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مساعي التعطيل
تعكــس التطــورات الراهنــة يف امللــف الليبــي وجــود محاوالت 
حثيثــة مــن قبــل بعــض األطــراف الداخليــة املحســوبة عــى 
اإلخــوان املســلمني وتركيــا لتعطيــل إجــراء االنتخابــات يف 

موعدهــا املقــرر، وتتمثــل أبــرز هــذه املســاعي فيــا يــي:

1- مطالبــة إخــوان ليبيــا بتأجيــل االنتخابــات: شــهدت 
األســابيع األخــرة تحــركات مكثفــة مــن قبــل رئيــس مجلــس 
ــوى  ــاع الق ــري، إلقن ــد امل ــواين، خال ــادي اإلخ ــة، والقي الدول
الدوليــة املعنيــة واألمــم املتحــدة بــرورة تأجيــل االنتخابــات 
ــد املجلــس،  ــون توافقــي يحظــى بتأيي لحــني التوصــل إىل قان
ــح  ــا أمل ــة اإلخــوان املســلمني. ك ــه جاع ــذي تهيمــن علي ال
ــا  ــا وإيطالي ــأن تركي ــاري، ب ــر الج ــد املــري يف 13 نوفم خال

ــد  ــة ق ــني معيب ــتند إىل قوان ــات تس ــراء انتخاب ــدان اج ال تؤي

تفــي إىل تقســيم البــاد، يف إشــارة إىل رفــض البلديــن فــوز 

ــي.  ــي الليب ــش الوطن ــد الجي ــر، قائ ــة حف خليف

ــف  ــا منتص ــن تركي ــه م ــاب عودت ــري يف أعق ــد امل وعم

نوفمــر الجــاري إىل عقــد اجتاعــات مــع عــدد مــن قيــادات 

امليليشــيات املســلحة، لتحريضهــم عــى العمــل ضــد مفوضية 

ــة وإغــاق  ــار املفوضي ــك عــر مهاجمــة مق ــات، وذل االنتخاب

مكاتــب االقــراع.

وتزامــن ذلــك مــع دعــوة املفتــي املعــزول، املقيــم بركيــا، 

ــة  ــاوى داعم ــدار فت ــتهر بإص ــذي اش ــاين، وال ــادق الغري الص

ألنقــرة وجاعــة اإلخــوان، امليليشــيات املســلحة يف غــرب 

ــات. ــة إجــراء االنتخاب ــل الســاح وعرقل ــا لحم ليبي
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ــر  ــات الرئاســية فــي 22 نوفمب ــاب الترشــيح لالنتخاب ــة إغــالق ب ــات الليبي ــا لالنتخاب ــة العلي أعلنــت المفوضي
ــات لإلعــالن عــن  ــة فــرز هــذه الطلب ــدأت عملي ــات الرئاســية. وب 2021، بعــد ترشــح نحــو 98 فــردًا لالنتخاب
القائمــة النهائيــة التــي ســتخضوض المنافســة فــي 24 ديســمبر المقبــل. ورافقــت ذلــك تحــركات مكثفــة 
مــن قبــل اإلخــوان المســلمين لتعطيــل إجــراء االنتخابــات فــي موعدهــا المقــرر، وذلــك علــى الرغــم مــن 
تلويــح مجلــس األمــن الدولــي، فــي 24 نوفمبــر، بفــرض عقوبــات علــى كل مــن يهــدد العمليــة االنتخابيــة 

فــي ليبيــا.

ــرات المســتقبل, العــدد 1406، 29  ــات الليبيــة؟، تقدي تحــركات مكثفــة: هــل تنجــح محــاوالت اإلخــوان المســلمين فــي عرقلــة االنتخاب
ــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة. ــر 2021، أبوظب نوفمب
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حتركات مكثفة:
هل تنجح حماوالت اإلخوان املسلمني يف عرقلة االنتخابات الليبية؟
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ــات:  ــراء االنتخاب ــع إج ــلحة مبن ــيات املس ــد امليليش 2- تهدي
ــد  ــف بع ــح بالعن ــا إىل التلوي ــرب ليبي عمــدت ميليشــيات غ
إعــان ترشــح ســيف اإلســام القــذايف واملشــر خليفــة حفــر، 
حيــث لوحــت هــذه امليليشــيات يف عــدة مــدن رئيســية 
بغــرب ليبيــا بإشــعال فتيــل الحــرب مــرة أخــرى حال الســاح 

برشــحها.  

