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,,
عبدالباسط غبارة 

في 20 سبتمبر 2017، أعلن مبعوث األمم المتحدة غسان سالمة، عن خطة العمل من أجل ليبيا، وذلك 
أمام االجتماع الدولي رفيع المستوى الذي ُعـقد بمقر األمم المتحدة في نيويورك برئاسة األمين العام 
أنطونيو غوتيريس. وترتكز الخطة على ثالث مراحل رئيسية تتضمن تعديل االتفاق السياسي مع االخذ 
بعين االعتبار تحفظات االطراف الذين تم تغييبهم عن حوار الصخيرات، وعقد مؤتمر وطني يهدف لفتح 
الباب أمام المستبعدين من جوالت الحوار السابق، وإجراء استفتاء العتماد الدستور، وانتخابات برلمانية 

ورئاسية.

االنتخابات الليبية..

طريق البعثة األممية الشائك

غسان سالمة، »نحن ذاهبون نحو االنتخابات في 2018 

حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة 

التنفيذية، ستجرى االنتخابات في العام 2018«
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ومع فشل كل مساعي المصالحة الوطنية في ليبيا على مدار األعوام الماضية، في االنتقال 
واضحا  بدا  البناء،  وإعادة  االستقرار  إلى  األمني  والتردي  الفوضى  حالة  من  الليبي  بالوضع 
أن المبادرة األممية، قد تفتح الباب أمام سبل الخروج من األزمة، وباتت االنتخابات المزمع 
إجراؤها الخيار األمثل واألمل القادم في تحقيق المنشود خاصة في ظل الدعم الذي حضيت 

به، محليا ودوليا.
المقرر  العامة  لتنظيم االنتخابات  أولى مراحل اإلعداد  ليبيا  2017، دشنت  وفي ديسمبر 
عملية  في  البدء  عن  رسميا،  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  أعلنت  حيث  إجراؤها، 
الجدل محليا  الناخبين وتحديث السجل االنتخابي، وجاء ذلك في وقت تواصل فيه  تسجيل 
من  البالد  إخراج  أجل  من  بتنظيمها  التعجيل  ضرورة  يرى  من  بين  االنتخابات،  إجراء  حول 
األزمة التي تتخبط بها منذ سنوات من جهة، ومن يدعو إلى تأجيلها بسبب عدم التوافق 
بين األطراف السياسية الفاعلة في البالد، فضال عن غياب االستقرار األمني، من جهة أخرى.

وفي األثناء، بدت البعثة األممية مصرة على تنظيم االنتخابات الليبية، فخالل لقاء موسع 
والمجتمع  الوطنية  الهيئات  عن  ممثلين  مع  مصراتة  مدينة  في  األممي  المبعوث  عقده 
ليبيا،  في  المتحدة  األمم  مبعوث  قال   ،2017 نوفمبر  في  الشبابية،  والمنظمات  المدني 
غسان سالمة، في تدوينة نشرتها صفحة البعثة األممية عبر »فيسبوك«، »نحن ذاهبون نحو 
االنتخابات في 2018، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية، ستجرى 

االنتخابات في العام 2018«.
لكن رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، سرعان ما عدل عن جزمه هذا، فخالل 
عماد  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  رئيس  رفقة  عقد  الذي  الصحفي  المؤتمر 

بمقر   ،2017 ديسمبر   06 األربعاء  السايح، 
عدة  سالمة،  حدد  بطرابلس،  المفوضية 
ليبيا،  في  االنتخابات  ونجاح  إلجراء  شروط 
وهي تأمين المقار االنتخابية وتأمين إشراك 
أكبر عدد ممكن من المواطنين في العملية 
الالزمة  التشريعات  عن  فضاًل  االنتخابية، 

لهذه االنتخابات.
وأوضح، أن الشروط الواجب توافرها أيضا 

من أجل إنجاح االنتخابات، أطلقت البعثة األممية مشروًعا 
برنامج  من  بدعم  ليبيا  في  االنتخابية  للمساعدة  جديًدا 
األمم المتحدة اإلنمائي يحمل عنوان »تعزيز االنتخابات من 

أجل الشعب الليبي«.
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تنقسم إلى تشريعية وتقنية وسياسية، منها ضرورة توافر وجود مناخ سياسي صالح إلجراء 
االنتخابات  أن  مبينا  االنتخابات،  بنتائج  والمواطنين  الليبيين  القادة  يقبل  وأن  االنتخابات، 
الرئاسية مثاًل والتي لم تحدث قط، تحتاج لقانون ينظمها، كما أن االنتخابات النيابية بحاجة 

لذلك أيًضا رغم تكرارها مرتين.
عمل  خطة  من  جزء  وهي  االنتخابات  عن  بديل  ال  أنه  ليبيا،  إلى  األممي  المبعوث  وأكد 
ضرورة  على  مشددا  أخرى،  مرة  االنتخابات  هو  فالبديل  فشلها  حال  وفي  األممية،  البعثة 
إلى  باإلضافة  السيولة،  نقص  كمشكلة  المعيشية  باألمور  تهتم  مستقلة  حكومة  تشكيل 
العليا  الوطنية  المفوضية  أن  إلى  سالمة،  غسان  وصيانتها.وأشار  العامة  المؤسسات  وضع 
لالنتخابات وجدت مستقلة وتعمل بمهنية واستقاللية مؤكًدا أن ما قامت به المفوضية عمل 

كبير، وأن السنوات القادمة سوف تثبت ذلك.
ومن أجل إنجاح االنتخابات، أطلقت البعثة األممية مشروًعا جديًدا للمساعدة االنتخابية 
في ليبيا بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يحمل عنوان »تعزيز االنتخابات من أجل 
الشعب الليبي«.ويهدف المشروع بحسب البعثة إلى تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا 
مع  يتماشى  بما   ،2018 في  المتوقعة  االنتخابية،  العمليات  إدارة  على  ليبيا  في  لالنتخابات 

أفضل الممارسات والمبادئ المعترف بها دوليا.
وقال تقريٌر لألمين العام لألمم المتحدة، في فبراير 2018، أّن المشروع حصل على تمويل 
يزيد على عشرة ماليين دوالر من االتحاد األوروبي وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا.ولفت 
العام  في  االنتخابات  إلجراء  بالتحضيرات  يتعلق  فيما  كبير  »تقدم  إحراز  إلى  العام  األمين 
وغيرها  الوطنية  لالنتخابات  العليا  للمفوضية  الدعم  األممية  البعثة  قدمت  حيث   ،»2018
من الكيانات الرسمية الليبية، مشيًرا إلى إنشاء البعثة األممية بالتعاون مع شركاء دوليين 
الناخبين  بتسجيل  معنية  عمل  فرق  ثالثة  االنتخابية،  المساعدة  تقديم  مجال  في  يعملون 
والتوعية العامة والتشريعات االنتخابية من أجل تنسيق جهود المجتمع الدولي دعًما للعملية 
االنتخابية، كما جرى تنظيم حلقات عمل لمناقشة مشروع القانون االنتخابي بهدف تقديم 

الدعم لوضع صيغة نهائية لقانون االنتخابات.
وفي مقابل كل ذلك، بدا واضحا أن الطريق نحو االنتخابات ليس سهال وسط تعقيدات 

إنضاف  الفرقاء،  بين  سياسية  وخالفات 
كشف  الذي  الكبير  األمني  التهديد  إليها 
استهدف  الذي  اإلرهابي،  الهجوم  عنه 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  مقر 
الليبية طرابلس،  بالعاصمة  الشعال،  بغوط 
العديد  أوقع  والذي  مايو/أيار2018،  مطلع 
في  وتسبب  وجريح  قتيل  بين  الضحايا  من 

وسط  سهال  ليس  االنتخابات  نحو  الطريق  أن  واضحا  بدا 
تعقيدات وخالفات سياسية بين الفرقاء.
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إحداث دمار كبير في مقر المفوضية بحسب ما نقلت وسائل اإلعالم.
وإمكانية  المقبل  االنتخابي  االستحقاق  مصير  حول  عدة  تساؤالت  الهجوم  وأثار 
فشله، بعدما تسبب في أضرار مادية كبيرة إلى جانب األضرار النفسية والتي تعد قاصمة 
التأثير، بمحاولة ضرب حماسة الليبيين في الذهاب إلى صناديق االقتراع قبل نهاية العام 
الجاري.كما ألقى الضوء على مدى قدرة ليبيا على تأمين االنتخابات القادمة في ظل المخاطر 

األمنية الكبيرة، ليعيد بذلك األصوات المطالبة بتأجيل هذا االستحقاق.
لكن هذه المخاوف سرعان ما تبددت، مع اجتماع باريس، في أواخر مايو/أيار 2018، الذي 
شارك فيه كلًّا من فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، والقائد العام للجيش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر، إضافة إلى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري، 
 الليبية على العمل معا لتنظيِم 

ِ

رئيس مجلس الدولة الليبي.والذي اتفقت خالله أطراُف األزمة
انتخاباٍت تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون األول/ديسمبر.

ويرى قادة اوروبا في استقرار ليبيا خطوة رئيسية لمواجهة التهديدات الجهادية والهجرة 
بعد أن تحولت ليبيا إلى نقطة انطالق لمئات اآلالف من االفارقة الذين يسعون للوصول إلى 
أوروبا.وقال مبعوث االمم المتحدة الي ليبيا غسان سالمة لوكالة فرانس برس »أنا متفائل«، 
وذلك بعد انتهاء المباحثات التي وصفها بأنها »تاريخية« ألنها جمعت بين األطراف الليبية 

الرئيسية باإلضافة إلى دول المنطقة ألول مرة.
ورغم التفاؤل الذي أعقب اتفاق باريس، فإن األوضاع األمنية المتردية والمخاوف من تجدد 
التي  المسلحة  الجماعات  المتصارعة وتحركات  األطراف  بين  التوتر  تواصل  القتال في ظل 

تنذر بمزيد من التصعيد، سرعان ما دفعت 
سالمة،  غسان  ليبيا،  إلى  األممي  بالمبعوث 

للتشكيك في إمكانية إجراء االنتخابات.
مجلس  إلى  قدمها  إحاطة  جلسة  فخالل 
مغلقة،  تلفزيونية  دائرة  عبر  الدولي  األمن 
إنه   ، سالمة  قال   ،2018 يوليو   16 االثنين 
ليبيا  في  انتخابات  إجراء  الحكمة  من  »ليس 
أن  إلي  الراهنة«.مشيرا  الظروف  ظل  في 
»البلد يغرق أمامنا والوضع الراهن ال يمكن 
أن يستمر«. لكنه رأى في المقابل، أن »البعثة 
الداخل  في  للحوار  منبرا  هيأت  األممية 

الليبي«.
المجلس  رئيس  باسم  المتحدث  وقال 

الرئاسي، محمد السالك، في تصريح لوكالة »سبوتنيك«، إن »ما قاله المبعوث األممي الخاص 
إلى ليبيا غسان سالمة، عن صعوبة إجراء االنتخابات يأتي في سياق طبيعي نظرا للظروف 
التي تشهدها البالد من انقسام سياسي ومؤسساتي، ولذلك جددنا الدعوة لكل األطراف 
الظروف  لتهيئة  المؤسسات  الخصومات وتوحيد  السياسية والتسامي عن  الخالفات  لتجاوز 

إلجراء االنتخابات في موعدها، وفقا لمخرجات اتفاق باريس في مايو/أيار الماضي«.
وفي أغسطس 2018، أعاد مبعوث األمم المتحدة في ليبيا، غسان سالمة، تأييده إلجراء 
بذلك«  واألمني  القانوني  الوضع  »يسمح  أن  ضرورة  على  شدد  لكنه  ليبيا،  في  االنتخابات 
وفق ما نشرته بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع »تويتر«.وتحدث 
سالمة على ثالثة ضمانات إلجراء تلك االنتحابات تتمثل في »الحاجة إلى قانون تستند إليه«، 
قبول  »تحتاج  وثالًثا  شؤونها«،  في  التدخل  يتم  ال  بحيث  يناسبها  أمني  »وضع  إلى  باإلضافة 

نتائجها التي تسبق عملية إجرائها«.
إجراء  حول  ليبيا،  في  محموم  إيطالي  فرنسي  صراع  السطح  على  طفى  أخرى،  جهة  من 
االنتخابات في هذا البلد الذي يعتبره الطرفان منطقة مصالح ونفوذ هامة.فبينما أصرت 
باريس،  اتفاق  لعرقلة  واجهة  من  أكثر  على  روما  تحركت  لالنتخابات،  الذهاب  على  فرنسا 
حيث اعتبرت وزيرة الدفاع اإليطالية إليزابيتا ترينتا، أنه »من الخطأ في ليبيا إجراء انتخابات 
قبل إتمام المصالحة«.وأضافت خالل لقائها بفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، في 
الشاملة،  المصالحة  »التعجيل في إجراء االنتخابات قبل استكمال عملية  أن  الماضي،  يوليو 

سيضر ليبيا وإيطاليا، وعلى الجميع تفهم ذلك«، وفق وكالة األنباء اإليطالية »آكي«.

