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مشهد مرتبك
عــى الرغــم مــن دعــم املجتمــع الــدويل إلنجــاز االنتخابــات 
يف موعدهــا املقــرر يف 24 ديســمرب املقبــل، فإنــه ال يــزال 
ــا،  ــل إجراءه ــد تعرق ــي ق ــات الت ــن التحدي ــدد م ــاك ع هن

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــن توضيحه ــي ميك والت

1- ســيولة أمنيــة يف الغــرب: عــى الرغــم مــن االســتقرار 
ــف  ــرار وق ــذ ق ــي من ــل الليب ــهده الداخ ــذي ش ــبي ال النس
إطــاق النــار يف أكتوبــر 2020، ومــا ارتبــط بــه مــن تجميــد 
ــذا مل  ــإن ه ــرب، ف ــرق والغ ــن ال ــكرية ب ــات العس املواجه
يرتتــب عليــه وقــف االقتتــال الدائــر بن امليليشــيات املســلحة 
ــرتة ألخــرى.  ــن ف ــع م ــي تندل ــا، والت ــرب ليبي ــرة يف غ املنت

ــد  ــكل متزاي ــور بش ــة تتده ــاع األمني ــدأت األوض ــد ب وق
ــاوالت  ــود مح ــط بوج ــا ارتب ــو م ــرة، وه ــرتة األخ ــال الف خ

ــات، أو لضــان ســيطرتها  تهــدف إىل تعطيــل إجــراء االنتخاب
عمليــة  يف  املؤثــر  النســبي  الــوزن  ذات  املناطــق  عــى 
ــرض  ــباتها وف ــا ومكتس ــز هيمنته ــى لتعزي ــت، أو حت التصوي

ــع. ــر الواق ــة األم سياس

2- رصاعــات سياســية حــادة: تشــهد العاقــات القامئــة بــن 
ــإىل  ــة، ف ــة متفاقم ــات داخلي ــة أزم أعضــاء الســلطة االنتقالي
ــة  ــة بــن حكومــة الوحــدة الوطني ــرات التقليدي جانــب التوت
ومجلــس النــواب يف طــربق، اندلعــت خافــات بــن الحكومــة 
ــي تجســدت بوضــوح مؤخــراً حــول  ــايس، والت ــس الرئ واملجل
ملــف إقالــة وزيــرة الخارجيــة نجــاء املنقــوش، وكذلــك 
داخــل حكومــة عبدالحميــد الدبيبــة ذاتهــا، كــا يف الخافــات 
بــن األخــر والنائــب األول لرئيــس الحكومــة الليبيــة حســن 

القطــراين. 
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أعلنــت المفوضيــة العليــا لالنتخابــات الليبيــة فــي 7 نوفمبــر الجــاري عــن فتــح بــاب الترشــح لالنتخابــات 
الرئاســية والبرلمانيــة، فضــاًل عــن كشــف الشــروط الواجــب توافرهــا فــي المرشــح لالنتخابــات الرئاســية، وقد 
أشــار رئيــس المفوضيــة، عمــاد الســائح إلــى أن البــالد ســتكون بمنزلــة دائــرة انتخابيــة واحــدة يتنافــس فيهــا 
مرشــحو االســتحقاقات الرئاســية كافــة، حيــث يتطلــب فــوز أحــد المرشــحين فــي الجولــة األولــى الحصــول 
علــى 50% + 1 مــن إجمالــي عــدد األصــوات، وإن لــم يحصــد أي مــن المرشــحين هــذه النســبة يتــم اللجــوء 

إلــى الجولــة الثانيــة التــي يتنافــس فيهــا المرشــحان الحاصــالن علــى أكثــر األصــوات فــي الجولــة األولــى.

تحديــات قائمــة: الســيناريوهات المحتملــة إلجــراء االنتخابــات الليبيــة القادمــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1390، 10 نوفمبــر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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3- الخــاف حــول قانــون االنتخابــات: التــزال هنــاك توتــرات 
حــادة بــن األطــراف الليبيــة بشــأن قانــوين االنتخابــات 
ــة  ــاد املفوضي ــن اعت ــم م ــى الرغ ــية، فع ــة والرئاس الربملاني
ــان  ــن الربمل ــن ع ــن الصادري ــى القانون ــات ع ــا لانتخاب العلي
ــس  ــل املجل ــن قب ــتمراً م ــزال مس ــض ال ي ــإن الرف ــي، ف الليب
اإلخــوان  عليــه جاعــة  تهيمــن  الــذي  للدولــة،  األعــى 
ــات.  ــراء االنتخاب ــة إج ــاعيه لعرقل ــن ومس ــلمن للقانون املس

