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تطورات متالحقة
شــهد امللــف الليبــي العديــد مــن املتغــرات املتاحقــة خــال 
ــة، والتــي ميكــن تفصيلهــا عــى النحــو  ــام األخــرة املاضي األي

التــايل:

1- تشــكيك محكمــة مرصاتــة يف املفوضيــة: مل تعــد اإلشــكالية 
املتعلقــة بإجــراء االنتخابــات الرئاســية يف ليبيــا مرتبطــة 
فقــط بأزمــة الطعــون االنتخابيــة بــن مرشــحي الرئاســة، بــل 
إن محكمــة اســتئناف مرصاتــه قضــت مؤخــراً بوقــف اعتــاد 
القامئــة األوليــة ملرشــحي الرئاســة، فضاً عــن إيقــاف إجراءات 
املفوضيــة العليــا لانتخابــات كافــة لحــن الفصــل يف القضيــة. 

ــة  ــرار املحكمــة عــى بطــان تشــكيل املفوضي واســتند ق
العليــا لانتخابــات الحاليــة، ومــن ثــم بطــان القــرارات 
ــا. وعــى الرغــم مــن أن قــرار املحكمــة ميكــن  الصــادرة عنه
تجــاوزه يف ضــوء مــا هــو معروف من عــدم اســتقالية القضاء، 
غــر أن قرارهــا ميكــن أن تســتند إليــه أطــراف داخليــة، مثــل 

ــة  ــة االنتخابــات، ومحاول امليليشــيات، لدعــم جهودهــا لعرقل
إضفــاء الطابــع القانــوين عليــه. 

2- حصــار ميليشــيات طرابلــس مؤسســات الدولــة: شــهدت 
األيــام األخــرة قيــام بعــض ميليشــيات غــرب ليبيــا مبحــارصة 
ــا  ــاري، مب ــمرب الج ــس يف 15 ديس ــة يف طرابل ــب حكومي مكات
ــة  ــة الحكوم ــوان رئاس ــايس ودي ــس الرئ ــر املجل ــك مق يف ذل

ــة.  ــاع والداخلي ــا الدف ووزارت

ــد ميليشــيات  وتزامنــت هــذه التحــركات مــع إعــان قائ
الصمــود، صــاح بــادي، املــدرج عــى قوائــم عقوبــات مجلــس 
ــاك  ــون هن ــن تك ــه ل ــرب 2018، بأن ــذ نوفم ــدويل من ــن ال األم
ــرب  ــا، مشــراً إىل أن ميليشــيات غ ــية يف ليبي ــات رئاس انتخاب

ــة يف طرابلــس.  ــا ســتطوق كافــة مؤسســات الدول ليبي

3- تحــركات مكثفــة لســتيفاين ويليامــز: قامــت ســتيفاين 
ــا  ــة يف ليبي ــة األممي ــى رأس البعث ــا ع ــذ عودته ــز، من ويليام
كمستشــارة لألمــن العــام لألمــم املتحــدة، بتحــركات مكثفــة 
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بــات مــن شــبه المؤكــد أن االنتخابــات الرئاســية الليبيــة المقــرر عقدهــا فــي 24 ديســمبر 2021 لــن تجــرى 
فــي موعدهــا المقــرر، خاصــًة مــع عــدم إعــالن المفوضيــة العليــا لالنتخابــات، حتــى اآلن، عــن القائمــة النهايــة 
ــل  ــة لخطــوة تأجي ــات المحتمل ــد مــن التســاؤالت بشــأن التداعي لمرشــحي الرئاســة، وهــو مــا يطــرح العدي

االنتخابــات علــى المشــهد الداخلــي الليبــي.

ــرات المســتقبل, العــدد 1424، 22  ــة, تقدي ــات الرئاســية الليبي ــة لتأجيــل مجلــس النــواب االنتخاب توافــق مفقــود: المســارات المحتمل
ــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة. ديســمبر 2021، أبوظب
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ــاءات  ــن اللق ــد م ــدت العدي ــث عق ــي، حي ــل الليب يف الداخ
مــع األطــراف السياســية والعســكرية، بهــدف الدفــع بإجــراء 

ــا.  ــات يف موعده االنتخاب

فقــد التقــت ويليامــز مــع مجموعــة مــن مرشــحي 
ــد  ــر، وعبدالحمي ــة حف ــر خليف ــم املش ــة، يف مقدمته الرئاس
الدبيبــة، وفتحــي باشــاغا، فضــاً عــن أعضــاء املجلــس الرئايس 
ــس  ــاء املجال ــن أعض ــدد م ــة، وع ــدة الوطني ــة الوح وحكوم
املحليــة واملجتمــع املــدين والقيــادات الشــبابية، كــا عقــدت 
اجتــاع مــع اللجنــة العســكرية املشــركة )5+5(. ومــن 

ــاح.  ــا النج ــب له ــز مل يكت ــود ويليام ــح أن جه الواض

ــد مــن  ــام وف ــا: ق ــا ورشق ليبي ــن تركي 4- تقــارب مفاجــئ ب
ــال  ــم بأع ــري، القائ ــوزي النوي ــة ف ــي، برئاس ــان الليب الربمل
رئيــس مجلــس النــواب الليبــي، بزيــارة مفاجئــة إىل تركيــا يف 
15 ديســمرب الجــاري، تضمنــت اجتاعــاً مــع الرئيــس الــريك، 
رجــب طيــب أردوغــان، وأثــارت هــذه الزيــارة العديــد مــن 
الــدالالت بشــأن احتــاالت تدشــن مرحلــة جديــدة يف عاقــة 
ــن  ــات الســابقة ب ــة الخاف ــا، تنهــي مرحل أنقــرة بــرق ليبي
ــت  ــد تضمن ــي ق ــد الليب ــكيلة الوف ــًة أن تش ــن، خاص الطرف
ــريك  ــراط ال ــدة لانخ ــة بش ــخصيات املعارض ــن الش ــدداً م ع