رغم التفاؤل الذي أعقب اتفاق باريس، فإن األوضاع األمنية 
المتردية والمخاوف من تجدد القتال في ظل تواصل التوتر 
المسلحة  الجماعات  وتحركات  المتصارعة  األطراف  بين 
التي تنذر بمزيد من التصعيد، سرعان ما دفعت بالمبعوث 
ليبيا، غسان سالمة، للتشكيك في إمكانية  األممي إلى 

إجراء االنتخابات.
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االنتخابات  إجراء  أن  كونتي،  جوزيبي  اإليطالي  الوزراء  رئيس  اعتبر  ذلك،  وقبل 
السياسية  الفوضى  2018، سيزيد من  األول  الـ10 من ديسمبر/كانون  الليبية في 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  »أخبرت  إعالمي:  تصريح  في  كونتي  البالد.وقال  في 
خالل قمة مجموعة السبعة، أن هدفنا ليس تنظيم انتخابات بليبيا في ديسمبر المقبل، كما 

يريد )ماكرون(، بل استقرار البالد«.
التحركات اإليطالية، لقطع الطريق أمام التحركات الفرنسية في الملف الليبي، امتدت إلى 
اإلعالن عن تنظيم مؤتمر دولى حول ليبيا فى صقلية خالل النصف األول من نوفمبر المقبل.
للمؤتمر، حيث تسعى روما  الدولي  الدعم  وترافق هذا اإلعالن مع تحركات سريعة لحشد 
لجمع أغلب الفاعلين في الملف الليبي لترجيح الكفة لصالحها في ليبيا في مواجهة فرنسا، 

وخاصة في ظل الدعم األمريكي للرؤية اإليطالية.
وأثر التنافس بين القوى الدولية، وخاصة الصراع اإليطالي-الفرنسي، على البعثة األممية 
بشكل كبير، وأكد مراقبون أن البعثة األممية في ليبيا ضعيفة، أمام تجاذبات القوى الدولية 
واعتبر  الداخل.  المختلفة في  األطراف  أطماع  أمام  الليبي وكذلك  الملف  المصالح في  ذات 
محاولة  الماضي،  يوليو  مطلع  سالمة  لغسان  نائبا  ويليامز،  ستيفاني  تعيين  أن  الكثيرون 
البعثة  ليبيا، والذي صعب مهمة  الفرنسي اإليطالي على  التنافس  أميركية لتخفيض حدة 
اندلعت  التي  المسلحة  االشتباكات  ومثلت  بالبالد.  العاصفة  لألزمة  تسوية  إليجاد  األممية 

أغسطس/آب   26 األحد  ليل  من  بداية 
الماضي، في العاصمة الليبية طرابلس، بين 
الميليشيات المسلحة والتي اعتبرت بحسب 
المراقبين األعنف منذ سنوات، دليال جديدا 
على تردي األوضاع األمنية في البالد.وألقت 
الضوء على تغول الميليشيات في طرابلس، 

وعجزالحكومة عن فرض األمن واإلستقرار.
األمم  مبعوث  االشتباكات  هذه  ودفعت 
للتشكيك  سالمة  غسان  ليبيا  إلى  المتحدة 
البلد  هذا  في  انتخابات  تنظيم  إمكانية  في 
العنف  أعمال  بسبب  وذلك  ديسمبر،  في 
والتأخير في العملية التشريعية.وقال سالمة 

في مقابلة مع »فرانس برس«، مساء السبت 29 سبتمبر/أيلول، »ما زال هناك عمل هائل يجب 
العاشر من كانون األول/ديسمبر«، معتبرا أن  القيام به. قد ال نتمكن من االلتزام بموعد 
أي اقتراع ال يمكن أن يجرى قبل »ثالثة أو أربعة أشهر«.وأضاف سالمة إن أعمال العنف وأزمة 
سياسية واقتصادية مستمرة تجعل برنامج باريس لالنتخابات »صعبا وكذلك ألسباب أخرى«.
مشيرا إلى إن »االستفتاء يمكن أن يجرى قبل نهاية العام« واالنتخابات يمكن أن تنظم خالل 

»ثالثة أو أربعة أشهر« إذا سمحت الظروف األمنية بذلك.
ظل  في  اإلنتخابات  لخيار  الذهاب  من  مترددة  باتت  األممية  البعثة  أن  مراقبون،  ويرى 
األوضاع األمنية المتردية وخاصة في العاصمة الليبية، التي تسيطر عليها الميليشيات وسط 
عجز حكومي عن كبح جماحها.وفي حوار أجرته معه »الحياة« اللندنية:وصف رئيس بعثة األمم 
المتحدة إلى ليبيا، غسان سالمة، وضع حكومة السراج »بالصعب«، وقال سالمة، »نحن أمام 
حالة سريالية، فالناس لديهم سالح، والميليشيات لديها سالح ثقيل ومتوسط، ولكن الدولة 
عاجزة عن أن تكون لديها أجهزة مسلحة بسبب العقوبات المفروضة على البالد«. وكانت 
بعثة األمم المتحدة في ليبيا، قد وجهت، في أغسطس الماضي، للمرة األولى اتهامًا علنيًا 
ونادراً لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج بالتواطؤ عبر وزارة داخليتها مع هذه 
الميليشيات. لكن الكثير من المتابعين للشأن الليبي، يرون أن هذه الخطوة متأخرة للغاية، 
المليشيات  إرهاب  التي تسود طرابلس بسبب  الفوضى  لمنع  تتم مبكرا  أن  األفضل  وكان 

المسلحة للمدنيين األبرياء.
 وبعد سنوات طويلة، لم يجد الليبيون توازنهم النهائي بعد، مع توصل مأساة الصراع 
صندوق  أن  مراقبون،  يوم.ويرى  بعد  يوما  وصعوبة  تعقيدا  األمور  تزيد  التي  المسلح 
االقتراع قد يوحد ليبيا، ولكنه على األرجح قد يمزقها أكثر، فاالنتخابات السلمية تحتاج إلى 

نضج سياسي وتفعيل للمؤسسات العاملة وهياكل الدولة األمنية لخدمة الشعب.

إجراء  حول  ليبيا،  في  محموم  إيطالي  فرنسي  صراع 
االنتخابات في ليبيا، أثر بشكل كبير على البعثة األممية، 
تجاذبات  أمام  ضعيفة،  المراقبين  بحسب  باتت  التي 
وكذلك  الليبي  الملف  في  المصالح  ذات  الدولية  القوى 

أمام أطماع األطراف المختلفة في الداخل.
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,,
شريف الزيتوني

عندما أعلن في باريس في شهر مايو الماضي بحضور مختلف األطراف الليبية المتنازعة عن ضرورة 
استحالة  تؤكد  البالد  في  للواقع  المتابعين  أغلبية  كانت   ،2018 العام  نهاية  قبل  االنتخابات  إجراء 
المسألة بالنظر إلى عدة ظروف سياسية وأمنية ال يمكن معها الحديث عن أي تطور إيجابي، وزاد من 
التي  العاصمة طرابلس من أحداث مأساوية منذ أغسطس أكدت عمق األزمة  تعقيدها ما شهدته 
تعانيها ليبيا، ال يمكن معها الحديث عن انتخابات أصبح معروفا لدى الجميع أنها رغبة خارجية أكثر 

منها فهما لواقع البالد.

بعد أشهر من االستعداد لها

المليشيات تؤجل حلم 
االنتخابات الليبية
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مايو  أواخر  باريس  لقاء  بعد 
التصريحات  تكررت  الماضي، 
ليبيا  في  االنتخابات  إجراء  ضرورة  حول 
بالبالد  تعصف  التي  األزمة  من  للخروج 
معمر  العقيد  بنظام  اإلطاحة  منذ 
تسببت  أحداث  من  أعقبته  وما  القذافي 
الليبيون  مازال  أهلية  حرب  اندالع  في 
فوضى  من  اليوم  إلى  تبعاتها  يعانون 
أمنية وانقسام سياسي وانهيار اقتصادي 
وغيرها من اإلشكاليات التي ال تعرف لها 
الفاعلون  أجمع  حيث  اليوم.  إلى  حلول 
الدوليون أنه ال إمكانية لتحريك العملية 
التي  السلمية  إطار  خارج  السياسية 
إلى  مشيرين  االنتخابات.  عبر  تتحقق 
الضامن  هو  السياسي  االستقرار  أن 
التي  اإلرهابية  التهديدات  لمواجهة 

أثرت على البالد خالل سنوات »الثورة«.
قاله  ما  وأهمها  التصريحات  بين  من 
سالمة  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث 
في لقاء من عدد من المنظمات في مدينة 
ستجرى  الليبية  االنتخابات  إن  مصراتة، 
كانت  مهما   ،2018 العام  نهاية  قبل 
الظروف، فيما يفهم منه إخضاع الليبيين 
الظروف  كانت  وإن  حتى  الواقع  لألمر 
سالمة  أكد  حيث  لذلك،  مالئمة  غير 
األمم  عمل  »خطة  أن   2017 نوفمبر  في 
األطراف  تتوافق  أن  إلى  المتحدة تهدف 
البالد  شؤون  تدير  حكومة  على  الليبية 
األوضاع  االنتخابات، ومعالجة  إجراء  حتى 
في  المتفاقمة  واإلنسانية  االقتصادية 
إلى  التوصل  يتم  لم  لو  وحتى  ليبيا. 
ستجرى  التنفيذية،  بشأن السلطة  اتفاق 
نفس  وهو   .»2018 عام  في  االنتخابات 
من  مؤخرا  المعلن  الفرنسي  الموقف 

لمشروع  الرئيسي  المهندس  سالمة  غسان 
أخرى،  وقوى  فرنسا  من  مدعوما  االنتخابات 
متراجعا  الماضي،  أغسطس  في  نفسه  وجد 
عاشت  أن  بعد  السابق،  في  قاله  ما  كل  عن 
أن  أثبتت  دموية  أحداثا  طرابلس  العاصمة 

سلطة المليشيات أقوى من أي سلطة أخرى.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول، بأن »فرنسا ستواصل 
استمرارية  لضمان  وشركاؤها؛  هي  المتحدة،  واألمم  الليبية  السلطات  جهود  دعم 

العملية السياسية وخاصة إجراء االنتخابات بنهاية العام«.
االنتخابات  بعد  ما  مرحلة  عن  تتحّدث  المواقع  عديد  بدأت  المفاوضات  تلك  بعد 
اإلشكاليات  ناحية  من  أو  الحلول  ناحية  من  سواء  تفرزها  أن  يمكن  التي  والمخرجات 
المتوقعة. وفي الواقع أن إجراء االنتخابات لم يكن هدفا لألطراف الخارجية فحسب بل 
هناك رغبة حقيقية حتى من طرف الشعب الليبي الذي أرهقته سنوات الحرب الطويلة، 
يمكن  وما  أزمتها  من  للبالد  فعلي  إخراج  أجل  من  ينتظرون  الليبيين  أن  الفرق  لكن 
أن يعقبها من انفراجة على كل المستويات في حين أن األطراف الخارجية ومن بينها 
مهما  حال  منه  أكثر  تعسفيا  يكون  أن  يمكن  بقرار  التسريع  يريدون  األممية  البعثة 

