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حتركات مكثفة:
هل تنجح حماوالت اإلخوان املسلمني يف عرقلة االنتخابات الليبية؟
العدد  29 ،1406نوفمبر 2021

أعلنــت المفوضيــة العليــا لالنتخابــات الليبيــة إغــاق بــاب الترشــيح لالنتخابــات الرئاســية فــي  22نوفمبــر
 ،2021بعــد ترشــح نحــو  98فــرداً لالنتخابــات الرئاســية .وبــدأت عمليــة فــرز هــذه الطلبــات لإلعــان عــن
القائمــة النهائيــة التــي ســتخضوض المنافســة فــي  24ديســمبر المقبــل .ورافقــت ذلــك تحــركات مكثفــة
مــن قبــل اإلخــوان المســلمين لتعطيــل إجــراء االنتخابــات فــي موعدهــا المقــرر ،وذلــك علــى الرغــم مــن
تلويــح مجلــس األمــن الدولــي ،فــي  24نوفمبــر ،بفــرض عقوبــات علــى كل مــن يهــدد العمليــة االنتخابيــة
فــي ليبيــا.

مساعي التعطيل
تعكــس التطــورات الراهنــة يف امللــف الليبــي وجــود محاوالت
حثيثــة مــن قبــل بعــض األط ـراف الداخليــة املحســوبة عــى
اإلخــوان املســلمني وتركيــا لتعطيــل إجــراء االنتخابــات يف
موعدهــا املقــرر ،وتتمثــل أبــرز هــذه املســاعي فيــا يــي:
 -1مطالبــة إخــوان ليبيــا بتأجيــل االنتخابــات :شــهدت
األســابيع األخــرة تحــركات مكثفــة مــن قبــل رئيــس مجلــس
الدولــة ،والقيــادي اإلخــواين ،خالــد املــري ،إلقنــاع القــوى
الدوليــة املعنيــة واألمــم املتحــدة بــرورة تأجيــل االنتخابــات
لحــن التوصــل إىل قانــون توافقــي يحظــى بتأييــد املجلــس،
الــذي تهيمــن عليــه جامعــة اإلخــوان املســلمني .كــا أملــح
خالــد املــري يف  13نوفمــر الجــاري ،بــأن تركيــا وإيطاليــا

ال تؤيــدان اجــراء انتخابــات تســتند إىل قوانــن معيبــة قــد
تفــي إىل تقســيم البــاد ،يف إشــارة إىل رفــض البلديــن فــوز
خليفــة حفــر ،قائــد الجيــش الوطنــي الليبــي.
وعمــد املــري يف أعقــاب عودتــه مــن تركيــا منتصــف
نوفمــر الجــاري إىل عقــد اجتامعــات مــع عــدد مــن قيــادات
امليليشــيات املســلحة ،لتحريضهــم عــى العمــل ضــد مفوضية
االنتخابــات ،وذلــك عــر مهاجمــة مقــار املفوضيــة وإغــاق
مكاتــب االق ـراع.
وتزامــن ذلــك مــع دعــوة املفتــي املعــزول ،املقيــم برتكيــا،
الصــادق الغريــاين ،والــذي اشــتهر بإصــدار فتــاوى داعمــة
ألنقــرة وجامعــة اإلخــوان ،امليليشــيات املســلحة يف غــرب
ليبيــا لحمــل الســاح وعرقلــة إج ـراء االنتخابــات.

