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تتصاعد الدعوة النتخابات، كمخرج وحيد من األزمة القائمة والعميقة 
في ليبيا، بعد انتهاء فعالية اتفاق الصخيرات عام 2015، وإصرار البعض 
االتفاق ويستمدون منه شرعية لهم على عدم  ممن استفادوا من هذا 
تعديله. لم تبق إال االنتخابات حال للمسار، في سبيل استخراج مؤسسات 
مستقرة ومنتخبة جديدة ووضع دستور جديد للبالد، وأن يكون الشعب 
مصدرا للسلطات بحق، رغم ما شاب اختياراته من قسر والتفاف وتزوير 
تصلبهم  في  يتجاهلون  الذين  السياسيين،  بعض  قبل  من  ورفض 
والتفافهم ما يقبع فيه هذا الشعب من مآس وانتهاكات 
والعنف  اإلرهاب  جماعات  من  ومعاناة 
في  تستهدفه  التي  الديني 
هنا  األول  المقام 

وهناك. 
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االنتخابات قد تكون حاًل.. وقد تكون أزمة

 لم تبق إال االنتخابات حال 
للمسار، في سبيل استخراج 

مؤسسات مستقرة ومنتخبة 
جديدة ووضع دستور جديد 

للبالد.

هاني نسيره

نعم، تتصاعد الدعوة النتخابات في ليبيا، كمخرج وحيد من األزمة القائمة والعميقة 
في ليبيا، بعد انتهاء فعالية اتفاق الصخيرات عام 2015، وإصرار البعض ممن استفادوا 
من هذا االتفاق ويستمدون منه شرعية لهم على عدم تعديله. لم تبق إال االنتخابات 
حال للمسار، في سبيل استخراج مؤسسات مستقرة ومنتخبة جديدة ووضع دستور جديد 
للبالد، وأن يكون الشعب مصدرا للسلطات بحق، رغم ما شاب اختياراته من قسر والتفاف 
وتزوير ورفض من قبل بعض السياسيين، الذين يتجاهلون في تصلبهم والتفافهم ما 
يقبع فيه هذا الشعب من مآس وانتهاكات ومعاناة من جماعات اإلرهاب والعنف الديني 

التي تستهدفه في المقام األول هنا وهناك. 
يطرح حل االنتخابات في سياقات مأزومة بامتياز، وكان المبعوث األممي الدكتور غسان 
سالمة واعيا بها في بيانه األخير في 17 ديسمبر الماضي، وقد ذكر بيانه »كان القصد 
انتخابات  المالئمة إلجراء  الظروف  تهيئة  يزال،  العمل في جميع مراحلها، وال  من خطة 
حرة ونزيهة. وقد حرصت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا على تقديم الدعم الفني 
الالزم إلى المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات وهي تحاول بشكل مكثف إيجاد الظروف 
عام  نهاية  قبل  إجراؤها  المقرر  لالنتخابات  المناسبة  واألمنية  والتشريعية  السياسية 
2018« ولكن هل يمكن ذلك؟ وخاصة أنه لم يتم االتفاق ولم تتوافق األطراف الليبية على 
تجاوز الصخيرات حتى تكون االنتخابات الليبية هي النتيجة الممكنة اآلن، ولكنها المتاح 

الوحيد على ما يبدو لدى المبعوث األممي ولدى األطراف الليبية التي ال ترجو الفشل.



3 الخميس 21 ديسمبر 2017             العدد: 07 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

يجب تهيئة الظروف قبل 
االنتخابات، فبينما يطرح الحل 
االنتخابي سبيال وحيدا للخروج 
من األزمة، نجد تصلب وشتات 

األطراف السياسية التي ال 
يجمعها شيء إلدارة عمل 

مشترك.

لكن لن تكون االنتخابات بحال من األحوال مخرجا من األزمة، بل مدخال ألزمة جديدة 
العليا  المفوضية  نقل  من  لنجاحها،  الالزمة  الشروط  توفرت  إذا  شروطها،  تتوفر  لم  ما 
التي يسيطر عليها اإلسالميون، وكذلك  إلى أي مدينة أخرى غير طرابلس  لالنتخابات 
وقف أي تالعب بالبطاقات الوطنية وعملية تسجيل المواطنين، ووجود مراقبين دوليين 
للعملية وتوفير جميع اشتراطاتها التقنية والفنية التي تضمن نزاهتها، وهي بعض من 
الشروط التي وضعها قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر وكذلك مجلس نواب ليبيا  
الذي لم يرفضها وقبل بها ولكن بشروط موضوعية تضمن عدم سرقة البعض لها 

زيفا دون حقيقة. 
واألهلي  النفسي  واالستعداد  والسياسي  واالجتماعي  األمني  الضامن  يبقى  لكن 
ليبيا أمرا غاية في  الحاد في  لالنتخابات في ظل أجواء االنقسام السياسي واالستقطاب 
الصعوبة، فضال عن عائق عدم االستقرار األمني المستمر حتى حينه وحضور جماعات 

اإلرهاب في عدد من المناطق دون تطهيرها منها.
االنتخابي  الحل  فبينما ينطرح  المزمعة،  االنتخابات  أوال قبل  الظروف  لذا يجب تهيئة 
سبيال وحيدا للخروج من األزمة، نجد تصلب وشتات األطراف السياسية التي ال يجمعها 
شءي إلدارة عمل مشترك، مشاهد من اغتيال عميد بلدية مصراتة، محمد إشتيوي يوم 
17 ديسمبر، والذي لم تحدد الجهة المسؤولة عنه بعد، مع تسريبات أن هذه الجريمة 
البشعة لم تكن إال جزاء له على سعيه التصالحي مع تاورغاء وما اتخذه في اتجاه التصالح 
على  األطراف  بعض  إصرار  نجد  كما  السياسي،  واإلسالم  العنف  جماعات  من  وموقفه 
مشاهد  يكرر  ديمقراطي  غير  سعي  في  السابق  النظام  وقواعد  رموز  كل  من  االنتقام 
االنتقام الوحشي والعدمي في مقتبل »ثورة« فبراير في ليبيا، وتجاهل كل مبادئ العدالة 
السائد اآلن  إلى واقع جديد ومختلف عن  لليبيا االنتقال  االنتقالية ودون مصالحة تتيح 
انتقاما وقطيعة وجهوية وإسالمية متطرفة ومسلحة تهيمن على كل شءي بقناع سياسي 
من  أحد  به  يشعر  ال  وحده  مكلوما  مظلوما  الشعب  ويبقى  هناك،  مكشوف  وبقناع  هنا 

هؤالء المتصلبين عند مواقفهم ومكاسبهم. 
قبول  نال  الذي  سالمة،  غسان  ليبيا  في  األممي  المبعوث  يريده  ما  شرعي  أمل 
المجتمع الدولي، من ضرورة االنتخابات وإن فشل االتفاق على تعديل اتفاق الصخيرات 
حكومة  في  ممثلة  عنه  تمخضت  التي  والمؤسسات  آثاره  والباقية  فعاليته  المنتهية 
التوافق  تحقيق  يمكن  فكيف  كذلك،  األمر  كان  إن  لكن  الرئاسي،  والمجلس  السراج 
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تشكل محاولة إجراء انتخابات 
جديدة في ليبيا تحد جديد 

للمجتمع الدولي الذي 
يسعى من خاللها إلى
إعادة هندسة المشهد

الليبي على وقع
فوضى عميقة.

تتفق  أطراف ال  بين  نتائجها  ثم  وإجراءاتها وضماناتها ومن  االنتخابات وعمليتها  على 
االتفاق  المستفيدين من  الضغط على  رغباتها... وهل يمكن  يتفق مع  ما  إال  تقبل  وال 
غير المعدل لقبول الضمانات التي يطالب بها الطرف اآلخر؟ من نقل المفوضية العليا 
لالنتخابات والمشرفة عليها بعيدا عن معقلهم في طرابلس.. وكذلك تحصين عملية 
تسجيل بيانات المواطنين، فضال عن حمايتها من أي تدخل.. أم أنه ال توافق على سيبيل 

التوافق؟
قد يعني نجاح العملية االنتخابية خروجا من األزمة متى اتفق وقبل أطرافها ومتنافسوها 
على ضمانات نزاهتها وكذلك نتائجها فيما بعد، ولكن فشلها وعدم االتفاق على ذلك 

يعني كونها مدخال ألزمة جديدة وليس حال ألزمة قائمة. 
الذي  الدولي  للمجتمع  جديد  تحد  ليبيا  في  جديدة  انتخابات  إجراء  محاولة  وتشكل 
يسعى من خاللها إلى إعادة هندسة المشهد الليبي على وقع فوضى عميقة. لكن هذه 
المحاولة الجديدة تبدو حتى اآلن مفتقدة ألسس متينة تهدد بنسفها قبل أن تبدأ. ما 
قد يعني إعادة تدوير للحرب األهلية الدائرة في البالد وتسعيرها في حال لم يجر تدارك 

األخطاء السابقة لمحاوالت التسوية السياسية واألمنية بين الفاعلين الليبيين.
لليبيا  األممية  اللجنة  قبل  التي يجب معالجتها من  الكبيرة  التحديات  هناك عدد من 
والمبعوث األممي بشكل خاص، في االعتناء بمطالب المعترضين على اتفاق الصخيرات 
يضمنان  حقيقيْين،  سياسي  وتنافس  لحراك  الضامنة  رغباتهم  وتلبية  الحالي،  بشكله 

االستقرار الذي يقبله الجميع. 
– وهذا ليس عيبا-أن هناك فشال للجنة والمبعوث األممي  التأكيد على  المهم  ومن 
في عدم تحقيق تعديل اتفاق الصخيرات مثلما فشال في مسار التوافق، والذي كان من 
المفترض أن ينهي فعاليته ويؤدي النتخابات مباشرة على هياكل السلطة، وإن استباق 
النتيجة نحوها دون ضمانات حقيقية والتزامات واستجابات للمعترضين عليه سواء في 
ذلك الفريق حفتر أو غيره يعني أنها ليست حال في النهاية ويبقى الوضع على ما هو عليه، 
ويبقى الشعب الليبي مكلوما بثورته التي صورها له البعض حال وربيعا لم يأت بل كانت 

دمارا لف كل أجزائه وأحواله.
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محمد بالطيب 

تحّدث  الماضي،  سبتمبر  في 
غسان  ليبيا  الى  األممي  المبعوث 
سالمة، في نيويورك عن تبني البعثة 
في  انتخابات  إجراء  لمقترح  األممّية 
ليبيا تنهي حالة االنقسام السياسي 
حكومة  وتفرز  البالد،  في  القائم 
من  سنوات  بعد  موحّدة،  مركزّية 
التي  البالد،  في  السلطات«  »تشظي 
وأمنّية  اقتصادّية  أوضاعا  تعيش 

صعبة.
لقاءات  نتيجة  كان  المقترح 
القائد  حفتر  خليفة  المشير  جمعت 
من  المعين  الليبي،  للجيش  العام 
رئيس  السراج  وفائز  البرلمان، 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
الوطني التي أفرزها حوار الصخيرات 
العام  من  ديسمبر  في  المغربية 
على  الطرفان  اتفق  حيث   ،2015

إجراء انتخابات خالل العام 2018، والعمل على مقاومة اإلرهاب وجمع سالح الميليشيات 
وبناء جيش وطني موحد.