مفوضيــة  مقــار  بإغــاق  امليليشــيات  هــذه  وقامــت 
االنتخابــات، وذلــك يف عــدة مــدن منهــا زليــن وغريــان 
والزاويــة وصراتــه ورصمــان وزوارة، وتتبــع بعــض هــذه 

الوطنيــة. الوحــدة  بحكومــة  الدفــاع  وزارة  امليليشــيات 

وكذلــك، عمــدت هــذه امليليشــيات إىل الهجــوم عــى 
ــز  ــد املراك ــكل أح ــي تش ــبها، والت ــة يف س ــة االبتدائي املحكم
الثاثــة لتقديــم طلبــات الرشــح للرئاســيات، أو طلبــات 
ــا،  ــار املحكمــة عــى إغــاق أبوابه ــم إجب ــث ت الطعــون، حي
بينــا كان محامــو ســيف القــذايف يســتعدون لتقديــم الطعــن 

ــتبعاده. ــرار اس ــد ق ض

3- لجــوء الدبيبــة للتظاهــرات واملحكمة الدســتورية: فشــلت 
ــد  ــد الحمي ــة، عب ــة الوحــدة الوطني ــس حكوم محــاوالت رئي
ــر  ــواب لتغ ــس الن ــى مجل ــط ع ــاعيه للضغ ــة، يف مس الدبيب
ــق  ــي تعي ــية، والت ــات الرئاس ــون االنتخاب ــن قان ــادة 12 م امل
ترشــحه لانتخابــات. ولذلــك لجــأ إىل تحريض أنصــاره يف غرب 
ليبيــا عــى التظاهــر اعراضــاً عــى قانــون االنتخابــات. ومــع 
ــات  ــحه لانتخاب ــأوراق ترش ــدم ب ــد إىل التق ــد عم ــك، فق ذل
الرئاســية قبــل موعــد إغــاق بــاب الرشــح بســاعات قليلــة يف 

22 نوفمــر الجــاري.

وأعلــن الدبيبــة أن هــذه القوانــني قــد تــم تفصيلهــا 
لحســاب أفــراد بعينهــم، يف إشــارة إىل حفــر. ويعــول الدبيبــة 
عــى إصــدار املحكمــة الدســتورية العليــا حكــاً يقــي 
بوقــف االنتخابــات لعــدم دســتورية قوانينهــا، أو عــى األقــل 
إلغــاء املــادة 12 مــن قانــون االنتخابــات، والتــي متنعــه مــن 
الرشــح. فقــد نصــت املــادة 12 عــى رضورة تعليــق شــاغي 
ــد  ــل موع ــت قب ــكل مؤق ــم بش ــني وظائفه ــب الحالي املناص
ــزم  ــا مل يلت ــل، وهــو م ــة أشــهر عــى األق ــراع بنحــو ثاث االق

ــة. ــه الدبيب ب

ويبــدو أن الخيــار الثــاين هــو األقــرب، فعــى الرغــم مــن 
ــاً،  ــا لانتخابــات الليبيــة، 25 اس اســتبعاد املفوضيــة العلي
ــة  ــن قامئ ــام، م ــيف اإلس ــذايف، س ــر الق ــل معم ــم نج بينه
املرشــحني للرئاســة، فإنهــا أبقــت عــى رئيــس الحكومــة، 
عبدالحميــد الدبيبــة، يف القامئــة األوليــة للمرشــحني للرئاســة، 

ــات،  ــون االنتخاب ــن قان ــادة 12 م ــص امل ــة لن ــك باملخالف وذل
ــدم  ــة يف ع ــن املفوضي ــة م ــود رغب ــؤرش إىل وج ــا ي ــو م وه
اســتبعاده. وتأكــد هــذا املعنــى يف رفــض محكمــة االســتئناف 
ــوم 24 نوفمــر، الطعــون املقدمــة ضــد ترشــيح  ــس ي بطرابل

