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يكتســب إقــرار الربملــان لقانــون االنتخابــات الربملانيــة أهميــة 
ــم  ــه ت ــا أن ــن أبرزه ــية، م ــور رئيس ــدة أم ــراً لع ــة؛ نظ خاص
ــون مبوافقــة 70 - 75 عضــو مــن  التصويــت عــى هــذا القان
إجــايل أعضــاء الربملــان )200 عضــو( الذيــن كانــوا حارضيــن 

هــذه الجلســة مبدينــة طــربق رشقــي البــاد. 

قواعــد  عــى  القادمــة  االنتخابــات  قانــون  ويســتند 
االنتخابــات الربملانيــة الحاليــة، ولكــن مــع تغيــر النظــام 
ــم  ــدالً مــن القوائ ــت الفــردي ب االنتخــايب مــن نظــام التصوي
النســبية. وأبقــى القانــون الجديــد لانتخابــات الربملانيــة 
ــواب البالــغ 200  ــاء مجلــس الن ــايل ألعض عــى العــدد الح
عضــو، كــا يلــزم القانــون االنتخــايب مجلــس النــواب الجديــد 
بإعــادة النظــر يف عــدد املقاعــد ومتثيــل الناخبــن يف الدوائــر 

ــاد. ــة الـــ13 يف الب االنتخابي

ــهر  ــد ش ــة بع ــات الربملاني ــون االنتخاب ــدار قان ــاء إص وج
ــه عــام 2014،  مــن إقــرار مجلــس النــواب، الــذي تــم انتخاب

لقانــون االنتخابــات الرئاســية الــذي يقــي بانتخــاب رئيــس 
ــن. ــارش مــن الناخب ــة بشــكل مب الدول

ردود فعل متباينة
1- ترحيــب أممــي بالقانــون: أعربــت البعثــة األمميــة يف 
ليبيــا عــن ترحيبهــا وتأييدهــا لهــذه الخطــوة، خاصــة أن يــان 
كوبيتــش، املبعــوث األممــي إىل ليبيــا، قــد حــث الربملــان مــن 

قبــل عــى رسعــة االنتهــاء مــن إعــداد هــذا القانــون.

ــة  ــى للدول ــس األع ــن املجل ــى: أعل ــس األع ــض املجل 2- رف
ــن  ــادر ع ــة الص ــات الربملاني ــون االنتخاب ــه لقان ــا رفض يف ليبي
ــون  ــاً لقان ــه أيض ــرار رفض ــى غ ــك ع ــواب، وذل ــس الن مجل
االنتخابــات الرئاســية الــذي أقــره الربملــان يف ســبتمرب املــايض، 

ــة: ــك عــى األســس التالي ــرر ذل وب

ــاً  ــون يعــد خرق أ- خــرق االتفــاق الســيايس: أن إصــدار القان
لاتفــاق الســيايس املضمــن يف اإلعــان الدســتوري، فقــد تــم 
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أعلــن مجلــس النــواب الليبــي، فــي 5 أكتوبــر 2021، عــن تعديــل موعــد االنتخابــات فــي ليبيــا، لتصبــح 
االنتخابــات الرئاســية فــي 24 ديســمبر المقبــل، وإجــراء االنتخابــات التشــريعية بعدهــا بثالثيــن يومــًا ليصبــح 
ــر 2022، وذلــك بعــد أن كانــت مقــررة فــي يــوم االنتخابــات التشــريعية نفســه،  موعدهــا الجديــد فــي يناي
وهــي خطــوة جديــدة يتخذهــا البرلمــان الليبــي علــى طريــق اســتكمال خريطــة الطريق السياســية بالموافقة 

علــى قانــون االنتخابــات البرلمانيــة.

دعــم أممــي: دالالت تأجيــل االنتخابــات التشــريعية فــي ليبيــا إلــى ينايــر 2022، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1365، 11 أكتوبــر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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إصــدار هــذا القانــون مــن دون االلتــزام بنــص املــادة 23 مــن 
االتفــاق الســيايس، التــي تســتوجب التوافــق بــن املجلســن 

حــول هــذا القانــون.

ويــر املجلــس عــى مشــاركته للربملــان يف عمليــة وضــع 
القوانــن الخاصــة باالنتخابــات، بــل ويحمــل املجلــس الربملــان 
تأجيــل ملوعــد  أو  تعطيــل،  أي  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
االنتخابــات الربملانيــة والرئاســية املتفــق عليــه يف 24 ديســمرب 
املقبــل، يف حــن يؤكــد الربملــان أنــه الســلطة الوحيــدة 
ــل هــذه  ــداد مث ــا إع ــي يحــق له ــن الشــعب الت ــة م املنتخب

ــن. القوان

ــة  ــى للدول ــس األع ــض املجل ــر: يرف ــيح حف ــض ترش ب- رف
ــة  ــادة املتعلق ــك امل ــة تل ــية، خاص ــات الرئاس ــون االنتخاب قان
ــات  ــذه االنتخاب ــح له ــن بالرتش ــؤولن الحالي ــاح للمس بالس
ــن  ــهر م ــة أش ــل ثاث ــم قب ــن مناصبه ــتقالتهم م ــرط اس ب
ــر  ــع باملش ــا دف ــو م ــات، وه ــذه االنتخاب ــراء ه ــد إج موع
خليفــة حفــرت، رئيــس الجيــش الوطنــي الليبــي، بتقديــم 
عبدالــرزاق  األركان،  رئيــس  خليفتــه  وتكليــف  اســتقالته 

الناظــوري، لتــويل مهــام منصبــه.

