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لتسهيل الحوار بين المكوكية  الدبلوماسيةفي السادس والعشرين من نيسان/ابريل، وبعد ستة أشهر من 

الممثل الخاص لألمم المتحدة ورئيس بعثة األمم المتحدة  ،األطراف الليبية المتناحرة، تقدم برناردينو ليون

من أجل تشكيل حكومة توافق وطني وإيجاد مخرج  مسوّدة اتفاقيةبمقترح  ،(UNSMIL) للدعم في ليبيا

 لألزمة في ليبيا.

، توزعت مسيرة الحوار على أكثر من مسار، وتضمن ذلك في شهر أيلول/سبتمبر الفائت تهامنذ انطالق

مكّونات المجتمع  مل الحوار مشاركة ممثلين عن مختلفأن يش لضمانعقد لقاءات في أماكن مختلفة، 

 .. وقد حققت المباحثات بين السيد ليون والفرقاء الليبيين تقدما ملموسا خالل األشهر الستة الماضيةالليبي

على المأل األسبوع  تشرإلى كافة الفرقاء، كما نُ  تقُدِّم مسوّدة اتفاقثات وتمخض عن هذه المباح

الماضي. وقد تنفس الليبيون أخيرا لصعداء وهم يرون أمال في األفق بعد حرب ضارية استمرت سنة 

 تقريبا وامتدت على كامل التراب الليبي.

بقدر ما هو الشفافية والشمول الذين كما أراه، ليس المضمون  المسوّدة،ولعّل الجانب الجوهري في هذه 

قراءة هذه  قادرين على وسائل التواصل االجتماعي ا الليبيون بفضلوقد غد المسوّدة.يسمان إطالق هذه 

 معها والتعليق عليها. المسوّدة والتفاعل

ن خارطة أ ى: األولنقطتان اثنتان نشير الى مقترح االتفاق المؤلف من ست عشرة صفحة من نتائجو

ليحكم  2011التي وضعها الليبيون أنفسهم باعتبارها "اإلعالن الدستوري" الذي نشر عام  السابقة الطريق

، خاصة قود ليبيا خالل هذه المرحلة االنتقالية الحرجة وبالغة التعقيدتل ةكن مناسبالمرحلة االنتقالية لم ت

يتحول  اإلعالن الدستوري ل بينها جعللمسألة الفصل بين السلطات والرقابة المتبادوأن افتقاد اإلعالن 

تمديد المرحلة االنتقالية عامين  هي والنقطة الثانيةإلى مصدر للتشويش وعدم الثقة في البالد اليوم. 

 إضافيين عّما كان مقررا في اإلعالن الدستوري.

 التي قدمها ليون؟ مسوّدة االتفاقما الجديد إذن في 

محتَكرة في اإلعالن  –بدون وجه حق  –بين السلطات التي كانت الجديد فصال  مسوّدة االتفاقتضمن 

الدستوري بيد مؤسسة واحدة هي السلطة التشريعية. وتعطي الوثيقة السلطة التنفيذية إلى حكومة اتفاق 

وتتضمن الوثيقة استقالل الحكومة عن السلطة التشريعية. لقد أثبتت  .تتمتع بسلطات واسعة وطني

أنه من غير الممكن أن  2012األحداث التي توالت على ليبيا بعد انتخاب المؤتمر الوطني العام في عام 

يُحَكم بلد ما من قبل برلمان مؤلف من مائتي شخص. وقد ثبت أن نقل السلطة من يد حاكم فرد واحد إلى 
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العالقة  تجعلليون لتفصل بين السلطات ول مسوّدة اتفاقجمعية كان له أثر تدميري. وقد جاءت حكومة 

على أساس المراقبة والتوازن بحيث ال يطغى فرع من فروع الحكومة على قائمة بين هذه السلطات 

 الفرعين اآلخرين. 

ي ترسل رسائل واضحة ضّد هي االتفاقات األمنية الت مسوّدة االتفاقويبدو أن القضية المركزية في 

ميز االتفاقية بين الجيش والشرطة اإلرهاب والتطرف واالتجار باألشخاص والهجرة غير المشروعة. وتُ 

دكتاتورا متحدين وبين األجهزة األمنية و"التشكيالت العسكرية." إن الليبيين لم يخرجوا إلى الشوارع 

أيدي ميليشيات مسلحة. وأكثر من ذلك، بين بعد ذلك ، لكي يتّم رميهم وقلوب شجاعة   عارية   سفاحا بأيد  

على أن ليبيا دولة مدنية وأن الجيش والقوات المسلحة تحت إمرة السلطة المدنية  مسوّدة االتفاقتؤكد 

 وعليها بالتالي أن تكون محايدة سياسيا. 

