادية وهي

مجلس نواب منتخب . سلطتان تشريعيتان متنازعتان ـ  8

وبذلك نال شرعية دبلوماسية ولكنه لم يتمكن من 

يحتاجها املؤسسات السيادية وهي مؤسسات السيطرة على 

على .البرملان والحكومة وبقيت هذه املؤسسات على الحياد

الجانب آلاخر هناك سلطة أخرى تشريعية هي املؤتمر 

الوطني الذي يستند في شرعيته على ركيزة قانونية أساسية 

 .هي السلطة القضائية

تنفيذيتان إحداهما تتبع ـ هناك سلطتان قضائيتان  6 

 .لنواباملؤتمر وألاخرى تتبع مجلس ا

ـ بقيت السلطة القضائية متحدة وكانت قمتها باقية في  3 

 .املنطقة الغربية

في الظروف إلاقليمية هو  حدث أبرز : الحالة إلاقليمية 

التحول السياس ي الذي حدث في الجارة الكبيرة مصر مع كل 

 .ما تبعه من هزات ارتدادية

جاء اتفاق ألاطراف الليبية والعالم يشهد : الحالة الدولية

في طغيان للقضاء على سايكس بيكو  ملموسةرغبة دولية 

للنزعات الانفصالية وتقسيم العالم على أساس العرق 

والدين من جهة وامليل للتكتالت الاقتصادية وإلاثنية من 

تقود هذه التحوالت شركات ولوبيهات وتيارات . جهة أخرى 

 .ينيةمتطرفة عنصرية ود

 

 

الليبية إن من يريد أن يفهم الاتفاق السياس ي بين ألاطراف 

على ضوء هذه املالبسات املحلية  أن ينظر إليه ينبغي

ال ينظر إليه على أنه عقد من العقود و  وإلاقليمية والدولية

 .العادية بين ألافراد أو بين التكتالت

هل هو معاهدة؟  ما هو التكييف القانوني لهذا الاتفاق؟

أي هل تنطبق عليه شروط املعاهدات في القانون الدولي؟ ال 

فنحن لسنا . يخفى أن محل الاتفاق هو شأن ليبي داخلي

إنما . بل ال يوجد فيها أطراف دولية. بصدد اتفاقية دولية 

النظر إليه على  فال يمكن. تمت تحت إشراف ورعاية دولية

اقيات الدولية وال أن نقرأه ضوء اتفاقية افينا املنظمة لالتف

 .على ضوء قواعدها في تفسير النصوص

أم هو اتفاق هل الاتفاق السياس ي ذو قوة دستورية؟

 دستوري؟

من الاتفاق تنص على أنه يتم تعديل  26إن املادة  ـ 8 

إلاعالن الدستوري وفق ما يتفق مع نصوص هذا الاتفاق 

وطبقا لإلجراءات املقررة قانونا وتلك املنصوص عليها في 

 .وذلك في مدة معينة 1امللحق رقم 

تؤكد أن إلاعالن الدستوري  1من امللحق  8ـ إن املادة  6 

ستمرا وهو الذي يمثل العالقة وال يعتبر أساسا وال زال م

ولهذا فجواب هذا . يزال الوثيقة الدستورية املعترف بها

السؤال أن الذي ترتب على الاتفاق ليس إحالل هذا الاتفاق 

محل إلاعالن الدستوري وإنما املزج بين الوثيقتين بشكل 

إلى أن صارت في مرتبة  ارتقت فيه نصوص الوثيقتين

 .الدستور 

لقد ترتب على سقوط إلاعالن الدستوري؟ هل هو بداية

ق سقوط أعلى وأقوى أداة ذلك املسعى الذي سطره الاتفا

ال وهي إلاعالن الدستوري التي انبثقت أثناء تشريعية أ

الثورة ألاولى وكانت نتاج حراك ملؤسسات املجتمع املدني 

كما كانت محصلة تفاعالت حقيقية أعطت ثقة وطمأنينة 

فهذا إلاعالن تضمن خارطة . ألارض للقوة املوجودة على

 طريق واضحة لسير السلطة في جميع املراحل الانتقالية

أن الاتفاق يلقي بظالله فك. يوب وقصور رغم ما فيه من ع

على إلاعالن الدستوري ويرد عداد الشرعية إلى الصفر 

وهي خطوة يبدو أنها مدبرة في اتجاه الفراغ . فيبدأ من جديد

 .القانوني القادم
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ـ هل سيثير املساس باإلعالن الدستوري في الاتفاق 