عنه  أعلن  ليبيا، وكما  للّدعم في  األممية  البعثة  تبنته رسمًيا  الذي  االنتخابات  مقترح 
وتحظى  الشعب  من  منتخبة  سياسية  سلطة  إفراز  إلى  يهدف  سالمة  غسان  رئيسها 
بالشرعّية الكاملة، خاصة مع تزامن اإلعالن مع انتهاء والية المجلس الرئاسي المقترح، 
ذلك  عن  أعلن  كما  منتخبة،  غير  سياسية  سلطة  تحت  االنضواء  الجيش  قيادة  ورفض 
المشير خليفة حفتر في خطابه األخير بمناسبة انتهاء والية المجلس الرئاسي وصالحيات 

اتفاق الصخيرات في الـ17 من ديسمبر الجاري.

اإلسالميون والجيش محور االنقسام الكبير

هما  طرفان،  ظاهرًيا  يمّثله  الجليد،  جبل  كقّمة  البادي  السياسي،  االنقسام  هذا 
البرلمان المنعقد في طبرق كمصدر للشرعّية، بحكومته التي يترأسها عبد الله الثني 
الوفاق  حكومة  مقابل  في  حفتر،  المشير  بقيادة  الليبي  الوطني  والجيش  البيضاء  في 

اإلسالميون بين إرث الهزائم 

االنتخابية وأمل العودة األخير

انتخابات ليبيا 2018:

مقترح االنتخابات الذي تبنته 
رسمًيا البعثة األممية وأعلن 

عنه غسان سالمة يهدف 
إلى إفراز سلطة سياسية 

منتخبة من الشعب وتحظى 
بالشرعيّة.
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يأمل اإلسالميون في 
تجاوز خيبات االنتخابات 

السابقة، مدفوعين هذه 
المرّة بإكراهات أكثر حّدة، 

أهمها المناخ اإلقليمي الذي 
يشهد انحسارا لقوى اإلسالم 

السياسي.

الوطني بحزام من المجموعات 
على  وسيطرة  المسلحة، 
وشرعّية  طرابلس،  العاصمة 

دولّية محمّية باألمم المتحّدة.
أعمق  الحقيقة  وفي  االنقسام،  لكن 
البادية  التمظهرات  هذه  من  بكثير 
السياسي،  المشهد  سطح  على 
وفي  أساسا  ليبيا  في  فالصراع 
كبيرين:  خندقين  بين  هو  العمق 
السياسيون  وحلفاؤه  الليبي  الجيش 
المتمثلون أساسا في ما اصطلح على 
بمختلف  المدني«  بـ«التيار  تسميته 
أيًضا،  الّداخلّية  وتناقضاته  مكوناته 
توجهاتهم،  بمختلف  واإلسالميين 
ورغم كل تناقضاتهم المعلنة والخفّية، 
الذين يقفون بكل قوتهم في الخندق 
عناوين  تحت  متمترسين  المقابل، 

مختلفة ومتغيرة.
في  والمتأّمل  للمتابع  وبالنسبة 
سقوط  منذ  الليبي  المشهد  تفاصيل 
العام  القّذافي في  العقيد معّمر  نظام 

2011، سيجد السنوات السبع الماضية محكومة كّلها بهذا االنقسام القائم على هذه 
الخلفية بالّذات، والذي أنتج سلسلة متواصلة من الصراعات السياسية والعسكرّية، ولم 
تخرج أي لحظة تحوالت مفصلّية خالل هذه المّدة عن قاعدة كون الالعب الرئيس في 
المشهد الليبي منذ العام 2011 هو باألساس صراع بين اإلسالميين وخصومهم، وأّنه 

في كّل مّرة يأخذ شكال جديدا من أشكال األزمات.
وتركيز  األمان  بر  إلى  بالبالد  الوصول  في  السابقة  االنتخابية  التجارب  فشل  ورغم 
لم تكن  أّنها  وأمنية موّحدة وقوّية، ورغم  وبناء مؤسسة عسكرية  دعائم دولة جديدة، 
سوى تأكيد بكل إفرازتها ونتائجها وتفاعالتها للتشخيص المذكور لعمق هذا الصراع 
الموجودة  الحلول  آخر  باعتبارها  االنتخابات  بمقترح  راضًيا  يبدو  الجميع  فإّن  وجوهره، 

والواقعّية.
خيار يدفع إليه الجميع، على أمل أن يحقق كّل طرف نتائج تمّكنه من إنهاء هذا الصراع 
انتصاراته  تحقيق  إلعادة  يسعى  مكوناته  بكل  لإلسالميين  المعارض  فالتيار  لصالحه، 
لبناء مؤسسة عسكرّية  الفوز- بمشروع واضح  المّرة -في حالة  السابقة، مدعوًما هذه 
قوية وفعلية توّحد البالد وتبعد عنها شبح االنقسام، في حين يأمل اإلسالميون في تجاوز 
المناخ  أهمها  حّدة،  أكثر  بإكراهات  المّرة  هذه  مدفوعين  السابقة،  االنتخابات  خيبات 
موازين  اختالل  بحكم  وأيًضا  السياسي،  اإلسالم  لقوى  انحسارا  يشهد  الذي  اإلقليمي 
القوى على األرض لصالح الجيش الليبي بقيادة حفتر وتغير الخارطة السياسّية في البالد 

بشكل أقل أريحّية لوضعهم في االنتخابات السابقة.

االسالميون واالنتخابات: إرث الهزائم وفرصة األمل األخير

يأمل اإلسالميون في ليبيا، في أن تكون ورقة االنتخابات )والتي تبدو الورقة األخيرة 
فرض  وإعادة  السياسية،  للساحة  عودتهم  مفتاح  القائمة(  األزمة  من  للخروج  منطقًيا 
من  تضيق  وقت  في  المتربصين  خصومهم  على  الطريق  وقطع  البالد،  في  سلطتهم 
حولهم الدائرة، وصلت فيه حدة االستقطاب والمواجهات إلى درجات عالية من التوتر، 

ما يجعل االنتخابات القادمة مسألة مصيرّية بالنسبة إليهم.
غير أّن نتائج االنتخابات السابقة، ال تبدو مؤشًرا إيجابًيا في صالح التيارات اإلسالمّية، 
فالهزيمة األولى في انتخابات المؤتمر الوطني العام، كانت كبيرة لكل األحزاب اإلسالمّية 
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اّن نتائج االنتخابات السابقة، ال 
تبدو مؤشًرا إيجابًيا في صالح 
التيارات اإلسالميّة، فالهزيمة 
األولى في انتخابات المؤتمر 
الوطني العام، كانت كبيرة 
لكل األحزاب اإلسالميّة التي 

دخلت سباق االنتخابات.

التي دخلت سباق االنتخابات، في وقت كان انتصار نظيراتها في كل من تونس ومصر 
كبيرا ومهما وأوصلها إلى سّدة الحكم في دولتي الجوار الليبي، غير أّن اإلسالميين في 
ليبيا تمكنوا من السيطرة على المؤتمر الوطني العام من خالل قانون العزل السياسي، 
جهوّية  وميليشيات  السياسي  اإلسالم  لقوى  تابعة  ميليشيات  قبل  من  فرضه  تم  الذي 
تدور في فلكه أيًضا، وهو القانون الذي أفرغ البرلمان وقتئذ من أي قوة معارضة حقيقّية 

وحّوله إلى طائر بجناح واحد.
مع ذلك، تحّولت الهزائم االنتخابية إلى ما يشبه الميراث الثقيل عند التيارات اإلسالمية 
في ليبيا، مع انتخابات مجلس النواب الحالي في العام 2014 حيث تكّررت الهزيمة، أمام 
تحالف القوى الوطنية المشّكل من قوى سياسّية توصف بأنها »ليبيرالية« و »مدنّية«، حيث 
وبالمثل كان  البرلمان،  قليلة من مقاعد  لم يتمكن اإلسالميون من جمع سوى مقاعد 
الحل مّرة أخرى من خارج الصندوق، حيث تم استصدار قرار من المحكمة الدستورية في 
طرابلس التي كانت تحت سيطرة قّوات »فجر ليبيا«، يقضي ببطالن الجلسة االفتتاحية 
الصادر في طرابلس  الحكم  به  تعلّل  ما  والتي عقدت في مدينة طبرق، وهو  للبرلمان 

باعتبار انعقاد الجلسة في طبرق مخالًفا لإلعالن الدستوري.
قرار اعتبره اإلسالميون، بمثابة الحكم بحل البرلمان، فيما اعتبرته بقية القوى المشكلة 
للمشهد النيابي، صادًرا تحت تهديد السالح، الشءي الذي أعاد إنتاج األزمة حيث أعلن في 
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يبدو حزب العدالة والتنمية 
أكثر األحزاب اإلسالمية 

في ليبيا قدرة على حصد 
األصوات، نظرا لعديد العوامل 

أهمها عراقته من الناحية 
السياسية مقارنة بالبقية، 

والدعم الذي يحظى به من 
قوى إقليمية ودولية أهمها 

تركيا وقطر.

طرابلس عودة المؤتمر الوطني العام للعمل وأّسس اإلسالميون حكومة جديدة منبثقة 
البرلمان الجديد على حكومة  عنه تحت اسم »حكومة اإلنقاذ الوطني«، في حين صادق 
عبد الله الثني كحكومة مؤقتة مازالت إلى اليوم تواصل أعمالها وتحظى بتأييد البرلمان.
هذه األزمة المتواصلة إلى اليوم، ورغم دخول حكومة الوفاق الوطني على الخط، وتغّير 
بعض العناوين الفرعّية فيها، هي نفسها التي ُتطرح لها االنتخابات مّرة أخرى كطريق 

وحيد وأخير نحو الحل.
المقترحة مع  ووسط كل هذا تأمل األحزاب اإلسالمّية في أن تكون هذه االنتخابات 
نهاية العام القادم، فرصًة تساعد في استرجاع دورهم المحلي واإلقليمي، والقطع مع إرث 
هزائم الصندوق، والعودة إلى الساحة السياسّية، بورقة سياسّية شرعّية قوّية، تعّوض 

خسائر النفوذ والقوة واالمتداد على األرض الذي تكّبدته في الشهور األخيرة.