وق اإلنسان التي تغطي حقانتهاك حاالت الكبير في  زديادتشير إلى اال مسوّدة االتفاقوالجدير بالذكر أن 

عشرات ألوف الالجئين والنازحين  المسوّدة إلى. كما تشير بقوة تدين هذه االعتداءاتهي مساحة البالد و

الذين لم يفقدوا فقط بيوتهم بل فقدوا وطنهم، وأكدت على االلتزام بتأمين العودة الطوعية لهؤالء 

أهمية المشاركة المتساوية التي  مسوّدة علىالالمجهرين. وعلى الصعيد نفسه تم التأكيد بوضوح في 

 تضمن مشاركة المرأة وإدماج الشباب وحماية حقوق األقليات. 

كما تّم التأكيد على دور المساعدات الدولية لحكومة التوافق الوطني، رغم أن الفصل الصغير المعنون بـ 

اآلن أكثر من أي وقت مضى أن الحرب بحاجة إلى تفصيل وتحديد أكثر. لقد ثبت "الدعم الدولي" ال يزال 

على اإلرهاب هي حرب دولية ومن الواضح أن حكومة التوافق الوطني الليبية غير قادرة على مواجهة 

 ذلك بمفردها.

 هي لليبيين جمعيا مسوّدة االتفاق

ن هذه االتفاقية قائلة إكافّة هي أنها خاطبت في الفقرة االفتتاحية الليبيين  مسوّدة االتفاق لعل أهم نقطة في

. وتضيف المقدمة مؤكدة تصميمها على أن المستقبلية تتطلب "الجهود الدائمة والملموسة للشعب الليبي"

 "كل الليبيين لديهم الفرصة للمشاركة الفعالة في جهود بناء لدولة."

فعملية تقاسم السلطة. دعاة مصلحة في مصلحة الليبيين جميعا وليس في  ن هذه االتفاقية هيأوال غرَو 

 ، بلةطراف التقليديمحصورة في إطار الحوار بين األ لم تكن على أكثر من صعيد تي جرالحوار الت

 مسوّدة االتفاقشملت المجالس المحلية واألحزاب السياسية والشباب والنساء الذين شاركوا في مناقشة 

( في إمكانية زيادة UNSMILدعم في ليبيا )وتقدموا بمقترحات وتعديالت. وتبحث بعثة األمم المتحدة لل

من خالل ترتيب إضافة مجموعات جديدة للدخول في  في عملية الحوارالمنضوية دائرة األطراف 

مسوّدة الحوار، من مثل زعماء العشائر وقادة الجيش والمجموعات المسلحة. ومن الخطأ االعتقاد أن 

ة، سواء أكانت أطرافا سياسية أم عسكرية. لقد قامت هذه قد ُصممت من أجل األطراف المتصارع االتفاق

مجموعات متنوعة من الليبيين وأفراد عاديون بالتعبير عن رأيهم من خالل وسائل التواصل االجتماعي 

المالحظات واالنتقادات، وتقديم الطلبات، وهذا في الحقيقة ما يجعل الشعب  المسوّدة وإعطاءومناقشة 

المقبلة. وال يمكن ألي مجموعة مسلحة أو زعيم سياسي  المسوّدة ولالتفاقيةلهذه  الليبي هو المالك الحقيقي

 زعم ملكية هذا المنتج الذي أسهم كل الليبيين في والدتهيعضو في مجلس النواب أن أو أو برلماني سابق 

 ّم له ذلك.تومنحه الحياة، إذا ما 
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مسؤولية أخالقية  ،الدوليكما المجتمع األمم المتحدة كما  ،واليوم، تحمل بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا

هذه، وال بد من خارطة طريق  مسوّدة االتفاقيعني أنه ال بّد من توقيع وهذا  .جسيمة تجاه الليبيين كافة

باعها بجدية ودقة أمرا ضروريا إلخراج ليبيا من الفوضى التي تعيش فيها. فلم يعد حوض جديدة يكون اتّ 

رهابيين والمتطرفين الذين اإلارب الموت أو تهريب السالح أو وقادر على تحمل كلفة قالبحر المتوسط ب

 يتجولون أحرارا ويهددون بتدمير معظم المعالم الحضارية في العالم.

