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؟
متى يذهب الليبيون

إلى صناديق االقتراع
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محمد بالطيب - المرصد 

هو  صخًبا،  واألكثر  ليبيا،  يف  األيّام  هذه  األعلى  الصوت  يبدو 
صوت الرّصاص. فقد خفت كثيًرا صوت البعثة األممية ورئيسها 
غسان سالمة الذي أعلن منذ أيّام بلكنة متأّسف عن تأجيل موع 
أفريل  انعقادُه يف منتصف شهر  المقرر  الليبي  الوطني  المؤتمر 
الجاري، لينسحب بعدها إىل 
إفادة  تخّللته  ثقيل  صمت 
دوريّة له أمام مجلس األمن، 
التعاليق،  من  الكثير  تثر  لم 
شبه  بشكل  صمتت  كما 
المبادرات  أصوات  كامل 
الحوار  ودعوات  السياسّية 
األطراف  بين  واللقاءات 
الحلول  عن  والبحث  الليبية 
نفق  من  للخروج  السلمية 
األزمة ..ليرتفع -فجأة- وفوق 
القنابل  صوت  شيء،  كل 
الطيران  وقصف  والمدافع 

الحريب! 

صوت الرصاص أعلى في ليبيا: 

 هل يصمد أمل االنتخابات 
وسط غبار الحرب؟

االفتتاحية
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فحّتى أسابيع قريبة كان الحديث واسعا )محلًيا ودوليا( عن االنتخابات يف ليبيا، 
باعتبارها الحل األنسب لألزمة الليبية المستفحلة منذ »االنقسام الكبير« يف العام 
2014، ووصلت المبادرات وتفاعالتها وردود األفعال حولها إىل نقطة موّحدة وهي 
الماضي،  العام  تعّذر ذلك يف  بعد   ،2019 العام  نهاية  انتخابات قبل  إجراء  ضرورة 
وكان حماس مختلف األطراف للذهاب إىل هذا التوّجه ظاهًرا يف تصريحات الجميع، 
وبدأت  الموعد،  بتحديد  تتعّلق  متقّدمة  نقطة  إىل  النقاشات  بعض  وصلت  بل 
الفعلي،  التطبيق  إمكانية  إىل  الورق  من  تخرج  تنّوعها(  )على  المبادرات  مختلف 
خاصة مع لقاء السراج وحفتر األخير يف أبوظبي، الذي عّلق عليه الجميع آماال كبيرة 
االنقسام  شبحي  عن  يمكن  ما  كثر  أ واالبتعاد  الخانقة  األزمة  من  سلمًيا  للخروج 
أمامها جبهة حربّية  لتنفتح  تبّخرت كّل هذه اآلمال  ليلة واحدة  والحرب. لكن، ويف 

جديدة، وهذه المّرة على تخوم العاصمة طرابلس.
الليبي  الصراع  ميزان  يف  نفسها  العاصمة  تضع  التي  الجديدة،  الحرب  هذه 

العوائق  أما  آخر  عائًقا  تضيف  الثقيل، 
عوائق  االنتخابات.  أمام  -فعاًل-  القائمة 
بالحوار  تذييلها  الممكن  من  كان  كثيرة 
أو التوافق أو حتى بضغط دويل، خاصة 
مع اعتراف الجميع )محليا ودوليا( بأّن 
الوحيد  الغطاء  هي  األممّية  المبادرة 
سياق  يف  المعلنة  المبادرات  لمختلف 

األزمة الليبية. 

..كثيرة:  ** عوائق مسبقة 
المحلّية  المبادرات  كثرة  رغم 
وتنّوعها،  األزمة  لحل  السابقة  والدولّية 
أنّها ذهبت جميعها إىل ضرورة إجراء  إالّ 
نهايئ  كحل  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات 

أمام حالة االنقسام واالحتراب التي تعيش على إيقاعها البالد منذ سنوات.
ويبدو فشل هذه المبادرات جميعها وعجزها على التحّول من الورق والتفاهمات 
كثرة  على  دليال  األرض،  على  التفعيل  إىل  الكاميرا  وصور  والتوقيعات  الشفويّة 
الثقة بين مختلف  القائمة يف وجه هذه االنتخابات، فحالة االنقسام وعدم  العوائق 
النوع مسألة هّشة جًدا. فّمة حالة ريبة  باتفاقيات من هذا  االلتزام  األطراف تجعل 
وشك ينظر بها مختلف األطراف يف األزمة إىل بعضهم البعض، وهي مسألة تعمقها 
القانونية  العوائق  مازالت  هذا  كّل  إىل  إضافة  الخارجّية.  الّدولّية  التدخالت  كثيرا 
على  حبرا  مازال  الدستور  فمشروع  قادمة،  انتخابات  أي  إمكانية  أمام  بقّوة  ماثلة 
ورق ينتظر اعتماده بشكل قانوين ونهايئ عبر االستفتاء أو مجلس النواب، والعائق 
موعد  لتحديد  مبادرة  أي  وجه  يف  واألكبر  األهم  العائق  الحقيقة  يف  هو  القانوين 
تصريح  يف  الّدستور  صياغة  هيئة  عضو  عمران  نادية  كّدته  أ ما  وهذا  لالنتخابات، 
لمجّلة »المرصد« )أنظر بقّية العدد( حيث قالت » أهم ما يعيق االنتخابات اآلن هو 

عدم وجود قاعدة دستورية دائمة تكون أساس لهذه االنتخابات«. 
عائق قانوين آخر يمثل بقّوة أمام أي مبادرة إلنهاء األزمة هو االختالف الكبير بين 
الرئاسية والعكس، وهذا  البرلمانية عن  االنتخابات  مختلف األطراف حول أسبقّية 
محل خالف كبير يف ظل غياب القاعدة الدستورية المذكورة سابقا، والتي يفترض 

أن تحل هذه اإلشكالية بشكل جذري وحاسم.
اجراء  وجه  يف  القائمة  العوائق  أبرز  كأحد  المترّدي  األمني  الوضع  يمثل  كما 
البالد،  المستمرة يف مختلف مناطق  الحرب  ونزيهة وشاملة، فحالة  انتخابات حّرة 
قد تمنع هيئة االنتخابات نفسها علة تنظيم العملّية يف الكثير من المناطق يف ظل 
العجز األمني على توفير كاف الظروف الضروريّة ومنع حدوث أي عمليات قد تؤثّر 

العاصمة  تضع  التي  الجديدة،  الحرب  هذه 
نفسها في ميزان الصراع الليبي الثقيل، تضيف 
أمام  -فعًلا-  القائمة  العوائق  أما  آخر  عائًقا 
االنتخابات. والعائق القانوني هو في الحقيقة 
العائق األهم واألكبر في وجه أي مبادرة لتحديد 

موعد لالنتخابات.
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على نتائج ونزاهة هذه االنتخابات.
االنقسام السياسي أيًضا، والذي تهدف هذه االنتخابات أساًسا إلنهائه، يمّثل أيًضا 
يف  القائمتان  فالحكومتان  االنتخابات،  هذه  نجاح  أمام  الكبرى  العوائق  من  واحد 
ليبيا تعيش كليهما صعوبات سياسية وأمنية كبيرة، إضافة إىل هشاشة الّشرعّية 
طرابلس  مقرها يف  الوطني من  الوفاق  الحكومتين، فحكومة  كال  عليها  تقوم  التي 
الّداخلّية دستوريًا  بالشرعّية  ورغم ما تحوزه من اعتراف دويل وإقليمي، ال تحظى 
يف ظّل عدم االعتراف بها من قبل مجلس النواب، الذي يمّثل السلطة التشريعّية 
المانحة للشرعّية السياسية يف ليبيا بنص اتفاق الصخيرات نفسه، بينما الحكومة 
عبر  داخلّية  شرعّية  من  عليه  تحوز  ما  ورغم  شرًقا،  قرنادة  يف  مقرها  من  المؤقتة 

البرلمان، ال تحظى -يف المقابل- بأي اعتراف دويل يذكر.

** االنتخابات يف أفق مغّيم بغبار الحرب:
عتامة  من  طرابلس  على  األخيرة  الحرب  زادت  العوائق،  هذه  كل  وجود  ومع 
المشهد يف وجه كل المبادرات التي تهدف إىل إجراء انتخابات تنهي حالة االنقسام 

القائمة يف البالد.
هذه العائق الجديد، يشحنه عجز مجلس األمن عن إصدار أي قرار من شأنه أن 
يوقف الحرب يف طرابلس يف ظل تكتل 
يف  الليبي  الجيش  لقوات  داعم  دولة 
تحت  أطلقتها  التي  العسكريّة  عمليتها 
فالتوافق  طرابلس«.  »تحرير  عنوان 
يف  الحدوث(  )نادر  الروسي-األمريكي 
البريطاين  اإلصرار  أمام  األمن  مجلس 
على  الليبي  الجيش  هجوم  إلدانة 
العاصمة مدعومين بالموقف الفرنسي 
الموقف  على  يعترض  لم  وإن  الذي 
كذلك  طالبت  أنها  إالّ  مثال،  األورويب 
إرهابيين  وجود  إىل  اإلشارة  بإضافة 
صفوف  يف  يقاتلون  دوليا  ومطلوبين 
البرطاين  الّدعم  ومع  الوفاق.  حكومة 
الوفاق  لحكومة  المقابل  يف  واإليطايل 
ومحاولة إسنادها دبلوماسيا، قد يحّول 
الحديث عن مبادرات تهدف إلجراء االنتخابات مسألة يف شكل المعضلة، خاصة مع 

تواصل المعارك وعجز أي طرف إىل حد اآلن على حسم الحرب لصالحه.
نهاية الحرب عسكريًا، أو نهايتها يف شكل اتفاق لوقف إطالق النار يبدو الخطوة 
األكثر إلحاًحا قبل الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات يف هذا الوقت أو حتى هذا 

العام. 
على  التعّرف  سياق  يف  جدا  مهمة  تكون  قد  ذاتها  حّد  يف  الحرب  نتائج  أن  كما 
ومن  لصالحه  عسكريا  الحرب  األطراف  أحد  حسم  إذا  القادمة.  االنتخابات  مالمح 

المتوّقع أن يتم إقصاء أطراف كثيرة محسوبة على الجانب الخاسر.
غبار الحرب القائمة اليوم يف ليبيا، يغّيم األفق االنتخايب بالكثير من الغموض. قبل 
المطروحة  المبادرات  بمختلف  للعمل  استئناف  أبًدا عن  الحديث  يمكن  ال  نهايتها 
المؤتمر  ومخطط  سالمة  غسان  ومشروع  نفسها  المتحدة  األمم  مبادرة  وحتى 

الوطني الليبي الجامع، الذي تم تأجيله بسبب حرب العاصمة طرابلس.
ومع ذلك يبقى كل شيء ممكنا، والزال األمل قائما يف إنهاء هذه األزمة المستفحلة 
بشكل سلمي، خاصة إذا طال أمد الحرب التي يقول الجيش إنّه سيحسمها قبل 
شهر رمضان. فنهاية الحرب أو حسمها عسكريًا سيعيد فتح أفق سياسّية أخرى 
عليها  يعّلق  انتخابات  أجل  من  أخرى  مبادرات  صياغة  تعيد  جديدة(  )بمعطيات 

الكثيرون )محليا ودوليا( إلنهاء حالة الفوضى القائمة منذ العام 2011.

نادية عمران عضو هيئة صياغة الّدستور: »أهم 
قاعدة  وجود  عدم  هو  اآلن  االنتخابات  يعيق  ما 
دستورية دائمة تكون أساس لهذه االنتخابات«.

عتامة  من  طرابلس  على  األخيرة  الحرب  زادت 
تهدف  التي  المبادرات  كل  وجه  في  المشهد 
االنقسام  حالة  تنهي  انتخابات  إجــراء  إلى 

القائمة في البالد.
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عبدالباسط غبارة                                      

فشلت كل مساعي المصالحة الوطنية يف ليبيا على مدار األعوام 
الماضية، يف اإلنتقال بالوضع الليبي من حالة الفوضى والتردي 
األمني إىل اإلستقرار وإعادة البناء.وجاءت المبادرة األممية لتفتح 
المزمع  اإلنتخابات  وباتت  األزمة،  من  الخروج  سبل  أمام  الباب 
الخيار األمل يف تحقيق المنشود خاصة يف ظل تواصل  إجراؤها 

الدعم الذي تحضى به.

االنتخابات الرئاسيّة 
القادمة..من سيحكم ليبيا؟



6 االثنين  ١٥  ابريل ٢٠١٩             العدد: ٦٦ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

األطراف  بعض  اعتراض  ودفع 
الواردة  البنود  بعض  على  الليبية 
ىف  الموقع  السياسى  االتفاق  ىف 
الصخيرات 2015، بعثة األمم المتحدة 
االنتخابات  إجراء  نحو  للدفع  ليبيا  ىف 
ىف  الشرعيات  تجديد  إلعادة  البالد  ىف 
مؤسسات الدولة الليبية والبدء ىف بناء 
الشعب  وممارسة  ديمقراطى  نظام 

الليبى لحقه ىف اختيار حكامه.
لالنتخابات  العليا  المفوضية  وبدأت 
 2017 ديسمبر  شهر  مطلع  ليبيا  ىف 
الناخبين  تسجيل  إجراءات  ىف 
استعدادا لالنتخابات المقررة.وحظيت 
ودوليا  أممي  بدعم  حينها  المفوضية 
إجراء  يف  اإلسراع  أجل  من  واسع،  
التي  األزمة  وانتهاء  ليبيا  يف  انتخابات 
 2014 نهاية  منذ   بالبالد  عصفت 
واجتماعيا،   واقتصاديا  سياسيا 
الدول إىل دعم   العديد من  وتسارعت 
مشروع األمم المتحدة االنتخايب يف ليبيا،  والذي يحمل عنوان »تعزيز االنتخابات 

من أجل الشعب الليبي«.
ومع اعالن المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات يف ليبيا، غلق باب التسجيل 
حول  آخر  باب  فتح  المنتظرة،  والرئاسية  البرلمانية  االنتخابات  يف  للمشاركة 
األسماء التي تدور التكهنات حول ترشحها لالنتخابات الرئاسية،  للتنافس على 
كثر من مليونين و400 ألف ناخب ليبي.وطرحت أسماء موجودة على  أصوات أ
لكن  للتنافس،  الشعبية  والمساندة  التأييد  ببعض  وتتمتع  السياسية  الساحة 
اندالع معركة تحرير العاصمة الليبية طرابلس قد يمثل منعرجا جديدا ومحددا 

رئيسيا للحاكم القادم لليبيا.
الليبية تطورات ميدانية كبيرة خالل األيام القليلة الماضية،   وشهدت الساحة 
من  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  قوات  اقتربت  حيث 
العاصمة الليبية طرابلس،  والخاضعة 
فايز  برئاسة  الوطني  الوفاق  لحكومة 
إعالن  أعقاب  يف  ذلك  السّراج.وجاء 
انطالق  الليبي،   الوطني  الجيش  قائد 
على  للسيطرة  عسكرية  عملية 
حكومة  رئيس  أعلن  فيما  طرابلس، 
فائز  طرابلس،  يف  الوطني  الوفاق 
السّراج إنه سيسخر كل إمكانيته لصد 

هذا التقدم عسكريًا.
وبالرغم من أن الصراع يف العاصمة 
البعض  بحسب  يشكل  الليبية 
األممية  للمساعي  كبيرة  انتكاسة 
الملتقى  تنظيم  نحو  تتجه  كانت  التي 
أبريل  من   14 يف  الجامع  الوطني 
الليبية،  غدامس  مدينة  يف  الجاري 
للشأن  المتابعين  من  الكثير  فإن 
الليبي  الليبي يرون أن تدخل الجيش 
انهاء  قصد  يعتبر ضروريا  طرابلس  يف 

الليبية  العاصمة  في  الصراع  أن  من  بالرغم 
كبيرة  انتكاسة  البعض  بحسب  يشكل 
للمساعي األممية التي كانت تتجه نحو تنظيم 
أبريل  من   14 في  الجامع  الوطني  الملتقى 
الكثير  فإن  الليبية،  غدامس  مدينة  في  الجاري 
تدخل  أن  يرون  الليبي  للشأن  المتابعين  من 
الجيش الليبي في طرابلس يعتبر ضروريا قصد 
انهاء نفوذ المليشيات المسلحة وتحقيق األمن 
االستحقاقات  انجاح  شأنه  من  الذي  واالستقرار 

السياسية القادمة وعلى رأسها االنتخابات.
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انجاح  شأنه  من  الذي  واالستقرار  األمن  وتحقيق  المسلحة  المليشيات  نفوذ 
االستحقاقات السياسية القادمة وعلى رأسها االنتخابات.