ماهي خارطة أهم األحزاب اإلسالمية في ليبيا؟ 

ليبيا  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  عن  منبثق  حزب  هو  والتنمية:  العدالة  حزب   *
بعد  قليلة  أشهًرا   ،2012 العام  من  مارس  في  تأسيسه  تم  وقد  السياسي،  وذراعها 
سقوط نظام العقيد معّمر القّذافي، ويعتبر من أهم األحزاب اإلسالمية باعتباره امتدادا 
لجماعة اإلخوان التي تمتلك تاريخا طويال نسبيا في العمل السياسي والنشاط في الساحة 
 80 2012 من جملة  العام  انتخابات  الـ17 مقعدا في  الحزب على قرابة  الليبية، تحصل 
بـ39  فاز  الذي  الوطنّية  القوى  تحالف  أمام  هزيمة  مسجال  لألحزاب،  مخصصة  مقعدا 

مقعدا.
حصد  على  قدرة  ليبيا  في  اإلسالمية  األحزاب  أكثر  والتنمية  العدالة  حزب  يبدو 
بالبقية،  مقارنة  السياسية  الناحية  من  عراقته  أهمها  العوامل  لعديد  نظرا  األصوات، 
الذي يحظى به  المركزّية، ونظرا للدعم  العقائدية، وصرامته  التنظيمية وبنيته  وقّوته 

من قوى إقليمية ودولية أهمها تركيا وقطر.
سابًقا،  المقاتلة«  الليبية  »الجماعة  من  متناسل  إسالمي  حزب  وهو  الوطن :  حزب   **
وتأّسس أيًضا بعد سقوط نظام العقيد معّمر القّذافي، ويترأس الحزب األمير السابق 
 2012 العام  انتخابات  والذي دفع في  بالحاج،  الحكيم  المقاتلة عبد  الليبية  الجماعة  في 
شخصية  من  قوته  الحزب  ويستمد  برلماني.  مقعد  أي  على  يحصل  ولم  مرشحا،  بـ59 

زعيمه المدعوم إقليميا من قبل أنقرة والّدوحة، ومن اإلمكانيات المالية المتاحة له.
** حزب األمة الوسط : والمنبثق بدوره عن الجماعة الليبية المقاتلة ويتزعمه عضوها 
كان   2012 العام  انتخابات  في  واحد  مقعد  على  حصل  الذي  الساعدي  سامي  السابق 

من نصيب عبد الوهاب القايد شقيق أبو يحيى الليبي.
هذه األحزاب الثالثة تعتبر أهم األحزاب اإلسالمية في ليبيا نظرا لمشاركاتها االنتخابية 
السابقة ونظرا النضوائها تحت عباءة تنظيمات قديمة ونظرا لتشّبع أصحابها بالفكر 
الحركي نظريا وعمليا، وألنها تستمد زخمها أساسا من دعم إقليمي كبير، يجعلها ورقة 

رهان مهمة، رغم إرثها المثقل بالهزائم السابقة.
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تعهد السراج وحفتر في 
باريس  بتنظيم انتخابات 

رئاسية وتشريعية في أقرب 
وقت ممكن بدعم وإشراف 

األمم المتحدة والتنسيق مع 
المؤسسات المعنية. 

ـ

اإلنتخابات الليبية والمعضلة األمنية

عبد الباسط غبار

الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  أعلن  الماضي،  تموز/يوليو  منتصف  في 
الوطني فائز السراج، مقترح خريطة طريق للخروج من األزمة، تضمنت تسع نقاط، في 
باريس  لقاء  وجاء  آذار/مارس.  في  وبرلمانية مشتركة  رئاسية  انتخابات  إجراء  مقدمتها 
الذي جمع بين السراج والمشير خليفة حفتر في 25 تموز/يوليو الماضي، ليدعم مقترح 
إجراء االنتخابات في البالد، حيث تعهد الطرفان بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 

أقرب وقت ممكن بدعم وإشراف األمم المتحدة والتنسيق مع المؤسسات المعنية. 
غسان  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل  طرحها  عمل  خطة  ذلك  أعقبت 
الدولي، تتوج في ختامها  الماضي، وتبناها مجلس األمن  الـ20 من سبتمبر  سالمة في 
بإجراء انتخابات في غضون عام من إعالنها في محاولة إلخراج ليبيا من حالة االنسداد 
السياسي. وفي 28 نوفمبر الماضي، أصر سالمة، خالل زيارته إلى مدينة مصراتة على 
إجراء االنتخابات في 2018 »حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية«، 

في إشارة إلى الخالفات بشأن طبيعة الحكومة التي ستشرف على تنظيمها. 
االنتخابات  لتنظيم  اإلعداد  مراحل  أولى  ليبيا  دشنت  األول،  ديسمبر/كانون  ومطلع 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  أعلنت  حيث  القادم،  العام  إجراؤها  المقرر  العامة 
من  اعتباًرا  االنتخابي،  السجل  وتحديث  الناخبين  تسجيل  عملية  في  البدء  عن  رسميا، 
إمكانية  أن  مؤكدة  يوًما،   60 تستمر  أن  على  األول،  ديسمبر/كانون   6 األربعاء  تاريخ، 

تمديدها ستنظر في حينها. 
ويتوجه المشهد الليبي، في ظل الدعوات المتواصلة، إلى انتخابات عامة ُيؤمل منها أن 
تكون حاًل إلنقاذ األوضاع في البالد. ورغم أن أغلب الفاعلين الرئيسيين متوافقون بشأن 
الدستوري،  الفراغ  نفق  من  للخروج   ،2018 في  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات  إجراء 

تنفيذ  إمكانية  في  يكمن  األبرز  التساؤل  فإن  البالد،  في  الشرعيات  تعدد  وأزمة 
انتخابات في ظل األوضاع األمنية المتردية التي تعيشها ليبيا؟
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عمليات االغتيال عالوة 
على االختطافات المتكررة 

والسرقات وغيرها من أشكال 
االنتهاكات التي يتعرض 

لها المواطن الليبي، تلقي 
جميعها الضوء على حالة 

االنفالت األمني التي تعاني 
منها المدن الليبية وخاصة 

العاصمة طرابلس.

فمع تصاعد الحديث عن االنتخابات تزداد المخاوف من عدم نجاحها، في ظل الوضع 
الشارع  انقسام  إلى  يؤدي  ما  المناطق،  بعض  تشهدها  التي  والحوادث  الهش  األمني 
الليبي بشأن الموقف من هذا االستحقاق االنتخابي. آخر هذه الحوادث التي تشير إلى 
مجموعة  يد  على  اشتيوي،  محمد  مصراتة  بلدية  عميد  اغتيال  األمنية  األوضاع  تردي 

مسلحة مجهولة. 
الورفلي،  صالح  أبو  محمد  الشاب  اغتيال  من  قليلة  أيام  بعد  اشتيوي،  اغتيال  ويأتي 
مدير  أكدت  ما  وفق  طرابلس.  بالعاصمة  السياحية  منطقة  في  »الغرياني«،  الملقب 
المكتب اإلعالمي لغرفة عمليات تحرير سرت الكبرى انتصار محمد. وبحسب المسؤولة 
وضد   2014 الكرامة  عملية  داعمي  طرابلس  »أبطال  من  يعد  الورفلي،  فإن  اإلعالمية، 
2014 حتى عاد منذ أشهر لمدينته  ما يعرف بفجر ليبيا، كان مهجرا في الرجبان منذ 

طرابلس«. 
وبالتزامن مع ذلك، عثر بمنطقة السبيعة جنوب العاصمة طرابلس، الخميس الماضي، 
إلدارة  السابق  المدير  تنتوش  لعالء  تعود  إحداهما  مقتولين  لشخصين  جثتين  على 
األخرى  الجثة  إن  االخبارية،  إفريقيا  لبوابة  أمني،  مصدر  وقال  المالية،  بوزارة  الخزانة 
تعود لشاب يدعى أنس الزرقاني وكالهما من سكان طرابلس وتم اختطافهما من قبل 

مجهولين في وقت سابق في منطقة قصر بن غشير. 
أشكال  من  وغيرها  والسرقات  المتكررة  االختطافات  على  عالوة  االغتيال  عمليات 
االنتهاكات التي يتعرض لها المواطن الليبي، تلقي جميعها الضوء على حالة االنفالت 
األمني التي تعاني منها المدن الليبية وخاصة العاصمة طرابلس، التي ترزح تحت وطأة 
الميليشيات المسلحة المختلفة والتي ال تخضع لقوانين وتمارس أعمالها اإلجرامية دون 

رادع. 
التحديات أمام عملية االنتقال وبناء الدولة في ليبيا،   وأضحى الملف األمني من أبرز 
فتغوُل العديد من الميليشيات المسلحة، ووقوُع انتهاكات من خطف واعتقال وتعذيب 
واغتيال أصبحا من أبرز أسباب قلق المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق اإلنسان. وقد 
طرابلس،  العاصمة  وخاصة  الليبية  المدن  بعض  تشهدها  التي  االضطرابات  أظهرت 
المشهد  التأثير على  المسلحة في  المجموعات  للحكومة وقدرة  الشديد  مدى الضعف 

بشكل يعرقل االنتقال الديمقراطي. 
ومراكز  والناخبين  المرشحين  سالمة  حول  المخاوف  االنتخابات  عن  الحديث  ويطرح 
البالد  أجزاء من  مازالت تسيطر على  المسلحة  فالمليشيات  االنتخابات.  ولجان  االقتراع 
وخاصة العاصمة طرابلس ولم يتم إدماجها في المؤسسات األمنية للدولة. وهو ما دفع 
عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي، للمطالبة بضرورة نقل مقر المفوضية العليا 

لالنتخابات إلى خارج مدينة طرابلس. 

محمد اشتيويمحمد أبو صالح الورفلي
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أضحى الملف األمني من أبرز 
التحديات أمام عملية االنتقال 
وبناء الدولة في ليبيا، فتغوُل 

العديد من الميليشيات 
المسلحة، ووقوُع انتهاكات 
من خطف واعتقال وتعذيب 

واغتيال أصبحت ليبيا من 
أبرز أسباب قلق المنظمات 

الدولية المعنية بملف حقوق 
اإلنسان.

جاء ذلك خالل لقاء جمعه بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ورئيس 
لقناة  تصريح  وفي  النبي  عبد  الصالحين  الميهوب.  طالل  القومي  واألمن  الدفاع  لجنة 
ليبيا أرجع سبب مطالبته بنقل مقر المفوضية إلى الظروف األمنية التي تمر بها المدينة، 
وسيطرة الميليشيات على العاصمة، ومنع حصول أي تزوير في االنتخابات، مشيرا إلى 

ميول إدارتها إلى تيار اإلسالم السياسي حسب قوله. 
يأتي ذلك فيما تعهد رئيس المجلس األعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي بـ »تسخير 
والمعايير  للضوابط  وفقًا  العسكرية  المؤسسة  تفعيل  لدعم  واإلمكانيات  الجهود  كل 
المهنية«. وقال في بيان وزعه مكتبه إنه ناقش لدى اجتماعه في وقت سابق من الشهر 
الجاري، في العاصمة طرابلس مع رئيس األركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد الرحمن 
توحيد  ملف  ومستجدات  البالد،  في  واألمنية  العسكرية  األوضاع  »تطورات  الطويل 
التدابير  السويحلي »ضرورة استكمال تنفيذ  العسكرية بشكل كامل«. وأكد  المؤسسة 
لترسيخ  انتقائية،  أو  استثناء  دون  من  السياسي  االتفاق  عليه  نص  لما  وفقًا  األمنية، 

االستقرار األمني في العاصمة طرابلس والمدن الليبية كافة. 
وفي سياق متصل، يخشى البعض من تكرار االنقسام السياسي واألمني الذي انجرت 
إليه ليبيا نهاية عام 2014 بسبب رفض التيار اإلسالمي لنتائج االنتخابات البرلمانية في 
ذات العام وإطالقه لحركة تمرد مسلحة عرفت باسم »فجر ليبيا«، واندلعت االشتباكات في 

عدة مدن ليبية نتيجة انتشار السالح والميليشيات ذات الوالءات المختلفة. 
ففي مقال له بجريدة »الشرق األوسط«، يري الدكتور جبريل العبيدي، الكاتب والباحث 
ليبي، إن تكرار التجربة االنتخابية في ظل الظروف الراهنة دون أي ضمانات دولية لحماية 
العبث والتهريج وإعادة  النتائج، سيكون نوعًا من  الناخبين واحترام  المرشحين وحماية 
الخداع  لعبة  تجيد  من  الوحيدة  ألنها  جديد،  من  السياسي  اإلسالم  لجماعات  إنتاج 
التجربة  الموالين لها، في ظل ضعف  الناخبين، وصناعة المرشحين  االنتخابي وتضليل 
والخبرة االنتخابية والتنظيم والتأطير للتيار المدني المقابل لها، مما سيجعل االنتخابات 
بمثابة حصان طروادة لدخول جماعات اإلسالم السياسي للمشهد السياسي الليبي من 

جديد. 
من جهته، أكد فوزي النويري عضو مجلس النواب عن مدينة صرمان )غرب طرابلس( 
أن »فكرة االنتخابات لن تكلل بالنجاح ما لم تسبقها خطوات عملية على األرض، من بينها 
تحسين الظروف األمنية في جميع المناطق، وسن قانون لالنتخابات، واالتفاق على الجهة 
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أكد السبسي أن إجراء 
انتخابات في ليبيا يبدو أمرا 

صعبا ليس فقط بسبب 
الخالفات بين الفرقاء 

الليبيين، وإنما أيضا بسبب 
التدخالت األجنبية وعوامل 

خارجية منها العربية واألوروبية 
والروسية واألميركية.