ــة،  ــة األممي ــد تدخــل البعث ــداً بع ــور تعقي ــد ازدادت األم وق
ومطالبتهــا الربملــان بإجــراء بعــض التعديــات عــى القوانــن 
ــح  ــام ترش ــق أم ــة العوائ ــن إزال ــات، تتضم ــة لانتخاب املنظم
إىل  إشــارة  يف  الدولــة،  يف  االنتقاليــة  املناصــب  شــاغيل 
ــذي كشــف عــن  ــة، وال ــس الحكوم ــة رئي ــد الدبيب عبدالحمي
نيتــه الرتشــح، فضــاً عــن طلــب تعديــل موعــد االنتخابــات 
الربملانيــة  االســتحقاقات  إجــراء  يتــم  بحيــث  الربملانيــة 
والرئاســية بشــكل متــواٍز يف موعدهــا املقــرر، وهــو مــا يفتــح 

ــدة. ــة جدي ــة قانوني ــام أزم ــاب أم الب

4- محاولــة إخــراج املرتزقــة: تعكــس املتغــرات الراهنــة 
وجــود توافــق أورويب – أمريــي بشــأن تســوية األزمــة الليبية، 
ــة  ــروج املرتزق ــات وخ ــي االنتخاب ــق مبلف ــا يتعل ــة في خاص
ــات  ــة، وهــو مــا ينعكــس بوضــوح يف البيان والقــوات األجنبي
ــن ســفارات هــذه  ــرر ع ــي تصــدر بشــكل متك املشــرتكة الت
الــدول، وإن كانــت الواليــات املتحــدة ال متــارس أي ضغــوط 
ــورين،  ــة الس ــراج املرتزق ــا إلخ ــى تركي ــيل ع ــع العم يف الواق
ويبــدو أن واشــنطن تعمــد إىل توظيــف الــدور الــرتيك كورقــة 

ــا. ــا مــن رشق ليبي ملســاومة روســيا إلخــراج مرتزقته

ولذلــك، فإنــه يف الوقــت الــذي تســتعد فرنســا الســتضافته 
مؤمتــر دويل حــول ليبيــا يف 12 نوفمــرب الجــاري للخــروج 
ــه ال  ــة، فإن ــي موحــد إلخــراج املرتزق ــف أورويب – أمري مبوق
ــدات  ــوى املناش ــج س ــر أي نتائ ــن املؤمت ــرج ع ــع أن يخ يتوق

ــم.  ــة بإخراجه الدولي

السيناريوهات المحتملة
يف إطــار املعطيــات الســابقة، ميكــن طــرح ثاثة ســيناريوهات 
املرتبطــة  املقبلــة  املرحلــة  مســارات  بشــأن  محتملــة 

ــيل: ــا ي ــل في ــات، تتمث باالنتخاب

ــى  ــر مســمى: ع ــات ألجــل غ ــل االنتخاب ــيناريو تأجي 1- س
الرغــم مــن وجــود تحــركات داخليــة مكثفــة مــن مفوضيــة 
يف  والرئاســية  الربملانيــة  االنتخابــات  إلجــراء  االنتخابــات 
موعدهــا يف ديســمرب القــادم، فــإن مثــة مــؤرشات تعــزز مــن 

احتاليــة تأجيلهــا، تتمثــل أبــرز هــذه املــؤرشات يف محــاوالت 
ــى  ــات ع ــراء االنتخاب ــة إج ــة عرقل ــلطة االنتقالي ــاء الس أعض
الرغــم مــن إعانهــم الرســمي بااللتــزام مبوعــد االســتحقاقات.

وتتمثــل أبــرز املــؤرشات عــى إمكانيــة تأجيــل االنتخابــات 
يف العوامــل التاليــة: تأكيــد تقريــر صــادر عــن موقــع “أفريــكا 
أنتليجنــس” )Africa Intelligence( الفرنــي إىل ضغوطــات 
تقــوم بهــا عائلــة آل الدبيبــة لتأجيــل االنتخابــات، وهــو األمــر 
ــة  ــذي أكــده نائــب رئيــس حكومــة الوحــدة الوطني ــه ال ذات
حســن القطــراين، والــذي أملــح إىل أن “كل مــن هــو يف 

الســلطة حاليــاً ال يريــد إجــراء االنتخابــات”.

كذلــك، ميثــل قانــون االنتخابــات مشــكلة أخــرى، خاصــة 
إذا مــا تــم قبــول الدعــوة القضائيــة التــي تقــدم بهــا رئيــس 
مجلــس الدولــة، خالــد املــري، للطعن عــى دســتورية قانون 
االنتخابــات الرئاســية، مــع بقــاء احتاليــة الطعــن مطروحــة 

حتــى يف حــال إنجــاز االنتخابــات. 