، تمت مناقشة مستقبل ليبيا باعتبارها مستعمرة إيطالية سابقة أمام الجمعية العمومية لألمم 1948في عام 

ل لجنة رباعية من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واالتحاد السوفياتي المتحدة. وتّم تشكي

لمعرفة ما يريده "الشعب الليبي". وبعد زيارة كافة أرجاء البالد، قررت اللجنة وأعلمت الجمعية العمومية 

هل تستطيع بعثة األمم  لألمم المتحدة بأن غالبية الليبيين يريدون االستقالل. أال يمكن تكرار التجربة اليوم؟

المتحدة للدعم في ليبيا التواصل مع الليبيين وسؤالهم إذا ما كانوا يريدون السالم المبني على مبادرة السيد 

 ليون؟

طريقها إلى الشعب الليبي، وينبغي على الليبيين أن يتركوا بصمتهم عليها.  مسوّدة االتفاقينبغي أن تجد 

لمناسبة لتصل خارطة الطريق، التي تعتبر أمرا حيويا للشعب الطامح إلى وال مناص من أن إيجاد اآللية ا

الفرصة يُمنحوا من حق الليبيين أن استعادة األمل والكرامة، إلى هذا الشعب من أجل الموافقة عليها. 

مراقبين ليكون لهم القول الفصل في ذلك. وقد يتم ذلك عن طريق استفتاء تجريه األمم المتحدة بوجود 

استطالع رأي عن طريق االنترنت، أو عن طريق استخدام تكنولوجيا جديدة للحصول  عبر، أو يندولي

وليس من الصعب تحقيق ذلك إذا ما تأمن الدعم الدولي المناسب له. إن ما  على رأي الليبيين وصوتهم.

او  هنا نحتاج إليه اليوم أكثر من أي شيء آخر هو تجنب العقبات والعناد الذي يصطنعه بعض الناس

 .هناك

ويتقلدون سلطة لم يفوضهم بها  يهملقد ضاق الليبيون ذرعا بالقادة السياسيين الذين يفرضون أنفسهم عل

ون شوارع المدن والبلدات الليبية بقمصان التي بكما ضاقوا ذرعا أكثر بأولئك الشباب الذين يجو .أحد

المضادة للطيارات. من يدري كم شيرت وشحاطات الفليب فلوب والبنادق والمسدسات والصواريخ 

من يفعل ذلك هم فقط  عددهم؟ بالتأكيد أقلية: لسبب بسيط وهو أن األغلبية ال يمكن أن تسعى لتدمير بلدها.

 عشاق السلطة والمال.

 

 



 

 الكاتبعن 

كامل المقهور، محامية وعضو في المجلس الوطني الليبي لحقوق اإلنسان.  عزة

نشطت في مجال الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين. وهي تنشط حالياً في 

المناقشات الجارية حول الديمقراطية ووضع دستور جديد وحماية حقوق المرأة. 

لقانون الدولي تخرجت من كلية الحقوق في جامعة بنغازي وتخصصت في حقل ا

 .في جامعة السوربون في باريس. كتبت العديد من المقاالت والقصص القصيرة

 

 عن مبادرة اإلصالح العربي

كشبكة مستقلة من مراكز ومعاهد  2005تأسست "مبادرة اإلصالح العربي" عام 

بحثية عربية وأروبية وأمريكية. ورسخت المبادرة منذ تأسيسها انطباعاً قوياً في 

اط البحثية ودوائر صنع القرار باعتبارها منتجة للمعرفة، من خالل األبحاث، األوس

وبناء مجموعات عمل في دول مختلفة، وتطوير شبكة واسعة من الباحثين 

 والنشطاء ممن يتقاسمون الرؤى اإلصالحية.

األوراق الصادرة عن مبادرة اإلصالح العربي تعبر عن رأي كاتبها وال تمثل 

 أو رأي المبادرة.بالضرورة موقف 

 حقوق النشر محفوظة لمبادرة اإلصالح العربي. 

 كل إعادة نشر للورقة أو استخدام جزء منها يتطلب الحصول على موافقة المبادرة.
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