 إشكالت في املستقبل عندما يبدأ التنفيذ؟ 

إن في ديباجة الاتفاق وفي مبادئه الحاكمة التزاما كامال 

الوقت هناك في الاتفاق  باإلعالن الدستوري وفي نفس

فكيف تلتزم باإلعالن الدستوري ثم تعتمد تعديله . تعديله 

 قة؟في نفس الوثي

بعض هذه التحديات : تحديات الاتفاق عند التنفيذ

 مرتبط بالسلطات الثالث

لقد استحدثت هيئة تشريعيةجديدة ـ : مجلس الحوار ـ 1

هي مجلس الحوار الذي لعب في مراحل الحوار وسيلعب 

ا بل سائدا في مستقبل الفترة الانتقالية يدورا محور 

على واقع مريح بل لكنها هيئة ال تنطلق وال تبنى . الجديدة

إنما تأخذ شرعيتها من فشل وتضارب السلطتين 

وكل قوته . التشريعيتين املتنازعتين مجلس النواب واملؤتمر

 .ستترتب على فشل وضعف ما سبقه

ـ تنطلق هذه الجنة بصالحيات : جنة فض املنازعاتل ـ 2

ألن . تنزع من املحكمة الدستورية اختصاصاتها وسلطاتها 

القضائية إنما تكون ضامنا من الضمانات إذا السلطة 

وقد يكون السبب في . تركت لها صالحياتها تمارسها وحدها

ول التي يأخذها اطتإنشاء هذه اللجنة تجاوز حاالت ال

التقاض ي والتي ال تناسب الوضع الاستعجالي الذي تتسم به 

ولكن ذلك غير مبرر ألن املساس . النزاعات في ليبيا اليوم

في أي شكل هو تدمير إلحدى أهم الركائز السيادية  بالقضاء

في الدولة ولعلها الوحيدة التي التزال باقية في ليبيا بعد 

 .تدمير السلطتين التنفيذية والتشريعية

ـ لقد اعتمدت نصوص الاتفاق كل ما : ـ آلية اتخاذ القرار 3 

تفتقت عنه النظم من آليات سواء في القانون إلاداري أو 

الدولية أو أنظمة الشركات أوتقاليد العائلة  العالقات

ولكنها بقيت في غالبها معهودة غير غريبة ... والقبيلة

إال أن . كاألغلبية وألاغلبية املطلقة وإلاجماع والتوافق

الخطير أن الطرف املسيطر ظل في كل الصيغ واحدا وهو 

أما مجلس الدولة فقد . جانب الحكومة ومجلس النواب 

 .اشتشارية ال سلطان لهاهيئة أصبح 

 لقد تحدثنا عن لجنة حل النزاعاتـ : ـ آلية حل النزاعات  4

وهي مكونة من رئيس هو مستشار في املحكمة العليا ترشحه 

الجمعية العمومية ويتوافق عليه الطرفان وعضوين من 

القرارات فيه . مجلس النواب وعضوين من مجلس الدولة

. ن تاريخ عرض الطلب يوما م 81تصدر باألغلبية خالل 

وقرارات اللجنة نهائية وال يجوز الطعن فيها أمام املحكمة 

 .الدستورية

ترى ما ذا يحدث لو لم ـ : ـ املنظومة الدستورية الجديدة  5

ك وكانت هناأتتم املصادقة على تعديل إلاعالن الدستوري 

فترة طويلة قبل املصادقة عليه؟ إن ممارسات الحكومة إذا 

صودق عليها قبل أن يعتمد التعديل لن تكون مستندة إلى 

وسيعيش . أي أساس قانوني يتم عليه إصدار القرارات

لد حالة فراغ تشريعي يدفع للتساؤل عن ما هو مصير الب

 هذه القرارات والتشريعات؟

 