الليبي عقيلة  النواب  التي ساقها رئيس مجلس  التطمينات  يزيد على ذلك   
كد خالل كلمة وجهها إىل الشعب الليبي يف افتتاح جلسة مجلس  صالح، الذي أ
الليبي سيذهب إىل  2019، أن »الشعب  أبريل   13 بنغازي، السبت  النواب يف 
صناديق االقتراع بعد تحرير العاصمة طرابلس«،  مؤكدا أن ما يقوم به الجيش 

هو تنفيذ لالتفاق السياسي.
أوضح صالح أن مجلس النواب كان أصدر قراراً يف عام 2014،  بحل الجماعات 
الدستور  أن  إىل  الفتاً  وإخراجها،   الليبية  العاصمة  ىف  المتواجدة  والمليشيات 
الدستور  وحماية  حمايته،   المسلحة  القوات  على  يفرض  العالم،   دول  كل  ىف 
تعنى حماية الناس والممتلكات العامة ومؤسسات الدولة،  وبالتايل ما يقوم به 

الجيش يعد تطبيقا لالتفاق السياسى والدستور وقرار مجلس النواب الليبي.
األطراف  موافقة  ظل  يف  وشفافة،   نزيهة  انتخابات  إجراء  يف  الليبيون  ويأمل 
التي  السياسية  األزمة  انهاء  على  تساعد  أن  شأنها  من  والتي  عليها،  الليبية 

وإعادة  سنوات  منذ  بالبالد  تعصف 
سيمكنها  ما  الدولة  مؤسسات  بناء 
الفوضى  حالة  من  الخروج  من 
والالاستقرار.ويف الوقت الذي تتصاعد 
الليبية  الوجوه  حول  التساؤالت  فيه 
المشهد  تتصدر  أن  الممكن  من  التي 
يرى  القادمة،  المرحلة  يف  السياسي 
نتائج معركة  أن  المراقبين  الكثير من 
كبيرة  تداعيات  لها  سيكون  طرابلس 
يف تحديد المشهد السياسي يف البالد.
يف  الليبي  الجيش  نجاح  ومكن 
الليبي  الشرق  مناطق  أغلب  تحرير 
النفطية  للحقول  تأمينه  اىل  باالضافة 

التي  الليبي  الجنوب  وطرد العصابات منها وبسط سيطرته على أغلب مناطق 
كتساب  ا من  االجرامية،  والعصابات  االرهابية  الجماعات  سيطرة  تحت  كانت 
من  العديد  طرف  من  وترحيب  واسع  شعبي  لتاييد  الليبية  المسلحة  القوات 

القوى االقليمية والدولية.
العام  القائد  حفتر،  بلقاسم  خليفة  المشير  اسم  تردد  الماضية  الفترة  وخالل 
الرئاسية،   لالنتخابات  المرشحين  أبرز  كأحد  كثيرا  الليبي،   الوطني  للجيش 
لذلك،   رفضه  يبد  لم  كما  رسمي،   بشكل  الترشح  نيته  إعالن  عدم  من  بالرغم 
الناطق  به  صرح  ما  حسب  بالمئة   50 بين  يتراوح  ترشحه  احتمال  ويبقى 
يف   »24 »فرانس  قناة  إىل  حوار  يف  المسماري،  أحمد  الليبي  للجيش  الرسمي 

فبراير 2018.
قائدا  المشير خليفة حفتر  المنعقد يف طبرق،  الليبي،   النواب  وعين مجلس 
للجيش الوطني الليبي يف 2015،  ووافق على ترقيته إىل رتبة فريق. ثم أصدر 
الجيش  2016.وخاض  سبتمبر/أيلول   14 يف  مشير  رتبة  إىل  بترقيته  قرارا 
اسم  عليها  أطلق  اإلرهابية،   الجماعات  بقيادة حفتر حروبا ضد  الليبي  الوطني 
»عملية الكرامة« يف علم 2014؛ حيث تمكن من تحرير مدينة بنغازي.كما تمكن 
 7 اإلرهابيين نحو  التي خضعت لسيطرة  أيضا من استرداد مدينة درنة،   حفتر 
سنوات،  يف يونيو/حزيران الماضي،  ليبسط بذلك سيطرة الجيش الوطني على 

الشرق الليبي كامال.
وبحسب الكثيرين فان الرجل يتمتع بشعبية كبيرة يف مدن الشرق الليبي خاصة 
بنغازي والمرج وطبرق،  تؤهله للدخول للمنافسة على كرسي الرئاسة بأريحية،  
خصوصا يف ظّل وجود حمالت داعمة له تقودها بعض الجهات إلقناعه بالترشح،  

طرحت أسماء موجودة على الساحة السياسية 
الشعبية  والمساندة  التأييد  ببعض  وتتمتع 
العاصمة  تحرير  معركة  اندالع  لكن  للتنافس، 
الليبية طرابلس قد يمثل منعرجا جديدا ومحددا 

رئيسيا للحاكم القادم لليبيا
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يقود  أن  يمكن  ال  أنه  منطلق  من 
شخصية  إال  الحايل،   وضعها  يف  ليبيا 
السلطة  تويل  على  قادرة  عسكرية 
وفرض األمن وضمان االستقرار،  وأّن 
الرئاسة كونه  حفتر هو األحق بكرسي 
اإلرهاب وساهم يف تحرير  تغلّب على 
المقابل  يف  لكن  منه،   الشرق  مدن 
له يف  المساندة  األطراف  هناك بعض 
المنطقة نفسها،  ترفض بشدة تحّول 
زعيم  إىل  عسكري  قائد  من  دوره 
عن  تخّليه  بقوة  وتعارض  سياسي،  
السلطة  لصالح  العسكرية  القيادة 

السياسية.
فائز  اسم  يطرح  المقابل،  ويف 
الوفاق  حكومة  رئيس  السراج، 
فبراير/   20 يف  ولد  الذي  الوطني، 
العاصمة  بطرابلس   1960 شباط 
والده  كان  إذ  سياسية؛  ليبية  ألسرة 
الحديثة  ليبيا  لدولة  المؤسسين  أحد 
مجلس  يف  ونائبا  المؤتمر  حزب  يف  عضوا  كان  كما  إيطاليا.  عن  استقاللها  بعد 

النواب،  كما توىل وزارات التعليم والزراعة واالقتصاد خالل العهد الملكي.
االجتماعي  الضمان  بصندوق  المشروعات  إدارة  يف  مهندسا  السراج  وعمل 
الليبي،  كما اشتغل مستشارا هندسيا يف مؤسسات ليبية.وبدأ مشوار السراج 
القوى  لجمع  سعت  التي  الوطني  الحوار  هيئة  يف  عضوا  باختياره  السياسي 
السياسية  أزمتها  من  البالد  يخرج  وطني  حوار  إلجراء  الليبية،   المجتمعية 

واألمنية التي شهدتها ليبيا ما بعد 2011
الخاص  السابق  األممي  المبعوث  أعلن   2015 األول  تشرين  كتوبر/  أ  8 يف 
الليبية  الوطني  الوفاق  لحكومة  رئيسا  السراج  اختيار  ليون  برناردينو  بليبيا 
أطراف  من  آخرين  نواب  خمسة  مع  للبالد  رئاسي  مجلس  بتشكيل  وتكليفه 
سياسية  وقوى  وحكومته  طرابلس  وبرلمان  وحكومته  طبرق  )برلمان  النزاع 
األزمة  لحل  المغربية  الصخيرات  بمدينة  أجريت  حوارات  إثر  وذلك  أخرى(،  
من  العديد  قبل  من  باعتراض  السراج  تعيين  المستعصية.وقوبل  السياسية 
من  رفضه  عن  فضال  الليبية  القوى 

طرف البرلمان الليبي.
ليبيا  لرئاسة  السراج  ترشح  ويبدو   
الكثير  بحسب  جدا  صعبا  بها  وفوزه 
ظل  يف  الليبي  للشأن  المتابعين  من 
الرفض الذي قوبل به من قبل العديد 
ترشحه  أن  كما  الليبية،  القوى  من 
مذكرة  بعد  تشكيك خاصة  بات محل 
العام  المدعى  أصدرها  التي  التوقيف 
القيادات  من  وعدد  بحقه  العسكرى، 
بتهمة  الغربية،   بالمنطقة  العسكرية 

ارتكاب جرائم خطيرة ضّد الدولة.
التوقيف  مذكرة  يف  جاء  آخر  اسم 
الصادرة من المدعي العام العسكري 
للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  وهو 
السويحلي،  الرحمن  عبد  السابق 

يبدو ترشح السراج لرئاسة ليبيا وفوزه بها صعبا 
جدا بحسب الكثير من المتابعين للشأن الليبي 
في ظل الرفض الذي قوبل به من قبل العديد 
محل  بات  ترشحه  أن  كما  الليبية،  القوى  من 
التي  التوقيف  مذكرة  بعد  خاصة  تشكيك 
وعدد  بحقه  العسكرى،  العام  المدعى  أصدرها 
الغربية،   بالمنطقة  العسكرية  القيادات  من 

بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة ضّد الدولة.
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تنتمي  سياسية  شخصية  وهو 
عضوا  أنتخب  مصراتة،  لمدينة 
 2012 عام  العام  الوطني  بالمؤتمر 
للتيار  بشدة  موالية  كشخصية  ليبرز 
رأس  على  كان  حيث  اإلسالمي،  
»العزل  لقانون  بقوة  الداعمين 
بدعمه لمسلحين  واتهم  السياسي«،  
مقار  حصار  على   2013 عام  أقدموا 
لعدة  طرابلس  بالعاصمة  وزارية 

حكومة  على  الضغط  أجل  من  أسابيع 
زيدان لتمرير قرارات التيار اإلسالمي بالمؤتمر الوطني السابق.

وبالرغم من حديث تقارير اعالمية حول امكانية ترشح السويحلي يف االنتخابات 
كدوا أن الرجل بعد مواقفه المريبة بات ال  القادمة فان العديد من  المراقبين أ
يحظى بأي دعم حقيقي حتى يف مدينته مصراتة.وألقت حادثتي اإلعتداء عليه 
من  للضرب  تعرض   ،2016 مايو  آيار/  المزعومة.ففي  شعبيته  حول  بالضوء 
قبل قوة تابعة لغرفة عمليات »البنيان المرصوص« يف منطقة أبو قرين شرق 
النقاش  للقوات هناك،  بعدما احتد  زيارته  ليبيا(،  خالل  مدينة مصراتة )غرب 

بينه وبين أفراد القوة حول المطالبة بتوفير الدعم لهم.
ويف مارس 2018، تعرض السويحلي والوفد المرافق له لكمين مسلح وإطالق 
نار أثناء زيارته لمدينتي غريان ويفرن يف منطقة ظاهر الجبل )غرب ليبيا(،  ما 
الدولة،  مجلس  حينها  الحراسة.وسارع  قوات  من  شخصين  إصابة  عن  أسفر 
العملية  يف  بالتورط  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  الجيش  قوات  إلتهام 
للمجلس.فيما  اإلعالمي  المكتب  السويحلي، وفق  »اغتيال«  فيها  التي حاولوا 
كبيرة«،   »مغالطة  بأنه  االتهام  السعيدي،   علي  الليبي،  البرلمان  عضو  وصف 
والدستور  القوانين  يحترم  وال  للسلطة«،   بأنه »مغتصب  واصفا »السويحلي« 

كما تفعل »القوات المسلحة الليبية«.
من جهة أخرى، عاَد اسم المهندس سيف اإلسالم القّذايف نَجل الزَّعيم الليبّي 
الليبّية. الرئاسّية  االنِتخابات  لَخوِض  حين  الُمرشَّ أْبَرز  كأَحد  ٍة  بُقوَّ يَتردَّد  الراحل 
ورغم أن سيف اإلسالم القذايف،  الذي اختفى عن األنظار منذ إطالق سراحه من 
2017،  لم يعلن بعد عن ترشحه لالنتخابات  بالزنتان يف يونيو/حزيران  سجنه 
كدت أن  الرئاسية المرتقبة،  لكن تحركات فريقه السياسي يف الفترة األخيرة،  أ
نجل الزعيم الليبي الراحل يمارس نشاطه السياسي ويتحرك داخليا وخارجيا،  
خاصة بعد حديث روسيا على وجود اتصاالت معه،  وهي مؤشرات قويّة،  تمهد 

لعودة محتملة قد تكون قريبة،  للقذايف االبن.
وعبرت فيه العديد من القوى السياسية والشعبية عن تأييدها لترشح سيف 

ليبيا، ويرى فريق من  لرئاسة  االسالم 
على  يتوفر  االبن  القذايف  أن  الليبيين 
حظوظ وافرة للظفر برئاسة الجمهورية،  
ويرى  اعتبارات.  لعدة  ذلك  ُمرِجعين 
أن  اإلسالم،   سيف  بنجاح  المتنبِّئون 
الظرفية التي عاشتها ليبيا منذ سقوط 
نظام القذايف،  وحالة »الفوضى« التي 
الفترة،  من شأنها  عاشتها طيلة هذه 
عدم  بعد  خاصة  شعبيته،   »تعزيز« 
الخروج  يف  الحاليين  الفرقاء  توفُّق 

بالبالد من وضعها الصعب.
كدها منسق العالقات  هذه الفرضية أ
قذاف  أحمد  سابقا،   المصرية  الليبية 

طرحت أسماء موجودة على الساحة السياسية 
الشعبية  والمساندة  التأييد  ببعض  وتتمتع 
العاصمة  تحرير  معركة  اندالع  لكن  للتنافس، 
الليبية طرابلس قد يمثل منعرجا جديدا ومحددا 

رئيسيا للحاكم القادم لليبيا

صالح،  عقيلة  الليبي  النواب  مجلس  رئيس 
»الشعب الليبي سيذهب إلى صناديق االقتراع 

بعد تحرير العاصمة طرابلس
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كد يف مقابلة مع وكالة األنباء األلمانية يف يناير 2018: إن »سيف  الدم،  الذي أ
اإلسالم القذايف هو األوفر حًظا لقيادة ليبيا حال إجراء انتخابات«،  مشدًدا على 
أن هذا لن يكون معتمدا على قوة العائلة والتحالفات وإنما ألن الليبيين سئموا 

من فشل القيادات التي تناوبت السلطة منذ سقوط القذايف.«. 
لن  وحينها  فسيترشح،   مالئم  المناخ  أن  رأى  »إذا  اإلسالم  سيف  إن  وقال 
أصوات  على  أيضا  وإنما  القذايف  نظام  مؤيدي  من  أصواتنا  على  فقط  يحصل 
على  مرت  التي  السياسية  الوجوه  كل  سئموا  ممن  الليبيين  من  كبير  قطاع 
 70% . ونحن وهؤالء نشكل   . أوضاعها.  تدهور  2011 وساهمت يف  البالد منذ 

تقريبا من الشعب: أي أغلبية.
لترشح  المناسب  المناخ  توفر  قد  طرابلس  معركة  أن  اىل  الكثيرون  ويشير 
نهاية  للعاصمة  وتحريره  الليبي  الجيش  انتصار  يمثل  حيث  االسالم،  سيف 
المدينة  يف  السلطة  مقاليد  على  تسيطر  التي  السياسي  االسالم  لمليشيات 
القيد  صرف  عرقلة  عنه  كشف  ما  وهو  االسالم  سيف  ترشح  تعارض  والتي 
إصدار  من  بالرغم  وذلك  الترشح،   من  لمنعه  القذايف،   لعائلة  الوطني  والرقم 
بإلزام  أمرا    ،2018 الخامس عشر من فبراير  بتاريخ  االبتدائية  البيضاء  محمكة 
ليصبح  ليصبح  التنفيذية  بالصحيفة  المدين  والسجل  المدنية  األحوال  مصلحة 

سند التنفيذ واجب التطبيق.
السابق  ليبيا  سفير  غرار  على  الماضية  الفترة  خالل  برزت  أخرى  أسماء 
الذي  النايض،  عارف  المتقدمة،   للدراسات  ليبيا  مجمع  ورئيس  باإلمارات،  
أعلن نيته خوض السباق االنتخايب.وقال النايض خالل حوار مع »اليوم السابع« 
2018، قررت الترشح بمجرد اإلعالن عن موعد االنتخابات  المصرية، يف مارس 
كد النايض أن لديه رؤية وبرنامج عمل متكامل عمل عليه  الرئاسية رسمياً. وأ
أنها  معتبرا  ليبيا«  »إحياء  رؤية  عنوان  تحت  الشباب  من  فريق  مع  بالتعاون 
رؤية متكاملة تشمل اإلصالحات السياسية واالقتصادية والخدمية والعسكرية 
قال »هديف  المقبلة  االنتخابات  نجاحه يف  فرص  بشأن  توقعاته  واألمنية.وحول 
األول هو نجاح رؤية لبناء ليبيا بغض النظر عن َمن يقود، مؤكدا أن الترشح يف 

االنتخابات يجب أن يكون مبنيا على الكفاءة.
الكونغرس  السابق ورئيس  االنتقايل  الوطني  المجلس  أعلن عضو  من جهته، 
لالنتخابات  ترشحه   ،2018 سبتمبر/أيلول  يف  عبدالمجيد،   عيسى  التباوي،  
بعد  قراره  اتخذ  أنه  إىل  للترشح،   نيته  عبدالمجيد  المقبلة.وأرجع  الرئاسية 
الحديث مع األقليات يف ليبيا،  كاألمازيغ،  والطوارق،  والتبو،  ومع أطراف أخرى،  
ووافقوا على طرح اسمه،  قائال: »أعتقد أنه توجد لدينا حظوظ يف كل المناطق 
به منافسون آخرون،  فليبيا تحتاج يف  أمر ال يتمتع  شرقا وغربا وجنوبا،  وهذا 

هذه المرحلة إىل شخصية توافقية منفتحة على الجميع«.
األحداث  واقع  يؤكد  الضيقة،  والفرضيات  المسبقة  األحكام  عن  وبعيدا 
المعارك  أن  األرض  على  المتسارعة 
الليبية  العاصمة  يف  رحاها  تدور  التي 
يف  كبير  تأثير  لها  سيكون  طرابلس 
قادم  يف  الليبي  السياسي  المشهد 
سببا  نتائجها  ستكون  حيث  األيام 
أخرى.ويؤكد  وأفول  أسماء  بروز  يف 
تحرير  أن  الليبي  للشأن  المتابعون 
المليشيات  سيطرة  من  العاصمة 
تأمين  نحو  األوىل  الخطوة  يعتبر 
انتخابات نزيهة وشفافة من شأنها أن 
تمنح الشعب حق تحديد حاكم البالد 

القادم.