تحــركات مكثفــة :هــل تنجــح محــاوالت اإلخــوان المســلمين فــي عرقلــة االنتخابــات الليبيــة؟ ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد 29 ،1406
نوفمبــر  ،2021أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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 -2تهديــد امليليشــيات املســلحة مبنــع إجــراء االنتخابــات:
عمــدت ميليشــيات غــرب ليبيــا إىل التلويــح بالعنــف بعــد
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
برتشــحهام.
وقامــت هــذه امليليشــيات بإغــاق مقــار مفوضيــة
االنتخابــات ،وذلــك يف عــدة مــدن منهــا زليــن وغريــان
والزاويــة وصرباتــه ورصمــان وزوارة ،وتتبــع بعــض هــذه
امليليشــيات وزارة الدفــاع بحكومــة الوحــدة الوطنيــة.
وكذلــك ،عمــدت هــذه امليليشــيات إىل الهجــوم عــى
املحكمــة االبتدائيــة يف ســبها ،والتــي تشــكل أحــد املراكــز
الثالثــة لتقديــم طلبــات الرتشــح للرئاســيات ،أو طلبــات
الطعــون ،حيــث تــم إجبــار املحكمــة عــى إغــاق أبوابهــا،
بينــا كان محامــو ســيف القــذايف يســتعدون لتقديــم الطعــن
ضــد قــرار اســتبعاده.
 -3لجــوء الدبيبــة للتظاهـرات واملحكمة الدســتورية :فشــلت
محــاوالت رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة ،عبــد الحميــد
الدبيبــة ،يف مســاعيه للضغــط عــى مجلــس النــواب لتغــر
املــادة  12مــن قانــون االنتخابــات الرئاســية ،والتــي تعيــق
ترشــحه لالنتخابــات .ولذلــك لجــأ إىل تحريض أنصــاره يف غرب
ليبيــا عــى التظاهــر اعرتاض ـاً عــى قانــون االنتخابــات .ومــع
ذلــك ،فقــد عمــد إىل التقــدم بــأوراق ترشــحه لالنتخابــات
الرئاســية قبــل موعــد إغــاق بــاب الرتشــح بســاعات قليلــة يف
 22نوفمــر الجــاري.
وأعلــن الدبيبــة أن هــذه القوانــن قــد تــم تفصيلهــا
لحســاب أفـراد بعينهــم ،يف إشــارة إىل حفــر .ويعــول الدبيبــة
عــى إصــدار املحكمــة الدســتورية العليــا حكــاً يقــي
بوقــف االنتخابــات لعــدم دســتورية قوانينهــا ،أو عــى األقــل
إلغــاء املــادة  12مــن قانــون االنتخابــات ،والتــي متنعــه مــن
الرتشــح .فقــد نصــت املــادة  12عــى رضورة تعليــق شــاغيل
املناصــب الحاليــن وظائفهــم بشــكل مؤقــت قبــل موعــد
االق ـراع بنحــو ثالثــة أشــهر عــى األقــل ،وهــو مــا مل يلتــزم
بــه الدبيبــة.
ويبــدو أن الخيــار الثــاين هــو األقــرب ،فعــى الرغــم مــن
اســتبعاد املفوضيــة العليــا لالنتخابــات الليبيــة 25 ،اســاً،
بينهــم نجــل معمــر القــذايف ،ســيف اإلســام ،مــن قامئــة
املرشــحني للرئاســة ،فإنهــا أبقــت عــى رئيــس الحكومــة،
عبدالحميــد الدبيبــة ،يف القامئــة األوليــة للمرشــحني للرئاســة،
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وذلــك باملخالفــة لنــص املــادة  12مــن قانــون االنتخابــات،
وهــو مــا يــؤرش إىل وجــود رغبــة مــن املفوضيــة يف عــدم
اســتبعاده .وتأكــد هــذا املعنــى يف رفــض محكمــة االســتئناف
بطرابلــس يــوم  24نوفمــر ،الطعــون املقدمــة ضــد ترشــيح
رئيــس الحكومــة ،اســتنادا ً إىل نــص املــادة .12
 -4مفاضلــة تركيــا بــن الدبيبــة وعرقلــة االنتخابــات :تســعى
أنقــرة للتأثــر عــى االنتخابــات الليبيــة لضــان فــوز أحــد
املرشــحني املحســوبني عــى أو القريبــن مــن اإلخــوان
املســلمني ،أو تأجيلهــا يف حالــة قــدرت أنــه ســوف يرتتــب
عليهــا فــوز أحــد املرشــحني املناوئــن لهــا .وانعكــس ذلــك
التوجــه يف اســتضافة أنقــرة لرئيــس حكومــة الوحــدة الوطنية،
عبدالحميــد الدبيبــة ،ورئيــس مجلــس الدولــة ،خالــد املــري،
مطلــع نوفمــر الجــاري.
وعقــدت أنقــرة لقــاءات منفصلــة معهــا للتنســيق
بشــأن العمليــة االنتخابيــة .ومــن املرجــح أن تتجــه تركيــا
لدعــم الدبيبــة ،ووضــع بدائــل لــه حــال تــم اســتبعاده مــن
االنتخابــات ،ورمبــا متثــل أبــرز األســاء املطروحــة يف هــذا
الشــأن هــو وزيــر الداخليــة الســابق ،فتحــي باشــاغا .ويف
حالــة رأت تركيــا أن أي مــن هذيــن املرشــحني لــن ينجــح يف
حســم هــذه االنتخابــات لصالحــه ،فإنهــا ســوف تتجــه إلثــارة
الفــوىض.
دالالت مهمة