 :العمل الحكومي و الوضع الاقتصادي واقع تحديات -

 عوض البرعص ي. د

ن في تأسيسها وتشكيلها يجب أن  إن الحكومة التي بدأنا ألا 

نتساءل ما هي العوائق الاقتصادية وإلادارية التي 

إن الحديث عن العوائق املادية إلادارية ستواجهها؟ 

 ـ هيكلية الحكومة  ـ: والاقتصادية سيقودنا إلى الحديث عن

ـ واقع الانقسام السياس ي ـ تدهور واقع العمل الحكومي 

قتصادي ـ الحلول املمكنة ـ تأزم الوضع الاالوضع الخدمي ـ 

 .أغلب ألاحيانبشكل مختصر في ثم الخالصة 
 

 ـ هيكلية الحكومةأول 

فلو بدأنا . قضايا قتلت بحثا خالل هذه الندوة  ز سنتجاو 

 : بهيكلية حكومة 

أن  ترضكان املفـ: الرئاس ي و مجلس الوزراءبين املجلس ـ  1

مجلس الوزراء وموجها  متناغما معاملجلس الرئاس ي ى يكون 

الرئاس ي بآلية ألاجماع  لسيره لكن ذلك لم يقع ألن املجلس

ويبقى كذلك وبالخالف الواقع فيه حاال يمكن أن ينشل 

 .لفترات قد تطول 

إن املشكلة بل املعضلة  ـ: حق النقض و تداعياته ـ 2

إلادارية هي في املجلس الرئاس ي الذي يمكن أن ينشل بسبب 

 .حقيقي  نقضاشتراط إلاجماع الذي هو حق 

لنواب الرئيس أن  بد ال: ـ دور النواب واختصاصاتهم 3

وأن تكون لهم  يكونوا أعضاء في املجلسين الوزاري والرئاس ي

اختصاصات ومهام محددة وأن يكون لهم دور في إلاشراف 

فالغموض في تلك  على الوزارات حسب الخطط والبرامج

 .الاختصاصات عقبات وعوائق

وهذه معضلة حقيقية يمكن التغلب ـ: ـ الهيكلية الناجحة 4

الذي سيكون عليها بجعل النواب جزءا من مجلس الوزراء 
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 89 مكونا من 9وبأعضاء املجلس الرئاس ي  81بالوزراء 