كانت سلطتها على األطراف المتنازعة على األرض.
يشار إلى أن اإليطاليين كانوا عكس جميع األطراف الخارجية لديهم رؤيتهم الخاصة 
حول الملف من بينها موقفهم من االنتخابات التي يرفضون إجراءها في الوقت الذي 
تتحدث عنه البعثة األممية. إيطاليا بالتأكيد لها منطقها الخاص الموجه نحو االقتصاد 
في  إليها  تستند  التي  الحجج  لكن  فرنسا  جارتها  مع  واضحة  منافسة  في  باألساس 

https://www.facebook.com/UNSMIL/posts/1447755161940862?__xts__%5B0%5D=68.ARAqig6FqLkmytZ3Nivih6nLrwLbSb5OmDgw045z4lJWX1V7YgJ09Q4OublSnwmpNGSIitOF01x_fngmK38X23T7hKxjrM03W6kldeW3zveCGWYvsNo9XdRgQz5UpH6OonTBksuFPnZi6eYsF9AXQoaY49iLLtm8nVXGt1WJZ_pTfoWwHBIS_Q&
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حجج  هي  االنتخابات  إجراء  رفض 
العديد  االعتبار  بعين  تأخذ  واقعية 

من الظروف األمنية باألساس.
عن  الحديث  أصبح  الفترة  تلك  في 
المفوضية  من  حثيثة  استعدادات 
العليا لالنتخابات الليبية التي انطلقت 
في عمليات التسجيل و«قطعت شوطا 
الحدث،  لهذا  اإلعداد  في  كبيرا 
مراكز  من  عدد  بتركيز  قامت  حيث 
كما  ليبية،  مدن  عدة  في  االنتخاب 
الناخبين  تسجيل  عملية  بدأت 
دول  عدة  وأعلنت  أسبوعين،  منذ 
إجراء  ضرورة  في  ملحة  رغبة  غربية 
االنتخابات، وقامت بتقديم دعم مالي 
بدأ  كما  المقبلة«.  االنتخابية  للعملية 
التي يمكن  الشخصيات  الحديث عن 
أن تترشح لذلك االستحقاق وما الدور 

الذي يمكن أن تلعبه في مستقبل ليبيا. بل تم التسويق أيضا إلى أن العملية قد 
تعيد أطرافا فاعلة في نظام القذافي إلى الواجهة. لكن الواقع بعد ذلك أثبت أن ما 

تم العمل عليه هو مجرد قفزة متسرعة بعيدة عن واقع البالد المنقسم.
في تصريح لموقع سبوتنيك الروسي في يونيو الماضي عدد المحلل السياسي 
الليبي سعد مفتاح العكر مجموعة أسباب تعطل إجراء االنتخابات معتبرا أن تعامل 
الشرعية«،  لخلق  وسيلة  وليس  هدفا  »بوصفها  كان  االنتخابات  مع  الغربية  القوى 
يوليو/تموز   7 في  الليبي  الوطني  المؤتمر  انتخابات  شهدت  ليبيا  »أن  إلى  مشيرا 

عندما أعلن في باريس في شهر مايو الماضي 
المتنازعة  الليبية  األطـــراف  مختلف  بحضور 
العام  نهاية  قبل  االنتخابات  إجراء  عن ضرورة 
في  للواقع  المتابعين  أغلبية  كانت   ،2018
البالد تؤكد استحالة المسألة بالنظر إلى عدة 

ظروف سياسية وأمنية.

https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2017/12/19/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807211033989573-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-/
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2014، غير أن تلك االنتخابات لم تعزز  النواب عام  انتخابات مجلس  2012، وبعدها 
سوى لالنقسام و الفرقة، ولم تساهم في وجود مؤسسات تتمتع بمصداقية من جميع 

األطراف والقوى السياسية«.
العكر أشار في ذلك التصريح إلى أن حالة االنقسام تمنع إجراء أي عملية سياسية 

تعيش  حيث  القريب،  المستقبل  في 
تحت  الدولة  في  الرئيسية  المؤسسات 
لها  منها  واحدة  كل  مزدوجة  قيادات 
أفق  وجود  وعدم  معّين  لطرف  والؤها 

لتوحيدها.
الرئيسي  المهندس  سالمة  غسان 
فرنسا  من  مدعوما  االنتخابات  لمشروع 
أغسطس  في  نفسه  وجد  أخرى،  وقوى 
قاله  ما  كل  عن  متراجعا  الماضي، 
العاصمة  عاشت  أن  بعد  السابق،  في 
سلطة  أن  أثبت  دموية  أحداثا  طرابلس 
أخرى.  سلطة  أي  من  أقوى  المليشيات 
عشرات  مقتل  إلى  األحداث  أدت  حيث 
بث  إلى  باإلضافة  المئات  وجرح  الليبيين 
المواطنين.  صفوف  في  الرعب  من  حالة 
براس  فرانس  لوكالة  له  تصريح  ففي 
األمم  مقر  في  إحاطته  تقديم  خالل 
المتحدة قال الدبلوماسي اللبناني نهاية 
الكثير  إنه »ال زال هناك  سبتمبر الماضي 
من  نتمكن  ال  قد  به.  القيام  يتعين  مما 
احترام تاريخ 10 كانون األول«، مشيرا إلى 
تبعد  واألمنية قد  السياسية  األوضاع  أن 
أربعة  أو  ثالثة  من  أكثر  إلى  االنتخابات 

أشهر.

التصريحات  تكررت  الماضي،  مايو  أواخر  باريس  لقاء  بعد 
األزمة  من  للخروج  ليبيا  في  االنتخابات  إجراء  ضرورة  حول 
معمر  العقيد  بنظام  اإلطاحة  منذ  بالبالد  تعصف  التي 
حرب  اندالع  في  تسببت  أحداث  من  أعقبته  وما  القذافي 

أهلية مازال الليبيون يعانون تبعاتها إلى اليوم.

نحو  الموجه  الخاص  منطقها  لها  بالتأكيد  إيطاليا 
فرنسا  جارتها  مع  واضحة  منافسة  في  باألساس  االقتصاد 
االنتخابات  إجراء  إليها في رفض  التي تستند  الحجج  لكن 
الظروف  من  العديد  االعتبار  بعين  تأخذ  واقعية  حجج  هي 

األمنية باألساس.
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,,
رامي التلغ

كانت الفترة الماضية في ليبيا مليئة باألحداث والوقائع السياسية التي زاد البعض منها حدة الصراع 
في البالد، مما دفع العديد من األطراف المحلية والدولية إلى السعي من أجل الوصول إلى حلول للمأزق 
المبادرات  من  العديد  بطرح  اتسم  والذي  سنوات،  سبع  من  أكثر  منذ  البالد  تعيشه  الذي  السياسي 
رئاسية  انتخابات  إجراء  بينها  من  الليبية،  لألزمة  حلول  إليجاد  والخارجية  الداخلية  األطراف  بعض  من 

وبرلمانية.

االنتخابات الليبية..

تسلل روسي

وسط صراع القوى الغربية
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إال أن هذا الرهان مّثل مجاال للصراع الغربي إذ تضاربت وجهات النظر إثر لقاء 
الصدد،  هذا  وفي  المستمر.  التجاذب  هذا  موضوع  اإلنتخابات  مثلت  و  باريس 
وصفت صحف أجنبية أن منافسة حادة تدور بين إيطاليا وفرنسا، فيما يخص ليبيا، 
من  الفرنسية  السلطات  ترينتا،  إليزابيتا  اإليطالية،  الدفاع  وزيرة  حذرت  وقت  في 
بالدها  أن  مؤكدة  الطبيعية،  بالموارد  الغنية  للدولة  الداخلي  الشأن  في  تدخلها 
هي الدولة القادرة على قيادة الدولة الليبية وأن القيادة بيد »إيطاليا« فيما يتعلق 

بالحالة الليبية.
السياسية  األجندة  بوضوح  تعارض  إيطاليا  أن  إلى  »الستامبا«  صحيفة  وأشارت 
تؤدي  ال  قد  انتخابات  وتنظيم  ليبيا  في  ماكرون  الفرنسي  الرئيس  وضعها  التي 
إلى أن »ماكرون قام بتهميش مصراتة وقادة  إال إلى مزيد من الفوضى، مشيرة 
المليشيات في طرابلس من خالل مبادرته األخيرة«. وأوضحت أن روما تريد اعتماد 
معسكرين  وجود  إلى  مشيرة  اقتراع،  أي  قبل  محددة  خطوات  واتخاذ  الدستور 
دوليين في إدارة األزمة الليبية، األول تقوده فرنسا، ويدعم خطة ماكرون للسيطرة 
على الوضع، أما اآلخر فتديره إيطاليا وهو مناهض لحفتر، في حين ال يزال الموقف 
األمريكي غير واضح. ودعت الصحيفة إلى إرساء تحالف عملي وفعلي بين الواليات 
العملية  ليبيا والتصدي لسعي فرنسا، توجيه  الوضع في  المتحدة وإيطاليا إلدارة 

السياسية في البالد وإزاحة إيطاليا وضرب مصالحها.
الدور  وتقزيم  الليبي  المشهد  في  دورها  مساحة  بزيادة  فرنسا  واستمرت 
والذي  باريس،  في  الماضي،  مايو   29 في  عقد  الذي  الثاني  اللقاء  بعد  اإليطالي، 

ضم قائد الجيش الليبي المشير، خليفة 
فايز  الوفاق،  حكومة  ورئيس  حفتر، 
عقيلة  النواب،  مجلس  ورئيس  السراج، 
للدولة،  األعلى  المجلس  صالح، ورئيس 
خريطة  مسودة  لوضع  المشري،  خالد 
تاريخ  ليأتي  االنتخابات،  نحو  طريق 
متزامنًا  باريس،  في  الليبية  القمة  عقد 
السياسي  الفراغ  انشغال روما بحالة  مع 

وضعها  التي  السياسية  األجندة  بوضوح  تعارض  إيطاليا 
الرئيس الفرنسي ماكرون في ليبيا وتنظيم انتخابات قد 

ال يؤدي إال إلى مزيد من الفوضى.
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االنتقالي.
وتواصل الصراع الفرنسي اإليطالي مع بدء »الحرب الكالمية بين فرنسا وإيطاليا« 
بشأن اجتماع باريس، الذي اعتبرته صحف إيطالية محاولة فرنسية لالستفادة من 

احتياطات ليبيا الهائلة من النفط والغاز على حساب إيطاليا.
يشير مراقبون أنه خالل أيام معدودات تلقت الخطة الفرنسية في ليبيا ضربتين 
موجعتين، األولى الدعم األمريكي لروما، التي تفضل التريث في إجراء االنتخابات 
إلى ما بعد 2018، والثانية إخفاق مجلس النواب في طبرق )شرق(، في المصادقة 

على مشروع قانون االستفتاء على الدستور، في شهر أغسطس.
إيطاليا  من  كال  فرنسية  صحف  اتهمت  المعقد،  الجدلي  الوضع  هذا  وأمام 
والواليات المتحدة األمريكية بمحاولة قلب الطاولة على الخطة الفرنسية واألممية 

لحل األزمة في ليبيا.
بعد جلستين غير ناجحتين، تمّكن مجلس النواب الليبي في طبرق من التوافق 
حول مشروع قانون االستفتاء على الدستور، على أن يتم تعديل المادة السادسة 
التشريعية  االنتخابات  تأجيل  عمليًا  يعني  ما  وهو  القادم.  األضحى  عيد  بعد  فيه 

والرئاسية إلى أمد غير ُمسّمى لحين إتمام االستفتاء على الدستور.
السياسي  الوضع  أن  ويعتبر مراقبون 
اإليطالية  الرؤية  اتجاه  الليبي يسير في 
ولو بشكٍل مؤقت. تصريحات المتحّدث 
الليبي األخيرة حول  باسم قائد الجيش 
اتجاهات  ثالثة  على  روسي  دعم  طلب 
نهاية  االنتخابات  إنجاز  دعم  هو  أولها 
هذا العام، ورفع حظر التسّلح عن ليبيا، 
التركي  القطري  اإليطالي  الدور  ووقف 
تصريحات  هي  الليبي،  الداخل  في 

يرى مراقبون أن الموقف الروسي سيكون له وزن كبير في 
إلرتبطاته  نظرا  ليبيا  في  السياسية  العملية  وجهة  تحديد 

الوثيقة بأطراف قوية في الداخل الليبي.