ــادة 12. ــص امل ــتناداً إىل ن ــة، اس ــس الحكوم رئي

4- مفاضلــة تركيــا بــن الدبيبــة وعرقلــة االنتخابــات: تســعى 
ــد  ــوز أح ــان ف ــة لض ــات الليبي ــى االنتخاب ــر ع ــرة للتأث أنق
اإلخــوان  مــن  القريبــني  أو  عــى  املحســوبني  املرشــحني 
ــب  ــوف يرت ــه س ــدرت أن ــة ق ــا يف حال ــلمني، أو تأجيله املس
ــك  ــس ذل ــا. وانعك ــني له ــحني املناوئ ــد املرش ــوز أح ــا ف عليه
التوجــه يف اســتضافة أنقــرة لرئيــس حكومــة الوحــدة الوطنية، 
عبدالحميــد الدبيبــة، ورئيــس مجلــس الدولــة، خالــد املــري، 

ــع نوفمــر الجــاري. مطل

للتنســيق  منفصلــة معهــا  لقــاءات  أنقــرة  وعقــدت 
ــا  ــه تركي ــح أن تتج ــن املرج ــة. وم ــة االنتخابي ــأن العملي بش
لدعــم الدبيبــة، ووضــع بدائــل لــه حــال تــم اســتبعاده مــن 
ــذا  ــة يف ه ــاء املطروح ــرز األس ــل أب ــا متث ــات، ورمب االنتخاب
ــاغا. ويف  ــي باش ــابق، فتح ــة الس ــر الداخلي ــو وزي ــأن ه الش
حالــة رأت تركيــا أن أي مــن هذيــن املرشــحني لــن ينجــح يف 
حســم هــذه االنتخابــات لصالحــه، فإنهــا ســوف تتجــه إلثــارة 

ــوىض.  الف

دالالت مهمة
يف إطــار املتغــرات التــي شــهدها الداخــل الليبي خــال الفرة 
األخــرة، ميكــن اإلشــارة إىل جملــة مــن الــدالالت املهمــة التــي 
ترتبــط بإجــراء االنتخابــات، والتــي ميكــن تناولهــا عــى النحــو 

التايل:

1- اســتبعاد أنصــار القــذايف: أعلنــت املفوضيــة يف 25 نوفمــر 
ــم اســتبعادهم  ــة تضــم 25 اســاً ت الجــاري عــن قامئــة أولي
ــم  ــية، ويف مقدمته ــات الرئاس ــحني لانتخاب ــة املرش ــن قامئ م
ســيف اإلســام القــذايف، باإلضافــة إىل كل مــن مديــر مكتــب 
القــذايف الســابق، بشــر الرقــاوي، والوزيــر الســابق يف نظــام 
معمــر القــذايف، محمــد الريــف. ويعكــس اســتبعاد هــذه 
ــذي  ــار ال ــة مهمــة بشــأن اســتبعاد التي ــة دالل األســاء الثاث

ميثــل النظــام الســابق.

2- اســتمرار جهــود إقصــاء حفــر: متــارس جهــود مــن أجــل 
اســتبعاد حفــر مــن قامئــة املرشــحني، فقــد أصــدرت املحكمــة 
العســكرية مبرصاتــه يف 25 نوفمــر الجــري حكــاً يقــي 
بإعــدام حفــر، وحرمــان عــدد مــن قيــادات الجيــش الليبــي 
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ــب  ــة مبكت ــل النياب ــب وكي ــا يطال ــة، ك ــوق املدني ــن الحق م
املدعــي العــام العســكري يف ليبيــا املفوضيــة العليــا باســتبعاد 
حفــر مــن قامئــة املرشــحني. وتكشــف هاتــان املحاولتــان عــن 
رغبــة الغــرب الليبــي يف إقصــاء أي قــوى مؤثــرة مــن الــرق 

مــن الرشــح.