 .عضوا

تمر من خالل لجنة  آلية الدعم الفني ـ: ـ آلية دعم القرار 5

الدعم التي ستقوم بتقديم الدعم الفني بما يدعم صنع 

من تجاربنا و . القرار وهي مطبخ صنع القرار داخل الحكومة

أن  حيث شاركنا في ثالث حكومات في الحكومات السابقة

إن لدينا .  إن لم نقل غائبا تماما هذا الدعم ظل ضعيفا

. مؤسسات بحثية إال أنها لم تفعل لكي تدعم صانع القرار

أخذ قرارات دون أي معلومات وبدون أي تففي الغالب 

إحصاءات أو دراسات ولهذا نجد القرارات ارتجالية وغير 

 . صائبة

لقد ـ : داء الحكوميو أثرها على ألا  ـ ألاجسام املوازية 7

عبية اللجنة الش كانت هذه ألاجسام املوازية موجودة منذ

حسب . العامة السابقة ولهذا كنا دائما نكرر نفس ألاخطاء

املسودة ستؤسس هذه ألاجسام بشكل تتنازع فيه 

له الصالحيات والاختصاصات مع ألاجسام القائمة وذلك 

تجارب  هذاولنا في تأثير سلبي على سير العمل الحكومي 

 تنازع اللجنة ألامنية ووزارة الداخلية وهذا خطيركسابقة 

وتكون بإزائها مؤسسة تعمل في نفس حيث تنطلق وزارة 

ذات وقد تكرر  .املجال وبنفس الاختصاصات والصالحيات

يزيد هذا الاتفاق بالتداخل بين . في مثل هذا الاتفاقإلاجراء 

وزارة الحكم مع ة املحليدارة لإل  عليألا  املجلس

لإلدارة املحلية تحدث عن وزارة  69فالقانون رقم :املحلي

الجسم املمثل للحكم املحلي سواء الحكم املحلى باعتبارها 

ن أتينا بمجلس أعلى ملحافظات أو املجالس البلدية وألا ا

يتنازع الاختصاصات والصالحيات ربما سللحكم املحلي وهو 

 تتنازعسكما . مع الجسم القائم وهو وزارة الحكم املحلي

لجنة إلاعمار مع وزارة إلاسكان واملرافق العامة التي لديها 

ن فهل سنذهب ألا  ليبي دينارمليار  811مشاريع بقيمة 

وأوضاع البلد معروفة لعقد عقود جديدة؟ وما هو مصير 

تنفد الخزينة هكذا؟ أعتقد أنه العقود السابقة؟ هل نس

من الحكمة أن نراجع العقود السابقة التي تشكل منها 

 .مليار ديناروكذلك حصة طرابلس 81حصة بنغازي وحدها 

ه فهذه املشاريع دفعنا منها مبالغ وعلينا التزامات والخطير أن

التي لديها الشركات  في أي لحظة قد تعمد الدول و

إلى وضع اليد على  استحقاقاتهاللحصول على استحقاقات 

والاستثمارات وألارصدة املوجودة  في الخارج املال الليبي

لذا أقول إن وجود هيئة إلاعمار مع وزارةإلاسكان . هناك

لجنة هكذا الحال بين و  .واملرافق العامة سيقود إلى مشكلة

وقد أحدث ذلك جدال  املفقودين وزارة الشهداء واملفقودين

 .كبيرا جدا 

 ـ واقع العمل الحكوميثانيا 

ـ : نقدم لواقع العمل الحكومي من خالل مؤشرات أربعة هي

عدد املوظفين في القطاع العام ـ مرتبات املوظفين ـ ظاهرة 

 . الازدواج الوظيفي ـ ضعف املؤسسات

يبلغ إجمالي عدد :ـ عدد املوظفين بالقطاع العام 1

ن يوعشر املوظفين في القطاع العام مليون وخمسمئة 

يتركز هذا العدد الضخم في كتلته . موظف 8.661.111ألف

مما  8.331.131بما يناهزألاساسية في تسعة قطاعات 

 .يشكل تحديا كبيرا أمام حكومة الوفاق القادمة

لتوضيحهذا الواقع انظروا إلى وزارة التربية والتعليم وحدها 

موظف وهي أكبر القطاعات التسعة  661.111كيف توظف 

 .يث عدد املوظفينمن ح

و  6188ما بين ففي: مرتبات املوظفين في القطاع العامـ  2

 كانتو . على املرتبات  مليار دينار ليبي 811تم صرف  6186

مليار دينار ليبي  63بــ  6186سنة  :الحصص السنوية آ خر 

وهو يعني أن املرتبات في السنة . وهذا تحد آخر كبير 

. مليار دينار ليبي 66إلى  61القادمة ستصل إلى ما بين 

 وبالنظر إلى زيادة مرتبات التعليم املزمعة في السنة الحالية

موظف فإن  661.111دينار لعدد يناهز  311إذا قدرناها 

 .أكثر من مليار ونصف دينار ليبيذلك يعني زيادة 

حسب املسحالذي أجرته وزارة و :ـ الازدواج الوظيفي 3

 682.111املحاسبة فقد وجدوا املالية بالتعاون مع ديوان 

 1وكانت قيمة ما تم توفيره من ألاموال . حالة ازدواج وظيفي 

وهي حاالت الناس الذين تسند . مليون دينار ليبي 611مليار 

لكن تعيينات و  .لهم أكثر من وظيفة ويأخذون أكثر من مرتب

فلدينا حكومتان ومجالس .أضاعت هذا التوفير هنا وهناك

منها مجلس بلدي واحد عين ما  , تعييناتتقوم بال بلدية

فالذي وفرته الرقابة املالية هنا  .ألف وظيفة 81يربو على 

والسبب في هذا هو . أضاعته هذه التعيينات الجديدة هناك

واقع الدولة الليبية فهي دولة ريعية وال تفعيل للقطاع 

 .الخاص بها

خالصة تجربتي مع القطاعات ـ :  ـ ضعف املؤسسات 4

يفة الحكومية أن العمل الحكومييقوم على مؤسسات ضع

مركزية غير ففي ليبيا .غير قادرة على تنفيذ السياساتو 

عدم وجود و  نتشر داخل املؤسساتم اليمفساد مبررة و 

رؤية واضحة لإلدارة املحلية و عدم وجود تناغم بين 

 .املستويين املحلي و املركزي 
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 الانقسام السياس ي وتداعياتهـ ثالثا