يف إطــار املتغـرات التــي شــهدها الداخــل الليبي خــال الفرتة
األخــرة ،ميكــن اإلشــارة إىل جملــة مــن الــدالالت املهمــة التــي
ترتبــط بإجـراء االنتخابــات ،والتــي ميكــن تناولهــا عــى النحــو
التايل:
 -1اســتبعاد أنصــار القــذايف :أعلنــت املفوضيــة يف  25نوفمــر
الجــاري عــن قامئــة أوليــة تضــم  25اس ـاً تــم اســتبعادهم
مــن قامئــة املرشــحني لالنتخابــات الرئاســية ،ويف مقدمتهــم
ســيف اإلســام القــذايف ،باإلضافــة إىل كل مــن مديــر مكتــب
القــذايف الســابق ،بشــر الرشقــاوي ،والوزيــر الســابق يف نظــام
معمــر القــذايف ،محمــد الرشيــف .ويعكــس اســتبعاد هــذه
األســاء الثالثــة داللــة مهمــة بشــأن اســتبعاد التيــار الــذي
ميثــل النظــام الســابق.
 -2اســتمرار جهــود إقصــاء حفــر :متــارس جهــود مــن أجــل
اســتبعاد حفــر مــن قامئــة املرشــحني ،فقــد أصــدرت املحكمــة
العســكرية مبرصاتــه يف  25نوفمــر الجــري حكــاً يقــي
بإعــدام حفــر ،وحرمــان عــدد مــن قيــادات الجيــش الليبــي
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مــن الحقــوق املدنيــة ،كــا يطالــب وكيــل النيابــة مبكتــب
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 الرتشــح.
 -3رصاع أمريــي – رويس :ال ميكــن الفصــل بــن اســتبعاد
ســيف اإلســام القــذايف مــن ســباق االنتخابــات الرئاســية
والرفــض األمريــي الواضــح لهــذه الخطــوة ،باعتبــار أن ســيف
اإلســام ميثــل باألســاس مرشــح روســيا يف هــذه االنتخابــات.
ووضــح تفضيــل موســكو لســيف اإلســام يف ترصيحــات
غينــادي كوزمــن ،نائــب ممثــل موســكو الدائــم لــدى األمــم
املتحــدة ،والتــي عـ ّـر خاللهــا عــن أملــه يف نجــاح الجنائيــة
الدوليــة يف تحســن ســمعتها عــر امللــف اليبــي ،بعــد تــويل
الربيطــاين كريــم خــان ،منصــب املدعــي العــام للمحكمــة
الجنائيــة خلفـاً للجامبيــة فاتــو بنســودا .وتجــدر اإلشــارة هنــا
إىل أن خــان كان يتــوىل يف الســابق مســؤولية الدفــاع عــن
ســيف اإلســام أمــام الجنائيــة الدوليــة ،أي أن موســكو تأمــل
يف تربئــة ســيف اإلســام مــن التهــم املوجهــة إليــه.
ويف املقابــل ،رصحــت مندوبــة واشــنطن لــدى األمــم
املتحــدة ،لينــدا تومــاس غرينفيلــد ،خــال جلســة مجلــس
األمــن بشــأن إحاطــة املدعــي العــام للجنائيــة الدوليــة ،أنــه
يجــب أن ميثــل كل مــن ســيف اإلســام القــذايف وعبداللــه
الســنويس ،مديــر املخابـرات يف عهــد القــذايف ،أمــام العدالــة،
مطالبــة حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة بــرورة إلقــاء
القبــض عليهــا وتســليمهام للمحكمــة الجنائيــة.

وتشــر تقاريــر إىل أن الدبيبــة رمبــا يكــون املرشــح األكــر
تفضيــاً ،حتــى اآلن ،لواشــنطن ورومــا .ويف هــذا الســياق،
أشــار تقريــر وكالــة “نوفــا” اإليطاليــة إىل أن املعطيــات
الراهنــة تعكــس وجــود محــاوالت مــن قبــل بعــض القــوى
الخارجيــة لتمهيــد الطريــق أمــام الدبيبــة للرتشــح لالنتخابــات
املقبلــة.
 -4اســتقالة املبعــوث األممــي :قــدم املبعــوث األممــي
الخــاص إىل ليبيــا ،يــان كوبيتــش ،اســتقالته يف  23نوفمــر
 2021لألمــن العــام ،أنطونيــو غوترييــش ،وذلــك بعــد يــوم
واحــد مــن إغــاق بــاب الرتشــح لالنتخابــات الرئاســية ،وقبــل
شــهر مــن موعــد هــذه االنتخابــات.
ورمبــا تعكــس اســتقالة ياكوبيتــش احتــاالت وجــود
تصدعــات غــر معلنــة يف املوقــف الــدويل بشــأن االنتخابــات
الليبيــة ،وهــو مــا ســيؤثر بالــرورة عــى إنجــاز االنتخابــات
يف موعدهــا ،وبالتــايل ،فــإن رحيــل يانكوبيتــش قــد يكــون
مــؤرشا ً عــى تأجيــل االنتخابــات الليبيــة.
ويف الختــام ،فإنــه عــى الرغــم مــن التحضـرات املســتمرة
لعمليــة االنتخابــات الرئاســية يف ليبيــا ،فــإن ســيناريو التأجيــل
يبقــى قامئ ـاً ،خاصــة إذا مــا تــم اســتبعاد أي مــن املرشــحني
الرئاســيني ذات الثقــل ،ســواء متثــل ذلــك يف حفــر ،أو
الدبيبــة .ويف املقابــل ،فإنــه حتــى لــو أجريــت االنتخابــات يف
موعدهــا ،فــإن الخــروج عــى نتائجهــا يظــل أم ـرا ً واردا ً مــن
قبــل امليليشــيات املســلحة ،خاصــة إذا مــا أفضــت إىل فــوز
مرشــح ليــس محســوباً عــى الغــرب الليبــي.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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