ج- محدوديــة الدعــم للقانــون: زعــم عضــو مجلــس األعــى 
للدولــة، عبدالســام الصفــراين، املحســوب عــى جاعــة 
ــة  ــة نكس ــات الربملاني ــون االنتخاب ــلمن أن قان ــوان املس اإلخ
ــواد  ــت عــى بعــض م ــة، عــى أســاس أن التصوي للدميقراطي

ــه.  ــاً لزعم ــط، وفق ــاً فق ــور 20 نائب ــم بحض ــون ت القان

ــض  ــباب رف ــد أس ــل أح ــردي: تتمث ــاب الف ــض االنتخ د- رف
اإلخــوان املســلمن للقانــون هــو أنــه يعتمــد نظــام االنتخــاب 
ــه  ــب علي ــا ترت ــو م ــبية، وه ــم النس ــس القوائ ــردي، ولي الف

ــات.  ــذه االنتخاب ــلمن له ــوان املس ــارة اإلخ خس

انتخــايب  بإقــرار نظــام  املقابــل  اإلخــوان يف  ويطالــب 
يعتمــد عــى األحــزاب السياســية بحيــث ال تقــل حصــة 
املقاعــد املخصصــة لألحــزاب عــن 70% مــن إجــايل مقاعــد 
ــاً كان النظــام االنتخــايب  ــه أي الربملــان. ويف حقيقــة األمــر، فإن
املتبــع، فإنــه لــن يرتتــب عليــه تفــاوت كبــر يف عــدد األصوات 
ــايل،  ــزاب، وبالت ــن األح ــزب م ــا أي ح ــيحصل عليه ــي س الت
فــإن االعرتاضــات اإلخوانيــة هــي اعرتاضــات شــكلية هدفهــا 
ــوء  ــاس يف ض ــن األس ــات م ــراء االنتخاب ــة إج ــايس عرقل األس

ــي.   ــارع الليب ــعبيتهم يف الش ــع ش ــم تراج إدراكه

دالالت سياسية
ياحــظ أن متريــر قانــون االنتخابــات الربملانيــة والرئاســية قــد 
ــا  ــن توضيحه ــي ميك ــدالالت، والت ــن ال ــدد م ــن ع ــف ع كش

عــى النحــو التــايل: 

1- إخفــاق مشــاورات الربــاط: جــاء إصــدار مجلــس النــواب 
لقانــون االنتخابــات الربملانيــة مــن دون االتفــاق أو التنســيق 
مــع املجلــس األعــى للدولــة، خاصــة أن املجلســن قــد 
ــاط يف 4  ــوص بالرب ــذا الخص ــاورات يف ه ــة مش ــدا جلس عق
أكتوبــر الجــاري، إال أن هــذه املشــاورات فشــلت يف التوصــل 
لتوافــق بــن املجلســن بشــأن كيفيــة أو آليــة إقــرار القوانــن 

ــة. االنتخابي

2- االســتجابة للضغــوط: جــاء إقــرار مجلــس النــواب لقانــوين 
االنتخابــات الرئاســية والربملانيــة اســتجابة للضغــوط املتزايــدة 
عــى املتســوين الداخــي والخارجــي، مــن أجــل تنفيــذ بنــود 
ــاب  ــق بانتخ ــا يتعل ــيا في ــة، الس ــق األممي ــة الطري خريط
رئيــس جديــد وبرملــان جديــد للبــاد بعــد مــرور عــر 
ــكرية  ــات العس ــيايس والراع ــراب الس ــن االضط ــنوات م س

داخــل البــاد. 

إقــرار  بعــد  القانــون  هــذا  عــن  اإلعــان  يــأيت  كــا 
ــن  ــذي يتضم ــا ال ــتقرار ليبي ــون اس ــي قان ــرس األمري الكونج
ــون  ــن يقوم ــات واألشــخاص الذي ــات عــى الجه ــرض عقوب ف
بعرقلــة إجــراء االنتخابــات القادمــة، وهــو مــا دفــع مجلــس 
النــواب لترسيــع عمليــة إقــرار هــذه القوانــن االنتخابية حتى 
يؤكــد لــإدارة األمريكيــة حرصــه عــى إجــراء االنتخابــات، وأن 