تعتبر حالة  ـ: زدواجية السلطةـ الانقسام السياس ي وا 1

ازدواج السلطات الحدث ألاصعب وألاشد على البالد حيث 

تولت عدة سلطات ملهام التشريع والتنفيذ بعد انتخابات 

 ونشوء نزاع حول شرعية انعقاد جلسات 6181يونيو 

. ورفض املؤتمر الوطني التسليم ق مجلس النواب في طبر 

ونتيجة لذلك فقد تفاقمت حدة الانقسام السياس ي 

وء سزاد وتيرة القتال و  توالعسكري والاجتماعي وارتفع

 .ألاوضاع ألامنية

ـ تأثير ازدواجية السلطة على عمل املؤسسات بالدولة  2

كانت املؤسسات الليبية ضعيفة زمن الدكتاتورية ـ : الليبية

ثم عصفت ! الثورة إال بسبب أدائها السيئوهل قامت 

الثورة الطويلة والعنيفة بجزء عظيم من طاقة هذه 

ما استقر الانقسام السياس ي وازدواجية لف. املؤسسات

إلى كسر فتجذر فيها سوء إلادارة  زادتها كسرا السلطة

 .وضعف ألاداء وهدر ألاموال وإلامكانات واستشراء الفساد
 

ليس سرا ـ :ـ الصراع والتنازع على الصالحيات وألاموال 3

والامتيازات هو  أن هذا الصراع على الصالحيات وألاموال

سبب الانقسام السياس ي ووقوده ونتيجته الكبرى فكل 

أما الخسارة املالية فلك أن تتصور أن . منهما يغذي آلاخر

لى هذه الازدواجية والانقسام تدفع ألاطراف للتعاقد كل ع

مما ولد تبذيرا كبيرا لألموال  أحيانا حدة في نفس الغرض

 .وإلامكانات

ـ الانقسام السياس ي والجغرافي ملؤسسات الدولة 4

ولد الانقسام الاسياس ي وازدواجية السلطات ـ:وأجهزتها

. انقساما سياسيا وجغرافيا ملؤسسات الدولة وأجهزتها

فأصبحت لدينا حكومة متنفذة في منطقة معينة تحسب 

املؤسسات الوطنية التي في نطاقها في نفوذها وفي الجهة 

وأدى ذلك الوضع . ألاخرى حكومة مغايرة ذات نفوذ مقابل

 . ت السياس ي والجغرافي الفعليإلى انقسام املؤسسا

ـ تفكك املؤسسات وضعف سيطرتها وقدرتها على  5

 :إيصال الخدمات إلى مختلف نواحي البلد

وبما أن املؤسسات الليبية في ألاصل مركزية ومع هذه ـ 

الانقسامات السياسية والجغرافية التي نالتها بسبب 

ازدواجية السلطة فقد ضعفت سيطرتها على فروعها 

آتها وعمالها كما ضعفت قدرتها على إيصال خدماتها ومنش

فحتى ألادوية نالها شح وخصوصا . إلىمختلف نواحي البلد

في الجنوب الذي أصبحت بعض مدنه تفتقد حتى الدواء 

 والغذاء كذلك فهذه. وتعجز املؤسسات عن إيصاله

رغيف الخبز حتى في املخابز بعد الاصطفاف غازي ال تجد بن 

 .الطويلوالانتظار 

 :ـ تداعيات الانقسام على املؤسسات السيادية 7

هل بإمكان املؤسسات الاقتصادية  قد يتساءل الناس بجدـ  

الرئيسية في الدولة الليبية ال سيما املصرف املركزي 

في تقديم  واملؤسسة الوطنية للنفط الالتزام بالحيادية

 السلع والخدمات العامة والبقاء بعيدا عن الصراع؟

 :مصرف ليبيا املركزي ـ  

تسعى جميع الفصائل املتنافسة في ليبيا للسيطرة على ـ  

املصرف املركزي ألنه يملك التحكم في أصول الدولة املالية 

مليار دوالر ويتحكم فيمبيعات البترول التي  811ـ وحيازته ل

 من عائدات الدولة ويسيطر على النظام البنكي% 96تشكل 

 . الليبي بالكامل

 :مؤسسة النفط الليبيةـ 

الصراع يشتد للسيطرة على مؤسسة النفط الوطنية التي ـ 

. تعد الكيان الرئيس ي لتنظيم قطاع النفط والغاز في البالد

وقد أصدرت عدة بيانات لتأكيد التزامها بالنأي بعيدا عن 

إال أن تغيير القيادات بتعيين رئيس مجلس إدارة . الصراع

ونقل املقرات  6181ديسمبر في جديد من أحد ألاطراف 

النزاع  الحيوية إلىوالضغوط ألامنية تنقل املؤسسة

 . ويعرضها للتفكك والانقسام

هذه  ـ:ـ تداعيات الانقسام على املؤسسات الخدمية 6

ا الانقسام  املؤسسات في غاية ألاهمية والخطورة وإذا وصله

فمن . السياس ي وازدواج املؤسسات فستكون الكارثة

املعروف أن النهر الصناعي مثال هو شريان ليبيا النابض 

و هناك واليوم وقد أنشأت هيئة موارد مائية في البيضاء 

وصل الانقسام حتى إلى لقد . وزارة للموارد املائية في طرابلس

أحدا أغلق بعض  املوارد املائية فكيف ستكون الحال لو أن

ولذا البد . فسيموت سكان مناطق عديدة عطشا املحابس

 .من تحييد القطاعات الخدمية

ـ إلادارة الوسطى ودورها في املحافظة على وحدة  8

 :املؤسسات

أن  هذا من البشائر في واقع الانقسام السياس ي القاتم ـ

إلادارة الوسطى حاولت وتحاول قدر إلامكان أن تبقى بعيدة 

وقد يكون وجود هذه إلادارة الوسطى مما . عن الصراع

فوجود إدارة وسطى مترابطة . دمةحكومة قاأي سيساعد 

 ومبتعدة عن الانقسام وتحاول في عديد القطاعات 
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ن هو عامل نهضة دخل في الصراع السياس ي الحادث ألا أال ت