اتهمت صحف فرنسية كال من 

إيطاليا والواليات المتحدة 

األمريكية بمحاولة قلب الطاولة 

على الخطة الفرنسية واألممية 

لحل األزمة في ليبيا.
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تدّخل  إلى  تؤّشر  قد 
روسي قريب في األزمة 
هذا  حجم  يبقى  لكن  الليبية، 
التدّخل رهنًا للتطّورات اآلنية، 
خاصة أن بريطانيا قد تدخل 
هذه  خط  على  وقت  أي  في 
تقديم  بعد  خاصة  األزمة 
طرابلس  في  الوفاق  حكومة 
طلبًا رسميًا للندن الستقدام 
عسكريين  مدّربين 
بريطانيين لتدريب الوحدات 

التابعة لها.
عن  إعالمية  تقارير  نقلت 
العميد أحمد المسماري طلب 
الليبي بضرورة  قوات الجيش 
أن  إلى  مشيرة  روسيا،  تدخل 
الناطق الرسمي باسم القيادة 
المسلحة  للقوات  العامة 
الليبية طالب بتدخل الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين لحل 
الجيش  ودعم  الليبية  األزمة 

الليبي.
اإلعالمى  المكتب  وقال 
العسكري  للمتحدث  التابع 
إن  صحفي،  بيان  في  الليبي، 
باسم  الرسمي  المتحدث 
القائد العام للقوات المسلحة 
بالتدخل  الليبية طالب روسيا 
عبر  مواقف،  ثالثة  طريق  عن 
الحظر  لرفع  المتحدة  األمم 
الوطني  الجيش  تسليح  عن 
القيادة  تمثله  الذي  الليبي 
فرنسا  مبادرة  ودعم  العامة، 
ليبيا،  في  انتخابات  وإجراء 
ومناقشة دور إيطاليا المشبوه 
في تدخلها في الشأن الليبي.

وزير  قال  اإلطار،  نفس  في 
سيرغي  الروسي  الخارجية 
مؤتمر  في  قال  الفروف 

تلقت  معدودات  أيام  خالل  أنه  مراقبون  يشير 

موجعتين،  ضربتين  ليبيا  في  الفرنسية  الخطة 

األولى الدعم األمريكي لروما، التي تفضل التريث 

والثانية   ،2018 بعد  ما  إلى  االنتخابات  إجراء  في 

المصادقة  في  طبرق،  في  النواب  مجلس  إخفاق 

على مشروع قانون االستفتاء على الدستور.

صحفي مشترك مع نظيره اإليطالي إينسي ميالنيزي في موسكو إن بالده مقتنعة 
بتحديد  للليبيين  ستسمح  التي  للجميع  المقبولة  المداخل  عن  البحث  بضرورة 
مصير بالدهم عبر الحوار الوطني بأنفسهم، معلنًا إستعداد بالده للمساعدة في 
تسوية األزمة في هذه المنطقة بطرق سياسية ودبلوماسية وفق قواعد القانون 
دعي  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  أن  ميالنيزي  ،أفاد  جهته  ومن  الدولي. 
للمشاركة في المؤتمر حول ليبيا الذي سيعقد في الـ12 والـ13 من نوفمبر المقبل 

في مدينة باليرمو اإليطالية.
ويرى مراقبون أن الموقف الروسي سيكون له وزن كبير في تحديد وجهة العملية 

السياسية في ليبيا نظرا إلرتبطاته الوثيقة بأطراف قوية في الداخل الليبي.
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,,
حسين مفتاح

منذ منتصف العام الماضي بدأت األصوات تتعالى بضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 
ليبيا للخروج من حالة االنسداد السياسي الذي تعاني منه البالد، بعد توالي الفشل والتسليم بعدم 
جدوى نتائج االتفاق السياسي الذي لم يفض إلى حل لألزمة المتفاقمة التي تعاني منها البالد، وكانت 
بداية الحديث عن إجراء انتخابات عندما أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز 
السراج، في منتصف يوليو سنة 2017  مقترحا لخريطة طريق للخروج من األزمة بالبالد، تضمنت 
تسع نقاط في مقدمتها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة كان يفترض أن تجرى في شهر 

مارس الماضي.

إرث القذافي.. سالح لخوض 

غمار أول انتخابات
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العمل  “خطة  سالمة،  غسان  ليبيا  إل  األممي  المبعوث  طرح  سبتمبر  شهر  وفي 
من أجل ليبيا” أمام االجتماع الدولي رفيع المستوى الذي ُعقد بمقر األمم المتحدة 
ثالث  الخطة  وتضمنت  غوتيريس،  أنطونيو  العام  األمين  برئاسة  نيويورك  في 
األممية،  الخطة  إعالن  “في غضون سنة من  أنه  األخيرة منها على  مراحل، تنص 
إجراء استفتاء العتماد  للعملية، ويشمل ذلك  النهائية  المراحل  إلى  الوصول  يجب 
نهاية  يكون  وبرلمان،  رئيس  انتخاب  الدستور،  إطار  وفي  ذلك  يلي  الدستور، 

المرحلة االنتقالية”.
الناخبين  تسجيل  عملية  فتح  عن  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  وأعلنت 
وتحديث السجل االنتخابي، لمدة شهرين في بادئ األمر إال أنها مددت الفترة عدة 
مرات للتسجيل في الداخل ثم فتحت باب التسجيل في الخارج، بما في ذلك الدول 

التي لم يفتح فيها باب التسجيل في المرات السابقة مثل مصر وتونس.
وشهدت مرحلة التسجيل في سجالت الناخبين حضورا الفتا لشريحة كبيرة من 
أبناء الشعب الليبي المحسوبين على النظام الجماهيري »النظام السابق”، وهو ما 
اعتبرته العديد من المصادر سببا في العدد الكبير من المسجلين الذين تجاوزوا 

جديد  ناخب  ونصف  الميلون  سقف 
في  شاركوا  الذين  للمسجلين  إضافة 

االستحقاقات االنتخابية السابقة.
أنصار  بعض  أن  من  الرغم  وعلى 
االنتخابية  العملية  أن  يرون  ال  النظام، 
المناسب  الطريق  هي  تفاصيلها  بكل 
باعتبارها  الديمقراطية  للممارسة 
أن  إال  والتمثيل،  اإلنابة  على  مبنية 
في  الدخول  أن  على  اتفق  معظمهم 
العملية الساسية عن طريق االنتخابات 
عدد  جعل  ما  وهو  المناسب،  الخيار  هو 
السياسي والمسؤولين  العمل  من قادة 
اإلعالم  وسائل  وعملت  السابقين، 

حضورا  الناخبين  سجالت  في  التسجيل  مرحلة  شهدت 
الفتا لشريحة كبيرة من أبناء الشعب الليبي المحسوبين 
ما  وهو  السابق«،  »النظام  الجماهيري  النظام  على 
من  الكبير  العدد  في  سببا  المصادر  من  العديد  اعتبرته 

المسجلين.
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بـ  يعرف  ما  تيار  على  المحسوبة 
الدعوة  على  القذافي«  »أنصار 
الناخبين،  سجالت  في  التسجيل  إلى 
فيها  بما  الفضائية  القنوات  وأفردت 
في  كبيرة  مساحات  الجماهيرية  قناة 
ومتابعة  للدعوة  وإعالناتها  برامجها 

عملية التسجيل.
خالد  إقدام   أن  مراقبون  واعتبر 
اإلسالم  محامي  سيف  الزايدي 
جميع  إلى  دعوة  توجيه  على  القذافي، 
المبادرة  بضرورة  الليبي  الشعب  أبناء 
بمثابة  الناخبين  قوائم  في  بالتسجيل 
مباركة من نجل الزعيم الراحل لضرورة 
الزايدي  وقال  العملية،  في  المشاركة 
قنوات  عدة  بثتها  متلفزة  رسالة  في 
ليبيا  وقناة  الجماهيرية  منها  فضائية 
سنوات  سبع  مضي  بعد  »إنه   ،  24
الذي  اآلثم  الخارجي  التدخل  عجاف من 
شعبها  وأفقر  ومؤسساتها،  ليبيا  دمر 
السيادية،  ثرواته  واستنزف  وشرده 
ليبيا  وحول  االجتماعي،  نسيجه  ومزق 
وفقد  للحدود  العابر  لإلرهاب  بؤرة 
والعيش  واألمان  األمن  المواطن  فيه 
الكريم، فإنه يجب على الجميع التسجيل 
التابعة  بالمنظومة  الناخبين  قوائم  في 

للمفوضية العليا لالنتخابات.
مفتوحة:  رسالة  في  الزايدي  وأضاف 
وطنيا  استحقاقا  يعد  التسجيل  “إن 
مهمة  إضافة  ويمثل  الظروف،  أملته 
االنتخابات  في  سجلوا  الذين  لمساندة 
اليوم  يتطلعون  أغلبهم  وهم  السابقة، 
والعودة  والفوضى  العبث  من  للخالص 
أنه،  والتنمية”، مضيفا  االستقرار  لزمن 
“ال مجال اآلن لإلقصاء واحتكار السلطة 
تدمير  في  سببا  كانت  التي  القوى  من 
علي  تقتات  بلداً  منها  وجعلت  ليبيا 

أعلن  عندما  انتخابات  إجراء  عن  الحديث  بداية  كانت 

فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 

السراج، في منتصف يوليو سنة 2017  مقترحا لخريطة 

طريق للخروج من األزمة بالبالد.

الصدقات، والهبات والمعونات، الفتا إلى أنه بإثبات الحضور السياسي والتسجيل 
في منظومة الناخبين يتم قطع الطريق علي الخونة والعمالء وشذاذ اآلفاق، موجها 
من  الصفوف  والخارج  لرص  الداخل  في  الغيورة  الوطنية  القوى  جميع  إلى  دعوته 

أجل ليبيا”.
في  عنوة  استبعدوا  أو  بإرادتهم  قاطعوا  الذي  القذافي«  “أنصار  ويعتمد 
االستحقاقات االنتخابية السابقة عند دخولهم غمار العملية االنتخابية القادمة على 
إال  لمقداره  دقيقة  إحصائية  تتوفر  لم  وإن  والذي  يمثلونه،  الذي  السكاني  الثقل 
ما  إذا  انتخابية  أي عملية  في  للفوز  كافيا  ثقال  يمثل  أن  يمكن  اختالف كونه  ال  أنه 
تم التنسيق بين عناصره بشكل جيد، كما يعتمد على الرمزية التي يحملها سيف 
اإلسالم القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي تتفق العديد من 
التقارير المحلية والدولية بأن بإمكانه لعب دور سياسي بارز، بل ترشحه عدة أطراف 
ألن يلعب دورا قياديا في إدارة البالد إذا ما توفرت له فرصة المشاركة في العملية 
السياسية القادمة، وذلك لما يحضى به من شعبية كونه ابن القذافي الذي تؤيده 
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أعداد كبيرة من الشعب الليبي، إضافة لما يتميز به من قبول من مختلف األطراف 
السياسية بما في ذلك بعض الذين انخرطوا في أحداث فبراير، ولعل ما يزيد من 
رصيده هو فشل كل الذين تقلدوا مهام قيادة البالد خالل السبع سنوات الماضية.