دفع اعتراض بعض األطراف الليبية على بعض 
الموقع  السياسى  االتفاق  فى  الواردة  البنود 
فى  المتحدة  األمم  بعثة   ،2015 الصخيرات  فى 
البالد  فى  االنتخابات  إجراء  نحو  للدفع  ليبيا 
الدولة  مؤسسات  فى  الشرعيات  تجديد  إلعادة 

الليبية 

المراقبين  من  الكثير  يــرى 

طرابلس  معركة  نتائج  أن 

كبيرة  تداعيات  لها  سيكون 

في تحديد المشهد السياسي 

في البالد
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رمزي الزائري 

الوطني  »الملتقى  النعقاد  تجري  التحضيرات  كانت  فيما 
الجامع« برعاية البعثة األممية ، يف منتصف شهر أبريل/نيسان 
معركة  فجأة  اندلعت   ، الجزائر  مع  الحدودية  غدامس  بمدينة 
تحرير العاصمة طرابلس، ونسفت بذلك أي فرصة لعقد المؤتمر 
بذلك  بعثرت  و  ومحيطها  بالعاصمة  المعارك  استمرار  ظل  يف 

أوراق األزمة الليبية من جديد.

من غدامس إلى غدامس..
عود على بدء

ليبيا مبادرات عقيمة من أجل االنتخابات
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المبعوث األممي غسان سالمة الذي عرض بنود المؤتمر الجامع ملخصًة يف 
قوله: »االنتخابات، وقانون تنظيمها، والكثير من األمور سُتناقش خالل الملتقى 
الوطني« ، أعرب عن أسفه لتسبب المعارك يف تأجيل الملتقى ، و لّوح بالعصا 
األمن  مجلس  إىل  بالذهاب  وهّدد   ، المعرقلين  وجه  يف  بالجزرة  رمى  أن  بعد 

لمحاسبتهم.
 وقال سالمة معربا عن أسفه »كان اليوم، يوم ملتقاكم يف غدامس ، تخطون 
 ، ديمقراطية«  مدنية  منصفة  قادرة  موحدة  دولة  نحو  سبيل  معالم  مًعا  فيه 
وتابع قوله » إن »الرياح راحت يف مناٍح أخرى لم تكن السفن تشتهيها، ولطخ 
الدُم المسيرة وموقفنا لن يتبدل فإنما الحرب ما علمتم وذقتم، وال حل، مهما 

اشتد العناد، إال سياسي«.
ومنذ نحو شهر، أعلن سالمة، يف مؤتمر صحفي، تحديد 14 إىل 16 أبريل/نيسان 
الجاري، موعدا النعقاد الملتقى الوطني الجامع يف غدامس، التي احتضنت أوىل 
النزاع  يف  انخراطها  وعدم  الحياد  على  لبقائها   ،2014 العام  منذ  الحوار  جوالت 
قبول  محل  جعلها  ما  وهو  السنوات  مدى  على  البالد  شهدته  الذي  المسلح 

الجميع.
بعثة  أعلنت   2017 سبتمبر  ويف 
األمم المتحدة للدعم لدى ليبيا خارطة 
األزمة  لحل  دوليا  تأييدا  القت  طريق 
تعديل  أولها  بنود   3 تضمنت  الليبية 
 ،2015 االتفاق السياسي الموقع عام 
وثالثها  وطني،  ملتقى  عقد  وثانيها 

إطالق انتخابات نهاية 2018.
الفرقاء  إقناع  يف  البعثة  مساع  لكن 
السياسيين ممثلين يف مجلس الدولة 
الصخيرات  اتفاق  بتعديل   ، والبرلمان 
بعد  سالمة  ليعلن   ، بالفشل  باءت   ،
رسميا   ، المشاورات  من  ماراطون 

منذ نحو شهر، أعلن سالمة، في مؤتمر صحفي، 
موعدا  الجاري،  أبريل/نيسان   16 إلى   14 تحديد 
النعقاد الملتقى الوطني الجامع في غدامس، 
العام  منذ  الحوار  جوالت  أولى  احتضنت  التي 
2014، لبقائها على الحياد وعدم انخراطها في 
مدى  على  البالد  شهدته  الذي  المسلح  النزاع 

السنوات وهو ما جعلها محل قبول الجميع.
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 ،  « االتفاق  تعديالت  صفحة  لطي  آن  قد  »األوان  أن  و   ، المفاوضات  ايقاف 
والذهاب مباشرة إلجراء االنتخابات كحل أخير إلنهاء االنقسام ، بعد »عقد ملتقى 

وطني جامع«.

المشاورات..كرونولوجيا ماراطون 
ماراطون  ليون،  برناردينو  برئاسة   ، ليبيا  للدعم يف  المتحدة  األمم  بعثة  بدأت 
بداية يف مدينة  انطلقت  إذ   ،  2014 العام  المشاورات منذ سبتمبر/أيلول  هذه 
إىل خارج  بعد  فيما  ترحيلها  ليقع   ، العاصمة طرابلس  »غدامس« جنوب غرب 
قادة  و  سياسيين  فرقاء  من  أطياف  مختلف  جمعت  مشاورات  ضمن  البالد 

األحزاب و مستقلون.

غدامس 1 : 29 سبتمبر/أيلول 2014 
غدامس  مدينة  يف   2014 سبتمبر/أيلول  يف29  الحوار  جوالت  أوىل  انطلقت 
من  وعدد  )البرلمان(  الليبي  النواب  مجلس  عن  ممثلين  جمع   ، ليبيا  جنوب 
دويل  ترحيبا  القت  جولة   ، )شرق(  طبرق  بمدينة  لجلساته  المقاطعين  النواب 
واسع ، لكنها حظيت بالرفض من قبل الميليشيات المسّلحة و طالبت بإنهائها 

و االحتكام إىل الحل العسكري لحل األزمة.
المشاورات  إليه  الجزائر دفعت  أطلقتها  مبادرة  الجولة مع  تزامنت هذه  وقد 

على مستوى دول جوار ليبيا.

غدامس 2 :4 يسمبر/كانون األول 2014 
كان من المنتظر أن تنطلق بمدينة غدامس جنوب ليبيا ، يف 9 ديسمبر/كانون 
األول 2014 جولة جديدة للحوار الليبي ، غير األطراف الليبية المتنازعة وضعت 
األممي  المبعوث  أعلن  و   ، الجولة  هذه  انعقاد  منع  ما  وهو  للمشاركة  شروطا 
تأجيل جولة “غدامس″2 إىل أجل غير مسمى  ، عن  ليون  برناردينو  ليبيا  لدى 

بعد الفشل يف الوصول إىل توافق.
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جولة الحوار بجنيف :منعرج آخر للحوار الليبي

15 يناير/كانون الثاني 2015 حوار جنيف 1:
احتضن مقر األمم المتحدة ، بمدينة جنيف السويسرية ، يومي 14 و15 يناير/
الليبي ، شارك فيها ممثلون عن  2015 ، جولة جديدة من الحوار  كانون الثاين 
البرلمان الليبي المنتخب يف 25 يونيو 2014 والمعترف به من األسرة الدولية، 
بأقصى  طبرق  مدينة  يف  تعقد  التي  لجلساته  المقاطعين  النواب  من  وعدد 

الشرق الليبي، إضافة إىل شخصيات فاعلة مستقلة.

26 يناير/كانون الثاني 2015 جنيف 2:
بجولة  الليبيين  السياسيين  الفرقاء  بين  الحوار  جلسات  جنيف  يف  استأنفت 
البلديات وشخصيات  وممثلي  النواب  من مجلس  أعضاء  بين  جنيف  ثانية يف 
بينها  من  كان  مواضيع  عدة  الجولة  هذه  خالل  نوقش  قد  و   ، ليبية  سياسية 
المنتهية واليته  المؤتمر  و مشاركة ممثلين عن   ، تشكيل حكومة وحدة وطنية 
مستعد  المؤتمر  إن  األممي  المبعوث  كد  أ فيما   ، الحوار  يف  طرابلس(  )مقره 

للحوار من أجل الوصول إىل تهدئة.
وقد أعلن المؤتمر المنتهية واليته يوم 28 يناير/كانون الثاين 2015 عن قبوله 

المشاركته يف الحور مشترطا نقله إىل داخل ليبيا.

عودة إلى “غدامس 2 “:11 فبراير/شباط 2015 
فبراير/  11 يف   ، طرابلس  الليبية  العاصمة  جنوب  غدامس  مدينة  احتضنت 
شباط 2015 جولة جديدة من الحوار بين الفرقاء برعاية األمم المتحدة ، شارك 
فيه 4 أعضاء من المؤتمر الوطني العام، و4 أعضاء من مجلس النواب ، وكانت 
الليبي  النواب  مجلس  ممثلي  بين  مباشر  غير  حوار  عن  عبارة  الجولة  هذه 

)طبرق( و ممثلي المؤتمر المنتهية واليته )طرابلس(.
والوفد  ليون  برناردينو  ليبيا  يف  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  ولعب 
الوطني  المؤتمر  من  المفوض  بالفريق  اجتمع  حيث  الوسيط  دور  له  المرافق 
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العام المنتهية واليته، كما التقى لجنة الحوار المكلفة من مجلس النواب.
و قد اتفق المشاركون يف جولة الحوار األوىل على 4 مسارات للحوار، تتضمن 
األطراف السياسية والمجموعات المسلحة والمجالس البلدية وممثلي القبائل 

الليبية.

19 فبراير/ شباط 2015:
أعلن مبعوث األمم المتحدة للدعم يف ليبيا عن عقد جولة جديدة للحوار بين 
المنتهية  المؤتمر  موافقة  بعد   ،  2015 شباط  فبراير   23 يوم   ، الليبية  القوى 
مع  خاصة   ، ليبيا  للحوار خارج  المقبلة  الجلسات  يف  المشاركة  على  واليته، 
يف  الصخيرات  مدينة  على  االختيار  وقع  وقد   ، المتأزم  األمني  الوضع  تواصل 
إعالن  إثر  على   ، الجولة  هذه  موعد  هذا  تأجيل  تّم  أنه  غير   ، المغربية  المملكة 
تنديدا  الجلسة  لهذه  مقاطعتهم   ، )البرلمان(  الليبي  النواب  مجلس  ممثلي 
كثر من 45 شخصا.  بتفجيرات القبة )شرق( و التي أسفرت عن مقتل خاللها أ

أنطالق جولة الحوار بالمغرب 05 مارس / آذار 2015:
الصخيرات  مدينة  احتضنت 
)بضواحي العاصمة المغربية الرباط(، 
وعلى امتداد ثالثة أيام ) 05 و 06 و07 
الرابعة  2015 (، الجولة  مارس / آذار 
وصفت  جلسة  يف  الليبي  الحوار  من 
اجتمع  قد  و  األخيرة”  “الفرصة  بحوار 
وألول  السياسيون  الفرقاء  خاللها 
األمم  مبعوث  وصفه  أمر   ، معا  مرة 
المتحدة ورئيس بعثتها للدعم يف ليبيا 
رمزية  “أهمية  له  بأن  ليون  برناردينو 
المتحدة  لألمم  هامة  قيمة  و  كبيرة 

ولتطور هذا الحوار”.
واختتمت الجولة السبت 07 مارس 
األطراف  اتفقت  حيث   2015 آذار   /
أجل  من  للصخيرات  العودة  على 

استئناف المشاورات ، فيما ذكرت البعثة أن المناقشات تركزت على الترتيبات 
األمنية إلنهاء القتال وتشكيل حكومة وحدة وطنية ، وهو ما ستعود إليه االطراف 

المشاركة يف الحوار يف الجولة القادمة.
البرلمان الليبي يعّلق مشاركته يف حوار المغرب 13 مارس / آذار 2015:

 ،  2015 آذار   / مارس   13 الجمعة   ، )البرلمان(  الليبي  النواب  مجلس  قّرر 
تعليق مشاركته يف جلسات الحوار بالمغرب و أعلنت لجنة الحوار من العاصمة 
بمدينة  صباحا  انطلقت  التي  و  الحوار  جلسة  يف  مشاركتها  عدم  التونسية 

الصخيرات بحضور ممثلي المؤتمر الوطني المنتهية والتيه.
طلبوا  قد  ليبيا،  طبرق شريق  مدينة  المنعقد يف  النواب  مجلس  أعضاء  وكان 
من بعثة األمم المتحدة، تأجيل جولة الحوار،  لمناقشة مقترح تشكيل حكومة 

الوفاق الوطني.

الليبي  الحوار  من  جديدة  2015:جولة  أفريل/أبريل   15
»جولة حاسمة«

الصخيرات  بمدينة   ، الليبية  األطراف  بين  الحوار  من  جديدة  جولة  انطلقت 
ليبيا  يف  للدعم  الخاص  األممي  المبعوث  وصفها  جولة   ، المغربية  بالمملكة 
إنطالق  عقب  له  كلمة  يف  أشار  و   ، حاسمة«  »جولة  بكونها  ليون  برناردينو 
الجلسات أن الهدف األساسي من هذه الجولة اإلتفاق مع المشاركين على ما 

ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  مبعوث  أعلن 
عن عقد جولة جديدة للحوار بين القوى الليبية، 
يوم 23 فبراير شباط 2015 ، بعد موافقة المؤتمر 
المنتهية واليته، على المشاركة في الجلسات 
تواصل  مع  خاصة   ، ليبيا  للحوار خارج  المقبلة 
على  االختيار  وقع  وقد   ، المتأزم  األمني  الوضع 

مدينة الصخيرات في المملكة المغربية.
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يمكن أن يكون وثيقة نهائية.
حوار  بمسودة  الجولة  هذه   ، )البرلمان(  الليبي  النواب  مجلس  يدخل  و  هذا 
كد خاللها على أن »شرعية  أشرفت على إعدادها لجنة مكونة من 19 عضواً ، أ
مجلس النواب خط أحمر«، و أن البرلمان وحده يملك حق منح الثقة للحكومة 
حسب  الحوار  ثوابت  أهم  من  وهي   ، إقالتها  أو  ومراقبتها  المرتقبة  التوافقية 

مجلس النواب المنتخب.
ويبدو أن تطورات الحوار لم تلق ترحيبا من المؤتمر الوطني المنتهية واليته، 
مرجعا  الحوار،  يف  المشاركة  تعليق  بإمكانية  األممية  البعثة  أبلغ  أنه  كد  أ الذي 

ذلك إىل التصعيد العسكري الذي تشهده أطراف العاصمة طرابلس.
يشارك  الذي  بعيرة  أبوبكر  النواب  مجلس  عضو  أوضح  ذلك،  على  وتأكيدا 
يف جلسات الحوار بمدينة الصخيرات المغربية، أن وفد الحوار توصل إىل نقاط 
بأن  الدويل  المجتمع  اعتراف  أهمها  من  السابقة،  الحوار  جلسات  أثناء  جيدة 
البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة يف ليبيا، مشيرا إىل أنه »بمجرد توقيع 
أثر على  المنتهية واليته أي  الوطني  للمؤتمر  الحوار، لن يكون  نهاية  االتفاق يف 

الحياة السياسية يف البالد«.

15 قائدًا ليبيا يشاركون في حوار الجزائر:10 مارس /آذار 2015:
القادة  من  15 شخصا  نحو   ،  2015 مارس   10  ، الجزائرية  بالعاصمة  اجتمع 
وزعماء  الرئيسيين  السياسيين 
على  معروفين  وناشطين  أحزاب 
األطراف  ، دعت خالله  الليبية  الساحة 
المشاركة إىل “وقف فوري” للعمليات 
وثيقة  يف  جاء  ما  وفق  العسكرية، 
توجت يومين من االجتماعات حضرها 
ممثل االمم المتحدة يف ليبيا برناردينو 

ليون.
وطني  لحوار  تدعو  الليبية  القبائل 
دعا   :2015 /آذار  مارس   11 بالقاهرة 
العاصمة  تستضيفه  خالص  ليبي  حوار  إىل  الليبية  القبائل  وزعماء  شيوخ  كبار 
القبائل  ممثلي  اجتماع  أنَّ  دبلوماسية  مصادر  ذكرت  فيما   ، القاهرة  المصرية 
الحوار  مسارات  ضمن  يأيت  ليبيا  يف  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  برعاية  الليبية 
السياسي الليبي الذي ترعاه األمم المّتحدة بين الفرقاء الليبيين، وجرى التوافق 

عليها خالل اجتماع جنيف منتصف يناير الماضي.
تجدر اإلشارة أن الحوار الليبي يشمل أربعة مسارات هي: المسار السياسي 
الليبية  القبائل  ممثلي  ومسار  المنتخبة،  والمحلية  البلدية  المجالس  ومسار 

ومسار المجموعات المسلحة.

جولة ثانية من الحوار في الجزائر :13 أفريل/أبريل 2015:
انطلقت بالعاصمة الجزائرية ، ظهر االثنين 13 أفريل 2015، الجولة الثانية من 
الحوار الليبي-الليبي ، تحت إشراف األمم المتحدة و حضر هذه الجولة الثانية 
الخاص  والمبعوث   ، ليبيا  من  سياسيون  ونشطاء   ، أحزاب  قادة   ، الحوار  من 
لألمين العام لألمم المتحدة إىل ليبيا برناردينيو ليون ، وسفراء من دول الجوار 

بالجزائر المعتمدين 
وانتهت الجولة باالتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني، يف حين لم يستطع 
كد  أ فيما   ، التشريعية  بالسلطة  يتعلق  فيما  خالفاتهم  تجاوز  المتحاورون 
المبعوث األممي إىل ليبيا برناردينو ليون الثالثاء أن ممثلي األحزاب اتفقوا على 
األمر  ووصف  األممية،  البعثة  قدمتها  التي  المقترحات  من  المئة  يف   90 نسبة 

من  ترحيبا  تلق  لم  الحوار  تطورات  أن  يبدو 
المؤتمر الوطني المنتهية واليته، الذي أكد أنه 
المشاركة  تعليق  بإمكانية  األممية  البعثة  أبلغ 
في الحوار، مرجعا ذلك إلى التصعيد العسكري 

الذي تشهده أطراف العاصمة طرابلس.
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التشريعية  السلطة  مصير  حول  قائما  مازال  الخالف  لكن   ، الكبير«  بـ«النجاح 
وهي النقطة التي ستتم مناقشتها يف جولة حوار جديدة يف المغرب.