 .وتنمية ووحدة

ـ واقع الانقسام السياس ي وتداعياته على حياة  9

 :املواطنين

ـ واقع الانقسام هذا يعيشه ويتضرر منه كل مواطن ويؤثر 

كما يؤثر عليه بشكل . على أمنه وظروفه املعيشية مباشرة 

ضرار التي يلحقها باملؤسسات غير مباشر من خالل ألا 

رتفاع معدالت الفقر الخدمية والسيادية التي تؤدي إلى ا

وانهيار العملة الوطنية والغالء وشح السلع والخدمات 

 .وتزايد أعداد الالجئين
 

 للدولة  تدهور الوضع الخدمي ـ رابعا

التي تواجه الحكومةآثار  ما شرحناه  من التحديات الكبيرة ـ

سابقا من انقسام وصراع تمثلت في تدهور للخدمات التي 

 . تقدمها الدولة

 : ـ أزمة التعليم 1

فقد توقف التعليم أو كاد في أغلب املناطق املتضررة من ـ 

وذلك بسبب هدم . الصراع املسلح ومن الانقسام السياس ي

املدارس أو وقوعها في مناطق الاشتباك وخطوط التماس أو 

 .كما في بني غازي  لهاواملهجرين بسبب احتالل النازحين 

فقد ظل التعليم فيها  ,وحتى في املناطق التي لم يتوقف فيها

 . ميتا يسير بصورة غير فعالة وال منتجة

 :ـ أزمة الدواء2

فقد ازدادت خطورة الوضع الصحي كما تحدثنا سابقاـ 

تشهد و  بعدم وصول العالج و ألادوية إلي العديد من املناطق

مستشفيات عدة في ليبيا نقصا حادا في ألادوية 

وتسببت . واملستلزمات الطبية مما يهدد بكارثة طبية

غازي سلحة بإغالق عدد من مستشفيات بنالاشتباكات امل

كما تسببت في حرق  أكتوبر والجمهورية والهواري 1منها 

موجود حتى في هذا  ألادوية مخازن ألادوية وسرقتها و نقص

 .العاصمة

 : ـ أزمة طاقة وانقطاع مياه 3

 الطاقة من حقول نفط وكهرباءتتعرض مصادر ـ     

لعمليات تخريب ونهب منظمة أدت إلى انقطاع الكهرباء 

بصورة مستمرة مما أدى إلى تنغيص عيش املواطنين 

املياه  تانقطعوتوقف أداء مضخات تشغيل خزانات املياه ف

عدد من املناطق ولقد اشتدت الحال في . السكان عن 

نوعيه النفط فزاد سعر الوقود ب بسبب أزمة النازحين

فقد انعدم وغال حاال ولم يكن الغاز أحسن منهما  والبنزين

أزمة نظرا لتخصص ي فإني أقول إن و  .حتى في العاصمة

فهي أزمة  ,حقيقية أزمةهي بل  مفتعلةتكن  لمتلك  الكهرباء

اختالل بين العرض والطلب حيث يتزايد الطلب وينقص 

 منيالوضع ألا  نتيجةأغلب املشاريع توقف  بسبب العرض

 بهبستو ما  وخروج الشركات املنفذة واملتعهدة من ليبيا

 أضرار جسيمة بالشبكة الكهربية منالاشتباكات املسلحة 

 جزر  عدةإلى تقسيم الشبكة إلى  الوضع املتردي أدى وقد

ي وقد قاد هذا التشظي إلى تعميق ا مفصولة عن بعضه

  .أزمة الكهرباء هذه بشكل مخيف

 :النازحينـ أزمة  4

فأزمة النازحين واملهجرين خطيرة ومضاعفة فبسببها تأخذ  

فهي مضاعفة ألنها . كل ألازمات التي مرت بنا بعدا مأساويا

فأزمة النازح ألاولى هي أزمته مع من أخرجه : تختصر أزمات

من بلده وداره ومجتمعه وسلبه أعز ما يملك من أهل ومال 

يتحتم عليه استئناف ثم قذف به في تهجير قسري إلى حيث 

لتي لجأ إليها وأما أزمته الثانية فمع البيئة ا. حياته من جديد

وما يولده وجوده فيها من اختناقات اجتماعية ومعيشية 

ويسببه من مشاكل كاحتالل املدارس والضغط على البنية 

في ولدينا . التحتية والطبية والاقتصادية املنهكة أصال

جتماعية املترتبة على الانقسام دراسة عن آلاثار الا املنظمة 

الصراع في ليبيا ملن شاء أن يعمق درسه لهذه و السياس ي 

من وسيرى الكوارث بسبب أزمة النازحين وحدها  ألازمات

 .ارتفاع نسب الطالق ومعدالت الجريمة
 

  الاقتصادي ـ تأزم الوضعخامسا

التي  تعداد التحديات الاقتصادية منهذا املحور في بدأ ن

بإعطاء نظرة عن موارد ونفقات الدولة  تواجهها الحكومة

حسب ما يقدمه ديوان املحاسبة  خالل السنوات املاضية

 : الوطني

 ـ نفقات الدولة خالل السنوات املاضية 1

من كما يبرزه الجدول فقد صرف خالل السنوات املاضية  

على بنود  ةمقسم, مليار دينار 861,699: 6181حتى  6186

 .املرتبات والتسيير والتنمية والدعم والدين العام

 ـ موارد الدولة  2

 جميع موارد الدولة التي هي املوارد السيادية وقد كانت

في حدود   واملوارد النفطية كالضرائب والجمارك وغيرها

وقد  6181و 6186في الفترة الكاملة بين  تقريبا 811,191

انهيارا بمقدار غير النفطية شهدت املوارد السيادية 

إلى  6186 دينار فيمليار  3من  تناقصتالنصف تقريبا حيث 
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أما املوارد النفطية فواضح كذلك .  6181دينارفي مليار  8,6