ــي يف غــرب  ــردي الوضــع األمن ــإن ت ــة، ف ــة ثالث ومــن جه
ــهد،  ــى املش ــلحة ع ــيات املس ــة امليليش ــل هيمن ــا، يف ظ ليبي
ــم  ــوان، ويف مقدمته ــارص اإلخ ــل عن ــن قب ــاوالت م ــع مح م
قيــادات مجلــس الدولــة االستشــاري التلويــح باســتخدام 
ــات يف  ــراء االنتخاب ــن دون إج ــة م ــلح للحيلول ــف املس العن
منطقــة الغــرب الليبــي ميثــل عامــاً مرجحــاً لتأجيلهــا، خاصــة 
ــد املــري مــن خــال  ــي يقــوم بهــا خال بعــد التحــركات الت
ــا،  ــان مــدن غــرب ليبي االجتاعــات بعــدد مــن عمــداء وأعي

ــم. ــات يف مناطقه ــع االنتخاب ــى من ــم ع لتحريضه

ويضــاف لذلــك دور العامــل الخارجــي، خاصــة تركيــا، يف 
ــا،  ــق نفوذه ــى مناط ــاظ ع ــات للحف ــراء االنتخاب ــة إج عرقل
والتــي قــد تخــر وجودهــا العســكري هنــاك يف حالــة 

ــلمن. ــوان املس ــار اإلخ ــي لتي ــس ال ينتم ــاب رئي انتخ

ــار  ــع إط ــن دون وض ــات م ــل االنتخاب ــظ أن تأجي وياح
زمنــي محــدد ســوف يدفــع ببعــض األطــراف الداخليــة 
تاريــخ 24  بعــد  الوحــدة  للتشــكيك يف رشعيــة حكومــة 
ديســمرب املقبــل، ومــن ثــم عــودة الحكومــة املوازيــة يف رشق 
ــاالت  ــد احت ــع تصاع ــا، وترســيخ االنقســام الداخــيل، م ليبي
عــودة الــراع املســلح بــن الــرق والغــرب، وهــو الســيناريو 
الــذي حــذرت منــه وزيــرة الخارجيــة الليبيــة نجــاء املنقــوش.

هــذا  يقــوم  األمميــة:  الخريطــة  تعديــل  ســيناريو   -2
ــل  ــن قب ــاً م ــم املتحــدة مدعوم الســيناريو عــى تدخــل األم
القــوى الدوليــة بطــرح مبــادرة جديــدة تتضمــن إطــاراً 



العدد 1390 3|10 نوفمبر 2021

السيناريوهات المحتملة إلجراء االنتخابات الليبية القادمة

زمنيــاً جديــداً لانتخابــات الربملانيــة والرئاســية ال تتجــاوز 
ــة،  ــات الخافي ــب امللف ــة ألغل ــبقها حلحل ــهر، يس ــتة أش الس
ويف مقدمتهــا القوانــن املنظمــة لانتخابــات ورشوط الرتشــح، 

وملــف املرتزقــة والقــوات األجنبيــة. 

ــي،  ــوث األمم ــوة املبع ــم هــذا الســيناريو دع ــا يدع ورمب
ــض  ــال بع ــأن إدخ ــايض بش ــر امل ــش، يف 30 أكتوب ــان كوبيت ي
ــية  ــات الرئاس ــة لانتخاب ــن املنظم ــول القوان ــات ح التعدي
والربملانيــة، وهــو مــا جــاء بالتــوازي مــع مبــادرة عضــو 
املجلــس الرئــايس، عبداللــه الــايف، والتــي تنطــوي عــى 
مقــرتح مفصــل لخريطــة طريــق سياســية جديــدة، تتضمــن 
تأجيــل موعــد االنتخابــات إىل ربيــع 2022، بــدالً مــن املوعــد 
املحــدد يف 24 ديســمرب املقبــل. كذلــك، هنــاك تلميحــات إىل 
ــس  وجــود مقــرتح فرنــي ســيتم طرحــه خــال مؤمتــر باري
ــل  ــدة بشــأن تعدي ــادرة جدي ــى مب ــا ينطــوي ع ــل، رمب املقب