 مبادرات متعددة وحلول مفقودة

تعددت المبادرات المغاربية والدولية لحل االزمة الليبية، كمحاولة من أشقاء 
ليبيا وجيرانها انهاء صراع طال أمده ، لكن و رغم التوقيع على اتفاق الصخيرات 
بالمغرب ، إال أن أزمة االنقسام استمرت ، لتتعّدد بعدها المبادرات المغاربية، 
كما  السياسية  األحزاب  وقادة  ممثلي  بين  حوار  جوالت  استضافت  فالجزائر 
يف  تحررا  كثر  أ وتونس  الجزائر  وبدت  ومصر  تونس  من  كل  يف  لقاءات  عقدت 

المبادرة بالنظر الحتفاظهما بمسافة واحدة من مختلف األطراف الليبية.
الماضي،  شباط   / فبراير   27 ويف 
العاصمة  يف  ليبيا  حول  اجتماع  عقد 
سالمة  من  بدعوة  أبوظبي،  اإلماراتية 
، حضره فائز السراج، رئيس المجلس 
الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
الجيش  قوات  قائد  حفتر،  وخليفة 

الليبي.
 ،2017 الثاين  كانون   / يناير  ويف 
الباجي  التونسي  الرئيس  أطلق 
األزمة  لحل  مبادرة  السبسي  قائد 
والجزائر،  مصر  مع  بالتنسيق  الليبية، 
إىل  الليبية  األطراف  كافة  فيها  ودعا 
مشتركة  أرضية  بإيجاد  »اإلسراع 

للحوار والمصالحة«.
يف  أممي  لمبعوث  األوىل  للمرة  و 
ليبيا و من مجمع بعثة األمم المتحدة 

مجلس  إىل   ، إحاطته   ، الفيديو  عبر  سالمة  غسان  قّدم   ، طرابلس  بالعاصمة 
األمن الدويل، حول الوضع يف ليبيا ، حّذر خاللها من تعّدد المبادرات السياسية 
الرامية  الدولية  المنظمة  بالمربكة لجهود  إياها  ، واصفا  ليبيا  األزمة يف  لتسوية 

إىل مساعدة الليبيين.
وقال سالمة يف كلمته حينها ، » ثمة عدم يقين حول ما تعنيه بالفعل نهاية 
المهام  أهم  ومن  السياسي،  االتفاق  يف  تحديدها  جرى  التي  االنتقالية  الفترة 
األهمية  بشأن  الليبيين  بين  اآلراء  يف  توافق  بناء  على  المساعدة  هي  العاجلة 

القانونية والسياسية لذلك الموعد”، بحسب نص اإلحاطة.
وعن مسودة مشروع الدستور التي صوتت عليها الهيئة التأسيسية لصياغة 
إحاطته،  يف  سالمة  غسان  اعتبر  فقد  الماضي،  يوليو   29 يف  الدستور  مشروع 
الدستور شكل  الدستور على مسودة  التصويت من قبل هيئة صياغة  أن هذا 

منعطفاً هاماً.
كد غسان سالمة ، توافق الدول العربية بشأن تكريس الحل  من جانب آخر أ
القمة  أقرتهما  اللتين  المبادرتين  يف  يتجلى  ما  وهو  ليبيا،  يف  لألزمة  السياسي 

العربية بتونس يف هذا االتجاه.
وقال سالمة: »نطلب من االتحاد األورويب واالتحاد اإلفريقي والجامعة العربية 
دعم خطة األمم المتحدة لتفادي تعدد المبادرات والوساطات«، وتابع: »هناك 
منافسة بين الحل العسكري والسياسي يف ليبيا وهدفنا هو التوصل إىل توافق 
سياسي«، معتبرا أن توحيد المؤسسات الليبية هو التحدي األبرز »الذي نسعى 

إىل تحقيقه يف البالد«.
و حضر اجتماع اللجنة الرباعية حول الملف ، اىل جانب غسان سالمة، كل من 

واالتحاد  األوروبي  االتحاد  من  »نطلب  سالمة: 
األمم  خطة  دعم  العربية  والجامعة  اإلفريقي 
المتحدة لتفادي تعدد المبادرات والوساطات«، 
العسكري  الحل  بين  منافسة  »هناك  وتابع: 
إلى  التوصل  هو  وهدفنا  ليبيا  في  والسياسي 
المؤسسات  توحيد  أن  معتبرا  سياسي«،  توافق 
إلى  نسعى  »الذي  األبرز  التحدي  هو  الليبية 

تحقيقه في البالد«.
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المبعوث األممي إىل ليبيا »إجراء االنتخابات 
كحل أخير إلنهاء االنقسام«.

السراج »عندما بدأ الحل السياسي يف ليبيا 
من  الظهر  يف  لطعنة  تعرّضنا  األفق،  يف  يلوح 

قبل خليفة حفتر«.
يف  ملتقاكم  يوم  اليوم،  »كان  سالمة  غسان 
مًعا  فيه  تخطون  ليبيا،  غرب  جنوب  غدامس 
معالم سبيل نحو دولة موحدة قادرة منصفة 

مدنية ديمقراطية«.

ديسمبر 2015: التوقيع على اتفاق الصخيرات 
الليبية. االطراف  مختلف  بين  المغرب   يف 
من  تونسية  رسمية  مبادرة   :2016 ديسمبر   
 طرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. 
يف  القاهرة  يف  لقاء  فشل   :2017 جانفي 
حفتر  خليفة  الليبي  الجيش  قائد  جمع 
السراج. فائز  الوفاق  حكومة  رئيس   مع 
الذي  تونس  لقاء   :2017 جانفي   24  
المجلس  تشكيل  اعادة  خالله  تم 
صفة  واسناد  اعضاء   3 من  الرئاسي 
خاص. مجلس  اىل  للجيش  العام   القائد 
جمع  الذي  االمارات  لقاء   :2017 ماي   
حفتر  خليفة  الليبي  الجيش  قائد  بين 
. السراج  فائز  الوفاق  حكومة   ورئيس 
الفرنسية  المبادرة   :2017 جويلية   25  
كثمرة  جاءت  التي  الليبية  األزمة  لحل 
الوطني  الوفاق  حكومة  رئيس  بين  لقاء 
المتقاعد  واللواء  السراج  فائز  الليبية 
بمبادرة  باريس  ضواحي  يف  حفتر  خليفة 
ماكرون. ايمانويل  الفرنسي  الرئيس   من 
إىل  األممي  المبعوث   :2017 سبتمبر   20

ليبيا، غسان سالمة، يطرح خارطة طريق 
جديدة لحل األزمة الليبية.

لجامعة  العام  واألمين  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  االمم  لمنظمة  العام  األمين 
باالتحاد  الخارجية  والسياسة  األمن  ومفوضة  الغيط  أبو  أحمد  العربية  الدول 

االورويب فيديريكا موغيريني ورئيس مفوضية االتحاد االفريقي.
الحل  دعم  على  الدائمين،  المندوبين  اجتماع  خالل  العربية  الدول  كدت  وا
سياسي لألزمة الليبية، بعيدا عن الحل العسكري ودون أي تدخل أجنبي، من 

خالل دعوة كل الفرقاء إىل الجلوس على طاولة المفاوضات.
جامعة  مجلس  اجتماعات  يف  ثابت  بند  هو  الليبي،  الملف  أن  إىل  ويشار 
الثالثية  المبادرة  العربية تدعم  للقمة   30 العادية  الدورة  العربية، وان  الدول 
سياسي  حل  إيجاد  اىل  تهدف  التي  ومصر(  والجزائر  )تونس  الجوار  لدول 

الليبية. لالزمة 

هوامش:

مبادرات
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حوار/ همسة يونس

»ليبيا تمرض ولكن ال تموت«، هكذا اختتم األكاديمي والمحلل 
مجلة  مع  حواره  الشريف،  ابوراس  محمد  الليبي  السياسي 
كد خالل  »المرصد«، حول االستحقاقات االنتخابية الليبية، حيث أ
دون وجود  نزيهة  انتخابات حرة  هناك  يكون  لن  أنه  على  حواره 

أوضاع أمنية مستقرة لحماية صناديق االنتخابات...
وفيما يلي نص الحوار:

أبوراس: االنتخابات ستكون مسرح 
عمليات وصراع لكل األطراف الدولية
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كيف ينظر الشعب الليبي إلى االستحقاقات االنتخابية 
المقبلة؟ وماذا تمثل لهم؟

الليبين ينظرون إىل االنتخابات القادمة -إذا ما توفرت الشروط لذلك- وعلى 
ىف  الدوران  عجلة  إعادة  نحو  عبور  كجسر  إليها  ينظرون  رأسها  االستقرار، 

المؤسسات المدنية وانطالقة جديدة لمدنية الدولة الليبية.
على  ليبيا  في  األمنية  األوضاع  تؤثر  مدى  أي  إلى 

المقبل؟ االنتخابية  االستحقاقات 
من أسباب نجاح أي انتخابات يف العالم هو االستقرار األمني ولن تكون هناك 

أي انتخابات نزيهة دون أوضاع أمنية مستقرة.
جميع  حظوظ  عن  ماذا 
التيارات في العملية االنتخابية؟
يمكن  تيارات  يوجد  ال  اآلن  الحقيقة 
التعويل عليها فكل التيارات الموجودة 
هي تيارات غير ذات جذور يف الشارع 
االنتخابات  ىف  لحظنا  حيث  الليبي، 
األقوى،  القبلي هو  الجانب  أن  البلدية 
النواب،  مجلس  انتخابات  يف  وكذلك 
استفادت  التي  التيارات  ماعدا بعض 
وتسويق  تمرير  عبر  الجانب  هذا  من 

عدد من أفرداها بشكل قبلي. 
القوى  هي  من  برأيك.. 
التعويل  يمكن  التي  السياسية 

عليها لحل األزمة الليبية؟
عليهم  التعويل  يمكن  من  يوجد  ال 
على  التعويل  يمكن  بل  كتيارات 
دقيق  كون  أ حتى  القبلية  التحالفات 

معك.
نظركم..هل  وجهة  من 
أو  إقليمي  تدخل  هناك  سيكون 
فى  مباشرة  غير  بصورة  دولي 

االنتخابات؟
اإلقليمي  التدخل  أن  اعتقد  نعم، 
يخفى  ال  الليبية  الساحة  ىف  والدويل 
ستكون  االنتخابات  وأن  أحد  على 
األطراف  لكل  وصراع  عمليات  مسرح 

الدولية.
التي  الضمانات  هي  ما 

يجب توفرها لضمان نزاهة العملية االنتخابية؟
واحتكارها  الدولة  بسيادة  يرتبط  االنتخابية  العملية  نزاهة  ضمانات 
كل  تعهد  إىل  إضافة  الصناديق،  حماية  أجل  من  األمني  للسالح  واالستقرار 

األطراف بالرضوخ لنتائج االنتخابات.  
الشعب  أبناء  كافة  إلى  توجها  أن  تحب  أخيرة  رسالة 

الليبي؟
والغدر  اإلرهاصات  من  للكثير  تعرضت  ليبيا  إن  الليبي..  الشعب  لكل  أقول 
والغزو على مر األزمنة، ولكن الزلت ليبيا فهي تمرض ولكن ال تموت حفظ هللا 

ليبيا أرضاً وشعباً.

الليبيون  ينظرون إلى 
االنتخابات القادمة كجسر 

عبور نحو إعادة عجلة الدوران 
فى المؤسسات المدنية 
وانطالقة جديدة لمدنية 

الدولة الليبية.

ال يوجد من يمكن التعويل 
عليهم كتيارات بل يمكن 

التعويل على التحالفات 
القبلية حتى أكون

 دقيق معك.
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شريف زيتوين

قبل العام 2015، لم يكن هناك هيكل سياسي رسمي بعنوان 
صعبة  المسألة  كانت  الداخل  مستوى  على  السابق،  النظام 
بسبب الظروف األمنية وسيطرة أمراء الحرب واإلرهاب. أما على 
تعلن  أصوات  هناك  كانت  مختلف،  فالوضع  الخارج  مستوى 
2011، وتعتبره مؤامرة وحربا  صراحة رفضها لما وقع يف فبراير 

خارجية شنت بهدف تدمير البلد واللعب بمقدراته.
تلك األصوات لم تسمح الظروف بتشكلها يف كيان واحٍد، ربما 
قيمة  أي  تجعل  وال  ليبيا  تعيشها  التي  العامة  الظروف  بسبب 
للعناوين السياسية مهما كانت، أو ربّما حتى لخالفات يف الرؤية 

حول أولويات أو أهمية بعض المسائل.

أنصار النظام السابق...
أي حظوظ في مستقبل ليبيا؟ 
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2015، برز اسم الحركة الوطنية  منتصف العام 
المكونات  من  كمكون  الليبية  الشعبية 
تتخذ  وهي  السابق،  النظام  على  المحسوبة 
إلى  باإلضافة  لنشاطاتها،  مقرا  القاهرة  من 

وجود مناصرين ونشطاء فيها في دول أخرى.

الليبية كمكون  الشعبية  الوطنية  الحركة  برز اسم   ،2015 العام  منتصف 
من المكونات المحسوبة على النظام السابق، وهي تتخذ من القاهرة مقرا 
لنشاطاتها، باإلضافة إىل وجود مناصرين ونشطاء فيها يف دول أخرى. الحركة، 
قبل ذلك التاريخ لم يكن هناك جسم سياسي واضح يعلن ارتباطه بمرحلة 
ما قبل 2011، كانت األصوات يف أغلبها فردية وغير منتظمة بشكل واضح. 
البالد  يف  العام  الواقع  حول  بيانات  بإصدار  أوىل  مرحلة  يف  بدأت  الحركة 
مستقبل  حول  خطابها  من  طورت  المصالحة،  عن  والحديث  حّله  وكيفية 
العديد  تواصلها مع  بدأت يف  الماضية  السنوات  السياسية. خالل  العملية 
األممي  المبعوث  مع  لقاؤها  بينها  من  والخارجية،  الداخلية  األطراف  من 
المتحدث  قال  والذي   ،2018 العام  منتصف  القاهرة  يف  سالمة  غسان 
إىل عدة مسائل من  فيه  التطرق  وتم  كان جديا  أنه  السعيد  ناصر  باسمها 
إجرائها يف ظل  األممي عن استحالة  للمبعوث  عّبر  االنتخابات، حيث  بينها 

انتشار السالح وسطوة المليشيات.
2015 أيضا برز تكتل سياسي جديد من بنغازي تحت مسمى  يف العام 
جبهة النضال الوطني. يف البداية كان التقاء بين عدة شخصيات لها تاريخ 
سياسي قبل 2011، ثم تشكل فيما يعرف الجبهة السياسية وأصبحت لها 
مواقفها. ورغم أن توقيعاتها كانت يف الغالب تتم تحت مسّماها الرسمي، 
المسؤول  يقوم  التي  التدخالت  تصّدر  كانت  فيسبوك  على  صفحتها  لكن 
الدم  قذاف  أحمد  السابق  الليبي 
باسمها  المتحّدث  أنه  يظهر  فيما 
حيث  األساسية،  قياداتها  أحد  أو 
يف  باسمه  البيانات  بعض  وقعت 

بعض المسائل.
العملية  من  الموقف  وحول 
يعتبرها  الدم  قذاف  كان  السياسية 
منتقدا  اإلصالح،  وتنتظر  معطوبة 
السنوات  خالل  المتبعة  المسارات 
الماضية باعتبارها لم تؤّد إىل نتيجة. 
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 ،2017 العام  أواخر  صدر  بيان  يف  »المخضرم«  الليبي  السياسي  ذكر  كما 
أن الجبهة تعبر »عن استعدادها للمشاركة يف كل عمل إيجايب لحقن دماء 
وهو  السياسية،  العملية  يف  للمشاركة  استعدادا  منه  يفهم  بما  الليبيين«، 
»نوفوستي«  الروسية  لوكالة   2018 العام  الحقة،  تصريحات  يف  كده  أ ما 
سنتمكن  فإننا  ليبيا  يف  ونزيهة  حرة  انتخابات  قيام  حال  »يف  إنه  فيها  قال 
ربط  حاولت  أطرافا  أن  ورغم  قانونية«.  أسس  وعلى  فيها  المشاركة  من 
تصريحاته بنوايا خاصة يف الترشح، إال أنه نفى ذلك معتبرا أنه غير معنّي 
بها، ومشيرا إىل أن سيف اإلسالم يعتبر وجها بارزا وإمكانيات النجاح أمامه 

متاحة.
بنظام  مرتبط  آخر  سياسي  عنوان  برز   ،2017 وبداية   2016 نهاية  مع 
العقيد معّمر القذايف، وهو الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا التي عرفت نفسها 
بمؤسساتها  سيادة  ذات  دولة  كانت  كما  ليبيا  »إرجاع  بهدف  جاءت  بأنها 
السالم   إىل  المتطلع  الليبي  الشعب  وأمال  طموحات  وتحقيق  المختلفة، 
واالنتماء«.  المواطنة  أسس  على  الوطنية  الدولة  وبناء  واالستقرار  واألمن 
موقع  ذات  ومن شخصيات سياسية  قبلية  أطراف  تكتسب شرعيتها من 
للتنظيمات  بشدة  منتقدة  كانت  خطاباتها  أغلب  العقيد.  نظام  يف  هام 
المسلمين، حيث تعتبرها سببا رئيسيا يف  اإلسالمية وعلى رأسها اإلخوان 

ما حصل يف البالد خالل وبعد 2011.
مرشحها  ليكون  القذايف  اإلسالم  سيف  شخصية  على  راهنت  الجبهة 
على  األقل  على  لها  واضحا  تاريخ  ال  أنه  رغم  المقبلة،  الليبية  لالنتخابات 

حرب  بسبب  القريب  المدى 
الجامع  الملتقى  وتأجيل  طرابلس 

الذي كان سيحدد تاريخا لها.
يعتبرها  المذكورة  األطراف 
بالنظام  وثيق  ارتباط  على  كثيرون 
بشكل  تدعو  وجدانيا  حتى  القديم 
إنجاز  »ضرورة  قالت  ما  إىل  واضح 
بقيادة  الشاملة  الوطنية  المصالحة 
القذايف  االسالم  سيف  المهندس 