 دينارمليار  66باألحداث حيث كانت قبل الثورة تأثرها 

ثم . دينارمليار  82إلى حدود  6188انخفضت عام الثورة 

 مليار 22إيرادات النفط إلى ووصلت  6186حدثت طفرة 

 , 6183لتبدأ الانهيار بعد أزمة حصار املوانئ النفطية  دينار

تحت  6181مليار  89تنهار إلى لمليار ثم  68صلت إلى حيث و 

مطارق النزاع وهبوط أسعار النفط في العالم فحصار 

 .دينارمليار  26حوالي وحدها  6181املوارد كلفنا في 

 ـ أزمة ازدواج املوازنات  3

فقد أعدت كل من سلطتي املؤتمر الوطني و مجلس النواب 

فقد طلب . دم ملحة عنهمانق 6181لعام  موازنتين عامتين

مليار من مصرف ليبيا املركزي الذي  11كل طرف مبلغ 

واملركزي يصرف فقط في باب املوازنة ألاول . يصرف للجهتين

ولكنه يشبه أن يكون . الذي هو الدعم املرتبات وبابها الرابع 

 .أوقف الصرف في بابي املصروفات التسييرية والتنمية

  2115ـ حالة ومؤشرات عام  4 

عن لشح ألارقام وإلاحصاءات الدقيقة  6186إنما أخرنا 

نتيجة للظروف التي تمر بها  الوضع الاقتصادي الليبي

ما تم صرفه تبين و هي  عليها تحصلناألارقام  فهذه .البالد

 .وهي أرقام حقيقية 6186ونفقات وإيرادات 

مليار ومجموع إلايرادات  81بلغت إيرادات النفط والغاز  

 88هو  6186مليار وبالتالي فمجموع إلايرادات  8,1ألاخرى 

 . مليار

مليار وبذلك يصير العجز في  11كما بلغ مجموع النفقات 

 مليار 61حدود 

إال بمقارنة أرقام موازنتي ولكن ال تنجلي صورة الوضع 

ففي بند التنمية .وما كانت تصرفه كل حكومة السلطتين

  2,2مليار في حين صرفت ألاخرى  6,6صرفت البيضاء 

وهذه املصروفات التي نتحدث عنها هي من باب . مليار

ازدواجية الصرف فالبيضاء كانت تصرف وطرابلس كانت 

مكان أن وقد حاول مصرف ليبيا املركزي قدر إلا . تصرف

يلعب دورا حياديا فيوصل املرتبات والدعم ويوقف 

إلى 6186عام  فيانتهى العجز فقدوهكذا . النفقات ألاخرى 

 .دينارمليار  61

 2115إلى  2112ـ نفقات الحكومة من  6 

وحسب معطيات البنك الدولي هذه فإن النسبة التي تمثلها 

سنة في % 16حصة املرتبات ظلت في ازدياد إلى أن وصلت 

أما نسبة حصة الخدمات والسلع فقد نزلت إلى أدنى   6186

وحافظ الدعم على  %.61مستوياتها في هذه السنة وهي 

أما حصة التنمية فقد . 6183اعتداله الذي بدأه منذ 

إلى مستويات  6186انخفضت نسبتها بعد ارتفاعها الكبير 

 .6186إلى  6183ابتداء من  منخفضة
 

 الوضع الاقتصادي الحكومي دهور ـ ت: سادسا

العجز في  بتفاقمالحكومة الاقتصادي وضع  دهور لقد ت

احتياطي النقد ألاجنبي إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة 

باإلضافة إلى أزمة الدينار الليبي والتضخم و ارتفاع ألاسعار 

 .الفساد و املخالفات املالية و

 ـ تفاقم العجز في احتياطي النقد ألاجنبي 1 

وإذا لم يتالفى فستضطر ليبيا  نتحدث هنا عن وضع كارثي

 . سنوات 1إلى  3إلى الاستدانة في ظرف 

 ـ أزمة الدينار الليبي  2 

من قيمته مقابل % 861خسر الدينار الليبي ما يزيد على 

نتيجة هبوط أسعار النفط  6186الدوالر خالل العام 

والسحب املتواصل من الاحتياط النقدي ووجود عقوبات 

دولية تمنع تصدير العملة الورقية من الدوالر إلى ليبيا منذ 

. وتوقف فتح الاعتمادات املستندية لتوريد السلع 6183

هي في سابقة  3,1بلغ سعر الصرف في السوق املوازية  وقد

بينما يباع  6186ألاولى من نوعها وذلك في الربع ألاخير من 

في املصارف التجارية في نطاق ضيق جدا للعالج والدواء 

 .للدوالر الواحد  8,39بنحو 

 ـ التضخم وارتفاع ألاسعار 3 

الغذائية ارتفعت ألاسعار بشكل خيالي وخصوصا السلع 

 أمام الدوالر وذلك نتيجة انهيار قوة الدينار الليبي الشرائية

وتدني ألاجور وتراجع فرص تحسين الدخول وازدياد حدة 

البطالة بسبب ألاوضاع ألامنية وارتفاع حجم التضخم 

خمس مرات مع ثبات ألاجور في ظل عدم وجود هيئات أو 

 .أجهزة ملراقبة ألاسعار أو التحكم فيها
 

 