التي ستصدره«. وقال لـ«الشرق األوسط«: »ندرك قيمة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، 
ألنها ستعود بالنفع على البالد«، لكن »البيئة المطلوبة إلجرائها غير متوافرة اآلن«، مبديًا 

تخوفه »من إعادة إنتاج األجواء السابقة، التي تسببت في تقسيم البالد. 
تصريحات  في  التشديد  إلى  سالمة،  غسان  األممي  المبعوث  دفعت  التخوفات  هذه 
وتكون  المرتقبة  االنتخابات  تنجح  لكي  الشروط  من  جملة  توفير  ضرورة  على  سابقة، 
ذات مصداقية، منها سن القانون الالزم لتنفيذ العملية االنتخابية، وضمان قبول كافة 

األطراف الليبية بنتائجها. 
ومن األسباب األخرى التي يمكن أن تحول دون إنجاز االنتخابات ضلوع قوى إقليمية عدة 
في النزاع ودفعه نحو مزيد من التعقيد. وهو ما أشار إليه الرئيس التونسي، الباجي قايد 
السبسي في حديث بثه تلفزيون »فرانس24«، الخميس، حيث أكد أن إجراء انتخابات في 
ليبيا يبدو أمرا صعبا ليس فقط بسبب الخالفات بين الفرقاء الليبيين، وإنما أيضا بسبب 
واألوروبية  العربية  منها  خارجية  عوامل  »هناك  وقال  الليبي.  الملف  في  األجنبية  التدخالت 
والروسية واألميركية، وبالتالي فإن عملية تنظيم انتخابات ليست بهذه السهولة«. وشدد 
قائد السبسي على ضرورة أن تكون هناك دولة في هذا البلد »ألن الدولة ُمغيبة حاليا في 

ليبيا التي تسودها الميليشيات«. 
الكثير من الجدل  ليبيا يثير  التشريعية والرئاسية في   وال يزال موعد إجراء االنتخابات 
وسط تباين في اآلراء بين أطراف ليبية تدعو إلى ضرورة اإلسراع إلجراء تلك االنتخابات 
وتزايد  األمني  االستقرار  غياب  أن  اآلخر  البعض  يرى  بينما  األزمة،  من  للخروج  كمقدمة 

الخالفات السياسية ال يسمحان بتنظيمها في العام القادم. 
ففى الوقت الذي أعلنت فيه دول غربية في مقدمتها الواليات المتحدة وفرنسا دعمها 
إلجراء االنتخابات العامة والرئاسية معتبرة أنها الطريق األفضل لتطبيع الوضع السياسي 
وإعادة االستقرار إلى هذا البلد المنقسم بشدة، أعلنت روسيا موقفًا معاكسًا لتيار المتعجلين 
واعتبرت أنه من المستحيل الحديث عن موعد لالنتخابات في ظل االنقسام الراهن. وقال 
ليف دينغوف، رئيس فريق االتصال الروسي المكلف بملف ليبيا في وزارة الخارجية الروسية 
من  مسجلة  رسمية  موافقة  قبل  المسألة  مناقشة  ألوانه  السابق  من  إنه  الدوما،  ومجلس 
جميع األطراف.  ويأمل المتابعون للشأن الليبي أن تكون االنتخابات بوابة إلخراج هذا البلد 
التي يعيش على وقعها منذ سنوات، ويرى هؤالء أن إجراء االنتخابات  العربي من األزمات 
2018 والذهاب مباشرة إلى الشعب النتخاب رئيس ومن يمثلهم في برلمان جديد،  في 
من شأنه تجاوز جميع التناقضات القانونية، وبناء هيكل مؤسسي واحد يمكن أن تتعامل 

الجهات الفاعلة اإلقليمية والمجتمع الدولي معه، كونه يستند إلى الشرعية.
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ال يخفى على أحد فشل كل 
محاوالت توحيد أجهزة الدولة 

عن طريق المفاوضات.

مواقف القوى الدولية واإلقليمية
من االنتخابات الليبية القادمة

سيد محمد الخليفه

حالة من الترقب يعيشها الشارع الليبي بعد إعالن مبعوث األمم المتحدة غسان سالمة 
المفوضية  دعوة  مباشرة  تلتها   ،2018 العام  في  وتشريعية  رئاسية  انتخابات  تنظيم  عن 
اآلراء  تباينت  التي  العملية  لهذه  استعدادا  للتسجيل  للناخبين  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
والمواقف حولها ما بين مرحب ومشكك في قدرة الليبيين على تنظيم انتخابات شفافة في 

هذه الظرفية الحاسمة.

ضبابية في المشهد الليبي

يبدو المشهد الليبي أكثر ضبابية في الوقت الراهن خاصة في ظل التجاذبات القوية في 
الساحة المحلية، في وقت تتقاسم فيه أطراف النزاع مراكز نفوذها سواء في الشرق أو في 
الغرب أو في الجنوب. وال يخفى على أحد فشل كل محاوالت توحيد أجهزة الدولة عن طريق 
المفاوضات، وهو ما ينذر مبكرا بفشل العملية االنتخابية برمتها في ظل غياب أي ضمانات 

حقيقية لشفافية االنتخاب المقبلة.
نحو  الدفع  سالمة  غسان  المتحدة  األمم  ممثل  خطوات  أن  المراقبين  بعض  ويرى 
مجلس  في  سواء  البالد  في  الحالية  األطراف  بممثلي  األمل  فقدان  إلى  تشير  االنتخابات، 
الدولة أو النواب، رغم أن إجراء تلك االنتخابات يتطلب إطاراً قانونيًا إلطالقها، وهو ما لن 
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بادرت موسكو من خالل 
تصريح لرئيس مجموعة 

االتصال الروسية الخاصة 
بالملف الليبي ليف دينجوف، 

إلى التشكيك في قدرة 
الليبيين على تنظيم 

االنتخابات، معتبرا أن الحديث 
عنها »أمر سابق ألوانه«،.

المجلسين.  خالل  من  إال  يتوفر 
من  المخاوف  تبقى  سبق  ومما 
لهذه  عرقلة  كالهما  يشكل  أن 
للجهود  ضربة  سيعتبر  ما  وهو  الجهود، 
سالمة  غسان  فيه  يسعى  وقت  في  األممية 
لوجود ضمانات حقيقية من أطراف الصراع 
تم  حال  في   2018 االنتخابات  نتائج  بقبول 

إجراؤها في وقتها المحدد.

انتخابات محلية

ومواقف دولية

االنتخابات  سيناريو  أن  من  بالرغم 
معالمه  اآلن  حتى  تتضح  لم  الليبية، 

الرئيسية في الداخل، إال أن مواقف القوى الدولية منها أصبحت أكثر وضوحا، بعد 
النتخابات  التحضير  بدء  واشنطن  من  السراج  فايز  الوفاق  حكومة  رئيس  إعالن 

عامة.
دعوة السراج من واشنطن لالنتخابات الليبية، لم يكن ليتجرأ عليها لوال الضوء األخضر 
معالمها  تتشكل  التي  المبادرات  من  المعروفة  الروس  حساسية  أثار  ما  وهو  األمريكي، 
في نيويورك وواشنطن، حيث بادرت موسكو من خالل تصريح لرئيس مجموعة االتصال 
الروسية الخاصة بالملف الليبي ليف دينجوف، إلى التشكيك في قدرة الليبيين على تنظيم 
االنتخابات، معتبرا أن الحديث عنها »أمر سابق ألوانه«، معلاًل موقف بالده بأن الذهاب إلى 
المعنية وعدم  األطراف  موافقة رسمية خطية من جميع  على  »يتوجب حصوله  االنتخابات 

االكتفاء بالموافقة الشفهية«.
نفس الموقف الروسي ذهبت إليه تونس بعد تشكيك رئيسها الباجي قائد السبسي، في 
إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا العام المقبل كما يرغب المبعوث األممي غسان سالمة، في 

وقت اختارت فيه القاهرة والجزائر الصمت في الوقت الراهن.
هل يتم فك االرتباط بين حفتر والداعم الروسي؟

هذا السؤال بدأ يدور في أذهان الكثيرين من متتبعي الشأن الليبي، خاصة وأن موقف 
روسيا الرافض إلجراء انتخابات في ليبيا، سبق بساعات إعالن القائد العام للجيش الليبي 
انتخابات في بالده، وهو موقف شكل مفاجأة  المشير خليفة حفتر عن موافقته على إجراء 
العملة  حيال  الروسي  الموقف  تبنى  في  حفتر  األمس  حليف  على  راهنوا  الذين  للروسيين 
االنتخابية برمتها في ليبيا. لكن بعض المراقبين يرى أن حفتر كان أكثر واقعية في موقفه 
في  حفتر  يقوده  الذي  التحالف  مرشح  فوز  إلى  تشير  التوقعات  أغلب  وأن  خاصة  الجديد، 
شرق البالد وجنوبها في أي انتخابات مزمعة. كما تجمع نفس المصادر على أن حفتر ما كان 
ليتخذ موقفا من تلك االنتخابات، إال بعد مشاورة حلفائه العرب خاصة في محور اإلمارات 
والسعودية ومصر، وإن كان موقفه مضغوطا بتصريحات بريطانية وأمريكية جاءت على 

لسان وزيري خارجيتهما أكدا فيها أن القطار سيفوت على من يرفض االنتخابات الليبية.