ــا.  ــن يســعون لعرقلته “اإلخــوان املســلمن” هــم الذي

ــل  ــواب بتأجي ــس الن ــنطن مجل ــت واش ــبق وأن اتهم وس
ــات  ــراء االنتخاب ــيتم إج ــي س ــتورية الت ــدة الدس ــرار القاع إق
القادمــة عــى أساســها، كــا شــارك الســفر األمريــي يف 
ــاط  ــرة بالرب ــات األخ ــد، يف االجتاع ــارد نورالن ــا، ريتش ليبي
ــان يف  ــة والربمل ــى للدول ــي األع ــدي مجل ــي جمعــت وف الت
الربــاط، والتــي هدفــت إىل محاولــة التوافــق عــى القاعــدة 
الدســتورية وقانــون االنتخابــات املقــرر إجراؤهــا يف ليبيــا 

ــل. ــمرب املقب ــهر ديس ــر ش أواخ

3- فتــح البــاب أمــام ســحب املرتزقــة: تزامــن اإلعــان عــن 
ــوش،  ــاء املنق ــان نج ــع إع ــة م ــات الربملاني ــون االنتخاب قان
وزيــرة الخارجيــة الليبيــة، عــن بــدء إجــراءات خــروج املقاتلن 
األجانــب واملرتزقــة مــن البــاد. وأعلــن املرصــد الســوري 
لحقــوق اإلنســان، يف 6 أكتوبــر الجــاري، عــن عــودة 300 
مقاتــل ســوري مــن ليبيــا إىل تركيــا. وياحــظ أن إقــرار قوانــن 
االنتخابــات وانتخــاب حكومــة ليبيــا جديــدة، غــر محســوبة 
ــي يف  ــد النظــر يف الوجــود األجنب ــى اإلخــوان، ســوف تعي ع

ــا، وقــد تتجــه إلنهــاء وجــوده. ليبي

وعــى الصعيــد األفريقــي دعــا “مجلــس الســلم واألمــن” 
املقاتلــن  ســحب  رضورة  إىل  األفريقــي  لاتحــاد  التابــع 
وبشــكل  ومنســقة  منظمــة  بطريقــة  ولكــن  األجانــب 
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تدريجــي مــع تهديــده بالكشــف عــن الشــخصيات والجهــات 
املتورطــة يف توريــد الســاح إىل الداخــل الليبــي بهــدف 
عرقلــة مســار التســوية السياســية لألزمــة الليبيــة، وهــو مــا 
يصــب يف مصلحــة تأمــن األجــواء الداخليــة قبــل موعــد 
إجــراء االنتخابــات الربملانيــة يف ديســمرب املقبــل، ومــن بعدهــا 

ــادم. ــر الق ــية يف يناي الرئاس

ــواب  ــس الن ــان مجل ــأيت إع ــن: ي ــن املعرقل ــف ع 4- الكش
املجلــس  ورفــض  القــادم،  الربملانيــة  االنتخابــات  لقانــون 
األعــى للدولــة برئاســة القيــادي اإلخــواين، خالــد املــري لــه، 
ــراء  ــل إج ــي تعرق ــي الت ــلمن” ه ــوان املس ــد أن “اإلخ ليؤك

االنتخابــات. 

ويف حالــة اســتمرار رفــض املجلــس األعــى للدولــة قانــوين 
ــة  ــا البعث ــن أيدته ــة، اللذي ــية والربملاني ــات، الرئاس االنتخاب
ــا، فإنــه ســيصبح يف خانــة الجهــات املعرقلــة  األمميــة يف ليبي
إلجــراء االنتخابــات، مــا يعرضــه للعقوبــات األمريكيــة 

ــا. ــتقرار ليبي ــم اس ــون دع ــا يف قان املنصــوص عليه

5- إنعــاش االقتصــاد الوطنــي: رأى خــرباء االقتصــاد الليبيــون 
الرئاســية  االنتخابــات  قانــوين  النــواب  إقــرار مجلــس  أن 
ــن  ــارش يف تحس ــكل مب ــهم بش ــأنه أن يس ــن ش ــة م والربملاني
األوضــاع االقتصاديــة املرتديــة داخــل البــاد، فعمليــة انتخــاب 
ــعب  ــل الش ــن قب ــارش م ــكل مب ــة بش ــد للدول ــس جدي رئي
ــوف  ــة س ــة والتنفيذي ــلطتن التريعي ــد الس ــي، وتوحي الليب
ينعكــس بشــكل إيجــايب عــى منــاخ االســتثار املحــي 
واألجنبــي الــذي تأثــر طــوال الســنوات املاضيــة بغيــاب عامــل 

ــاد. ــي يف الب ــيايس واألمن ــتقرار الس االس

ويف الختــام، عكســت ردود أفعــال اإلخــوان املســلمن 
قانــون  إصــدار  لعرقلــة  الراميــة  محاولتهــم  اســتمرار 
األممــي  التأييــد  أن  إال  والرئاســية،  الربملانيــة  االنتخابــات 
للقوانــن االنتخابيــة الصــادرة عــن مجلــس النــواب والضغــوط 
األمريكيــة مــن شــأنها فتــح املجــال أمــام إجــراء االنتخابــات 
القادمــة يف موعدهــا املقــرر، ونــزع الرعيــة عــن أي محاولــة 

ــا. ــة إجرائه لعرقل
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