 الفساد واملخالفات املالية  ـ 4

ر ألاكثر فسادا حسب حيث دخلت ليبيا ضمن الدول العش

واعتمدت الحكومات  6186مؤشر الشفافية الدولية لعام 

ة غير منضبطة خالل ألاعوام املتعاقبة سياسات مالي

وجمد ديوان . مليار دينار 861ألاربعة املاضية بذرت فيها 

كبار مستوردي السلع شخصية من  99املحاسبة حسابات 

الغذائية والدوائية بسبب تورطهم في عمليات فساد مالي في 

استيراد سلع وهمية واملتاجرة بالدوالر املدعوم في السوق 

السوداء عالوة على التزوير والتهرب من سداد الرسوم 
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شركة جمدت أرصدتها بسبب  62وهكذا حال . الجمركية 

 ـ .الفساد
  

 الحلول املمكنة:  بعااس

يمكن تلمس حلول لهذه املشاكل والعقبات التي تواجه 

 :التاليةالحكومة في النقاط املوجزة 

 ـ أولويات حكومة الوفاق الوطني 1 

 أولويات لن تنجح بد من تحديد ألاولويات فحكومة بالال 

وقد أقمنا ورشة عمل فيها معنا بعض الباحثين كانت هي 

 : في اعتماد ألاولويات التالية ألاساس الذي أبني عليه

 ـ ألامن والسيادة أ 

 تدوير حركة الاقتصاد وتنظيم إنفاق املال العام  ب ـ 

 الخدمات وإجراءات تعزيز الثقة  ج ـ

 املصالحة بين مكونات املجتمع الليبي  د ـ

 .هيكلة مرحلة التوافق ه ـ
 

 ـ هيكلة الحكومة  2 

فعال يسهم في تهدئة  ضرورة تأسيس نظام إدارة محلية -

 ألاوضاع في ليبيا

ـ ضرورة القضاء على تداعيات الانقسام السياس ي على  

 مؤسسات الدولة

ـ ال بد من وضع الئحة تنفيذية للحكومة وإعطاء صالحيات  

 لنواب الرئيس

 .ـ مراجعة هيكلة الحكومة وتجنب تأسيس أجسام موازية 

 ـ تحسين الوضع الاقتصادي 3 

 .العودة بإنتاج النفط إلى مستوياته السابقة

. فهو يكلفنا مبالغ كبيرة جدا سياسة للدعم السلعيوضع 

 دراسة وتوجد. فالبد من الذهاب إلى الدعم النقدي 

أصدرتها وزارة الاقتصاد يمكن أن نستفيد منها في بلورة 

 .سياسات الدعم

في جميع  رورة الالتزام التام بتطبيق الرقم الوطنيض

 .على الازدواجيةمعامالت الدولة والقضاء 

بد من إيجاد آليات فعالة لتحصيل إلايرادات السيادية  ال

وال بد من التفكير في غير النفطية كالضرائب والجمارك 

فليبيا ليس فيها إال ضريبة الدخل فال بد . النظام الضريبي

من إضافة ضرائب أخرى ملواجهة ألازمات املتالحقة التي 

الدولة تغطي  حتى تعصف باملجتمع والدولة أو على ألاقل

 .مصاريفها

 .ال بد من وضع سياسات فعالة لترشيد إلانفاق الحكومي

 .محاربة الفساد 

 

 الخالصة

ال فإن البديل إو  ال التوافق الوطني إمامنا من سبيل أليس  -

 .هو استمرار الاحتراب ومزيد من الانقسام والتشظي

قصاء ضد املناطق إنهاء سياسة التهميش وإلاالبد من  -

 .وألاقليات

ن تعطي صالحيات أالتنفيذية املركزية   لسلطةلالبد  -

تنفيذية وإدارية للوحدات إلادارية ألادنى مع تفعيل دور 

 .الرقابة

واختيار حكومة  نهاء حالة الانقسام السياس ي إضرورة   -

 .وفاق وطني في أسرع وقت

بالعمل بسرعة لتخفيف معاناة  الحكومة  البد أن تقوم  -

 .كأولوية مباشرة الخدمات  ضية تقديم السكان وأن تضع ق
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات

 

في طرابلس   6181في ديسمبر للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة, غير ربحية وغير حكومية تأسستاملنظمة الليبية 

 . 6186و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير, ليبيا

ل أجل الوصو تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة من  

و تكرس املنظمة   جهدها من أجل تحسين أداء . الى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار

تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة . املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبي

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول . من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبيةة ي و ثقافة التميز والتخطيط إلاستراتيي
ً
و تهدف املنظمة أيضا

تقوم املنظمة كذلك بتنظيم . السياسات العامة وإلاستراتيجيات للحكومة من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية

 .اش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفةو ورش عمل و منتديات من أجل النق مؤتمرات
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