مرحلة حاسمة

الفترة،  هذه  في  بالدهم  تعيشها  التي  الحاسمة  المرحلة  أن  على  الليبيين  أغلب  يجمع 
تنذر بخطورة قد تحولها إلى بلد فاشل في حال لم تستطع النخب الحالية مسايرة توجهات 
بتحكيم  انتهت  التي   2014 انتخابات  سيناريو  تكرار  من  يخشى  الذي  الدولي  المجتمع 

الليبيين للسالح بدل صناديق االقتراع.
 ،2011 العام  من  يعيشه  الذي  المرير  الواقع  مل  الليبي  الشعب  أن  أحد  على  يخفى  وال 
في وقت بدأت فيه معالم نضج سياسي تتشكل وإن لم تكتمل عناصره بعد، نظرا لتعقد 
المعادلة السياسية الحالية في ليبيا التي يتداخل فيها ما هو قبلي بما هو سياسي وإقليمي 

وإن كانت كفة الوطنيين هي من سترجح في األخير كما يأمل الليبيون.

السويحلي في لقاءه بليف دينجوف
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ليبيا بين أول وثاني إنتخابات برلمانية 

بعد اإلستقالل ) 1952 -1956 (

شهدت حل األحزاب وإلغاء التحزّب ونفي السعداوي بعد أحداث عنف 

الحبيب األسود 

برلمانية  إنتخابات  أول  ليبيا  شهدت 
ذلك  جاء   ،  1952 فبراير   19 في  عامة 
نتح  التي  األحداث  من  سلسلة  بعد 
الحالي  الوطني  الكيان  تشكيل  عنها 
 1949 يونيو  من  السادس  ففي   ،
إعترفت  بريطانيا بإمارة الشيخ  محّمد 
إدريس الّسـنوسي على بـرقة التي نالت 
 ،  1950 سبتمبر   18 في  إستقاللها 
وقبل أقال أمير برقة  وزارة منصور عمر 
 ،  1950 العاشر من مارس  الكيخيـا في 
وفي الخامس من يونيو  من العام ذاته  
إلختيار  بنغازي  فـي  إنتخابات  إنتظمت 
إفتتج  الذي  برقة  لبرلمان  أعضاء 
وفي   ،  1950 يونيو   12 في  جلساته 

والمطالبة  الفيدرالي  الّتـقسيم  ضّد  مظاهرات  طرابلس  شهدت   1950 ديسمبر   19
الوطنّية  الجمعّية  قرار  اعتماد   1951 فبراير   14 في  ليتم   ، الـموّحدة  ليبيا  باستقالل 

اإلعالن  تم   1951 ديسمبر    24 وفي   ، ليبيـا  على  ملًكا  الّسنوسي  إدريس  محّمد  بإعالن  
عن إستقالل ليبيا ، بقيادة الملك إدريس السنوسي ، وعن استقالة وزارة محمود الـمنتصر ، 
وتكليفه بتشكيل الوزارة الجديدة ، وتعيين كل من : محمود الّسـاقزلي والًيـا لبرقة ،  أحـمد 

سيف الّنصر والًيا لفّزان ،  فاضل بن زكري والًيا لطرابلس 
وفي 19 فبراير 1952 أجريت االنتخابات التشريعية في ليبيا المستقلة ، ولكنها لم تنتظم 
داخل طرابلس إال  في ثالث دوائر انتخابية ، حيث تم تأجيل االنتخابات حتى مارس بعد ان 
أعلن عن  االنتخابات. وفي مدينة مصراتة   يوم  االنتخابي في  السجل  الشغب  مثيرو  دمر 
مقتل شخص وإصابة  ضابط الشرطة البريطانية بعد تبادل إلطالق النار بين حشد من 
السكان المحليين ، ونقل  إلى المستشفى عدة أشخاص أيضا بعد أن استخدمت الشرطة 
طلبهم  رفض  على  ردا  الناخبين  قبل  من  العنف  أعمال  واندلعت  للدموع.  المسيل  الغاز 
بحضور ممثلين  لحزب المؤتمر  بزعامة المناضل الوطني بشير السعداوي في صناديق 

االقتراع 
وشارك في تلك اإلنتخابات مرشحون  عن حزب المؤتمر برئاسة الزعيم بشير السعداوي 
األسعاد  أبو  محمد  ليبيا  مفتي  برئاسة  الوطني  المؤتمر  حزب  عن  المنشقين  .،ومجموعة 

العالم ،و حزب االستقالل  برئاسة  سالم المنتصر 
 أما عن إقليم برقة فقد تنافس كل من: جمعية عمر المختار.و المؤتمر البرقاوي. 

في 19 فبراير 1952 أجريت 
االنتخابات التشريعية في 

ليبيا المستقلة ، ولكنها لم 
تنتظم داخل طرابلس إال  في 
ثالث دوائر انتخابية ، حيث تم 
تأجيل االنتخابات حتى مارس 

بعد ان دمر مثيرو الشغب 
السجل االنتخابي في يوم 

االنتخابات.

الملك ادريس
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شهدتها  لما  ونظرا 
تزوير  من  اإلنتخابات 
المؤتمر  حزب  على  وتضييقات 
مظاهرات  طرابلس  شهدت   ،
في 21 فبراير 1952  ضّد الحكومة أسفرت 

عن مقتل ليبّي وجرح )13( شخًصـا
وفي اليوم الموالي تم إعتقال زعيم حزب 
نوري  وشقيقه  السعداوي   بشير  المؤتمر 
زارم  احمد  و  السعداوي  زهير  وابن شقيقه 
خارج  الى  ،ونفيهم  آنذاك   الحزب  سكرتير 
كما  شعبان.  خليفة  محمد  ومعهم   البالد 
السجون  الحزب  مناضلي  من  عدد  اودع 
عمر  والحاج  عباس  محمد  ابرزهم  ومن 

النعاس واالستاذ مصطفى بعي
 ) عضوا   35  ( بانتخاب  النتائج  وظهرت   
من طرابلس ، )15 عضوا ( من برقة ، و ) 5 
أعضاء ( من فزان ، وعقد اول اجتماع للهيئة 
مارس   25 يوم  بنغازي  مدينة  في  النيابية 
أدى  الذي  ادريس  الملك  بحضور   1952
واستمع  البرلمان  امام  الدستوري  القسم 
الجديد  العرش  كرسي  على   جالس  وهو 

الذي صنع خصيصا في فرنسا على الطراز النابليوني الى رئيس حكومته  محمود المنتصر 
وهو يلقي خطاب العرش امام النواب والشيوخ ورجال الدولة والسفراء والضيوف األجانب 

فيما أدى  األعضاء القسم الدستوري  في جلسة موالية ، 
وقرر الملك تعيين  عمر باشا الكيخيا اول رئيس لمجلس الشيوخ واختار مجلس النواب عن 
طريق االقتراع عبدالمجيد كعبار اول رئيس له ، وعمل البرلمان على تنظيم اموره وتكوين 
، ووفق  اداراته وشعبه واستفاد من أنظمة بعض البرلمانات العربية وفي مقدمتها مصر 
دراسة للباحث بشير الكبتي ، ارسل كل من رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب في 
أمريكا ) مطارق ( الى نظيريهما في ليبيا لتنظيم الجلسات ، ودامت الدورة األولى للمجلس 
خمسة اشهر حتى أغسطس 1952 اصدر خاللها قانون الميزانية العامة 52/ 53 ، وقانون 
شعار المملكة الليبية المتحدة وقانون اللغة العربية وفقًا للمادة 186 من الدستور وقانون 
المحاماة وقانون استثمار الثروات المادية وقانون حيازة األجانب لألمالك غير المنقولة في 
ليبيا وقانون توفير التعليم في ليبيا وقانون مرتبات الوزراء و مكافآت أعضاء مجلس األمة 
وقانون تحديد السنة المالية للدولة .. وقد حظيت هذه القوانين بمصادقة الملك عليها .
األحزاب  بإلغاء   الملكي  القرار  ومنها    ، مصيرية  بإحداث  المرحلة  تلك  إرتبطت  لقد 
السياسية، بينما اضحت العالقات بين األقاليم أكثر أهمية من  العالقة بالوطن، فاستمرت 
الحكومة االتحادية  في منازعات مع حكومات المقاطعات حول مجاالت سلطة كل منها. أما 
المشكلة الثالثة فاستمدت من عدم وجود وريث مباشر للعرش. لتصحيح هذا الوضع فقد 
عين إدريس سنة 1953 أخاه ذا الستون عاما لخالفته، ثم وبعد وفاة ولي العهد عين الملك 

ابن أخيه األمير حسن الرضا خلفا له.
كما شهدت األشهر الموالية قرار والي طرابلس بحّل المجلس الّتـشريعي للوالية ) علي 
الّديب رئيًسا للمجلس الّتشريعي ( في 19 يناير 1954 ،وهو القرار الذي قضت  المحكمة 
العليا في الرابع من إبريل  بعدم دستورّيته لتشهد العاصمة طرابلس إثر ذلك مظاهرات  
أدت تحطيم نوافذ المحكمة ، وفي الثامن من إبريل  أعلن استقالة وزارة محمود الّسـاقزلي ، 

وتكليف مصطفى بن حليم بتشكيل الوزارة ، لتخرج مظاهرات غضب في بنغازي ، 
وبعد تشكيل حكومة بن حليم ) عبد الّسالم البوصيري / إبراهيم بن شعبان / محّمد بن 
عثمان / د. علي العنيزي / عبد الّرحمن القلهود / خليل القاّلل / مصطفى الّسـّراج ( في 12 
ابريل 1954 ، صدر مرسوم  ملكي ببطالن  قرار المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية 

قرار حل المجلس التشريعي لوالية طرابلس 

نظرا لما شهدته اإلنتخابات 
من تزوير وتضييقات على 

حزب المؤتمر ، شهدت 
طرابلس مظاهرات في 21 
فبراير 1952  ضّد الحكومة 
أسفرت عن مقتل ليبّي 

وجرح 13 وتم إعتقال بشير 
السعداوي  وشقيقه نوري 

وابن شقيقه زهير السعداوي 
و احمد زارم سكرتير الحزب  

،ونفيهم الى خارج البالد.