وإن كانت تقف المطالبات القضائية المرفوعة من قبل محكمة الجنايات الدولية 
بإمكانه  بات  أنه  يرون  مراقبين   أن  إال  اإلسالم،  سيف  ترشح  طريق  في  كعقبة 
لما  أهميتها، ووفًقا  لها  سياسية  كقوة  المقبلة  الليبية  االنتخابات  في  المشاركة 
2017، فإن المراقبين أشاروا إلى أن قرار  »الجارديان« في ديسمبر  نشرته جريدة 
الدولية في  العدل  القذافي من قبل محكمة  المالحقة الصادر ضد سيف اإلسالم 
أحكام  وهي  طرابلس،  محكمة  من  باإلعدام  ضده  الصادر  اآلخر  والحكم   ،2011

صدرت غيابًيا، والقت انتقادات دولية واسعة. 
إن  للصحيفة  القادمة،  لالنتخابات  التحضير  عملية  من  قريب  دبلوماسي  وقال 
األحكام الصادرة ضد القذافي »لن تمنعه بالضرورة من المشاركة في االنتخابات«.  
وأضاف: »نحن ال نحدد من يقف في االنتخابات، واألمر متروك إلى الليبيين، وسيف 

اإلسالم لديه شعبية في الجنوب”. 
كما أن المبعوث األممي الى ليبيا غسان سالمة أكد في أكثر من مناسبة أن جميع 
القادمة والمشاركة فيها، في  الترشح لالنتخابات  الليبيين بال استثناء يستطيعون 

إشارة الى سيف االسالم القذافي وأنصار النظام الجماهيري.
وعلى الرغم من أن المؤشرات تذهب في أغلبها إلى أن أنصار النظام الجماهيري 
النجاح  أن  إال  ليبيا،  في  انتخابات  أي  بنتيجة  الظفر  في  كبير  نصيب  لهم  سيكون 
بين  والربط  الجيد  التنظيم  غياب  بينها  من  وعقبات  بمخاطر  محفوفا  سيكون 
المكونات المختلفة سياسيا، والتوزع الجغرافي للناخبين، وغياب التجربة االنتخابية 
صناعة  على  المنافسون  يعتمد  قد  الذي  الوقت  في  النظام،  أنصار  معظم  عن 
النظام  أنصار  عودة  رفض  باب  من  تتولد  سياسية  توجهات  على  مبنية  تحالفات 
أن  الطبيعية، كما  الظروف  بينها في  فيما  التوافق  غياب  الجماهيري حتى في ظل 
أذرعها  وراء  تقف  قد  ليبيا  في  المتنافسة  الدول  تمثلها  التي  الدولية  المنظومة 
المتمثلة في بعض األطراف التي تتسيد المشهد السياسي في ليبيا اليوم، وهذا 

ما يعني تقديم الدعم لها وترجيح كفتها.

على الرغم من أن بعض أنصار 
العملية  أن  يرون  ال  النظام، 
االنتخابية بكل تفاصيلها هي 
للممارسة  المناسب  الطريق 
مبنية  باعتبارها  الديمقراطية 
أن  إال  والتمثيل،  اإلنابة  على 
أن  على  اتفق  معظمهم 
الدخول في العملية الساسية 
عن طريق االنتخابات هو الخيار 

المناسب.
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,,
 رمزي زائري

 
لم يكن غسان سالمة األول الذي دعا الى تنظيم االنتخابات في ليبيا، إذ سبقه إلى ذلك عدة مبادرات 
من ناشطين سياسيين رأوا في االنتخابات المخرج من نفق مظلم على كّل األصعدة وضّيقت الخناق 
قيمة  تدهور  مع  جهة  من  األسعار  غالء  إرهاصات  أرهقته  الذي  البسيط  الليبي  المواطن  حياة  على 
الدينار الليبي 8 أضعاف من جهة ونقص السيولة من جهة أخرى. وهو الذي لمس في التوقيع على 

االتفاق السياسي نهاية لمرحلة الفوضى واالنقسام وبداية لمرحلة التحول واالستقرار.

هل تنجح دبلوماسية دول 

الجوار في حلحلة األزمة الليبية؟
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و في مبادرة تعد المحطة األهم واألبرز في مسار الحوار واالتفاق السياسي الليبي، 
 ،2017 21 سبتمبر  في  ليبيا غسان سالمة،  في  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  أعلن 
عن مبادرة األمم المتحدة بعنوان “خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا لحل األزمة 
في البالد، هي بمثابة “اإلنعاش” لدور األمم المتحدة في ليبيا التي أهدرت فرصة 
بدل  والوقت   ،2012 جويلية  انتخابات  نجاح  بعد  ليبيا  في  السالم  إلحالل  تاريخية 

الضائع للمتعّنتين في صناعة الحّل الليبي.

خارطة الطريق
تقتضي خارطة الطريق األممية الجديدة ضرورة صياغة دستور البالد، حيث أن 
“ليبيا بحاجة إلى إطار قانوني قوي ودائم. وال يمكن االنتهاء من المرحلة االنتقالية 
قبل أن تستند ليبيا على دستور حقيقّي”، وفق ما ورد على لسان المبعوث الخاص 
خطوات  ثاني  الوطنية  المصالحة  وتعتبر  سالمة.  غسان  ليبيا  في  المتحدة  لألمم 
الممزق.  الليبي  المجتمع  نسيج  برتق  ليبيا،  في  السالم  إلحالل  الطريق  خارطة 
وهو شرط أساسي لتوحيد المؤسسات، أو منع اندالع العنف أو تحقيق قبول واسع 

النطاق لنتائج االنتخابات.
تمثل  الخارطة  أن  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعوث  أعرب  وقد 
نوًعا من التسلسل السياسي الذي البد وأن يراعي عدًدا من النقاط، على رأسها 

لالنتخابات  العليا  المفوضية  استعداد 
من  تتطلبه  ما  بكل  االنتخابية  للعملية 
الشق  وهو  وإداري،  لوجيستي  عمل 
استعداد  على  سالمة  غسان  أكد  الذي 
األمم المتحدة لتقديم كل الدعم فيما 

يخصه. 
كما يرى سالمة أنه »يجب إقامة حوار 
إدماج  بهدف  المسلحة،  الجماعات  مع 
العملية  في  المطاف  نهاية  في  أفرادها 
وبالرغم  المدنية«.  والحياة  السياسية 
نقطة دمج  يكتنف  الذي  اللغط  من كل 

الوطنية  المفوضية  أطلقت   ،  2017 ديسمبر   6 في 
وقد  الناخبين  سجل  لتحديث  عملية  لالنتخابات  العليا 
سجل ستمائة ألف ليبي جديد للتصويت في خالل ستة 

أسابيع.
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الميليشيات الليبية في كيانات مؤسسية منظمة، إال أن العمل على الوصول 
الميداني  الواقع  مع  للتأقلم  السياسية  اآلليات  أهم  أحد  ُيعد  الهدف  لهذا 
في ليبيا، وبالتالي، من غير الممكن القول إن سالمة لم يدرس الواقع الليبي الحالي 
ولم يتفهم المعطيات األساسية به. كما ترتبط هذه النقطة ارتباًطا وثيًقا بالنقطة 
التالية لها وهي »ضرورة العمل على توحيد الجيش الليبي«.  وفي الواقع ال يختلف 
يفتقران  االثنين  ولكن  الليبي،  الجيش  توحيد  أهداف  مع  الميليشيات  دمج  هدف 

حتى اآلن مثلما تفتقر سائر بنود الخارطة األممية آلليات تنفيذ. 
على  قادرة  أمنية  لبنية  يحتاج  المسلحة  التشكيالت  ودمج  الليبي  الجيش  توحيد 
استيعاب العناصر العسكرية المختلفة والعمل على تحولها مؤسسيا لقوات تابعة 
لم يقم سالمة بتقديمه  آخر، وهو ما  أمني  أو في قطاع  الجيش  للدولة، سواء في 

كحل عملي يبلور ما أتى به من آمال في الخارطة األممية.
إلجراء  الباب  فتح  ان  اال  المستفحلة  االزمة  انهاء  على  االممية  البعثة  عجز  ورغم 
االنتخابات يعد بحد ذاته نجاحا - في وقت تغرق فيه البالد اكثر في دوامة الفوضى 
الفرقاء  انفك يتصاعد بقوة بين  الذي ما  الجدل  ان تنهي  االمنية -. ومن شأنها 
المدة  انقضاء  بعد  وذلك  عدمها  من  السراج  حكومة  مشروعية  حول  الليبيين 

المفترضة للحكومة في ديسمبر الماضي.

ردود فعل
و قد أثارت الخارطة األممية التي عرضها غسان سالمة عدًدا من ردود الفعل من 

وخارجها،  ليبيا  داخل  األطراف  مختلف 
خاصة  باستهجان،  قابلها  من  فهناك 
النظام  أنصار  بنقطة عودة  يتعلق  فيما 
وخاض  السياسي،  للعمل  السابق 
البعض في كون سيف اإلسالم القذافي 
المحكمة  في  قضايا  ذمة  على  مطلوًبا 
الليبية،  المحاكم  وفي  الدولية  الجنائية 
أن  المتوقع  من  التي  النقطة  وهي 
نظًرا  المتحدة  األمم  عنها  تتغاضى 
أنصار  انخراط  لضرورة  لتفهمها 
السياسي  العمل  في  السابق  النظام 

لحلحلة الوضع في ليبيا. 
سالمة،  طرحه  بما  األطراف  كل  رحبت  والدول،  المؤسسات  مستوى  وعلى 
فمؤسسات الدولة في ليبيا، سواء مجلس النواب، أو المجلس األعلى للدولة، أعلنت 
التي شاركت  الحوار  الدعم في لجان  المتحدة. وتجسد هذا  دعمها لخارطة األمم 

بالفعل في اجتماعات تعديل االتفاق في تونس. 
كما أعربت دول الجوار، وجامعة الدول العربية، واالتحاد األفريقي دعمهم للخارطة 
األممية التي أعلنها سالمة في نيويورك. ولكن الخارطة األممية التي قدمها غسان 
سالمة طالها عدد من االنتقادات المتعلقة بكونها خارطة ال تتطرق للوضع الحالي 
الذي يعانيه المواطن الليبي، وتحاول دمج من ال يستحقون المشاركة السياسية في 
بإمكانية  التي تتعلق  النقطة  المتحدة، وهي  التي ترعاها األمم  السياسية  العملية 

مشاركة سيف اإلسالم القذافي تحديًدا. 
كما أن البعض، سواء سياسيين أو مواطنين، تطرق لكون المؤتمر الوطني الذي 
يقترحه سالمة كأداة للمصالحة الوطنية لن يجدي شيًئا سوى زيادة عدد الكيانات 
ممارسة  من  الكيان  هذا  تمكن  حقيقية  آليات  دون  الصراع  سياق  في  الموجودة 

دوره، وهي نقطة وجيهة ال يمكن إغفالها. 
التي قدمها غسان سالمة في  الخارطة األممية  إن  القول  الممكن  وبالتالي، من 
المواطنين،  مستوى  على  قبوًلا  تلق  ولم  الكافي  الشعبي  الدعم  تنل  لم  نيويورك 
ولكنها، ونظًرا لتحالفات القوى في ليبيا ولجوء أطراف من الداخل الليبي للمجتمع 
في  السياسية  والقوى  النخب  لدى  قبوًلا  القت  السياسي،  الدعم  لنيل  الدولي 

الجميع على قناعة تامة ان اجراء انتخابات رئاسية في ليبيا 
نهاية العام الحالي مستحيل بكل المقاييس ان لم يتوفر 
ولو شرط واحد من شروط البعثة االممية إلجراء االنتخابات 

الرئاسية.
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الدولي،  المجتمع  إرادة  عن  االنفصال  عن  قدرتها  عدم  أدركت  التي  ليبيا 
واحتياجها لالعتراف بشرعيتها من خالل مؤسسات دولية كاألمم المتحدة، 
واعتمادها على دعم مستمر من أطراف إقليمية ودولية تطالبها بالعمل في اإلطار 

الذي وضعته األمم المتحدة.

دعم دول الجوار الليبي
اجتماعهم،  والجزائر وتونس، في ختام  ليبيا، مصر  وزراء خارجية دول جوار  أكد 
دعمهم  على  التونسية،  بالعاصمة   ،2017 األول  ديسمبر/كانون   17 بتاريخ  عقد 
وزراء  استعرض  وقد  ليبيا،  في  السياسي  للحل  إطارا  باعتباره  السياسي  لالتفاق 
خارجية الدول الثالث الجهود المبذولة من كل دولة لتسوية األزمة والمساهمة في 
إيجاد حل توافقي بين كل األطراف بمختلف انتماءاتهم تحت إشراف األمم المتحدة.