مع نهاية 2016 وبداية 2017، برز عنوان سياسي 
القذافي، وهو  آخر مرتبط بنظام العقيد معّمر 
الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا التي عرفت نفسها 
بأنها جاءت بهدف »إرجاع ليبيا كما كانت دولة 

ذات سيادة بمؤسساتها المختلفة
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عن  وفتيلها  الحرب  شبح  وإبعاد  وأهله،  للوطن،  والسالم  الوئام  لتحقيق 
وحرية  المواطنة،  حقوق  على  قائمة  ديمقراطية  دولة  خالل  من  الليبين 
العمل والتنظيم واالنتماء دون اللجوء اىل العنف أو االستقواء باألجنبي أو 
أي  بمعنى  الوطنية«.  ونخبه  الليبي  الشعب  إرادة  وتزييف  سرقة  محاولة 

استحقاق انتخايب سيكون سيف اإلسالم جزءا رئيسيا فيه.
اإلسالم  سيف  ترشيح  فكرة  تطرح  التي  المكونات  تلك  إىل  وباإلضافة 
القذايف، ظهر يف نهاية 2018، »حراك مانديال ليبيا« الذي يدعم نجل العقيد 
كان  مشروع  وهو  التنظيم،  تنتظر  التي  الرئاسية  لالنتخابات  ترشحه  يف 
تونس  من  المستقلة  الليبية  األطراف  بعض  اتخذته  سابق  لخيار  مواصلة 
من  المقربة  القوى  لتجميع  يعمل  الذي  »رشحناك«  مشروع  عن  معلنه 

النظام السابق للهدف نفسه.
المصالحة  خطط  يف  يعد  لم  اليوم  ليبيا  يف  السابق  النظام  عن  الحديث 
السياسية  للساحة  القوية  العودة  حول  أصبح  بل  منه،  المهجرين  وعودة 
على  بناء  لها  موعد  تحديد  تنتظر  التي  الرئاسية  االنتخابات  رأسها  وعلى 
صوتها  أصبح  المسار  هذا  يف  السائرة  األطراف  ودولية.  داخلية  تفاهمات 
مرشحة  نفسها  تعتبر  بل  واضحا، 
العمل  واجهة  إىل  للصعود  بقوة 
يف  مستندة  جديد  من  السياسي 
ذلك إىل غطاء اجتماعي قوي تمثله 
الرغم  وعلى  والجهات.  القبائل 
تسعى  الشخصيات  بعض  أن  من 
يف  كبدائل  نفسها  تسويق  إىل 
المستقبل، لكن الزخم الذي يحظى 
األكثر حظا  به سيف اإلسالم يجعله 
البالد  يف  السياسية  للعملية  تم  لو 
يف  االستقرار  طريق  يف  تذهب  أن 

قادم األيام.

الحديث عن النظام السابق في ليبيا اليوم لم 
المهجرين  وعودة  المصالحة  خطط  في  يعد 
للساحة  القوية  العودة  حول  أصبح  بل  منه، 
الرئاسية  االنتخابات  رأسها  وعلى  السياسية 
التي تنتظر تحديد موعد لها بناء على تفاهمات 

داخلية ودولية.
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حوار: سوزان الغيطاين

رغم تصاعد وتيرة األحداث السياسية والعسكرية يف ليبيا إال أن 
تأييدا  تلقى  الدستور  انتخابات واالستفتاء على  الدعوات إلجراء 
من مختلف األطراف المحلية والدولية بغية انهاء الصراع القائم 
وبدء مرحلة جديدة ولكن ما فرص اجراء انتخابات يف ليبيا وأيهما 
إجراء  تعترض  التي  العقبات  وما  االستفتاء  أم  االنتخابات  أوال 

االنتخابات.
التأسيسية  الهيئة  عضو  التقينا  التساؤالت  هذه  على  لإلجابة 

لصياغة مشروع الدستور نادية عمران.

مشروع الدستور ينهي األجسام 
االنتقالية ويؤسس لدولة القانون 

نادية عمران:
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كيف تعامل الدستور مع االنتخابات؟
والبرلمانية  الرئاسية  لالنتخابات  االساسية  القواعد  وضع  الدستور  مشروع 
شروطها  وتنظيم  والتشريعية  التنفيذية  السلطة  هيكلة  من  ابتداء  والمحلية 
والتوازن  التكامل  على  المبنية  االخرى  بالسلطات  وعالقاتها  واختصاصاتها 
والرقابة، وكذلك هيكلة وتنظيم المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، اضافة اىل 

تنظيم وهيكلة السلطة المحلية.

ما هي العوائق التي تحول دون إجراء االنتخابات برأيك؟
تكون  دائمة  دستورية  قاعدة  وجود  عدم  هو  اآلن  االنتخابات  يعيق  ما  أهم 
أساس لهذه االنتخابات، إضافة إىل االنقسام السياسي والتجاذبات وعدم وجود 

استقرار أمني.

أيهما أوال الدستور أم االنتخابات ولماذا؟
ترسي  دائمة  دستورية  قاعدة  إلرساء  أوال  الدستور  مشروع  على  االستفتاء 
المحلي  الحكم  وتنظم  واختصاصاتها  السلطات  وتنظم  للدولة  العامة  القواعد 

وتضمن حقوق االنسان .

للدستور  يمكن  كيف 
تجاوز  في  يسهم  أن 
التي  المختنقات 

ليبيا؟ تعيشها 
الدولة  ينظم  كونه  ذلك  له  يمكن 
التنظيمية  وأجهزتها  وسلطاتها 
األجسام  سينهي  ولكونه  والرقابية 

االنتقالية ويؤسس لمرحلة دولة القانون والمؤسسات.

التطورات  ظل  في  الدستور  مشروع  مستقبل  ما  برأيك 
الراهنة؟

التوافق على أي قاعدة دستورية  التجاذبات واالختالفات لن يتم  يف ظل كل 
صوت  ب43  عليه  وصوتت  منتخبة  هيئة  أعدته  الذي  الدستور  مشروع  سوى 

وينتظر عرضه على االستفتاء وهو مشروع توافقي بامتياز 

أو  الدستور  على  االستفتاء  إجراء  يمكن  هل  برأيك 
انتخابات في هذه الظروف؟

األمني  الوضع  بسبب  واالنتخابات  االستفتاء  إجراء  يف  اآلن  صعوبة  هناك 
والصراع السياسيوالبد من استباب األمن للشروع يف العملية االنتخابية.

عام  وكذلك   2012 عام  انتخابات  شهدت  ليبيا  ولكن 
2014 رغم الفراغ األمني فلماذا ال تتكرر التجربة برأيك؟

آثار  لها  سيكون  ليبيا  من  الغربية  الجهة  يف  فالحرب  مختلف  الحايل  الوضع 
لذلك  البالد  يف  األوضاع  مجمل  على  وستؤثر  سهلة  تكون  لن  أنها  كما  كبيرة 

نتمنى العودة للحوار إلنهاء االزمة الراهنة.

برأيك ما الضامن للقبول بنتائج االنتخابات؟
الضامن هو التوافق بعد الحوار لضمان استقرار ليبيا وضغط المجتمع الدويل 

المعرقلين. على 

وجود  عدم  هو  اآلن  االنتخابات  يعيق  ما  أهم 
لهذه  أســاس  تكون  دائمة  دستورية  قاعدة 
السياسي  االنقسام  إلى  إضافة  االنتخابات، 

والتجاذبات وعدم وجود استقرار أمني.
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بنتائج  القبول  على  األطراف  مختلف  تتفق  ربما  ولكن 
لصالحها.. النتيجة  تكن  لم  إذا  تتراجع  ثم  االنتخابات 

أليس كذلك؟
حيث  الماضية  الفترة  طيلة  علية  األممية  البعثة  تعمل  كانت  ما  وهذا  نعم 
بدون ضغوط  أنه  على  التأكيد  من  والبد  االنتخابات  بنتائج  للقبول  تدفع  كانت 

محلية ودولية لن تقبل مختلف األطراف بنتائج االنتخابات واالستفتاء.

لليبيا  خسارة  الجامع  الملتقى  تأجيل  يعد  هل  برأيك 
والليبيين؟

نعم فالملتقى الجامع كان يسير يف اتجاه دفع مختلف األطراف للقبول بنتائج 
السلطة  توحيد  منها  أهداف  عدة  سيحقق  كان  أنه  كما  واالستفتاء  االنتخابات 

السياسية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

الى  الدستور  موضوع  في  البت  تأجيل  وراء  االسباب  ما 
االن؟

التجاذبات السياسية والصراعات المسلحة باإلضافة إىل االشكاليات القانونية 
عرقلة  االستفتاءومحاولة  قانون  إلصدار  اتبعت  التي  باإلجراءات  المتعلقة 
خدمة  الدستور  لمشروع  والرافضة  المتنفذة  االطراف  بعض  من  االستفتاء 

لمصالح ضيقة.

العودة  في  رأيك  ما 
لدستور 1951 ؟

عليه  االستفتاء  يتم  لم   51 دستور 
كما  التأسيسية  الجمعية  من  وأقر 
أو  بالثورات  إما  تنتهي  الدساتير  أن 
اإلعالن  بعده  جاء  أنه  كما  التعديل 
اإلعالن  وأيضا   1969 يف  الدستوري 
الدستوري عام 2011 باإلضافة إىل أن 
يحتاج  أنه  أي  سنة   70 عن  زاد  عمره 

للتعديل والتعديل يحتاج لتوافقات.

دفع  اتجاه  في  يسير  كان  الجامع  فالملتقى 
االنتخابات  بنتائج  للقبول  ــراف  األط مختلف 
أهداف  عدة  سيحقق  كان  أنه  كما  واالستفتاء 
وتوحيد  السياسية  السلطة  توحيد  منها 

المؤسسة العسكرية.
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أجل  انتخابها من  تم  التي  الهيئة  وهي  البيضاء،  مدينة  مقرها 
لجنة  غرار  على  للبالد.  الدائم  الدستور  مشروع  وصياغة  إعداد 
الستين التي شكلت يف عام 1951. وانتخب أعضاؤها وفقاً ألحكام 
القانون رقم )17( لسنة 2013، الصادر عن المؤتمر الوطني العام.

الهيئة التأسيسية
لصياغة مشروع الدستور
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نص القانون على أن توزع مقاعد الهيئة علي ثالث مناطق انتخابية، بحيث يكون 
لكل منطقة عشرون مقعداً، مع مراعاة وجوب تمثيل المكونات ذات الخصوصية 
القائم  الفردي،  االنتخايب  النظام  على  الهيئة  اختيار  ويعتمد  واللغوية،  الثقافية 
أعلى  الذي يحصل على  المرشح  بالمقعد  الفائز  البسيطة، ويكون  األغلبية  على 
اعتماد  يتم  المقاعد  متعددة  انتخابية  دائرة  وجود  حال  ويف  األصوات،  من  عدد 
مقاعد  ستة  تخصص  بأن  القانون  نص  كما  المتحول،  غير  الواحد  الصوت  نظام 

للنساء وستة مقاعد للمكونات الثقافية )األمازيغ، التبو، الطوارق(.
ولوائحها  خططها  بوضع  باشرت  االنتخاب  لقانون  المفوضية  استالم  فور 
التقني  التطور  من  االستفادة  إىل  واتجهت  االستحقاق،  هذا  لتنفيذ  التنظيمية 
يف المجال االنتخايب، فانشأت سجل الناخبين اإللكتروين وهو منظومة الكترونية 
الرسائل  خدمة  عبر  لالنتخاب  المؤهلين  الليبيين  المواطنين  اسماء  فيها  تدرج 
للناخب  الوطني  الرقم  على  تعتمد  خاصة  بمنظومة  بربطها   )SMS( النصية 

)وفق ما نص عليه قانون االنتخاب(.
وبلغ   ،2013 ديسمبر  من  األول  يف  االلكترونية  التسجيل  منظومة  افتتحت 
مواطن   )1,101,541( االنتخايب  االستحقاق  هذا  يف  كناخبين  المسجلين  عدد 

مستوٍف للشروط القانونية من بينهم )449,501( من النساء.
 54 بينهم  من  649 مرشحاً  الهيئة فبلغ  لنيل مقاعد  المرشحين  أما عدد 
5,300 مراقب محلي ودويل  يزيد عن  ما  المفوضية  واعتمدت  النساء،  من 
جميع  يف  االنتخابية  العملية  نزاهة  مدى  لمراقبة  مرشح  ووكيل  وإعالمي 
1,595 مركز انتخاب، بها  كز والمحطات.  وكانت المفوضية قد جهزت  المرا

3,834 محطة لالقتراع، وقامت بتدريب )3,7662( 
أنحاء  والعد يف جميع  االقتراع  عملية  إلدارة  موظفاً 

ليبيا.
 )507,612( توجه   ،2014 فبراير  من  العشرين  يف 
بأصواتهم النتخاب  لإلدالء  االقتراع  ناخب إىل صناديق 
الدستور،  مشروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة 
وبحسب  منضبط  بشكل  االقتراع  عملية  وسارت 
حالت  بينما  انتخاب،  مركز  يف1,514  له  مخطط  ماهو 
من  المناطق  بعض  يف  األمنية  المشكالت  بعض 
استكمال عملية االقتراع مما أدى إىل تعليق االقتراع 
قانون  عليه  نص  ما  وبحسب  انتخاب،  مركز   81 يف 
أسبوع  االنتخابات خالل  تنظيم  إعادة  بشأن  االنتخاب 
يف  االنتخابات  إجراء  تعذر  حال  يف  األول  الموعد  من 
يوم  المفوضية  حّددت  فقد  المناطق،  من  منطقة  أي 
التي  كز  المرا يف  االقتراع  عملية  الستئناف  فبراير   26

علقت عملية االقتراع بها.
 22 يف  االقتراع  عملية  أُجريت  المحدد  الموعد  ويف 
زوال  لعدم  مركزاً   59 يف  إجراءها  واستحال  مركزاً، 
النهائية  النتائج  المفوضية  أعلنت  وبذلك  األسباب، 
المؤتمر  إىل  النتائج  وأحالت  مقعًدا،   47 بـ  للفائزين 
الوطني العام ليقّرر بدوره مسألة المقاعد الثالثة عشر 
 )25( القرار  العام  الوطني  المؤتمر  فأصدر  الشاغرة، 
يف  االنتخابية  العملية  استئناف  بشأن   2014 لسنة 
كز، وبموجب هذا القرار استكملت المفوضية  تلك المرا
لصياغة  التأسيسية  للهيئة  التكميلية  االقتراع  عملية 
كز التي تم تأمينها، وأسفرت  مشروع الدستور يف المرا
مقعدا   )13( بين  من  مقاعد   )8( حسم  عن  النتائج 

شاغراً.
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ورد إسم )المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات( يف القانون 
المجلس  عن  الصادر  إنشائها  بشأن   2012 لسنة   )3( رقم 
أول أسم يطلق على  2012، وهو  يناير  االنتقايل يف  الوطني 

هذه الهيئة منذ تأسيسها.
وهي   )HNEC( بالرمز  الدولية  المنظمات  يف  إليها  يشار 
High National Elections Commis-  اختصار ألسمها باللغة االنجليزية:
والذمة  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع  سياسية  غير  فنية  هيئة  وهي   .sion
المالية المستقلة، مقرها مدينة طرابلس، ولديها عدد )17( مكتب انتخايب 

موزعة على جميع أنحاء ليبيا.
هذا  يتكون  حيث  له،  رمزاً  االقتراع  صندوق  من  المفوضية  شعار  يتخذ 
الشعار من مثلثان تفصلهما عالمة التصويت للتعبير عن مضمون وأبعاد 

العملية االنتخابية التي تديرها المفوضية.
القانون  )4( من  المادة  لنص  للمفوضية وفقاً  التنظيمي  الهيكل  يتكون 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  إنشاء  بشأن   2013 لسنة   )8( رقم 

المؤتمر  عن  الصادر 
الوطني العام يف 28 مارس 
2013، من ما يلي: مجلس 
من  ويتكون  المفوضية: 
أعضاء-  و)6(  رئيس 
اإلدارة العامة: وتتكون من 
هي:  رئيسة؛  إدارات  ثالثة 
وإدارة  العمليات،  إدارة 
وإدارة  والعالقات،  التوعية 
والمالية،  اإلدارية  الشؤون 
اللجان  مكاتب  إىل  إضافة 

مختلف  على  موزعة  انتخابية  لجنة  مكتب   )17( عدد  وتضم  االنتخابية: 
مناطق ليبيا.

ونزيهة  انتخابات حرة  المناسبة إلجراء  البيئة  إىل خلق  المفوضية  تهدف 
القوانين  صياغة  ودعم  المشاركة،  من  عالية  بمستويات  تتميز  وشفافة 
االنتخابية التي تلتزم بالمبادئ والمعايير الدولية، وتأخذ يف اعتبارها طبيعة 
المؤسسية  القدرات  بناء  برامج  دعم  وأيضا  الليبي،  المجتمع  وخصوصية 
إىل  إضافة  أدائها،  مستوى  على  والمحافظة  الرفع  لضمان  للمفوضية 
المناظرة  والدولية  اإلقليمية  االنتخابية  الهيئات  مع  والتعاون  التواصل 

والعاملة يف مجال إدارة وتنفيذ العمليات االنتخابية.
المفوضية من  الليبي، بما يعزز من مكانة  المجتمع  وغاياتها كسب ثقة 
إدارة  الدولية يف مجال  التجارب  واحتواء  الرسمية،  الدولة  بين مؤسسات 
وااللتزام  الليبي،  المجتمع  وقيم  لعادات  ومالئمتها  االنتخابية،  العمليات 
بالمبادئ الحاكمة لعمل الهيئات االنتخابية، إضافة إىل استدامة المفوضية، 

والمحافظة على كيانها، بما يضمن لها لالستمرار يف تحقيق غاياتها.

المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
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إستناًدا   ،1928 سنة  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تأسيس  منذ 
بالديمقراطية كقاعدة  أبًدا  بالديمقراطية  لم تؤمن  ألدبياتها فإنها 
المشارب  يمارس من خاللها مختلف  السياسية  الحياة  لتنظيم 
تتيحه  بما  العام  الفضاء  يف  المشاركة  يف  الحق  السياسية 

التشريعات المدنية.
حيني  كتكتيك  السياسية  اللعبة  بمبادئ  اإلخوان  قبل  حيث 
المدنية  باآلليات  للدولة  السياسية  المؤسسات  اختراق  لضمان 
لكن الحيلة الحقيقية تتمثل يف الخطاب اإلخواين القائم على الفرز 

عن المرجعية الدينية أي التقسيمات كافر/مؤمن.

صناديق اإلقتراع ... طريق 
اإلخوان المسلمين نحو التمكين
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تضرب  حقيقة  التقسيمات  هذه 
مقتل  يف  المدين  السياسي  العمل 
خاصة  الناخبين  على  تؤثر  أنها  بما 
تتقدم  لم  المسلمة  المجتمعات  أن 
أن  أي  العلمنة  طريق  يف  أشواطا 
المعطى الديني أو اإلنتماء العقدي 
التوجهات  يف  محوريا  دورا  يلعب 

السياسية.
السادس  المؤتمر  انتهى  أن  بعد 
الذي  و  المسلمين  اإلخوان  لجماعة 
اإلخوان  بدار   1941 يناير   9 عقد يف 

بالحلمية.
السماح  قراراته  بين  من  كان 
بصفة  اإلنتخابات  بدخول  لإلخوان 
اإلمام حسن  ،  و من ثم قرر  فردية 
البنا و التي كان مقرر لها أن تجريها 

حكومة الوفد عام 1942 مقّدما نفسه عن دائرة اإلسماعيلية.
4 من  المسلمون يف  اإلخوان  جريدة  نشرته  ما  اإلطار  هذا  البنا يف  يقول 
نوفمبر سنة 1944: »قرر المؤتمر السادس لإلخوان المسلمين المنعقد يف 
القاهرة يف ذي الحجة 1361 أن يشترك اإلخوان المسلمون يف االنتخابات 
اإلخوان يف  وقدم بعض  القرار،   بهذا  العام  اإلرشاد  وأخذ مكتب  النيابية،  
المزمع  االنتخابات  يف  كذلك  القرار  بهذا  األخذ  وقرر  الماضية،   االنتخابات 

إجراؤها بعد حل مجلس النواب القائم«.
المحيط  يف  بهم  وصلوا  أنهم  المسلمون  اإلخوان  قال:«يظن  أن  إىل 
النجاح ملموس مشهود،  وبقي عليهم بعد ذلك أن  الشعبي إىل حدٍّ من 
يصلوا بهذه الدعوة الكريمة إىل المحيط الرسمي وأقرب طريق إليه » منبر 
البرلمان » فكان لزاماً على اإلخوان أن يزجوا بخطبائهم ودعاتهم إىل هذا 
المنبر لتعلو من فوقه دعوتهم وتصل إىل آذان ممثلي األمة يف هذا النطاق 
نطاقها  يف  نفسها  األمة  إىل  فوصلت  انتشرت  أن  بعد  المحدود  الرسمي 
يف  اإلخوان  يشترك  أن  العام  اإلرشاد  مكتب  قرر  ولهذا  العام...  الشعبي 

انتخابات مجلس النواب«.
؟ فليس  التغيير  يتأىت هذا  :«أما كيف  المودودي  يقول  الصدد  ويف هذا 
له من سبيل يف نظام ديمقراطي،  إال خوض معارك االنتخابات،  وذلك أن 
لممثليهم،   انتخابهم  الناس يف  مقياس  ونغير  البالد،   العام يف  الرأي  نريب 
ثم  والتزوير،   والغش  اللصوصية  من  ونطهرها  االنتخابات  طرق  ونصلح 
ينهضوا  أن  يحبون  صالحين،   رجال  إىل  والسلطة  الحكم  مقاليد  نسلم 
اإلسالم  أسس  على  البالد  بنظام 

الخالص«.
المودودي  األعلى  أبو  فإن  إذن 
اللعبة  قواعد  قبول  يعارض  ال 
ممثلي  آلختيار  الديمقراطية 
الشعب  أن  يشك  ال  ألنه  الشعب 
المسلمين  إال  يختار  لن  المسلم 

لتمثيله و حمايته.
هو  و  قطب  لسيد  بالنسبة  أما 
التارخيين،  اإلخوان  منظري  أحد 
يوسف  النبي  قصة  يف  وجد  فإنه 
يف  المشاركة  إلمكانية  شرعيا  مبررا 

السياسية  اللعبة  بمبادئ  اإلخوان  قبل  حيث 
المؤسسات  اختراق  لضمان  حيني  كتكتيك 
السياسية للدولة باآلليات المدنية لكن الحيلة 
الحقيقية تتمثل في الخطاب اإلخواني القائم 
على الفرز عن المرجعية الدينية أي التقسيمات 

كافر/مؤمن.
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غياب  ظل  يف  »الكافرة«  الحكومة  
دولة اإلسالم التي يصر سيد قطب 
وأن  البتة  موجودة  غير  أنها  على 
فقد  الوجود   عن  انقطع  اإلسالم 
غابت األمة المسلمة عن »الوجود« 

وعن  »الشهود« دهًرا طويال.
هي  الفكرة  هذه  إعتبار  ويمكن 
اإلخوان  لمشاركة  العقدي  األساس 
حول  تتمحور  حيث  السياسية 
السلطة  إىل  الوصول  على  العمل 
المشاركين  كل  على  اإلنقالب  ثم 
وتطبيق فكر  السياسية  العملية  يف 

الجماعة اإلستئصايل بحذافره. 
القرضاوي،   يوسف  كد   أ بينما 
لعلماء  العالمي  االتحاد  رئيس 
الجماعة   رموز  أحد  وهو  المسلمين 
أن »االشتراك يف االنتخابات فريضة 
واعتبر  دنيوية«.  وضرورة  شرعية 
فرضا،   االنتخابات  يف  التصويت 

جازماً بأن من لم ُيدِل بصوته يف االنتخابات »فقد ارتكب حراماً«.
يرى مختصون يف تاريخ التيارات اإلسالمية أن الجماعة دخلت النقابات 
إىل  وتحولها  مجالسها  أغلبية  وتملك  االنتخابات  إدارة  على  التمرن  بهدف 
وإنضاج  وأسريا  فنيا  أعضائها  بمستوى  النهوض  وليس  للتنظيم،   أوكار 

برامج إصالح وتهيئة خبراء يف ملفات النهضة والتحديث.
برلمانات  وبنسب معقولة يف  برلمانات متعاقبة  إىل  الجماعة  ثم دخلت 
2000،  2005 بل وامتلكت األغلبية يف برلمان 2012،  ولم تقدم ما يشي 
ستة  من  يقرب  ما  عبر  هزليا  أداء  وقدمت  الدولة،   إلدارة  رؤية  لديها  بأن 

شهور،  قبل أن يقضي القضاء بحل هذا البرلمان.
تحمل  أنها  نظام،   كل  مع  الجماعة  لصدام  الجوهري  السبب  ويعتبر 
والعمق  األدوات  تفتقر  أنها  غير  وراثته،   تريد  الذي  النظام  نفس  سمات 
الكايف ورعاية شبكات مصالح اجتماعية يقوم عليها النظام؛ لذلك ما بدا أنه 
الحكم،   وأخيرا قصر  البرلمانات  ثم  والنقابات  الجامعات  صعود يف دخول 
كان صعودا للهاوية مع جماعة لم تجب أبدا عن أسئلة الدولة،  واستثمرت 

يف صناعة الفشل.
هذا ما يشير أن دخول الجماعة لإلنتخابات تاريخيا كان بهدف التمكين 

وأسلمة المجتمع عن طريق أحد آليات الديمقراطية التي ال يؤمنون بها.
التركية  التجربة  تمثل  ذلك،  من 
أحسن شاهد حيث أن تيار اإلخوان 
درب  يف  أشواطا  ذهب  المسلمين 
األجهزة  بآختراق  قام  إذ  التمكين 
والقضائية  والتنفيذية  التشريعية 
الجيش  على  بعيد  حد  إىل  وسيطر 
اإلستخبارات  أجهزة  و  والشرطة 
إحكام  من  اردوغان  حزب  وتمكن 
مفاصل  مختلف  على  السيطرة 
أي  إضعاف  ظل  يف  خاصة  الدولة 

دور للمعارضة بالقمع.
أما يف ليبيا، تأسس جناح اإلخوان 

المسلمين  اإلخوان  جناح  تأسس  ليبيا،  في  أما 
سنة 1948 وجاء الظهور األول في ظرفية تورّط 
أحد عناصرها في مصر في إغتيال رئيس الوزراء 
قدموا  حيث  النقراشي  فهمي  محمد  المصري 
إدريس  الملك  حماية  طالبين  القاهرة  من 

السنوسي.
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عناصرها  أحد  تورّط  ظرفية  األول يف  الظهور  وجاء   1948 المسلمين سنة 
النقراشي حيث  المصري محمد فهمي  الوزراء  رئيس  إغتيال  يف مصر يف 

قدموا من القاهرة طالبين حماية الملك إدريس السنوسي.
ورفض الملك تسليم عزالدين ابراهيم وجالل سعدة و محمود الشربيني 
بناء على طلب السلطات المصرية ليقع محاكمتهم و هو ما أدى إىل توتر 

العالقات التي وصلت إىل القطيعة الديبلوماسية بين البلدين. 
إثر ذلك، هيكل اإلخوان أنفسهم يف القطر الليبي ليظهروا بآسم الجماعة 
الشريعة  لتطبيق  الحاكم  النظام  لقلب  هدفت  التي  الليبية  اإلسالمية 
الخاليا  من  مجموعات  شكل  يف  السرية   يف  الحركة  وعملت  اإلسالمية. 
و   2011 أحداث  إندالع  غاية  إىل  البالد  أنحاء  جميع  يف  المترابطة  النشطة 

إسقاط نظام العقيد معمر القذايف.
الليبية يف طريق  المسلمين  اإلخوان  بأن جماعة  اإلعتقاد   حينذاك ساد 
يف  ساحقة  باألغلبية  للفوز  مفتوح 
االنتخابات البرلمانية، نظرا للظروف 
أفرزت  حيث  السانحة  اإلقليمية 
النتائج يف بلدان الجوار عن سيطرة 
األحزاب اإلخوانية سواء يف تونس أو 

مصر
تحصلوا  اإلسالميون  أن  إال 
لكنهم  المأمول   دون  نتائج  على 
الغرفة  على  السيطرة  من  تمكنوا 
بفضل  البالد  يف  العليا  التشريعية 
القانون  هذا  العام،   العفو  قانون 
مئات  الساحة  من  أقصى  الذي 
من  وحرمهم  الليبيين  من  اآلالف 
نسبة  أّن  رغم  سياسّية،   بأدوار  االضطالع  عليهم  وحّجر  المدنّية  حقوقهم 

ممن شملهم القانون كانوا من كبار قادة »17 فبراير«.
 بالتايل تمكّن اإلسالميون من السيطرة على مختلف المفاصل السياسية 
واألمنّية والعسكريّة يف البالد،  وسيطروا على جل المؤسسات اإلقتصاديّة 
واألوقاف  الدينّية  المؤسسات  وأحكموا سيطرتهم على  الرقابّية  والهيئات 
والكبيرة  األوىل  بّوابتهم  العام  الوطني  المؤتمر  فكان  اإلفتاء،   ومؤسسات 
بل  اإلقتراع  صناديق  بقوة  تكن  لم  السيطرة  هذه  لكن  »التمكين«  نحو 
كما  الصمود  اإلختراق شديدة  تكن عملية  لم  لذلك  إقصايئ  قانون  بفضل 

هو الحال يف النموذج التركي.
جدير بالذكر أن جماعة اإلخوان المسلمين الليبية أسست حزباً سياسياً 
سنة 2012 أسمته »حزب العدالة والبناء متخذا نفس اسم و أدبيات حزب 

اإلخوان يف بلد التأسيس و النشأة مصر.
وترأس محمد صوان »حزب العدالة والبناء«. وقد تم تقسيم االنتخابات 
البرلمانية بحيث تستطيع األحزاب التنافس على 80 مقعداً،  بينما يتنافس 

السياسيون المستقلون على 120 مقعد.
السلطة  وهو  المؤتمر،   هذا  نهاية  واقتراب   ،2014 العام  بداية  ومع 
المؤتمر  ألعمال  التمديد  اإلسالميون  أراد  البالد،   يف  العليا  التشريعّية 
وتأجيل اإلنتخابات التي كانت مبرمجة يف نفس العام،  لكن هذا المخّطط 
فشل تحت ضربات قوى عسكريّة من العاصمة وخارجها،  ثّم مع انطالق 

عملّية الكرامة يف بنغازي.
إال أن المعطى الخارجي كان له وقعه على وضع اإلخوان يف ليبيا، إذ لعب 
مسقط  و  للتنظيم  األم  الفرع  هو  و  الحكم  من  مصر  إخوان  حكم  إسقاط 

رأس الزعامات التاريخية له.

ويمكن إعتبار هذه الفكرة هي األساس العقدي 
لمشاركة اإلخوان السياسية حيث تتمحور حول 
العمل على الوصول إلى السلطة ثم اإلنقالب 
السياسية  العملية  في  المشاركين  كل  على 

وتطبيق فكر الجماعة اإلستئصالي بحذافره.
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أمام هذا الضغط الداخلي و الخارجي،  تم إجراء االنتخابات منتصف العام 
والتي مني فيها اإلسالميون بهزيمة كبيرة،  ما كان يعني عملًيا خساراتهم 

لمختلف اإلمتيازات السياسية واالقتصاديّة التي كانوا يتمتعون بها.
إثر نجاح عملية الكرامة التي قام بها الجيش الليبي إضافة تحرير مناطق 
الجنوب و الشرق الليبي من جيوب اإلرهاب و النهب، تخلى حزب العدالة 
و التنمية على األقل ظاهريا على خيار السالح متجها نحو الخيار السياسي 
أضعف  حيث  الليبي  الجيش  فرضها  التي  األرض  يف  خسائره  لتعويض 
هذا األخير كل حلفائه اإلسالميين و أبعدهم عن الهالل النفطي و هو أحد 
مصادرهم المالية الكبرى، لكل هذا األسباب دعم الحزب اتفاق الصخيرات 
سنة 2015 ثم مبادرات التسوية األخرى األممية يف سبتمبر 2017 واجتماع 

باريس يف مايو 2018،  وباليرمو يف نوفمبر من نفس السنة.
عقد  تشمل  بديلة  أممية  خطة  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  إعالن  ومع 
مؤتمر وطني جامع يف يناير 2019،  وانتخابات يف ربيع هذا العام؛ عاد اإلخوان 
واالستعداد  عودتهم،   تأمين  بغية  المؤتمر  ذلك  على  ليراهنوا  خاص  بشكل 
عملية  أن  إال  حفتر  خليفة  المشير  اللدود  الخصم  لمواجهة  القادمة  لالنتخابات 
الليبي مؤخرا جاءت لتبعثر جميع األوراق  التي أطلقها الجيش  تحرير طرابلس 
حيث أن الذهاب نحو اإلنتخابات اآلن بات أمرا صعبا بالتايل فإن هامش المناورة 

بالنسبة لإلخوان أصبح ضيقا خاصة مع تدرحج حلفاءهم يف الجنوب.
التيار  بين  الفرق  إن  القول  خالصة 
اإلخواين و التيارات اإلسالمية الجهادية 
أن اإلخوان يتبنون منهج التقية كمطية 
باللعبة  يقبل  أنه  أي  التمكين  نحو 
لضمان  حيني  كتكتيك  الديمقراطية 
وأحكام  الدولة  مؤسسات  إختراق 
حين  يف  وتطويعها  عليها  السيطرة 
دخول  ترفض  الجهادية  التيارات  أن 
خارج  المواجهة  نحو  تذهب  و  اللعبة 
اإلسالمي  النموذج  فرض  و  الدولة 
من الخارجي فاإلختالف هو يف اآلليات 

ليس يف األهداف.