3- رصاع أمريــي – رويس: ال ميكــن الفصــل بــني اســتبعاد 
ســيف اإلســام القــذايف مــن ســباق االنتخابــات الرئاســية 
والرفــض األمريــي الواضــح لهــذه الخطــوة، باعتبــار أن ســيف 
ــات. اإلســام ميثــل باألســاس مرشــح روســيا يف هــذه االنتخاب

ــل موســكو لســيف اإلســام يف ترصيحــات  ووضــح تفضي
غينــادي كوزمــني، نائــب ممثــل موســكو الدائــم لــدى األمــم 
ــة  ــه يف نجــاح الجنائي ــا عــن أمل ــّر خاله ــي ع املتحــدة، والت
الدوليــة يف تحســني ســمعتها عــر امللــف اليبــي، بعــد تــويل 
ــة  ــام للمحكم ــي الع ــب املدع ــان، منص ــم خ ــاين كري الريط
الجنائيــة خلفــاً للجامبيــة فاتــو بنســودا. وتجــدر اإلشــارة هنــا 
ــن  ــاع ع ــؤولية الدف ــابق مس ــوىل يف الس ــان كان يت إىل أن خ
ســيف اإلســام أمــام الجنائيــة الدوليــة، أي أن موســكو تأمــل 

يف ترئــة ســيف اإلســام مــن التهــم املوجهــة إليــه.

ويف املقابــل، رصحــت مندوبــة واشــنطن لــدى األمــم 
ــس  ــة مجل ــال جلس ــد، خ ــاس غرينفيل ــدا توم ــدة، لين املتح
األمــن بشــأن إحاطــة املدعــي العــام للجنائيــة الدوليــة، أنــه 
ــه  ــذايف وعبدالل ــام الق ــيف اإلس ــن س ــل كل م ــب أن ميث يج
الســنويس، مديــر املخابــرات يف عهــد القــذايف، أمــام العدالــة، 
ــاء  ــرورة إلق ــة ب ــة الليبي ــدة الوطني ــة الوح ــة حكوم مطالب

ــة. ــة الجنائي ــليمها للمحكم ــا وتس ــض عليه القب

وتشــر تقاريــر إىل أن الدبيبــة رمبــا يكــون املرشــح األكــر 
ــياق،  ــذا الس ــا. ويف ه ــنطن وروم ــى اآلن، لواش ــاً، حت تفضي
أشــار تقريــر وكالــة “نوفــا” اإليطاليــة إىل أن املعطيــات 
ــل بعــض القــوى  ــة تعكــس وجــود محــاوالت مــن قب الراهن
الخارجيــة لتمهيــد الطريــق أمــام الدبيبــة للرشــح لانتخابــات 

ــة. املقبل
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ــر  ــتقالته يف 23 نوفم ــش، اس ــان كوبيت ــا، ي ــاص إىل ليبي الخ
ــوم  ــد ي ــك بع ــش، وذل ــو غوتري ــام، أنطوني ــني الع 2021 لألم
واحــد مــن إغــاق بــاب الرشــح لانتخابــات الرئاســية، وقبــل 

ــات. ــذه االنتخاب ــد ه ــن موع ــهر م ش

 ورمبــا تعكــس اســتقالة ياكوبيتــش احتــاالت وجــود 
تصدعــات غــر معلنــة يف املوقــف الــدويل بشــأن االنتخابــات 
الليبيــة، وهــو مــا ســيؤثر بالــرورة عــى إنجــاز االنتخابــات 
ــون  ــد يك ــش ق ــل يانكوبيت ــإن رحي ــايل، ف ــا، وبالت يف موعده

ــة. ــات الليبي ــل االنتخاب ــى تأجي ــؤرشاً ع م

ويف الختــام، فإنــه عــى الرغــم مــن التحضــرات املســتمرة 
لعمليــة االنتخابــات الرئاســية يف ليبيــا، فــإن ســيناريو التأجيــل 
ــم اســتبعاد أي مــن املرشــحني  يبقــى قامئــاً، خاصــة إذا مــا ت
أو  حفــر،  يف  ذلــك  متثــل  ســواء  الثقــل،  ذات  الرئاســيني 
الدبيبــة. ويف املقابــل، فإنــه حتــى لــو أجريــت االنتخابــات يف 
موعدهــا، فــإن الخــروج عــى نتائجهــا يظــل أمــراً وارداً مــن 
ــوز  ــا أفضــت إىل ف ــل امليليشــيات املســلحة، خاصــة إذا م قب

مرشــح ليــس محســوباً عــى الغــرب الليبــي. 
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