الثالث  الدول  خارجية  وزراء  ودعا 
مصلحة  إلعالء  الليبية،  األطراف 
والتوافق  الحوار  لغة  وتغليب  الوطن 
من  العمل  خطة  بتنفيذ  يسمح  بما 
الممثل  اقترحها  التي  ليبيا  أجل 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
مشّددين  سالمة،  غسان  ليبيا  إلى 
خارجي  تدخل  ألي  رفضهم  على 
التصعيد  أشكال  ولكل  ليبيا  في 
طرف  أي  من  محاولة  وأي  الداخلي 
العملية  تقويض  يستهدف  ليبي 

السياسية.
الحل  أن  الثالث،  الوزراء  وأكد 
من  نابعا  يكون  أن  يجب  السياسي 
الشعب  مكونات  كل  وتوافق  إرادة 
الليبي دون إقصاء أو تهميش ألحد، 
المؤسسات  كل  توحيد  وأهمية 
مؤسسة  ذلك  في  بما  الوطنية 

الجيش الليبي. وحّذر وزراء الخارجية الثالث، األطراف الليبية من خطورة الوصول 
مؤكدين  المتطرفة،  الجماعات  منه  تستفيد  ليبيا،  في  قريب  سياسي  فراغ  إلى 
في الوقت ذاته دعم الحوار السياسي للتوصل لحل شامل لألزمة ورفض التدخل 

العسكري.
التي  المباحثات، على مواقف بلدانهم  الوزراء، خالل مؤتمر صحفي عقب  وشدد 
تتمسك بالحوار وباالتفاق السياسي كأساس وحيد لتسوية األزمة الليبية، ورفض 

أي شكل من أشكال التدخل الخارجي أو اللجوء للخيار العسكري.
وناشد الوزراء األطراف الليبية بضرورة االمتناع عن استخدام العنف أو اللجوء إلى 
المضي قدًما نحو  التصعيدية، مؤكدين أهمية  أو اإلجراءات  التحريضي  الخطاب 
التسوية تمهيًدا لعقد االنتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء المرحلة االنتقالية 

في ليبيا، وتجنب حدوث فراغ سياسي أو أمني قريًبا.
اإلقليم  في  وأطراف  ليبية  أطراف  مع  مباحثات  السودان  قاد  آخر  جانب  من 
الوزراء  لليبيا قام بها وزير خارجيته، توجت بزيارة رئيس  تضمنت زيارات مكوكية 
المراقبين  جعل  ما  البشير،  بالرئيس  واجتماعه  للخرطوم،  الثني  الله  عبد  الليبي 
خارجية  لوزراء  تقديمها  متوقعا  وكان  للتوسط،  سودانية  مبادرة  إطالق  يتوقعون 
واألمن  السلم  مجلس  قبل  من  غدامس  مسار  إطالق  أن  بيد  الليبي،  الجوار  دول 
قطع  الخرطوم،  مؤتمر  أعمال  بدأ  الذي  الدولية  االتصال  ومجموعة  واألفريقي 
المفاوضات،  باستضافة  السودانية  المبادرة  طرح  احتماالت  أمام  الطريق 
لتطرح  تحتاج  القضايا  من  الكثير  »هناك  يقول:  كرتي  الوزير  جعل  الذي  الشءي 
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والمنبر. القضايا  عن  تفاصيل  يقدم  أن  دون  المناسب«،  المنبر   في 
وشارك وزير الخارجية الليبي محمد الدائري في االجتماع قادما من أديس 
للمبادرة،  الدولية  االتصال  ومجموعة  األفريقي  االتحاد  تبني  على  وافق  بعد  أبابا 
برناردينو  بليبيا  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  إن  الخرطوم،  في  للصحافيين  وقال 
ليون دعا إلطالق المسار التفاوضي الجديد، المعروف بـ»غدامس2« في التاسع من 

ديسمبر.
ووحدة  الصخيرات،  باتفاق  التمسك  ضرورة  حول  ليبيا  جوار  دول  رؤية  وتتفق 
األمم  فيه  ترعى  وقت  في  األجنبي،  العسكري  التدخل  ورفض  الليبي،  الجيش 

المتحدة مفاوضات مع األطراف الليبية لتعديل اتفاق الصخيرات.

حملة دولية من أجل السالم في ليبيا
 21 يوم  ليبيا،  في  السالم  أجل  دولية من  الليبية حملة  المستقبل  أطلقت حركة 
بالتعاون مع حركة مشروع  للسالم، وذلك  العالمي  لليوم  الموافق   2018 سبتمبر 
تونس ومنظمة »CEMAJUR« العالمية، في مقر معهد السياسات العامة لحركة 

مشروع تونس بالعاصمة.
األمم  بعثة  دعت  ذلك،  غضون  في 
إلى  الفرقاء  جميع  ليبيا،  في  المتحدة 
النار  إلطالق  فوري  بوقف  االلتزام 
أن  معتبرة  طرابلس،  العاصمة  في 
يعتبر  والمنشآت  المدنيين  استهداف 

من جرائم الحرب.
حركة  رئيس  نائب  سّلمت  وقد 
المبعوث  الفارسي،  رابحة  المستقبل 
إلى  العربية  الدول  لجامعة  الخاص 
الجّمالي  الدين  صالح  السفير  ليبيا 
السالم  لتحقيق  الدولية  »الحملة  رسالة 
تصريح  في  الجمالي،  وقال  ليبيا«.  في 
اللقاء  عقب  اإلخبارية«  إفريقيا  »بوابة  ل 
الذي احتضنه مقّر الجامعة في العاصمة 
تساند  العربية  الجامعة  إن  التونسية، 
السالم  لتحقيق  مبادرات  أو  دعوات  كل 

واإلستقرار في ليبيا.
الدول  جامعة  أن  الجمالي  وأكد 
تقوم  التي  الجهود  كل  تدعم  العربية 

السلمية  المسيرة  لتفعيل  ليبيا  في  واإلجتماعي  السياسي  المشهد  مكّونات  بها 
والتوّصل إلى حلول تنهي األزمة التي تعيشها البالد.

كما قّدمت نائب رئيس حركة المستقبل للمبعوث الخاص لجامعة الدول العربية 
إلى ليبيا بسطة عن الحزب وأهدافه في مسار حلحلة األزمة، ويندرج اللقاء بين نائب 
رئيس حركة المستقبل والمبعوث الخاص لجامعة الدول العربية لدى ليبيا في إطار 

الحملة الدولية للسالم في هذا البلد.
نية،  وبحسن  بجدية  للعمل  الليبية  األطراف  كافة  بالمناسبة،  الجّمالي  دعا  وقد 
الوطنية  المصالحة  لتحقيق  الهادف،  السياسي  المسار  وإنجاح  استكمال  أجل  من 
واالنتخابات  الدستورية  االستحقاقات  وإتمام  الدولة،  وتوحيد مؤسسات  الشاملة، 

التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها أبناء الشعب الليبي.
السياسي  االنقسام  حالة  لنهاية  قريًبا  وقًتا  نتوقع  أن  يمكن  ال  النهاية،  وفي 
والصراع العسكري في ليبيا، ولكن ما أثبتته مصر وتونس والجزائر مؤخًرا أن آلية 
يظل  ولكن  لتسوية،  التوصل  على  قادر  سياسي  إطار  خلق  على  قادرة  الجوار  دول 
المتوقع  الليبية  األطراف  ستتلقاه  الذي  الدعم  بحجم  مرهون  اإلطار  هذا  تفعيل 

منها التعاون للتوصل لتسوية سياسية شاملة.

باتفاق  التمسك  ضرورة  حول  ليبيا  جوار  دول  رؤية  تتفق 
التدخل  ورفــض  الليبي،  الجيش  ــدة  ووح الصخيرات، 
المتحدة  األمم  فيه  ترعى  وقت  في  األجنبي،  العسكري 

مفاوضات مع األطراف الليبية لتعديل اتفاق الصخيرات.

كأداة  فاعليتها  الليبية  الحالة  في  الجوار  دول  آلية  أثبتت 
عنه  عبر  ما  وهو  ليبيا،  في  السياسي  االستقرار  لتحقيق 
المشهد،  من  المتحدة  والواليات  األوروبي  االتحاد  تراجع 
وتزايد حجم الدعم والترحيب بتلك اآللية والدور الذي تقوم 

به من قبل بعثة األمم المتحدة في ليبيا.
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,,
محمد بالطيب 

في الوقت الذي تتعّمق فيه األزمة الليبية مع مشاورات متسارعة إلجراء تغيير مرتقب على مستوى 
النواب والّدولة، وفي ظل تغييرات وزارّية مهمة  التنفيذّية من خالل حوارات مجلسي  شكل السلطة 
المليشيات  تنتشر  حيث  جنوبا  األمنية  الحالة  ترّدي  ومع  هامة،  مناصب  في  الوفاق  حكومة  تجريها 
وقع  على  تعيش  التي  طرابلس  العاصمة  وفي  والمرافق،  الخدمات  كل  كبير  بشكل  وتنهار  القبلية 
اتفاق هدنة هش بعد أسابيع طويلة من القتال، يبدو الحديث عن إجراء انتخابات قبل نهاية العام 
تماشيا مع مخرجات اتفاق باريس أمًرا صعب التحقيق، خاصة مع تصادم األجندات الخارجّية وتصارع 

مشاريعها ورؤيتها لألوضاع في ليبيا.

سيف اإلسالم القذافي

ومعادلة الترّشح للرئاسة 
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اتفاق باريس بدا عند توقيعه كانتصار ديبلوماسي كبير لماكرون وانتصاًرا أيًضا للبعثة 
األممية الساعية عبر مسارب اتفاق الصخيرات المتشابكة والوعرة الى حّل األزمة السياسية 
مباشر  بشكل  الرئيسيون  الفرقاء  اجتمع  حيث  باريس  في  المشهد  ليبيا،  في  المستفحلة 
في حديقة االليزيه ظهر، أيًضا، وفي البداية كخطوة جيدة إلى األمام وكنوع من تحريك 
االقتصادي  واالنهيار  والعنف  باإلرهاب  الموحلة  الليبية  األزمة  مستنقع  في  الراكدة  المياه 

واالنقسام السياسي.
غير أّن هذا االتفاق، والذي حظي بدعم األمم المتحدة، لم يحصل على اإلجماع »اإلقليمي« 
المطلوب، فايطاليا الالعب المؤثر في الساحة الليبية، أعلنت رفضها وبشكل صريح ألهم 
بنود االتفاق وهو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام 2018، وبدأت تتحّرك 
أّنه يحظى  على كل المستويات واألصعدة لعقد مؤتمر آخر منتظر في روما، والذي يبدو 
كل  ليس  ولكن  الليبي،  الصراع  في  المؤثرة  اإلقليمية  القوى  مختلف  ومن  أمريكي  بدعم 

األطراف الليبية الّداخلية وعلى رأسها قائد الجيش الليبي خليفة حفتر .
وبغض الّنظر عن الموعد، فإّن االتجاه نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسّية في ليبيا، 
يبدو نظرًيا هو الحل الوحيد الذي يؤمن به الجميع للخروج من األزمة التي عّفنها انقسام 
تنفيذّية  سلطة  بتنصيب  الكفيلة  وحدها  هي  االنتخابات  فشرعية  البالد،  في  المؤسسات 

وتشريعية لها كل المشروعّية لتوحيد المؤسسات بما فيها الجيش والبنك المركزي.
وتحت هذا العنوان بدأ الجميع في التحّرك وعلى مختلف األصعدة، من أجل كسب المعركة 
المنتظرة وإن لم يتحّدد موعدها بعد، وبقي رهينا لتطاحن مصالح القوى الخارجّية، فالكل 

يبحث عن تدعيم أوراقه للفوز بهذا الرهان 
األهم رّبما منذ العام 2011.