اإلسالمية  التيارات  و  اإلخواني  التيار  بين  الفرق 
التقية  منهج  يتبنون  ــوان  اإلخ أن  الجهادية 
باللعبة  يقبل  أنه  أي  التمكين  نحو  كمطية 
إختراق  لضمان  حيني  كتكتيك  الديمقراطية 
عليها  السيطرة  وأحكام  الدولة  مؤسسات 

وتطويعها.
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أشهر 10 شخصيات ليبية حاليا 
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خليفة حفتر 

المشير خليفة أبوالقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية 
ودرس  نشأ  حيث  إجدابيا  يف   1943 يف  مواليد  من  حفتر  بلقاسم  خليفة  ولد 
يف  الثانوية  درس  الكريم.  القرآن  حفظ  كما  واإلعدادية  االبتدائية  المرحلتين  يف 
الملكية  العسكرية  بالكلية  َوالتحق   1961-1964 بين  الثانوية  درنة  مدرسة 
بسالح  وعين   1966 عام  ِمنها  تخرج  ثّم   1964 16سبتمبر  بتاريخ  بنغازي  يف 
بالمد  األحرار  المتأثرين  الوحدويين  الضباط  بين  من  وكان  بالمرج،  المدفعية 
القومي العريب الناصري وقادوا حركة الجيش لإلطاحة بالنظام الملكي يف الفاتح 

من سبتمبر 1969 
قاد حفتر القوات المسلحة الليبية خالل الحرب الليبية التشادية بدأ من 1980 
والتدخل  المد  غياب  بسبب  لكن  قصيرة،  فترة  يف  تشاد  واحتل  هناك  وانتصر 
الفرنسي لمساعدة نظام حسين هبري ، خسر حفتر معركة وادي الدوم وتعرض 
1987. وبعد األسر انشق هو  22 مارس  لألسر  مع مئات الجنود الليبيين يوم 
وعدد من رفاقه من الضباط والجنود عن القذايف يف سجون تشاد، وأُفرِج عنهم 

المتحدة  الواليات  إىل  ليغادروا  الحقاً 
للسلطة  ديبي  ادريس  وصول  عقب 
قرر   1987 ،ويف  أواخر  تشاد  يف 
وضباط  الضباط  من  مجموعة  مع 
يف  االنخراط  ومجندين  وجنود  صف 
ليبيا  إلنقاذ  الوطنية  الجبهة  صفوف 
يونيو   21 يف  وأعلنوا  المعارضة، 
الوطني  الجيش  إنشاء  عن   1988
لها  تابع  عسكري  كجناح  الليبي 
ما  سرعان  لكن  حفتر.  قيادة  تحت 
الليبي،  الوطني  الجيش  أمر  انتهى 
أمريكية  بمروحيات  أعضاؤه  ورّحل 
حيث  المتحدة  الواليات  داخل  إىل 
أقام، واستمر معارضا لنظام القذايف 

هناك مّدة 20 عاماً.
1993 لكنها لم تنجح فُحكم عليه  قاد حفتر محاولة لإلطاحة بالقذايف يف عام 
فبراير،   17 لينضّم إىل صفوف   2011 غيابّياً. عاد من منفاه يف مارس  باإلعدام 
وخالل إعادة تشكيل الجيش الوطني الليبي يف نوفمبر 2011، توافق نحو 150 
الجيش  ألركان  رئيساً  حفتر  خليفة  تسمية  على  الصف  وضباط  الضباط  من 
ليتزعم عملية الكرامة ضد الجماعات اإلرهابية والميلشيات التي مارست القتل 
اإلسالم  لقوى  األبرز  العدو  منه  جعل  ما  ،وهو  المدنيين  ضد  والترويع  والنهب 

السياسي التي رأت فيه ويف قواته سّدا يحول دون سيطرتها على البالد 
ليبيا  المسلحة  اىل تحرير مناطق شرق  القوات  المشير حفتر قيادة  إستطاع 
وعصابات  والميلشيات  اإلرهابية  الجماعات  من  والجنوب  النفطي  والهالل 
2019 أمر  الوطني الليبي للتحرك نحو طرابلس، وذلك  4 أبريل  المرتزقة ،ويف 
سالمين  بأمان  وادخلوها  العظيم  الفتح  مع  موعدنا  »حان  صويت:  تسجيل  يف 
ال ترفعوا السالح إال على من رفعه يف وجوهكم.. من ترك سالحه فهو آمن من 
لزم بيته فهو آمن ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن وسالمة أهلنا وممتلكاتهم 
قوله  وتذكروا  تعتدوا  ال  بأيديكم..  أمانة  ومؤسساتنا  األجانب  ضيوفنا  وسالمة 

تعاىل )والتعتدوا إن هللا ال يحب المعتدين(«.
تجاوز  جيشا  لبني  الكرامة  معركة  المشير  دخل  عسكري   400 من  بأقل 
حاليا  يعتبر  جعله  ما   ، المساندة  القوات  جانب  اىل  مقاتل  آلف   100 تعداده 

الرجل األقوى يف ليبيا 

خليفة حفتر 
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سيف االسالم القذافي 

المهندس سيف اإلسالم معمر القذايف من مواليد 5 يونيو 1972، وهو  نجل 
القذايف  مؤسسة  و  الغد  ليبيا  مشروع  مؤسس  القذايف،  معمر  الليبي  الزعيم 
الشخصيات  أبرر  من  حاليا  ويعتبر   ، والتنمية  الخيرية  للجمعيات  العالمية 
المرشحة للعب دور سياسي مهم يف البالد ، درس  يف مدرسة عمر ابن الخطاب 
القريبة وهما  المقريف  امحمد  الشهيد  بمدرسة  واالعدادية  باب عكارة  بمنطقة 
وريث  علي  بمدرسة  الثانوية  المرحلة  ودرس  الحكومية.  طرابلس  مدارس  من 
كلية  1994 من  المعمارية حيث تخرج سنة  الهندسة  الحكومية. وتخصص يف 
بجامعة  االقتصاد  بكلية  والتحق  مهندسا.  بطرابلس  الفاتح  -جامعة  الهندسة 
سنة  منها  الماجستير  درجة  على  تحصل  حيث   1998 سنة  بالنمسا  ‘إمادك’ 
الدكتوراه.  شهادة  منها  نال  التي  لالقتصاد(  لندن  بـ)كلية  التحق  كما   .2000
ولسيف اإلسالم اهتمامات فنية حيث يعنى بالرسم. وأقام العديد من المعارض 

الفنية يف مختلف دول العالم.
عمل بعد تخرجه لمركز البحوث الصناعية يف طرابلس. كما عمل يف سنة 1996 
يف المكتب االستشاري الوطني. وانشأ 
للجمعيات  العالمية  القذايف  مؤسسة 
سنة  أنشئت  التي  والتنمية  الخيرية 
الكثير  حل  يف  ساهم  حيث   .1998
قضية  مثل  الدولية  المشاكل  من 
كان  كما  بالفليبين،  األوربيين  الرهائن 
يف  السياسي  اإلصالح  محاوالت  وراء 
المعارضة  مع  الحوار  باب  وفتح  ليبيا 

السياسية 
شخصية  ثاين  اإلسالم  سيف  اعتبر 
 17 أحداث  إبان  النظام  عن  تدافع 
شاشات  على  ظهر  وقد  فبراير، 
حيث  مرة،  من  كثر  أ الليبي  التلفزيون 
الذين  الثوار  وانتقد  والده  عن  دافع 
يف  و«الخونة«.  بـ«العمالء«  وصفهم 
المدعي  تقدم   ،2011 مايو  أواسط 
العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس 
المحكمة  إىل  بطلب  أوكامبو  مورينو 
بحق  اعتقال  مذكرات  إلصدار  الدولية 
السنوسي،  هللا  عبد  الليبية  المخابرات  ورئيس  اإلسالم  وسيف  القذايف  معمر 
2011 ليصبح سيف اإلسالم مطلوبا  27 يونيو  وقد صدرت المذكرة بالفعل يف 
الثوار  ادعى  رمضان(   21 )الموافق   2011 أغسطس   21 ويف  الدولية.  للعدالة 
العاصمة  دخلوا  عندما  وذلك  اإلسالم،  سيف  اعتقلوا  أنهم  االنتقايل  والمجلس 
كد نبأ االعتقال كل من رئيس المجلس الوطني االنتقايل مصطفى  طرابلس، وقد أ
أوكامبو،  مورينو  لويس  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  والمدعي  الجليل  عبد 
منطقة  يف  مرافقيه  مع  اعتقل  ،ثم  الشاشات  على  حراً  أخرى  مرة  ظهر  أنه  إال 
صحراوية قرب مدينة أوباري )200 كم غريب سبها( يوم 19 نوفمبر 2011. ويف 
ومغادرته  سراحه  إطالح  الليبية  الصديق«  أبوبكر  »كتيبة  أعلنت   2017 يونيو 

مدينة الزنتان، وفقا لقرار العفو العام الصادر عن مجلس النواب الليبي 
يوليو   28 يف  طرابلس  قضت  الليبية  العاصمة  استئناف  محكمة   وكانت 
2015 بإعدام سيف اإلسالم القذايف رمًيا بالرصاص.مع عدد من رموز النظام يف 
محاكمة صووية لم تستجب ألدىن شروط النزاهة ، ويقول مؤيدوه الذين يمثلون 

جانبا مهما من الشعب الليبي أنه مرشحهم لرئاسة ليبيا 

سيف االسالم
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فائز السراج 

فبراير   20 مواليد  من  السراج  فايز  أو  السراج  مصطفى  فائز  المهندس 
السياسي بشير  رفقاء  أحد  السراج،  . وهو مصطفى  1960،بالعاصمة طرابلس 

السعداوي يف حزب المؤتمر، ووزير االقتصاد، والتعليم يف العهد الملكي.
حصل على بكالوريوس يف العمارة والتخطيط العمراين سنة 1982 من جامعة 
وهو   .1999 سنة  األعمال  إدارة  يف  وماجستير  طرابلس(،  جامعة  )اآلن  الفاتح 
عضو حزب التحالف القومي الوطني طرابلس وعضو الهيئة التحضيرية للحوار 

الوطني.
الضمان  بصندوق  المشروعات  إدارة  يف  كمهندس  المهنية  حياته  بدأ 

االجتماعي، وعمل كمستشار هندسي 
من  بالعديد  مشاركات  له  فكانت 
وتصميم  لدراسة  المتخصصة  اللجان 
العمل  إىل  اتجه  كما  المشروعات. 
لمكتب  مؤسس  عضواً  فكان  الخاص 

الهندسية. تريبوليس لإلستشارات 
شارك يف عضوية الهيئة التحضيرية 
جمع  حاولت  التي  الوطني  للحوار 
أطياف المجتمع المختلفة حول مائدة 
لبر  بالوطن  العبور  وطني..بهدف  حوار 
تكليف  اعتذرعن عدم قبول  ،و  األمان 
حكومة  يف  والمرافق  اإلسكان  وزارة 
أي   ،  2014 العام  يف  معيتيق  أحمد 
نائبا  فيه  إنتخب  الذي  العام  نفس 
األندلس  حي  دائرة  عن  بالبرلمان 
وفد  ضمن  شارك  ثم  بطرابلس، 
الليبي  الحوار  جلسات  يف  البرلمان 
الصخيرات  إتفاق  اىل  وصوال  الليبي 
المجلس  برئاسة  خالله  كلف  الذي 

الرئاسي لحكومة الوفاق 
وعقد   ، طرابلس  العاصمة  على  المسيطرة  بالميلشيات  السراج  تحصن 
إتفاقيات سرية مع قوى اإلسالم السياسي جعلته يتراجع عن جميع اإلتفاقيات 
التي توصل إليها مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يف باريس 
على  معتمدا  طرابلس  يف  المسلحة  القوات  مواجهة  وقرر   ، وأبوظبي  وباليرمو 
العسكريين  يرد إسمه ضمن قائمة  ، قبل أن  اإلرهابية  الميلشيات والجماعات 
العام  المدعي  قبل  من  وإحضار  ضبط  بطاقة  حقهم  يف  الصادرة  والمدنيين 

العسكري 

عبد اهلل السنوسي 

يف   ،1954 ديسمبر   5 يوم  مواليد  المقرحي  من  السنوسي  هللا  عبد  اللواء 
وادي الشاطئ يف الجنوب الغريب من ليبيا، وتنحدر أسرته من قبيلة المقارحة ، 
دخل الكلية الحربية وتخّرج برتبة مالزم، وابتعث يف دورات خارجية استخبارية 
يف االتحاد السوفيايت قبل انهياره ،وبدأ عمله ضمن  طاقم حراسة الزعيم الراحل 
معمر القذايف ، وتدرج يف الجهاز األمني فأسندت إليه مهام أمنية حساسة على 

رأسها قيادة جهاز األمن الخارجي واالستخبارات العسكرية.
 تزوج من السيدة فاطمة فركاش شقيقة الحاجةصفية فركاش أرملة الزعيم 

السراج
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ووصفته   ، القذايف  معمر  الراحل 
كثر  أ كان  بأنه  الغربية  اإلستخبارات 
المسؤولين األمنين قربا من القذايف،و 
السابق  النظام  رجاالت  كثر  أ يعتبر 
وسائل  قبل  من  للشيطنة  تعرضا 
يصفه  ما  بسبب  الغربية  اإلعالم 
المراقبون بقدرته الفائقة على مواجهة 
أمن  تستهدف  كانت  التي  المؤامرات 
البالد قبل العام 2011 ،ومنها مؤامرة 

1992
لدى  مطلوبا  السنوسي  كان 
والمحكمة  الفرنسية،  السلطات 
بعد  ليبيا  وغادر  الدولية.  الجنائية 
سقوط النظام ، ثم أُلقي القبض عليه 
المغرب  من  وصوله  بعد   ،2012 عام 
اىل  الحقا  تسليمه  ليتم  موريتانيا  إىل 
 ، العام  الوطني  المؤتمر  ميلشيات 
الجماعة  يف  القيادي  الشريف  خالد  إشراف  تحت  الهضبة  سجن  يف  به  والزج 
السنوسي  محاكمة  على  المتعاقبة  الليبية  الحكومات  أصرت  المقاتلة،و 
واستعداد  بقدرة   2013 عام  الدولية  الجنائية  المحكمة  وقضت  البالد.  داخل 
ومحاكمته،  المحكمة  مقر  إىل  إلرساله  داعي  ال  وأنه  السنوسي،  لمحاكمة  ليبيا 
36 آخرين من القيادات السابقة ، وُحكم عليه  ووجرت محاكمة السنوسي مع 
2015، مع سيف اإلسالم، وسبعة آخرين من  باإلعدام رميا بالرصاص يف يوليو 

رموز  النظام السابث
أن  إال  عادلة،  محاكمة  إجراء  على  قدرتها  على  الليبية  الحكومة  تأكيد  ورغم 
ولم  البالد.  يف  السياسي  االضطراب  بحالة  تأثرت  المحاكمة  أن  يرون  الكثيرين 
تتضمن المحاكمة استماع للشهود، أو تقديم أدلة ومناقشتها يف المحكمة. وال 
تزال أسرته والمقربون منه يؤكدون أن عبد هللا السنوسي بريء من كل التهم 
 ، يملكها  التي  المعلومات  اىل كمية  يعود  ، وأن سبب إستهدافه  إليه  الموجهة 

واىل والئه المتواصل للنظام السابق
ويف 23 مارس 2019 طالبت قبيلة المقارحة يف بيان لها باالفراج الصحي عن 
، وذلك  اللواء عبد هللا السنوسي  رئيس جهاز االستخبارات العسكرية السابق 
بالداخل  بها  المعمول  للقوانين  وفقاً 
الذي  بيانها  يف  وإعتبرت  والخارج 
بميدان  إحتجاجية  وقفة  خالل  ُتلي 
الجزائر يف طرابلس  بأن إطالق سراح 
كبير  بشكل  سيدعم  السنوسي 
األهلى  والسلم  الوطنية  المصالحة 
مكونات  على  قوي  تأثير  من  له  لما 
المجتمع الليبي ، مبينًة بأن ذلك كان 
واضحاً خالل لقاءاته مع وفود القبائل 

والمدن الليبية داخل سجنه.

أحمد المسماري 

المسماري  أبوزيد  أحمد  اللواء  هو 
بشاير  المتحدث  بإسم  المعروف 
بإسم  القيادة العامة للجيش الوطني 

عبد اهلل السنوسي
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 1964 فبراير   28 الليبي، من مواليد 
مدينة  سكان  ومن  المرج  مدينة  يف 
قبيلة  إىل  نسبه  يرجع  البيضاء، 
يف  برقة  قبائل  من  وهي  المسامير 
بكالوريوس  على  حاصل  وهو  ليبيا، 

العلوم عسكرية،.
المتحدث  منصب  شغل   كان 
الحدود  حرس  ركن  باسم  الرسمى 
واألهداف  النفطية  والمنشآت 
أصدر   2014 سبتمبر  ويف   ، الحيوية 
اللواء  الليبى  الجيش  أركان  رئيس 
بتعيين  قراًرا  الناظورى  الرزاق  عبد 
العقيد أحمد بوزيد المسمارى ناطًقا 
يونيو  يف  الجيش  ،و  لقيادة  رسمًيا 
للقوات  العام  القائد  2018  أصدر 
المشير  الليبية  العربية  المسلحة 
حفتر،  بلقاسم  خليفة  حرب  أركان 
قرارا بتعين العميد أحمد المسمارى 

للجيش  العامة  القيادة  باسم  رسميا  متحدثا  لعمله  باإلضافة  باسمه  ناطقا 
الليبى.

عارف  وهو   ، الشعبي  التراث  بالبحث يف  المهتمين  من  المسماري  وأحمد 
بالشعراء والرواة ، وبتاريخ الشعر الشعبي والروايات واألمثال والمأثورات.