الزعيم بشير السعدواري
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 1954 يونيو   19 وفي 
ليبيا  في  أمريكا  سفير  قّدم 
دوالر  مليون   )1( بقيمة  شيًكا 
لمشاريع  حليم  بن  لمصطفى 
بن  وصل   واحد  شهر  وبعد   ، الّتـنمية 
اإلّتـفاقّيـات  لمناقشة  واشنطن  إلى  حليم 
9 سبتمبر  ، وفي  القواعد األمريكّيـة  بشأن 
1954 شهدت بنغازي توقيع إتـّفاقّيـة   لمنح 
 )5( مقابل  ليبيا  في  جّوّيـة  قواعد  أمريكا 
مليون دوالر للّسـنة األولى ، )2( مليون دوالر 
عـاًمـا ،وهي اإلتفاقية   )20( كّل سنة ولمّدة 
التي ناقشها البرلمان  في 28 سبتمبر من 
أكتوبر   14 يوم  ، وصادق عليها  ذاته  العام 

بموافقة 39 عضوا ورفض 12 
 ، أكثر  األوضاع  تأزمت   ، األثناء  تلك  وفي 
 1954 أكتوبر  من  الخامس  في  تم  عندما 
الّديوان  رئيس  الّشـلحي  إبراهيم  إغتيال 
الّدين  محي  الّشريف  يّد  على  الملكي 
الملكة وعبد  ( قريب  عاًمـا   20  ( الّسنوسي 
الله عابد الّسـنوسي الذي صدر أمر ملكي 
 ، عليه  الجبرّيـة  اإلقامة  وفرض  لقبه   بنزع 
وقد تم في اليوم ذاته إعـالن حـالة الطـّوارئ 
أمر ملكي  ، صدر  أيام   10 ،وبعد  ليبيـا  فـي 
رئاسة  من  الكيخيا  منصور  عمر  بإعفـاء 
مجلس الّشيوخ ، واستبداله بعلي العابدية 
، ثم وبعد يومين ، أي في 17 أكتوبر 1954  

تم اإلعالن عن القبض على )7( من أفراد العائلة الّسنوسّية المالكة ، من ابناء  صفي الدين 
السنوسي وابناء ابراهيم السنوسي ونفيهم إلى هون ، وصدور قرار بمنع تولـّي أّي فرد من 

أفراد العائلة الّسنوسّية ألّي منصب رسمّي .
المعاصرة منذ  ليبيا  تقع في  اغتيال سياسي علني  أول عملية  الحادثة هي  تلك     كانت 
الشريف  قام  حيث   ،  ً تقريبا  سنوات  بثالثة  االستقالل  عقب  وقعت  إذ  واستقاللها  تكوينها 
محي الدين السنوسي – أحد أبناء العائلة السنوسية وحفيد أحمد الشريف – عام 1954 
بإغتيال  إبراهيم صالح الشلحي رئيس الديوان الملكي على خلفية خالف عائلي داخل العائلة 
السنوسية  وقيل عن دوافع وأسباب ارتكاب هذه )العملية( أن مجموعة غاضبة في العائلة 
ويحرمهم  إدريس  الملك  وبين  بينهم  حاجزا  يمثل  بات    ، الشلحي  أن  اعتبرت  السنوسية 
بالتالي من تحقيق تطلعاتهم السياسية واإلقتصادية ويحد من سلطانهم كأفراد ينتمون 
للعائلة السنوسية فدفع هذا الغضب المتراكم أو هذه الغيرة بالشاب الشريف محيي الدين 
السنوسي إلى ترصد الشلحي  وهو يغادر مكتب صديقه المقرب مصطفى بن حليم ومن 
فأرداه  بنغازي  الملكي بمدينة  الديوان  مبنى  أمام  بواسطة مسدس  عليه  النار  إطالق  ثم 
قتيال ً،  يقول مجيد خدوري في كتابه ليبيا الحديثة  )وقد قـَـوَّى بن حليم عالقته بالشلحي 
بعد عودته إلى ليبيا، كما أنه أصبح ذا صلة متينة مع السيد عبد الله عابد السنوسي أحد 
أفراد األسرة السنوسية الوثيق الصلة المقرب من الشلحي ، وكان الثالثة وكثيرا ما يشار 

إليهم )بالثالثي(، يتعاونون تعاونا وثيقا أدى إلى نجاحهم في عالمي المال والسياسة
 وتم القبض على الجاني ومحاكمته والحكم عليه باإلعدام من باب القصاص الشرعي 
القاتل - أن يتم تنفيذ اإلعدام  الملك إدريس يومها - وبسبب نقمته على  إقتراح  ، وكان 
الملك  مقترح  رفضت  القضائية  الجهات  أن  إال  الجريمة  فيه  تمت  الذي  المكان  عين  في 
وذكرت أن اإلعدام يجب أن يتم وفق اإلجراءات القضائية والقانونية المتبعة في البلد أي 
في السجن المركزي .. وقد حاولت جهات داخلية وأجنبية كثيرة التوسط لدى الملك إدريس 
للعفو عن الشريف ولكنه رفض بشدة وتم تنفيذ الحكم على الرغم من أن القاتل هو إبن 

ليبيون في أول انتخابات بعد االستقالل

في 19 يونيو 1954 قّدم سفير 
أمريكا في ليبيا شيًكا بقيمة 

مليون دوالر لمصطفى بن 
حليم لمشاريع التّـنمية ، 
وبعد شهر واحد وصل  بن 

حليم إلى واشنطن لمناقشة 
اإلتّـفاقيّـات بشأن القواعد 
األمريكيّـة ، وفي 9 سبتمبر 
1954 شهدت بنغازي توقيع 

إتـّفاقيّـة لمنح أمريكا قواعد 
جّويّـة في ليبيا مقابل )5( 
مليون دوالر للّسـنة األولى.
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السنوسي(  )فاطمة  الملكة  أخ 
وفي الواقع لم تؤدِ  عملية إغتيال 
الذي  غرضها  الكبير  الشلحي 
محيي  الشريف  أقدم  ألجله 
سلطان  من  الحد  أي  تنفيذها  على  الدين 
بل  إدريس  الملك  لدى  الشلحي  آل  وحظوة 
كان مفعولها عكسيا ً تماما ً حيث أن الملك 
إدريس إعتبر عملية اإلغتيال تلك كتضحية 
من جانب السيد إبراهيم الشلحي من أجله 
كخادم  له  محبته  بسبب  حدثت  أنها  أو 
الثالثة  أوالده  فتبنى  له  ومرب  بل  مخلص 
واعتبرهم  العزيز(  وعبد  وعمر  )البوصيري 
ابنائه خاصة وأنه كان قد حرم من  بمثابة 
 ً ملكيا   ً مرسوما  أصدر  أنه  كما   .. اإلنجاب 
جميع  من  السنوسية  العائلة  أبناء  بحرمان 

األلقاب الملكية السامية 
وقد توترت العالقات داخل األسرة الملكة 
بشكل غير ميبوق ، حتى إن  إبراهيم احمد 
القاهرة  ليبيا في  الّسنوسي سفير  الشريف 
إلى  العودة  رفضوا  المالكة   األسرة  وأفراد 
وطلبوا   ، استدعائهم  طلب  على  بناء  ليبيا 
في 13 نوفمبر 1954  حّق اللـّجوء الّسياسّي 

في مصر
وفي 11 ديسمبر 1954  أصدرت محكمة 
الّشريف  بإعدام  الحكم  بنغازي  جنايات 
محي الّدين الّسنوسي ، ورفضت  المحكمة 

اإلتحادية قبول الطعن المقدم من الجاني بواسطة محاميه ، ثم أصدر النائب العام  قراره 
بتنفيذ الحكم بعد مصادقة الملك عليه ، ليتم تنفيذه في السادس من فبراير 1955 على 

الساعة الثامنة صباحا بسجن بنغازي
الـملك إدريس  1955 زواج   وتأكد التصدع األسري بعد أن تم في السادس من يونيو 
الملكية،  ُتهدد  التى  األخطار  يعى  السنوسي  ادريس  كان  فقد   ، مصر  في  الثـّـانية   للمّرة 
فظّلت مشكلة والية العهد تؤرقه، فاقترح عليه صديقه  المندوب األممي الهولندي أدريان 
الرأى  لذلك  يسترح  لم  الملك  لكن  عهده،  ولى  بعدها  يصبح  ولًدا  الملك  يتبنى  أن  بلت 
خشية أن يثير الغيرة في نفوس أبناء األسرة، وحينها وقع االختيار على السيدة، عالية ابنة 
نصير السنوسية، أحد مالك األراضي المصريين، ليتزوج منها ، وفي اليوم التالي، صدرت 
الصحف القاهرية تحمل صور الحفل التى بدا فيها السيد إدريس أشيب اللحية، عليه مسحة 
ُحزن، وهو يصافح جمال عبدالناصر، الشاهد الرئيس على عقد القران، وكان حينها الملك 

تخطى 65 عاًما، بينما كانت العروس في سن الثامنة والثالثين.
ففي  تمام الساعة السادسة، مساء األحد، 5 يونيو 1955، ذهب  الزعيم  جمال عبدالناصر، 
إلى مقر المملكة الليبية المتحدة، ليشهد على قران ملك المملكة الليبية المتحدة، إدريس 
األول، ابن السّيد المهدي السنوسي، على الملكة، عالية، ابنة المرحوم عبدالقادر بك لملوم، 

ابن المرحوم لملوم بك السعدي، عمدة الفوايد.
3000 جنيه،  الجامع األزهر، مقابل مهر  القران الشيخ، عبدالرحمن تاج، شيخ  وقد عقد 
وداع  وكان في  إدريس،  الملك  زوجة  فاطمة  الملكة  وبموافقة  4000 جنيه،  ومؤخر صداق 
الملكة عالية لدى مغادرتها من القاهرة إلى ليبيا، على اليخت المصري »فخر البحار«، جمال 
عبدالناصر ،وكان حفل زواج الملك إدريس الّسنوسي عبارة عن تجمع لعدد من الشخصّيات 
المهّمة ّداخل غرفة بسيطة بمبنى السفارة الليبّية في القاهرة، وبعد قراءة الفاتحة وزعت 
على الحاضرين المشروبات والحلويات التي أصر الملك أّن تكون من حر ماله وال ُتدفع من 

حساب السفارة.

عالية لملموم الزوجة الثانية
 للملك أدريس السنوسي

في 19 يونيو 1954 قّدم سفير 
أمريكا في ليبيا شيًكا بقيمة 

مليون دوالر لمصطفى بن 
حليم لمشاريع التّـنمية ، 
وبعد شهر واحد وصل  بن 

حليم إلى واشنطن لمناقشة 
اإلتّـفاقيّـات بشأن القواعد 
األمريكيّـة ، وفي 9 سبتمبر 

1954 تم توقيع إتـّفاقيّـة 
لمنح أمريكا قواعد مقابل )5( 

مليون دوالر للّسـنة األولى.
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واحد  شهر  يُمر  يكد  ولم 
 1955 30 يوليو  أعلن في  حتى 
عن وفاة  محمد الرضا المهدي 
السنوسي ، وريث الملك الشرعي، عن عمر 
يناهز 65 عاما ،  فغدت مشكلة والية العهد 
إلى  الملك  وعاد  قبل،  ذي  من  إلحاًحا  أكثر 
أقام معها في  التى  الجديدة،  ليبيا بزوجته 
العام، سويت  البيضاء، وفي وقت الحق من 
مسألة وراثة العرش بتعيين الحسن الرضا، 
المرحوم  أوالد  ثالث  وهو  الملك،  أخ  ابن 

محمد الرضا.
في 30 أغسطس ، تم توقيع إتـّفاقّيـة بين 
فرنسا  لجالء  الفرنسي  والّسفير  حليم  بن 
صدر    1955 نوفمبر   11 وفي   ، فّزان  عن 
قرار ملكي بحّل البرلمـان ، وإجراء انتخابات 
بينما   ،  1956 يناير  من  الثامن  في  يوم 
على  الكبير  باإلقبال  المرحلة  تلك  تميزت 
 17 ، ففي  النفط  التنقيب عن  عقد صفقات 
تزويد  وبريطـانيا  أمريكا  قررت   نوفمبر 
عقدت  نوفمبر   29 وفي   ، بالـمعّدات  ليبيـا 
إلنتاج  جولف  تكساس  شركة  مع  إتـّفاقّيـة 
البترول لإلستكشاف ، وفي األسبوع الموالي 
عقود  ليبيا  منـح  عن  نيويورك  في  أعلن 
إمتيـاز لإلستكشاف في مساحة )34( مليون 
بتروليوم  امرادا   / أويل  أوهايو   : لشركات 
يناير  من  الرابع  وفي   ، أويل  كونتينينتال   /
وستاندرد  تكساس  شركة  أعلنت   1956
أويل أوف كاليفورنيا عن منحهما عقود إمتياز 