ــد. ــي جدي ــدول زمن ــع ج ــة ووض ــق األممي ــة الطري خارط

هنــاك  موعدهــا:  يف  االنتخابــات  إجــراء  ســيناريو   -3
لعــل  الســيناريو،  هــذا  احتاليــة  تعــزز  رمبــا  مــؤرشات 
أبرزهــا هــو اســتمرار التحضــرات اللوجســتية اســتعداداً 
لعمليــة التصويــت، فضــاً عــن إعــان العديــد مــن األطــراف 
الفاعلــة يف الداخــل عــن ترشــحها لانتخابــات، يف مقدمتهــم 
ــى  ــؤرشات ع ــع وجــود م ــاغا م ــرت، وفتحــي باش ــة حف خليف
اســتعداد ســيف القــذايف إلعــان ترشــحه، كــا أن التحــركات 
ــات  ــحه يف االنتخاب ــان ترش ــتعداداً إلع ــة اس ــة للدبيب املكثف
ــن سياســة  ــى تخــيل اإلخــوان ع ــاً ع ــؤرشاً محتم تعكــس م
عرقلــة االنتخابــات إىل دعــم إجرائهــا، خاصــة أن الدبيبــة 
ــار اإلخــوان املســلمن، وإن كان مــن  يعــد محســوباً عــى تي
امللحــوظ أنــه مل يتــم حســم املوقــف القانــوين إلمكانيــة 

ــى اآلن.  ــة حت ــح الدبيب ترش

ــة  ــة واألوربي ــة، األمريكي ــات الدولي ــل الضغوط ــا متث ورمب
باألســاس، واألمميــة مــؤرشاً آخــر بشــأن إمكانيــة إنجــاز 
ــن  ــة األم ــان نائب ــد إع ــة بع ــا، خاص ــات يف موعده االنتخاب
العــام لألمــم املتحــدة روزمــاري ديكارلــو يف 22 أكتوبــر 
ــا. ــن إىل ليبي ــن الدولي املــايض وصــول مجموعــة مــن املراقب

تحديات قائمة
ياحــظ أنــه حتــى يف حالــة نجــاح ليبيــا يف إجــراء االنتخابــات 

ــي  ــات الت ــض التحدي ــه بع ــزال تواج ــا الت ــا، فإنه يف موعده
ميكــن توضيحهــا عــى النحــو التــايل:

1- محاولــة إعاقــة التصويــت يف الغــرب: ففــي حالــة إنجــاز 
االنتخابــات يف موعدهــا، فــا توجــد أي ضانــات بشــأن منــع 
حــدوث انفــات أمنــي يعرقــل عمليــة التصويــت أو يؤثــر يف 
ســر العمليــة االنتخابيــة، خاصــة يف منطقــة الغــرب الليبــي، 
ــع  ــف واس ــح طي ــة لصال ــلطة الدول ــه س ــع في ــي ترتاج والت
مــن امليليشــيات، ســواء املنضويــة تحــت مظلــة حكوميــة أو 

خارجــة عنهــا. 

2- رفــض نتائــج االنتخابــات: ياحــظ أن هنــاك إشــكالية 
أخــرى تتعلــق مبــدى القبــول املتوقــع بالنتائــج التــي ستســفر 
عنهــا عمليــة االقــرتاع، إذ إن الطــرف الخــارس ســرفض غالبــاً 
نتائــج االنتخابــات، وهــو مــا قــد يفتــح املجــال أمــام ســيناريو 
التقســيم والحــرب األهليــة، خاصــًة أن القائــد اإلخــواين، خالــد 
ــرت  ــوز حف ــال ف ــف ح ــوء للعن ــوح باللج ــد ل ــري، كان ق امل

ــات الرئاســية. باالنتخاب

3- مخاطــر رشذمــة أصــوات الناخبــن: هنــاك معضلــة أخــرى 
تتعلــق بخريطــة املرشــحن املحتملــن لانتخابــات الرئاســية، 
والتــي رمبــا تــؤدي إىل تفتــت أصــوات الناخبــن بــن أطــراف 
مدعومــن مــن القاعــدة الشــعبية نفســها، وهــو مــا ينطبــق 
باألســاس عــى كل مــن حفــرت وســيف اإلســام وكذلــك عقيلــة 
صالــح، وهــو مــا قــد يــؤدي إىل خســارة هــذه األطــراف 
ــيق  ــدم التنس ــال ع ــر ح ــرف آخ ــح ط ــوز لصال ــم الف وحس

بينهــم.

ويف الختــام، يبــدو أن مثــة تحــركات دوليــة وإقليميــة 
بشــأن مســارات  توافقيــة  للبحــث عــن صيغــة  مكثفــة 
األزمــة الليبيــة وتجنــب العــودة إىل املربــع األول، وعــى 
الرغــم مــن أن املعطيــات الراهنــة تعــزز مــن ســيناريو 
إجــراء تعديــات عــى خارطــة الطريــق تتضمــن إطــار زمنــي 
جديــد لانتخابــات الربملانيــة والرئاســية، فــإن الحــراك الــدويل 
ــا  ــة رمب ــل كاف ــن الفواع ــة ب ــاالت املكثف ــي واالتص واإلقليم
تفــرز صيغــة توافقيــة جديــدة تدفــع نحــو إجــراء االنتخابــات 

يف موعدهــا.
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