عقيلة صالح 

1944  بمدينة  1 يناير  المستشار عقيلة صالح عيسى العبيدي  مولود يف 
لمجلس  رئيس  كأول  انتخب  ليبي.  قانوين  مستشار  ليبيا  شرق  يف  القبة، 
النواب الليبي بعد  احداث 17 فبراير، ويعتبر الداعم األبرز للقوات المسلحة 
على  الحصول  على  الرئاسي  المجبلس  عجر  ظل  يف  األعلى  القائد  بإعتباره 

شرعيته 
ثم   ،1970 عام  بنغازي  جامعة  من  العام  القانون  ليسانس  على  حصل 
عين يف  القضايئ، حيث  والسلك  العدل  وزارة  بالعمل يف  تخرجه  بعد  التحق 
سنة  األخضر  الجبل  دائرة  نيابة  رئيس  أصبح  ثم  نيابة  كمساعد   1971 عام 
1974 بمدينة البيضاء. ثم انتدب للعمل يف محكمة استئناف الجبل األخضر 

سنة 1976.
أصبح المستشار عقيلة صالح عام 1999 رئيس فرع إدارة التفتيش القضايئ 
يف محكمة استئناف درنة. ولديه خبرة يف العمل القضايئ والقانوين تزيد عن 

45 سنة، 
بدأ مجلس النواب أوىل جلساته يف 4 أغسطس 2014 خلفاً للمؤتمر الوطني 
اإلعالن  وحسب  أنه  إال  بنغازي  مدينة  هو  الليبي  النواب  مجلس  مقر  العام. 
حيث  أخرى،  ليبية  مدينة  أي  يف  جلساته  عقد  المجلس  بإمكان  الدستوري 
النسبي  بالهدوء  تنعم  التي  طبرق  مدينة  اختيار  على  النواب  غالبية  توافق 
طيلة  شهدتا  قد  كانتا  اللتان  طرابلس  أو  بنغازي  عن  عوضاً  جلساتهم  لعقد 
غير  أمنياً  وانفالتاً  تدهوراً  مهامه  النواب  مجلس  لتسلم  السابقة  األسابيع 
من  كثر  أ يف  كد  ،وأ الليبي  للجيش  السياسي  السند  صالح  ، وفر  مسبوق 
وتحمي  اإلرهاب  تحارب  حفتر  المشير  بقيادة  المسلحة  القوات  أن  مناسبة 

مصدر ثروة الليبيين وتدافع عن سيادة الدولة وفق القانون والدستور

عقيلة صالح
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عبد السالم الحاسي 

الحاسي  السالم  عبد   اللواء 
شحات  مدينة  يف   1943 من  مواليد 
قائد غرفة عمليات تحرير  ليبيا،  شرق 
،  تخرج  الغربية  والمنطقة  طرابلس 
ثان  مالزم  برتبة  العسكرية  الكلية  من 
مطلع  يف  الخاصة  بالقوات  إلتحق  ،و 
شارة  حاصل  على  السبعينات.وهو 
دورات  جميع  على  ,ومتحصل  ركن 
من  العديد  ،و  تقلد  الخاصة  القوات 
المناصب يف نظام القذايف منها ضابط 
وشعبة  الخاصة  بالقوات  العمليات 

االمداد بالجو.
الدولية  للعالقات  منسقا   عين 
بإقليم دارفور يف السودان,كما أرسلت 
قوة لحفظ السالم بامرته، و كان من أوائل الضباط المنشقين عن النظام السابق 

و توىل منصب المنسق بين الجيش الليبي وحلف الشمال األطلسي”الناتو”.
 إلتحق بعملية الكرامة منذ بدايتها يف مايو 2014 و ُكلف من قبل القيادة العامة 
للجيش امرا لغرفة عمليات عمر المختار بالجبل األخضر كما  ُكلف من قبل القيادة 
امرا لغرفة عمليات الكرامة بنغازي ،و تمت يف يونيو 2017 ترقيته من رتبة عميد 

اىل رتبة لواء بأمر من المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني.
 كلف من قبل القيادة العامة بمهمة  آمر غرفة عمليات تحرير الجنوب التي 
والمرتزقة  اإلرهاب  من  الليبي  الجنوب  وتطهير  تحرير  عمليات  تولت  إدارة 

والمتمردين التشاديين وعصابات الجريمة المنظمة واإلتجار بالبشر.

محمد بن نايل 

16 عام  الليبية جند وعمره  العسكرية  ، أحد رموز  نايل  العميد بن محمد بن 
وارسل للجهاد يف فلسطين وعمره  21  عاما وعاد وسجن يف ثالثة دول ، إثنتان 
منهما إتهمتاه بمحاولة قلب النظام والثالثة الجهاد ضد الكيان الصهيوين ودولة 
رابعة اعتقل بها عامين  ،وحارب لمدة 
تحرير  جبهة  صفوف  يف  سنوات  ثالث 
يف  فيها  المقاومة  نواة  وكون  اريتريا 
الماضي  القرن  من  السبعينات  نهاية 
واسس حركات التحرر العالمية واتهم 
على  الفرنسية   UTA طائرة  باسقاط 
معه  يحقق  ان  ورفض  النيجر  ارض 

قاض اجنبي 
وكان بن نايل من ضمن من وصفوا 
بالفدائيين االثنى عشر وقائد محور ام 
شعلوبة يف تشاد ، وشارك يف معارك 
خاض  ثم   ، الناتو  لعدوان  التصدي 
ميلشيات  لعدوان  التصدي  معركة 
وتعرض  الشاطيء  براك  يف  مصراتة 
يف  عملية  عنه  األفراج  قبل  لألسر 
أبرز  من  وكان   ، لألسرى  تبادل 

عبد السالم الحاسي

محمد بن نايل
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المشاركين يف عملية الكرامة ويف قيادة الجيش الوطني اىل اإلنتصار يف الهالل 
معركة  ، يف  علي عصاه  يتوكأ  وهو   ، نايل  بن  يشارك  والجنوب واليوم  النفطي 
األمثال  مضرب  جعله  ،ما  طرابلس  العاصمة  وبخاصة  الغربية  المنطقة  تحرير 

لدى رفاق السالح وأبناء القوات المسلحة 

أبوزيد دورده 

بالجبل  بمنطقة  الرحيبات   1944 أبريل  مواليد  من  دورده  عمر  أبوزيد 
الغريب، شغل وظيفة مدرس تاريخ ثانوي وناشط سياسي  منذ فترة السيتينيات. 
االجتماعية  بعالقاته  ويتميز  القذايف  معمر  للزعيم  الموالين  أبرز  من  ويعتبر 
و شغل   ، الرسمية  المناصب  من  40  عاما  مدى  على  يستبعد  ولم  الواسعة 
كتوبر  أ  7 من  ليبيا  يف  الوزراء(  )رئيس  العامة  الشعبية  اللجنة  أمين  منصب 
لليبيا  فترة  عمله  مندوبا  خالل  دورده  كما  ساهم   1994 يناير   29 إىل   1990
يف األمم المتحدة يف عودة العديد من 
»المعارضة«  من  الليبيين  المواطنين 
إىل  المتحدة  الواليات  يف  كانوا  الذين 

البالد.
قيادية  مناصب  بعدة  دوردة  كلف  
من  الماضي  القرن  سبعينيات  منذ 
تنفيذ  جهاز  إدارة  لجنة  أمين  بينها 
،ومدير  والمرافق  اإلسكان  مشروعات 
جهاز تنفيذ السكك الحديدية ومندوب 
ليبيا يف األمم المتحدة وأمين مساعد 
وأمين   1994 العام  الشعب  لمؤتمر 
وأمين   1990 العامة  الشعبية  اللجنة 
لالقتصاد  العامة  الشعبية  اللجنة 
ووزير  القومي  واإلرشاد  االعالم  ووزير 
مسؤول  وظيفة  شغل  كما   ، الزراعة 
التفاوض  يف  له  وكان  الخارجي  األمن 
وتسهيل  الخارج  يف  المعارضين  مع 

عودتهم اىل البالد
من  موقفه  خلفية  على   2011 سبتمبر   11 يوم  دورده  أبوزيد  اعتقال  تم  
أحداث فبراير، وتم االعتداء عليه برميه من الطابق األول محاولة لقتله غير أنه 
نجا من الحادث ليصاب بكسور  جعلته يسير بعكازين ،وبعدها تم تسليمه ايل 
أفراد  من  عدد  يضم  وكان  الهضبة  سجن  يف  ليوضع  المقاتلة  الليبية  الجماعة 
النظام السابق والذي كانت تشرف عليه تلك الجماعة إىل ان تم االستالء على 
السجن من قبل كتيبة ثوار طرابلس ونقل ومن معه إىل سجن آخر تحت إدارة 
كتيبة ثوار طرابلس ،و؛ان قد حكم عليه مع عدد من رموز النظام السابق باإلعدام 
الدولية  المنظمات  أغلب  النزاهة وفق  لها شروط  تتوفر  لم  يف محاكمة صورية 

والملية
 ويف 17 فبراير 2019 تم  اإلفراج عنه من سجنه يف طرابلس الذي قضى فيه 
الوفاق  قوله إن »السلطات قامت  ثمانية أعوام ،وقال مسؤول أمني بحكومة 
معمر  نظام  يف  الخارجي  األمن  جهاز    رئيس  دورده  أبوزيد  سراح  إطالق  على 
على  طرابلس  العاصمة  معتقالت  يف  سنوات  ثمان  قضى  أن  بعد   « القذايف 

خلفية موقفه من أحداث  فبراير 
الصحي عن  باإلفراج  أمرا  أصدر  قد  العام يف طرابلس  النائب     وكان مكتب 

دوردة منذ  منتصف العام الماضي 2018 ولكن القرار لم ينفذ .

أبوزيد دورده 
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الشيخ محمد البرغوثي
يعتبر الشيخ محمد البرغويث أحد أبرز الفاعلين اإلجتماعيين يف ليبيا وهو عضو 
جهاء  أهم  من  وواحد   ، له  رئيسا  كان  أن  بعد  ورفلة  لقبائل  اإلجتماعي  المجلس 
وإعيان بني وليد ، كان له دور طالئعي يف التصدي للعدوان الخارجي الذي تعرضت 

له ليبيا يف العام 2011 ، وعرف بع ذلك بالعمل على إرساء المصالحة الوطنية 
، وشارك يف  البرغويث عن وحدة ليبيا ووحدة نسيجها اإلجتماعي  يدافع الشيخ 
كل المساعي الخيرة للصلح بين القبائل والعوائل ، ويف يناير 2019 كشفت بعثة 
األمم المتحدة جانبا من تفاصيل االتفاق الذي أنهى االشتباكات التي اندلعت يف 
العاصمة الليبية طرابلسبعد أربعة أشهر من الهدنة وحيث أماطت اللثام عن دور 
دارت  التي  المعارك  إنهاء  الورفلي،يف  البرغويث  محمد  الشيخ 
بين مجموعات مسلحة يف طرابلس ، وأفاد البيان أن المبعوث 
البرغويث   بالشيخ   اتصل  سالمة،  غسان  ليبيا،  إىل  األممي 
و«شكره ومن رافقه من الحكماء واألعيان على الجهود الجبارة 
يف  الدامية  االشتباكات  بعد  والسلم  الوئام  إلعادة  بذلوها  التي 

جنويب العاصمة«.
جهود  تكاتف  اىل  البرغويث  الشيخ  دعا  مناسبة  من  كثر  أ يف 
الليبيين للخروج من النفق المظلم ، ومن ذلك دعوته المهندس 
وقد   ، حقيقية  وطنية  مصالحة  لقيادة  القذايف  اإلسالم  سيف 
للمصالحة  رعايته  خالل  من  الدعوة  لهذه  القذايف  إستجاب 

وخاصة بين قبيلتي القذاذفة وأوالد سليمان ، 
للقيام  الليبية  القبائل  تحتاجه  »ما  أن  البرغويث  يرى 
بالمصالحات الوطنية الشاملة هو حل المليشيات ورفع الحظر 
عامة  رئاسية  انتخابات  وتنظيم  الليبي،  الجيش  تسليح  عن 
الضرورية  الخدمات  تقدم  موحدة  حكومة  وتشكيل  ومباشرة 
وتجهز إلجراء االنتخابات بشكل عاجل«، وهو ال يكف عن الدفاع 
عن سيادة ليبيا وعن ضرورة الدفاع عنها ضد التدخالت الخارجية 
، فالسيادة الوطنية خط أحمد بالنسبة للشيخ الذي إستطاع أن 
يف  األساسين  الفاعلين  أحد  ليكون  الماضي  االم  يتجاوز  وأن  الجراح  فوق  يرتفع 
تحصين النسيج اإلجتماعي  ويحظى الشيخ البرغويث بشهرة واسعة بين القبائل 
بلعب دور مؤثر  له  بما يعطيه مكانة تسمح   ، الليبية شرقا وغربا ووسطا وجنوبا 

وخاصة يف توحيد الصفوف عبر الفعاليات اإلجتماعية 

حسونة طاطاناكي 
حسن صالح الدين طاطاناكي رجل أعمال ليبي وسياسي  يتزعم حزب التجمع 
الدين  صالح  نجل  وهو  ودوليا  عربيا  متميز  حضور  وصاحب  الديمقراطي  الليبي 
من  الليبية  المحلية  المجتمعات  لبناء  والوقت  كبيرة  مالية  بموارد  ساهم  الذي 
برامج المجتمع المدين بدءا من الزراعة العضوية ، وإدارة موارد المياه، وومعالجة 
مدرسة  يف  البرنامج  وتحسين  التعليمية،  المرافق  وبناء  الصحي،  الصرف  مياه 

للمكفوفين طبرق.
أسس جمعية ليبيا الحرة الذي تهدف اىل تقديم المساعدات االنسانية واالغاثة 
 ، ليبيا  واألطفال يف  النساء  مثل  الضعفاء  والسكان   ، داخليا  والمشردين  لالجئين 
م  1957 يف  مواليد  من  طاطاناكي  ومصر. وحسونة  تونس  الليبيين يف  والالجئين 
دينة درنة ،  أسس بدولة اإلمارات العربية المتحدة شركة الظبي لحفر آبار النفط  
كة   ويملك أيضا شركة جيني للمقاوالت متخصصة يف البناء ورصف الطرق بشرا
،ولكن شركته الكبيرة هي شركة تشالنجر التي يمتد عملها يف مجال النفط داخل 
ليبيا حيث يملك قرابة 12 حفارة يف حقول شركة الواحة ومقرها يف شارع فينيسيا 
بمدينة بنغازي وهي واحدة من شركات الرائدة يف الحفر ، وصيانة اآلبار ، وخدمات 

الشيخ محمد البرغوثي 
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حقول النفط ، وتعمل يف جميع أنحاء شمال أفريقيا ومنطقة الخليج.
الطاقة  شركات  مع  وعملت  وحدة،   30 من  أسطوال  تشالنجر  حاليا   وتمتلك 
الكبرى بما يف ذلك مجموعة  ماراثون ، وفيرنكس يف يناير 2008 ، حصلت شركة 
برونكو الحفر على حصة 25 ٪ يف تشالنجر ،و باإلضافة إىل رئاسته لشركة تشالنجر 
من  لعدد  األم  الشركة  وهي   ، المحدودة  تشالنجر  مجموعة  تأسيس  يف  شارك   ،
المركبات التجارية العاملة يف الشرق األوسط وأفريقيا، كما أنه يشارك بنشاط يف 
والتي تشمل   ، للمجموعة  المختلفة  للمؤسسات  االستراتيجي  والتخطيط  اإلدارة 

التنمية الحضارية والسياحة واالنشاءات المدنية وتكنولوجيا المعلومات.
حسن طاطاناكي نذر  جانبا مهما من حياته لدعم مجموعة واسعة من القضايا 
جديدة  مساكن  وقدم  األوسط.  والشرق  أفريقيا  يف  والتربوية  والثقافية  اإلنسانية 
نتوء كبير يف حي  الذين نزحوا عند قسم من الصخور قطعت من  لألسر يف مصر 
جنوب  إىل  والطبية  الغذائية  االمدادات  وقدم   ،  2008 عام  يف  بالقاهرة  المقطم 
التنمية لمجموعة  ، و مساعدات  الثانية السودانية  السودان خالل الحرب األهلية 

طاطاناكي  ووقع  ليبيا.  يف  المشاريع  من  متنوعة 
لمدرسة  التنفيذي  الرئيس   ، عزام  خالد  الدكتور  مع 
عام  تفاهم  مذكرة  على   ، التقليدية  للفنون  األمير 
2007 مما يدل على التعاون من أجل فتح مدرسة 
 ، طرابلس  يف  التقليدية  اليدوية  والحرف  للفنون 
لتدريب الشباب الليبي يف  جماليات الفن اإلسالمي 
إىل  التدريب  هذا  ويهدف  والتصميم.  التقليدي 
البيئة  يف  الجارية  الترميم  عمليات  يف  المساهمة 

الحضارية يف المدينة القديمة ، طرابلس
منابر  توفير  على  طاطاين  عمل  ذلك  جانب  واىل 
الليبي  التجمع  حزب  يتزعم  كما   ، مهمة  إعالمية 
السياسية  المنافسة  اىل  يسعى  الذي  الديمقراطي 
مصالحة  ظل  يف  ونزيهة  حرة  إنتخابات  خالل  من 
الندوات  الحزب عددا من  ، وقد نظم  وطنية شاملة 
مهمة  قضايا  حول  والبحثة  العلمية  والمؤتمرات 
ومكافحة  المرأة  ودور  واإلتخابات  الديمقراطية  مثل 
تكريم  اىل  إضافة  المنظمة  والجريمة  اإلرهاب 

كز  كز البحوث والدراسات وترميم عدد من مرا المتميزين وتقديم مساعدات لمرا
الشرطة يف طرابلس  ويهدف طاطاناكي من خالل تجربته كرجل أعمال وكسياسي 
من  وخاصة  المنطقة  دول  أبرز  من  واحدة  لتصبح  لليبيا  مهمة  نقلة  إحداث  اىل 

الناحية اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية
أنه  كما  والنفط  والمياه  والتشييد  البناء  بينها  المجاالت  من  عدد  يف   يعمل 
مؤسس شركة تشالنجر ليمتد »Challenger Limited«، وهو رئيس جمعية ليبيا 
ليبيا. ويف  السياسية يف  األطراف  السياسي لمختلف  بنقده  الخيرية. يعرف  الحرة 
مثل  يبدو  ليبيا  يف  السياسي  »اإلسالم  يقول:  البلد  يف  السياسي  لإلسالم  وصفه 
اإلسالم  تشكيالت  سائر  هي  الفرعية  والشركات  »اإلخوان«،  هي  قابضة  شركة 
الشريعة«  و«أنصار  و«المقاتلة«  »القاعدة«  قيادات  تحاول  ذلك  مع  السياسي. 
وهم  ضده،  تحالف  يف  بالدخول  رغبتهم  ويعلنون  »داعش«،  بـ  التخويف  وغيرها 
أنفسهم يشبهونه يف السعي للسيطرة على الدولة والشعب بالعنف. إنها عملية 
والفساد،  والتهديد  المال  باستخدام  يتميزون  »اإلخوان«  لكن  كثر،  أ ال  وجه  تغيير 
وقد لمسنا ذلك على األرض لدى »اإلخوان« يف أوضاع المجلس المنتهية واليته 

يف طرابلس.«
أسس قنوات تلفزيونية مثل قناة ليبيا أوالً التي استهدفت الشأن الليبي، وقناة 
أزهري التي أسسها طاطاناكي كقناة للدين اإلسالمي غير ربحية ال تزج بالدين يف 

الشأن السياسي.

حسونة طاطاناكي 
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كاريكاتير

محمد قجوم