اإلعالم ومنابر التحليل السياسي تتحّدث 
للرئاسة  المترّشحة  األسماء  العديد  عن 
على  االستفتاء  بعد  يتم  لم  وإن  ليبيا،  في 
القادمة  الّدولة  معالم  توّضح  وال  الدستور 
شكل  حتى  وال  فيها  الصالحية  تقاسم  وال 
نظامها السياسي، الذي يبدو أنه متجه نحو 

إقرار دولة جمهورية بنظام رئاسي.
يعلن  لم  أغلبها  كثيرة،  متداولة  أسماء 
ولكن  ومعلن،  رسمي  بشكل  ترّشحه  بعد 
)حتى على مستوى  رّبما  األهم  االسم  يبقى 

مع  الليبية  ــة  األزم فيه  تتعّمق  الــذي  الوقت  في 
مشاورات متسارعة إلجراء تغيير مرتقب على مستوى 
شكل السلطة التنفيذيّة من خالل حوارات مجلسي 
النواب والّدولة، يبدو الحديث عن إجراء انتخابات قبل 

نهاية العام أمًرا صعب التحقيق.
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القّذافي،  معّمر  الراحل  الليبي  العقيد  نجل  القّذافي  اإلسالم  سيف  هو  اإلعالمي(  التداول 
الذي ظل بعيدا عن األضواء في محبسه من مدينة الزنتان الجبلية غرب البالد، والذي ينظر 
له كثيرون كأحد الحلول التي يمكنها أن تساهم في إخراج البالد من وضعها الّراهن، في 

مقابل وجهة نظر أخرى ترفض عودته أصال إلى الساحة السياسية.
الرئاسية  لالنتخابات  ترشحه  القذافي  معمر  اإلسالم  سيف  أعلن  الماضي  مارس  في   
المقبلة في ليبيا من خالل ندوة أقامها المكلف ببرنامجه السياسي اإلصالحي أيمن بوراس 
التونسية تونس. وأعلن سيف االسالم عبر  العاصمة  وذلك عبر مؤتمر صحفي عقده في 

هذه الندوة عما أسماه بوراس “برنامجا إصالحيا ورؤية مستقبلية لتجاوز األزمة الليبية”.
الجوار،  دول  بمساعدة  ليبيا  إعمار  إعادة  حول  يتمحور  البرنامج  بأن  المتحدث  وأوضح 
السياسية  الحياة  في  طرفًا  وسيكونون  النتائج  بكل  القذافي  االسالم  سيف  ترحيب  مبينًا 
الليبية  من أجل إعادة بناء ليبيا. وهو تأكيد لما كان قد صّرح به المتحدث باسم القبائل 
العام  من  ديسمبر  في  الصول،  الهاشمي  باسم  القذافي،  معمر  الراحل  العقيد  وعائلة 
 الماضي من أن سيف اإلسالم القذافي، ينوي الترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا.

وقال الصول، في تصريحات صحفّية حينها إن »سيف اإلسالم القذافي، يحظى بدعم أكبر 
قبائل البالد للترشح في انتخابات الرئاسة الليبية، المتوقع إجراؤها في منتصف العام المقبل 
)2018(، وسوف يعلن خالل وقت قريب ترشحه للرئاسة في ليبيا وهو أمر مؤكد وال جدال 
اإلعالن  موعد  يتحدد  وسوف  اإلعالم،  وسائل  جميع  وأمام  التلفاز  شاشات  عبر  وذلك  فيه، 

خالل أيام قليلة”.
خّلفت  الترّشح  إعالن  في  الطريقة  هذه 
القّذافي  أنصار  بين  حتى  الجدل  من  نوعا 
إعالن  أّن  بعضهم  اعتبر  الذين  نفسه، 
الترّشح من خارج البالد لم يكن صائًبا بقدر 
ما كان يجب أن يعلن عن هذا الترّشح وعن 
داخل  من  المستقبلي  السياسي  البرنامج 
جّدي”  “غير  آخرون  اعتبره  حين  في  ليبيا، 
بشكل  ويعلن  اإلسالم  سيف  يظهر  حتى 
ويطرح  للرئاسة  ترّشحه  وواضح  شخصي 

بنفسه برنامجه على الليبيين.
ورغم ما يحظى به  سيف اإلسالم القّذافي 

كبير  ديبلوماسي  كانتصار  توقيعه  عند  بدا  باريس  اتفاق 
عبر  الساعية  األممية  للبعثة  أيًضا  وانتصاًرا  لماكرون 
حّل  الى  والوعرة  المتشابكة  الصخيرات  اتفاق  مسارب 

األزمة السياسية المستفحلة في ليبيا.
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دراسات  مراكز  تقارير  ووفق  كثيرة  سياسية  تحاليل  نظر  في  كبيرة  شعبّية  من 
وضّخمها  ونتائجها  فبراير«   17« لمنظومة  الذريع  الفشل  دّعمها  كبرى،  وصحف 
به  يحظى  كان  الذي  االقتصادي  والرخاء  األدنى  والحد  القديمة  القّذافي  لدولة  الحنين 
الليبيون، إاّل أن عوائق كثيرة تقف أمام هذا التقّدم المفترض لالنتخابات الرئاسّية والعودة، 

بشكل معلن، الى الساحة السياسّية في ليبيا.
العقيد  نجل  بتسليم  تطالب  التي  الّدولّية  الجنايات  محكمة  هي  العوائق  هذه  وأهّم 
 ،2011 الليبي الراحل معّمر القّذافي على خلفية اتهامات تتعّلق بالحرب األهلية في العام 
القّذافي الذي يتمّتع محليا بقانون  وتبدو هذه اإلشكالية هي الكبرى أمام سيف اإلسالم 
العفو التشريعي العام والذي يجعله حرا بشكل كامل ويسقط عنه كل التتبعات القضائية 
السابقة في المحاكم الليبية، وهو ما خّول له أساسا إمكانّية الترّشح للرئاسة والعودة للحياة 
السياسية وتشكيل الجبهة السياسية لتحرير ليبيا ذراعه السياسي وغطاؤه »الحزبي« الذي 

يتحّرك تحته محلًيا.
ال تبدو مشكلة الجنايات الّدولّية مؤثرة في حد ذاتها في قضّية الترّشح، لكن قد تبدو 
سالحا يسهل توظيفه في »الدعاية المضادة« عند منافسيه االنتخابيين، ولكنها قد تظهر 

كمشكلة كبرى في حال فوزه بالرئاسة وان 
للتجاوز  قابال  مراقبين  نظر  في  األمر  كان 
أو  ذلك  بعد  القانونية  باألشكال  والحل 
السياسّية  التسويات  خالل  من  حتى  رّبما 

والّديبلوماسّية .
معارض  محلي  صف  هناك  ذلك،  غير 
للرئاسة،  القّذافي  اإلسالم  سيف  لترّشح 
جهوية  بخلفيات  مختلفة  سياسية  أجسام 
عن  الّنظر  وبغض  إيديولوجية،  وأخرى 
أحد  تمّثل  أنها  غير  عدمه،  من  تأثيرها 
الترّشح،  هذا  طريق  في  القائمة  العوائق 
وهي تعمل بشكل ضاغط اعالميا وسياسيا 
نحو  الّدفع  اتجاه  في  ودوليا  اقليميا  وحتى 
الراحل  العقيد  نجل  وجه  في  الطّريق  سّد 

معّمر القّذافي.
القراءات  معظم  وبحسب  المقابل،  في 
سيف  يبدو  والدراسات  والتحاليل 
تمت  إذا  الفوز  للفوز  حظا  األوفر  االسالم 
االنتهاء  وتم  رسمي  بشكل  االنتخابات 
الظروف  كل  وتوفير  الدستور  تجهيز  من 
شروط  كل  وتحقيق  واألمنية  اللوجستية 

النزاهة والرقابة الّدولية والعربّية واإلفريقية، فالّرجل بحسب معظم التحاليل الصحفية 
الجيش  قائد  مع  منافسة  البالد،  في  الكبرى  بالشعبّية  يحظى  المعتبرة،  واالستراتيجية 
خليفة حفتر الذي حقق انجازات عسكرية مهمة في االربع سنوات الماضية وأصبح الرجل 
النظام  أنصار  من  هامة  كتلة  سحب  في  كذلك  نجح  والذي  الليبي  الشرق  في  األقوى 
بسحب  كذلك  القّذافي  االسالم  سيف  )بالمقابل(  فيه  نجح  الذي  الشءي  وهو  السابق، 
الراحل  العقيد  والده  الى دولة  الحنين  الذين عاد بهم  »فبراير«  أنصار  رصيد كبير من 
وترّدي  االقتصادي  واالنهيار  والموت  والدمار  الحروب  من  سنوات  بعد  القذافي  معّمر 

األوضاع المعيشية. 
غير ذلك، وإذا تم االتفاق حول موعد االنتخابات وانتهت كل المسائل اإلجرائية والتقنّية 
النقاش  فان  البالد،  في  للرئاسة  معلن  بشكل  ترّشحه  القّذافي  االسالم  سيف  وأعلن 
القبلّية،  المال،  الجيش،  السالح،  الليبية،  الساحة  في  القوى  توازنات  حول  قائما  سيبقى 
الراهن والسياق اإلقليمي والمعادالت  القديم والوضع  الحنين  واإلرث والسياسي وحتى 
الّدولية ورهانات الّدول الكبرى ومخططاتها.. خليط كامل من األشياء سيصبغ المعادلة 

وتحليلها.

إجراء  نحو  االتجاه  فإّن  الموعد،  عن  النّظر  بغض 
هو  نظرًيا  يبدو  ليبيا،  في  ورئاسيّة  تشريعية  انتخابات 
األزمة  من  الجميع للخروج  به  يؤمن  الذي  الوحيد  الحل 

التي عّفنها انقسام المؤسسات في البالد.

كل  وانتهت  االنتخابات  موعد  حول  االتفاق  تم  إذا 
االسالم  سيف  وأعلن  والتقنيّة  اإلجرائية  المسائل 
البالد،  في  للرئاسة  معلن  بشكل  ترّشحه  القّذافي 
في  القوى  توازنات  حول  قائما  سيبقى  النقاش  فان 
الساحة الليبية، السالح، الجيش، المال، القبليّة، واإلرث 

والسياسي وحتى الحنين القديم.
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,,
الحبيب األسود

فرصة أخرى  للخروج من النفق أهدرها الفرقاء الليبيون ، أعني بذلك المبادرة الفرنسية 
المدعومة أمميا والتي تم اإلعالن عنها في 29 مايو 2018 ، بحضور رؤساء المجلس الرئاسي 
المنّصب  ومجلس النواب المنتخب  ومجلس الدولة اإلستشاري والقائد العام للجيش الوطني 
، الى جانب عدد من قادة وزعماء ومبعوثي عدد من الدول العربية واألجنبية ، ورئيس لجنة 

الدعم التابعة لألمم المتحدة.