واستكشاف في بنغازي وطرابلس  بقيمة
14،2 مليون  دوالر ، وفي 9 يناير أعلنت شركة ستاندرد أويل أوف نيوجيرسي أن ليبيا 
وافقت على منحها ) 18،8( مليون مساحة لإلستكشاف ) 4 في طرابلس / 2 في بنغازي 

/ 1في فّزان ( 
أجريت االنتخابات العامة  الثانية في ليبيا المستقلة  يوم 7 يناير 1956 ، وكان مجلس 
20000 نسمة. ونظرا ألنه تم بعد  55 مقعدا، على أساس واحد لكل  النواب بتكون من  
1952، حظر األحزاب السياسية،  فإن  جميع المرشحين لالنتخابات تقدموا   انتخابات عام 
كمستقلين،وفي ظل غياب الكيانات السياسية المنظمة استند التصويت إلى حد كبير على 
شخصية والعشيرة بربط الصالت والمحسوبية. تم انتخاب 30 مرشحا بالتزكية  ، وفي 26 
أنتخب   عام  وبعد   ، النـّـّواب  لمجلس  رئيًسـا  كعبـار  الـمجيد  عبد  انتخاب  تم    1956 مارس 

سـالم الـقاضي بديال عنه 
1960تم  يناير   17 ففي  برلمانية   إنتخابية  مواعيد   ثالث  ذلك  بعد  البالد  شهدت 
تقسيم البالد إلى 55 دائرة انتخابية لالنتخابات. تم الطعن في غالبية الدوائر االنتخابية 
من قبل اثنين أو أكثر من المرشحين، ونظرا ألن األحزاب السياسية  كانت محظورة في 
ذلك الوقت، كان جميع المرشحين  من المستقلين. وكانت هذه االنتخابات األولى التي 
يستخدم فيها االقتراع السري على الصعيد الوطني، وسابقا كانت محصورة في المناطق 
الحضرية. وشهدت لييا رابع إنتخابات عامة في العاشر من أكتوبر 1964 ،وقد خاض كل 
المرشحين المتنافسين االنتخابات كمستقلين. ورغم أن الناطق باسمها قد أعتقل، تمكنت 
المعارضة لسياسية من الحصو على تمثيل داخل قبة البرلمان. نتيجًة لذلك، قام المللك 

إدريس بحل المجلس النيابي وإجراء انتخابات مبكرة بعد سنة واحدة.
الملك  قبل  من  البرلمان  َحل  بعد  جديدة  إنتخابات  ليبيا  شهدت   ،1965 مايو   8 في  و 

إدريس األول بعد انتخابات 1964

االٔمير محي الدين الشريف  في السجن
 قبل إعدامه في 1955

أجريت االنتخابات العامة  
الثانية في ليبيا المستقلة  

يوم 7 يناير 1956 ، وكان 
مجلس النواب بتكون من  

55 مقعدا، على أساس واحد 
لكل 20000 نسمة.
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سيف االسالم  ال يمانع 
من الدخول في العملية 

السياسية، ما دامت ستساهم 
في استعادة ليبيا.

الجبهة الشعبية تعلن دخول العملية 
االنتخابية وسيف القذافي رمزيتها

حوار/ حسين مفتاح – القاهرة

كل  في  األيام  هذه  الحديث  يدور 
االنتخابية  العملية  عن  الليبية  األوساط 
التي تم اإلعالن عن فتح باب التسجيل فيها 
المرة  الدعوة هذه  أيام، والتي وجهت  قبل 
في  بما  الليبيين  لكل  صريح  بشكل  لها 
الماضية  المرات  استبعدوا في  الذين  ذلك 
أو  السابق«،  بـ«النظام  ارتباطهم  بدعوى 
سنة  »فبراير«  أحداث  عن  نتج  لما  رفضهم 
2011، وتدور األسئلة في تلك األوساط حول 
وتستضيف  عدمها،  من  الجميع  مشاركة 
القيادات  أحد  اإلخبارية«  إفريقيا  »بوابة 
الثورية الليبية قبل 2011، والقيادي الحالي 
في الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، إحدى أهم 
»أنصار«  تضم  التي  السياسية  المكونات 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، فكان 
لمكتب  المساعد  األمين  مع  الحوار  هذا 

الجبة الشعبية فرع القاهرة، عثمان بركة:

الجبهة  على  التعرف  نود  )البوابة( 
وعالقة سيف اإلسالم القذافي بها.

ليبيا،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  )بركة( 
اإلسالم  سيف  المهندس  من  بفكرة  جاءت 

ما  لكل  الرافضة  واالجتماعية  السياسية  والمكونات  األفراد،  كل  لتجمع  القذافي،  معمر 
»النظام  على  المحسوبة  األجسام  لكل  الجامع  الوعاء  بمثابة  بذلك  وهي  »فبراير«،  عن  نتج 

الجماهيري«، وتجمع كل أنصار »معمر القذافي«.

)البوابة( هل سيف اإلسالم رئيس الجبهة الشعبية؟

)بركة( ال، المهندس سيف اإلسالم هو صاحب الفكرة، ولكنه يحمل رمزية كبيرة، أكبر 
من أن يتقيد برئاسة الجبهة الشعبية، أو غيرها، بل له رمزية أكبر ويمثل مشروع استعادة 

ليبيا، دولة ذات سيادة، وقيادة المصالحة الوطنية.

)البوابة( جبهة تحرير.. تحرير ليبيا ممن؟

)بركة( نعم تحرير ليبيا من تبعات »فبراير«، والتحرير ليس بالضرورة تحريرا من طرف 
المتطرفة،  الجماعات  المليشيات، والتطهير من  للتحرر من  اليوم في حاجة  خارجي، وليبيا 
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وفقا لظروف ليبيا اآلن 
ال يمكن التنبؤ بنتائج 
االنتخابات، وال ضمان 

لحيادتيها.

واستعادتها دولة مستقرة ذات 
سيادة، يعيش شعبها بكرامة.

مساعدا  أمينا  بصفتك  )البوابة( 
معرفة  نود  مصر،  في  الجبهة  لمكتب 

تكوين الجبهة وآلية االنضمام إليها.

يضم  جامع  مكون  الجبهة  )بركة( 
أفرادا  »فبراير«،  نتائج  يعارض  من  كل 
»أنصار  على  حكرا  وليست  ومكونات، 
النظام الجماهيري«، بل تشمل من اكتشف 
واقتنع  الصواب،  جادة  إلى  وعاد  المؤامرة 
ليبيا  الستعادة  كطريق  الجبهة،  بمشروع 
 )200( عن  يزيد  ما  وللجبهة  وإنقاذها، 
يتم  والخارج،  الداخل  في  تنفيذي،  مكتب 
العمل من خاللها وفقا للظروف، المتوفرة 
الداخل  في  المناطق  بعض  أن  خاصة 
بها  والعمل  المليشيات،  عليها  تسيطر 

يمثل خطرا.

األمم  لها  دعت  التي  االنتخابات  في  يتمثل  كبير  استحقاق  أمام  اليوم  ليبيا  )البوابة( 
المتحدة، ما موقف الجبهة من هذا االستحقاق؟

)بركة( أعضاء الجبهة سيشاركون وبقوة في التسجيل في سجالت االنتخابات كمرحلة 
بموضوعية  االنتخابية  العملية  تسير  أن  تضمن  التي  المعطيات  توفرت  حال  وفي  أولى، 
فإن خيار المشاركة والدخول فيها سيكونان أمرا طبيعيا، ولكني استبعد في ظل سيطرة 

المليشيات، وانتشار المال السياسي »الفاسد« أن تسير االنتخابات دون توجيه وتزوير.

)البوابة( ما رأي سيف اإلسالم القذافي، في موضوع االنتخابات؟

)بركة( المهندس سيف ال يمانع من الدخول في العملية السياسية، ما دامت ستساهم 
منه  تتخذ  باعتبارها  والجبهة  السلمي،  السياسي  بالنضال  يؤمن  ألنه  ليبيا،  استعادة  في 
رمزية قيادية، فإنها ستشارك بالتنسيق مع القيادات الوطنية، خاصة مؤتمر القبائل والمدن 
في  النجاح  من  وطنيين  أناس  تمكين  تم  حال  وفي  جيدة،  وطنية  قيادات  الختيار  الليبية، 
ستتحقق،  لها  نسعى  التي  واألهداف  ستحل،  المشاكل  من  الكثير  فإن  للبرلمان،  الوصول 

ونحن ال نبحث عن الحكم أو الوصول إلى السلطة، بل الستعادة البالد.

)البوابة( كيف تتعامل الجبهة الشعبية مع األجسام السياسية الحالية في البالد؟

)بركة( الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، بشكل رسمي لم تتعامل مع أي من األجسام التي 
تمثل »فبراير« ال مجلس النواب، وال المجلس الرئاسي، ولكن في حال وجدت ضرورة للحوار 
فلن يكون لدينا مانع من ذلك، خاصة وأن الحوار عادة ما يكون بين الخصوم أو المختلفين.

وجهت  هل  »جامع«،  مؤتمر  تنظيم  إلى  دعا  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  )البوابة( 
الدعوة للجبهة للمشاركة فيه؟

الذي  اللقاء  في  للمشاركة  المدعوة  المكونات  ضمن  الجبهة  دعوة  تمت  نعم  )بركة( 
أسماه »سالمة« بالمؤتمر الجامع، والجبهة تدرس آليات وطريقة المشاركة فيه.

)البوابة( هل ستشاركون؟

في  بالعمل  سنطالب  نحن  فقط،  والمشاركة  للحضور  الدعوة  ضد  نحن  )بركة( 

سيف االسالم ال يمانع من 
الدخول في العملية السياسية، 

ما دامت ستساهم في استعادة 
ليبيا، ألنه يؤمن بالنضال 

السياسي السلمي، والجبهة 
باعتبارها تتخذ منه رمزية قيادية، 

فإنها ستشارك بالتنسيق مع 
القيادات الوطنية، خاصة مؤتمر 
القبائل والمدن الليبية، الختيار 

قيادات وطنية جيدة.
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ليس للجبهة الشعبية لتحرير 
ليبيا، أي مشروع عسكري

وال عالقة لها بالتحركات التي 
تمت اإلشارة لها بالدخول
إلى العاصمة طرابلس.

األعداد  وما  سيكون  كيف  »التمثيل«  ومعرفة  التحضيرات، 
المخصصة لكل طرف مشارك، ولن نقبل بمساواتنا 

بغيرنا من حيث العدد.

عددكم  ستفرضون  معيار  بأي  )البوابة( 
وأفكاركم؟

)بركة( مقياسنا الوطنية ومصلحة الوطن، 
بتنظيمات  مساواتنا  تتم  بأن  نقبل  لن  فنحن 
أو  بالمليشيات  المرتبطة  مشاريعها  لها 
تيارات اإلسالم السياسي، باعتبار أنه ال يمكن 

قبول المقارنة معها أو االرتباط بها.

)البوابة( ما هي حظوظ الجبهة في الفوز 
في االنتخابات في حال المشاركة؟

ألن  اآلن  ألوانه  سابق  كالم  هذا  )بركة( 
يمكن  ال  البالد  لظروف  وفقا  االنتخابات  عملية 

في  ولكن  حيادتيها،  ضمان  وال  بنتائجها،  التنبؤ 
لضغط  ترضخ  ولم  حقيقية  بضمانات  تمت  حال 

المليشيات، ومغريات المال السياسي، الذي تسيطر عليه 
اليوم جماعات اإلسالم السياسي، فإن ثقتنا كبيرة في قياداتنا، 

والتي  الليبية  القبائل  مع  حولها  التنسيق  سيتم  التي  خياراتنا  وفي 
لن تفرز وتختار إال من يمثلها بشكل مناسب، وبالتالي فإن الخيارات بذلك 

ستكون لألفضل.

قبلتم  كيف  الثورية،  اللجان  حركة  أعضاء  من  الجبهة  قيادات  من  كبير  عدد  )البوابة( 
الدخول في عملية سياسية تختلف مع مبادئكم؟

)بركة( نحن تالميذ مدرسة معمر القذافي، وهي مدرسة شاملة وقادرة على التعاطي 
مع المتغيرات، والظروف وتعمل بالمتاح، ودخولنا في العملية السياسية ال يعني التخلي عن 
المبادئ، وكل الطرق التي تصل بنا إلى إنقاذ ليبيا سنسلكها ما لم ترتبط باإلرهاب والفساد، 
ونحن بدخولنا لالنتخابات ال نسعى للحكم كما هو حال األحزاب، بل نسعى لضمان إدارة 

البالد بأشخاص وطنيين غير مرتبطين بالخارج، وهذا كان خيارنا بالتنسيق مع القبائل.

)البوابة( بعد العملية العسكرية األخيرة في مناطق ورشفانة، هناك من وجه االتهام 
للجبهة الشعبية باإلعداد لدخول طرابلس بالقوة؟

)بركة( ليس للجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، أي مشروع عسكري، وال عالقة لها بالتحركات 
التي تمت اإلشارة لها بالدخول إلى العاصمة طرابلس، ألكثر من سبب، منها أنه ليس في 
عقيدة الجبهة العمل العسكري، واستخدام القوة، بل يبقى نضالنا سلميا، والسبب اآلخر 
هو أنه ليس لدينا ذراع عسكري، وال تتوفر لدينا مقومات عسكرية نتيجة لما حدث للقوات 
نملك  ال  نحن  بمعنى  »الناتو«،  قبل  من  واستهدافها   2011 سنة  الليبية  العربية  المسلحة 
قوة على األرض وإن كان ضمن أعضاء الحركة ضباط ليبيون وطنيون أكفاء، ممن واجهوا 

العدوان الخارجي سنة 2011، ولكن كتنظيم عسكري للجبهة ال يوجد.

)البوابة( كلمة أخيرة

)بركة(  أدعو جميع الوطنيين لنبذ الخالف واالصطفاف صفا واحدا من أجل إنقاذ ليبيا، 
مرتبطة  المراحل  بقية  وتبقى  أولى،  كمرحلة  االنتخابات  سجالت  في  للتسجيل  أدعو  كما 
نحو  والتوجيه  عناصرنا  لقيادة  التنظيمية  القدرة  لدينا  كجبهة  ونحن  اللحظة،  بظروف 

المشاركة من عدمها في العملية االنتخابية.
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في العام  1952  كانت 
ليبيا تحت الحكم الملكي. 
البلد كان ينفض عنه غبار 

االستعمار الذي عاناه من أكثر 
من مستعمر، لكن ذلك لم 

يمنع من تنظيم أول انتخابات 
عامة في البالد بهدف اختيار 

ممثلي الشعب في البرلمان.

االنتخابات في ليبيا: 
موجز تاريخي )2017-1950(

شريف الزيتوني

نشأة  عن  الحديث  يمكن  ال 
ليبيا  في  السياسي  العمل 
خارج  الحديثة  بالمفاهيم 
ليست  ليبيا  اإلقليمية.  دائرتها 
العربية،  المنطقة  في  استثناء 
فيها  نتحدث  أن  سهال  وليس 
على  انتخابات  عن  غيرها  في  أو 
الذي  المتطور  الغربي  الشكل 
ساهمت ظروف عدة في تحقيقه 
التحقيق  بعيد  مازال  الذي  األمر 
يمكن  ال  التي  منطقتنا  في 
انتخابات  عن  فيها  الحديث 
وأنشطة سياسية في ظل تراجع 
ثقافي وفكري وقصور في الفهم 
يعني  ال  ذلك  لكن  السياسي. 
مظاهر  من  مظهر  أي  غياب 

انتخابات من  الدول  الجديدة عن منطقتنا، حيث عاشت بعض  بأشكاله  السياسي  العمل 
سنوات الخمسينات ومنها ليبيا التي كانت أكثر حظا في سرعة خروجها من االستعمار.

1952، كانت ليبيا تحت الحكم الملكي. البلد كان ينفض عنه غبار االستعمار  في العام 
الذي عاناه من أكثر من مستعمر، لكن ذلك لم يمنع من تنظيم أول انتخابات عامة في البالد 
بهدف اختيار ممثلي الشعب في البرلمان. اعتقد كثيرون أن األمر سيكون سهال، وستتوجه 
ليبيا نحو الديمقراطية وبناء المؤسسات الحديثة، لكن ما حصل كان العكس، حيث تسببت 
تلك االنتخابات في تعطيل الحياة الحزبية نهائية بعد إصدار الملك السنوسي وقتها إلغاء 

األحزاب.
وقعت انتخابات 1952 على مرحلتين أولى في فبراير في طرابلس، وثانية أجلتها أعمال 
عنف في بعض الدوائر إلى شهر مارس. أعمال العنف تواصلت خالل المرحلة الثانية منها 
رغم الرقابة التي أشرفت عليها األمم المتحدة. األحداث جدت في طرابلس ومصراتة ذاتْي 
الكثافة السكانية الهامة، وتسببت في عشرات اإلصابات ووقوع حتى وفيات مما جعل الملك 

يلغيها ويمنع بعدها أي نشاط حزبي في البالد.
بعدها بأربع سنوات كانت ليبيا على موعد مع انتخابات جديدة، األمر فيها كان مختلفا، 
على  الترشحات  فكانت  السياسية،  التشكيالت  ومنع  األحزاب  حضر  أن  للملك  سبق  فقد 
خضعت  أن  بعد  العصري  بمعناها  انتخابات  تكن  لم  الفردي.  والعمل  االستقاللية  أساس 
كل  إرضاء  بهدف  نائبا  لـ30  بالتزكية  حسمها  فرض  الذي  والقبلي  االجتماعي  للمعطى 
المناطق والقبائل، األمر الذي جعلها انتخابات شكلية حكمت فيها طرق تقليدية مختلفة 

عن ضرورات العمل السياسي الجديدة في تلك الفترة.
وباعتبار االنتخابات محددة بمدد نيابية بأربع سنوات، أجريت سنة 1960 انتخابات عامة 

جانب من انتخابات ليبيا 1962
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أجريت انتخابات في 1964 
تواصل فيها منع األحزاب التي 

ُحِظرت في 1962 حضر فيها 
المستقلون الذين كان منهم 

معارضون تمكنوا ألول مرة 
من الوصل إلى البرلمان.

اعتمدت  أنها  االنتخابات  تلك  في  الجديد  لألحزاب.  المتواصل  المنع  ظل  في  أيضا  أخرى 
وفي  الكبرى،  المدن  في  محصورا  كان  أن  بعد  البالد  مناطق  كل  في  السري  التصويت 
المناطق البعيدة االنتخاب كان يتم باإلمالء. وما مّيز انتخابات 1960 أنها عرفت تطورا في 
الذي لم يكن مختلفا  الشءي  انتخابية.  الـ55 دائرة  الذين بلغت دوائرهم  المصوتين  عدد 
عن سابقاتها أن كانت خاضعة للمنطق االجتماعي الذي لم تغّيره التحوالت التي شهدها 

العالم.
رت 

ِ

ُحظ التي  األحزاب  منع  فيها  تواصل  ليبيا.  في  جديدة  انتخابات  أجريت   ،1964 في 
في 1952 لكن حضر فيها المستقلون الذين كان منهم معارضون تمكنوا ألول مرة من 
الوصل إلى البرلمان بما يعني أن وعيا اجتماعيا بدأ ينمو في تلك الفترة لكن أمرا ملكيا 
آخر أعاد األمور إلى بداياتها بإفشال أي شكل ديمقراطي يمكن أن يخرج، حيث أمر بإلغاء 

االنتخابات وحل المجلس النيابي داعيا إلى انتخابات مبكرة يتم إجراؤها بعد سنة.
بعدها بسنة أجريت انتخابات جديدة، وبدأ معها االنخراط في عمليات التزوير الحديثة 
الفترة مسألة بديهية،  النامية. تواصل غياب األحزاب أصبح في تلك  الدول  المعروفة في 
أصبح يتشكل نظام حكم يريد االستحواذ على البرلمان الذي تحدد من خالله الحكومات. 
يعني أن النظام انخرط في ممارسة الديمقراطية من خالل التدخل في العملية االنتخابية، 
حيث عرفت تلك االنتخابات تدخال صريحا من األمن الذي قام بتحطيم صناديق االقتراع 

ضمانا لفوز مرشحي الحكومة.
منذ 1969، خرجت البالد من حكم تقليدي عائلي إلى نظام جديد أسسه العقيد معمر 
القذافي عبر ثورة مازالت ذكراها عالقة في عقول وقلوب الكثيرين، النظام الجديد أسس 
شكال  خلقت  جماهيرية  وثانية  التقليدي  الملكي  الحكم  ألغت  جمهورية  أولى  لمرحلتين 
جديدا من الحكم يعطي صالحية للهوامش على حساب المركز ولم تعد فيه االنتخابات 

هدفا إال في مستوى التوافقات المحلية التي تتحدد وفق تنسيق مع سلطات المركز.
في العام 2012 تم إجراء أول انتخابات بعد إسقاط النظام بهدف انتخاب المؤتمر الوطني 
االنتخابات  االنتقالي.  المجلس  تنهي مرحلة  بتعيين حكومة جديدة  الذي سيتكفل  العام 
المناطق  أنها حدث كبير لكن عديد  أجريت في مناخ متوتر ورغم محاولة تسويقها على 
لم تجر فيها بسبب الفوضى األمنية والتهجير والبداية الحقيقية لالنفالت وانقسام »الثوار«.
ورغم االنفالت األمني واالنتشار غير المسبوق للمليشيات المسلحة، وسيطرة التنظيمات 
المتطرفة، كانت ليبيا على موعد سنة 2014 مع موعدين انتخابيين؛ األول للهيئة التأسيسية 
لصياغة مشروع الدستور، وهي الهيكل األهم على اإلطالق باعتباره مكلفا بصياغة دستور 
الذي  النواب  والثاني لمجلس  السياسية والتشريعية،  الحياة  الذي سيحدد مستقبل  البالد 
الليبرالي فيه، حيث كان منتظرا أن تفوز التشكيالت اإلسالمية،  التيار  الليبيون بفوز  تفاجأ 
التي لم تجد بدا بعد ذلك إال االنقالب وفرض القوة على القضاء إللغاء النتائج مما أدخل 

البالد في أزمة سياسية وأمنية مازالت تعاني تبعاتها إلى اليوم.

جانب من انتخابات ليبيا 2012
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