ال إنتخابات في ديسمبر : ليبيا 

تطوي صفحة المبادرة الفرنسية 
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فبعد اليوم ، لن يكون ممكنا الحديث عن تنظيم إنتخابات في العاشر من ديسمبر  
2018 كما دعت الى ذلك المبادرة الفرنسية، بل قد يصبح من المتداول أن يدفع 
باإلستحقاق اإلنتخابي الى موعد جديد في أواخر  2019 ، هذا إن لم تعرف البالد 
األولويات ومنها  والخارجي على تحديد  الداخلي  العجز  نتيجة  تحوالت دراماتيكية 
وتحقيق   ، الدولة  كيان  من  تبقى  لما  وجوديا  تهديدا  تمثل  التي  الميلشيات  حل 
العسكرية  وخاصة   ، السيادية  المؤسسات  سلطة  وفرض   ، الوطنية  المصالحة 
واألمنية ، على األرض ، ومواجهة ظاهرة الفساد التي تحولت الى وباء ينخر جسد 
اإلقتصاد والمالية العمومية ويحرم السكان المحليين من الخدمات الضرورية ، في 
بلد غني بثرواته الباطنية وأرصدته المجمدة ، وفوق ذلك بمقدراته المنهوبة على 

أكثر من صعيد.
إن الحديث عن سقوط المبادرة الفرنسية ، يأتي من خالل إلقاء نظرة بسيطة على 
بنودها التي لم يتحقق منها شءي الى حد األن ، وعلى رأسها إجراء انتخابات مبنية على 
قاعدة دستورية سليمة في نهاية ديسمبر من هذا العام، ُتنهي المراحل االنتقالية 
بمؤسساتها الحالية، وُيقدم مجلس النواب هذه القاعدة الدستورية في موعد أقصاه 
16 من سبتمبر 2018 ، ولكن مّر السادس عشر من سبتمر ، ور سبتمبر بأكمله ولم 
، وحتى تمرير مشروع قانون اإلستفتاء من قبل مجلس  القاعدة الدستورية  تتحقق 
النواب ، جاء مشروطا بإجراء تعديل دستوري قبل إحالته لمفوضية االنتخابات،ويتعلق 

قانون  من  فقرة  بإضافة  التعديل  هذا 
االستفتاء إلى اإلعالن الدستوري )دستور 
 ،)2011 عام  منذ  البالد  يحكم  مؤقت 
تنص على تقسيم البالد إلى ثالث دوائر 

انتخابية بدال من واحدة،
ويبدو أن هذا التعديل سيواجه بدوره 
كبير  جانب  رفض   ظل  في  عدة  عقبات 
ومن   ، الدستور  لمسودة  الليبيين  من 
للجيش  العامة  القيادة  الرافضين  هؤالء 
األمازيغ  ومكونات   ، برقة  إقليم  ونواب   ،

إن الحديث عن سقوط المبادرة الفرنسية ، يأتي من خالل 
منها  يتحقق  لم  التي  بنودها  على  بسيطة  نظرة  إلقاء 
مبنية  انتخابات  إجراء  رأسها  وعلى   ، األن  حد  الى  شيء 

على قاعدة دستورية سليمة في نهاية ديسمبر
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، مقابل إصرار قوى اإلسالم  والتبو وغيرهم  والطواروق 
يقدمه  لما  نظرا  اإلستفتاء  تنظيم  على  السياسي 

لهم الدستور في حالة قبوله شعبيا من غنائم تخدم 
مشروعهم اإلخواني ، على غرار ما حظي به إخوان 

المصادقة  بعد  سياسية   مكاسب  من  تونس 
على دستور 2014

لم  التي  الفرنسية  المبادرة  بنود  ومن 
المركزي  للبنك  الفوري  التوحيد   ، تتحقق 
الليبي ، وحل جميع المؤسسات الموازية،و 
في  الناخبين  لتسجيل  جديدة  دورة  فتح 
مدتها  إضافية  لفترة  االنتخابية  القائمة 
القوانين  وتنفيذ  اعتماد  ،و  يوًما   60
االنتخابية في ضوء انتخابات 2018 ،ونقل 
البرلمان ، بقدر الحاجة إليه وبأسرع وقت 
ممكن ، كما هو مذكور في المادة 16 من 

ان  والتي نصت على   ( الدستوري  اإلعالن 
للبرلمان(  الدائم  المقر  هي  بنغازي  مدينة 

الذي  العسكري  الحوار  بدعم  االلتزام  ،و 
 ، الوطني  الجيش  وتوحيد   ، القاهرة  إحتضنته 

سيتم  الذي  العسكري  الوطني  الهيكل  وتشكيل 
تنفيذه بعد االنتخابات تحت سيطرة القوى المدنية 

الشرعية ،
كما أن ال شءي يدل على أن  قوات األمن الليبية، ستضمن 

الدول  وجامعة  األوروبي  االتحاد  المتحدة،و  األمم  مع  بالتنسيق 
، وعملية التصويت  ، أمن التحضيرات لالنتخابات  العربية و االتحاد اإلفريقي 

السلس تحت اإلشراف الدولي، نظرا ألن الميلشيات المسلحة ال تزال القوة المهيمنة 
على المنطقة الغربية بمافيها العاصمة طرابلس ، حيث ال يمكن الحديث عن منطقة 
تحريرها  الجيش  إستطاع  التي  الشرقية  المنطقة  ماعدا   ، الدولة  لسلطة  خاضعة 

نهائيا من اإلرهاب ومن إنفالت السالح ،
وفي أواخر سبتمبر 2018 أعلن مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سالمة، أنه 
من الصعب االلتزام بموعد 10 ديسمبر إلجراء االنتخابات في طرابلس بسبب أعمال 
القيام به، وقد ال نتمكن من  زال هناك عمل هائل يجب  إنه ما  العنف هناك ،مؤكدا 
االلتزام بالموعد المحدد في الجدول الزمني الذي تم إقراره في باريس لالنتخابات 

في ليبيا يوم 10 ديسمبر المقبل، وفق تعبيره
رئيس   عن  اإليطالية  سيرا  ديال  كورييرى  صحيفة  نقلت   ، بأسبوعين  ذلك  وقبل 
بما يسمح  ليبيا غير مستقرة  األوضاع في  إن  السراج قوله  فائز  الرئاسي   المجلس 
فى  انتخابات  إلجراء  فرنسا  تقوده  مسعى  حول  شكوكا  يلقى  مما  انتخابات،  بإجراء 
ديسمبر إلنهاء الفوضى وتوحيد البالد ،حيث أشار الى أنه  »ال يمكن االنتخاب فى ظل 
عدم االستقرار بالشوارع، ومن الضرورى أن يقبل الجميع نتيجة االقتراع و نحن بحاجة 

لقواعد مشتركة«.
إن فشل المبادرة الفرنسية ، التي كانت 
مدعومة من األمم المتحدة ، يكشف عن 
حقيقة مهمة وهي جهل الغرب بما يدور 
منذ   معالمه  برزت  جهل  وهو   ، ليبيا  في 
بداية األحداث في العام 2011 ، وال يزال 
فيه  تورطت  وقد   ، اليوم  الى  مستمرا 
واشنطن ، ثم باريس ، فروما التي سعت 
يخص  ما  في  الفرنسيين  منازعة  الى 
الملف الليبي ، وإتجهت لتركيز إهتمامها 

 10 بموعد  االلتزام  الصعب  من  انه  سالمة  غسان  قال 
أعمال  بسبب  طرابلس  في  االنتخابات  إلجراء  ديسمبر 
يجب  هائل  عمل  هناك  زال  ما  إنه  ،مؤكدا  هناك  العنف 

القيام به.
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أن  قبل   ، مصراتة  الثانية  والمدينة  طرابلس  العاصمة  وخاصة  الغربية   بالمنطقة 
تكتشف أن ال حل دون المنطقة الشرقية والقيادة العامة للجيش الليبي ،وهو ما شدد 
وزير الخارجية اإليطالي، إينزو موافيرو ميالنيزي  بعد لقائه مع المشير  خليفة حفتر 

في العاشر من سبتمبر 2018
 ،  2018 نوفمبر   منتصف  في  ليبيا  حول  دولي  مؤتمر  الى  إيطاليا  تدعو  وعندما 
فعليها أن تستعد للقبول بفشل مخرجاته في الوصول الى أي حّل سياسي في البالد ، 
تماما كما فشلت مخرجات مؤتمر باريس ، نظرا ألن األطراف الفاعلة ميدانيا ، وعلى 
التي تحدد الطريقة األمثل للخروج من  األرض، كالجيش والقبائل والميلشيات ،هي 

النفق ، أما الساسة واألحزاب فال يبدو لهم أي أثر في الواقع الليبي ،
إن ما يجب اإلعتراف به ، أن أغلب األطراف المتحكمة في الملف الليبي من الداخل 
تريد  ال    ، والميلشيات   ، والدولة  النواب  ومجلسا   ، الرئاسي  المجلس  ذلك  في  بما 
اإلنتخابات ، ألنها متأكدة من أن النتائج ستكون لصالحها ، والفاعلون في المشهد 
الحالي مستفيدون من إستمرار األزمة ، وال يستعجلون حلها ، بل أنها ، ورغم الخالفات 
المعلنة  فيما بينهما ، تتفق  من تحت الطاولة على اإلبقاء على الوضع على ماهو عليه 

، طالما هناك رواتب وإمتيازات  كبيرة 
وبالنسبة للخارج ، فإن ال أحد يهتم بمعاناة الشعب الليبي ، طالما أن إنتاج النفط 

الصراع  وحتى   ، متواصالن  وتصديره 
، فإنه يتصل  المعلن  الفرنسي اإليطالي 
بالتنافس على المصالح الخاصة للبلدين 
، وال عالقة له بمصالح الشعب الليبي التي 
تبقى غير مهمة في نظر العالم الذي لم 
يلتفت يوما للقتلى برصاص المسلحين 
وال   ، الميلشيات  سجون  في  ،ولألسرى 
ولم   ، والخارج  الداخل  في  للمشردين 
وطنية  مصالحة  تحقيق  على  يعمل 
حقيقية ، وال على حل العصابات المسلحة 

الداخل  من  الليبي  الملف  في  المتحكمة  األطراف  أغلب 
بما في ذلك المجلس الرئاسي ، ومجلسا النواب والدولة 
أن  من  متأكدة  ألنها   ، اإلنتخابات  تريد  ال    ، والميلشيات 

النتائج ستكون لصالحها .
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الى  تهريبها  ويجري  يوميا  تنهب  التي  األموال  حماية  على  حتى  أو   ، السالح  جمع  أو 
الخارج 

 ، له  شرعية  ال  رئاسي  مجلس  تنصيب  من  مانعا  ير  لم  المتحضر  العالم  أن  كما 
وحكومة لم تحصل على ثقة مجلس النواب ، ومن تكليف ميلشيات خارجة عن القانون 
الفساد  رأسها  وعلى  الشعب  حق  في  المقترفة  الجرائم  الى  يلتفت  ولم   ، بحمايتهما 
الخدمات  وضرب  الدولة  مؤسسات  وتدمير  بالمقدرات  والعبث  واإلداري  المالي 
الموجهة للمواطن في مقتل ، وتحويل ليبيا الى دولة فاشلة ، تتعرض حدودها وخاصة 
الجنوبية الى اإلختراقات اليومية من قبل متمردي دول الجوار ، والمتاجرين بالبشر ، 

واإلرهابيين والمهربين 
 ، النفق  إذا كان يطمح فعال للخروج بليبيا من   ، العالم  أمام  ، سيكون  ، ولغيره   لذلك 
أن يدعم الجيش الوطني في دخول العاصمة ،ولو بإسناد من الجامعة العربية واإلتحاد 
الحديث  ثم   ، توحيدها  بعد  الدولة  وإرساء مؤسسات   ، الميلشيات  وفي حل   ، اإلفريقي 
في ما بعد عن إنتخابات ، إذ ال فائدة من إنتخاب سلطة تشريعية وتنفيذية  والدفع بها 
 ، الطائلة  والثروات  والنفوذ  السلطة  على  يحتكمون  حرب  وأمراء  ميلشيات  أحضان  الى 

ويرفضون التخلي عن إمتيازات توصلوا الى تحقيقها بقوة السالح.
عن  اإلعالن  عند  إدريس  الملك  فعل  ما  يفعل  أن   ، منتخب  حاكم  أي  أمام  وسيكون 

من   ،1951 ديسمبر  في  البالد  إستقالل 
طي لصفحة الماضي بكل مآسيه وخياناته 
وآالمه وخالفاته ، لتستطيع ليبيا السير إلى 
إذا  إال  ذلك  فعل  يستطيع  ولن   ، األمام 
كان زعيما حقيقيا ، يحظى بدعم األغلبية 
كاريزما  وله   ، شعبه  أبناء  من  الساحقة 
 ، واإلقناع  المبادرة  على  وقدرة   ، قيادية 
ويكون حائزا على دعم أولياء الدم ليطوي 
، وإحالل  اإلنتقام  الثأرات ورغبات  صفحات 
السالم على األرض ، والمودة في القلوب ، 

والتراحم بين الناس.

والدفع  وتنفيذية   تشريعية  سلطة  إنتخاب  من  فائدة  ال 
على  يحتكمون  حرب  وأمراء  ميلشيات  أحضان  الى  بها 
السلطة والنفوذ والثروات الطائلة ويرفضون التخلي عن 

إمتيازات توصلوا الى تحقيقها بقوة السالح.