ــا.  يف ليبي

كــا متخضــت عــن هــذه الزيــارة مــؤرشات مهمــة بشــأن 
ــح مجــاالت للتعــاون الســيايس واالقتصــادي املشــرك، إىل  فت
ــن  ــن البحــري والجــوي ب ــح املجال ــاق عــى فت ــب االتف جان
ــات  ــد يعكــس وجــود ترتيب ــذي ق ــر ال ــرة، األم ــازي وأنق بنغ
ــة الخافــات بــن الجانبــن خــال  ــة تتعلــق بتهدئ غــر معلن

ــة. ــة املقبل املرحل

غموض مرحلي
باتــت عمليــة إجــراء االنتخابــات يف موعدهــا أمــراً مســتبعداً 
للغايــة، ويف هــذا الســياق ميكــن عــرض أبــرز التداعيــات 
املحتملــة إزاء خطــوة تأجيــل موعــد االســتحقاقات الرئاســية 

عــى النحــو التــايل: 

1- مســاعٍ لالتفــاق عــى خريطــة جديــدة: تعكــس الجهــود 
والتحــركات التــي تقــوم بهــا ويليامــز، عــن مســاعيها للتوصــل 
إىل توافقــات بــن األطــراف الليبيــة املختلفــة بشــأن ســيناريو 
تأجيــل االنتخابــات الرئاســية، والحيلولــة دون حــدوث أي 
تصعيــد محتمــل بعد 24 ديســمرب الجــاري، ومحاولــة التوصل 
إىل ترتيبــات جديــدة تفــرز تحديــد موعــد بديــل لانتخابــات. 
ــارة  ــة، وزي ــن هــذه املســاعي مــن ناحي وال ميكــن الفصــل ب

الســفر األمريــي، ريتشــارد نورالنــد، إىل طرابلــس يف 20 
ــق  ديســمرب الجــاري، يف إطــار بحــث مامــح خريطــة الطري

الجديــدة التــي ميكــن إطاقهــا خــال الفــرة املقبلــة.

وأشــارت تقاريــر أخــرى إىل أنــه رمبــا يتــم التحضــر ملؤمتــر 
دويل بشــأن اإلعــان عــن خريطــة طريــق جديــدة، لحلحلــة 
امللفــات الخافيــة القامئــة، ويف هــذا الســياق رجحــت هــذه 
التقاريــر أن تســعى إيطاليــا إىل اســتضافة هــذا املؤمتــر، تحت 

قيــادة رئيــس الــوزراء اإليطــايل، ماريــو دراجــي.

2- غمــوض مســتقبل حكومــة الدبيبــة: هنــاك خيــاران 
رئيســيان فيــا يتعلــق مبســتقبل حكومــة الوحــدة الوطنيــة، 
يتمثــل األول يف إنهــاء مجلــس النــواب الليبــي ملهــام حكومــة 
ــواب  ــض ن ــان بع ــل إع ــًة يف ظ ــة، خاص ــد الدبيب عبدالحمي
املجلــس بــأن رشعيــة حكومــة الوحــدة الوطنيــة ســتنتهي يف 

ــاري.  ــمرب الج 24 ديس

ويف هــذا اإلطــار رمبــا يطلــق مجلــس النــواب يف اجتاعــه 
املرتقــب، يف 27 ديســمرب الجــاري، مبــادرة بتشــكيل حكومــة 
ــام  ــوىل مه ــة، تت ــة الدبيب ــن حكوم ــة ع ــال بديل ــير أع تس
إدارة عمليــة التجهيــز لانتخابــات وقيــادة عمليــة املصالحــة 
الوطنيــة، وهــو األمــر الــذي أكــده رئيــس لجنــة متابعــة ســر 
ــد  ــي، الهــادي الصغــر، بي ــة بالربملــان الليب ــة االنتخابي العملي
أن هنــاك العديــد مــن الشــكوك التــي أثــرت بشــأن إمكانيــة 
ــة والقــوى املحســوبة عليهــا  ــول حكومــة الوحــدة الوطني قب
ــة  ــن حال ــد م ــد يزي ــا ق ــا بتســليم الســلطة، م ــرب ليبي يف غ

االنقســام الداخــي مــن جديــد.

ويتوقــع أن ترفــض حكومــة الدبيبــة قــرار الربملــان الليبــي 
بإقالتهــا، وتســتند يف ذلــك إىل نــص املــادة الثالثــة مــن خريطة 
ــة،  ــة التمهيدي ــي للمرحل ــار الزمن ــة باإلط ــق واملرتبط الطري
ــي 18  ــة ه ــذه املرحل ــدة ه ــادة إىل أن م ــارت امل ــث أش حي
شــهراً تبــدأ مــن 21 نوفمــرب 2020، وهــو مــا قــد يتيــح مجــاالً 
أمــام اســتمرار الحكومــة الحاليــة لحــن االنتهــاء مــن إجــراء 
االنتخابــات، خاصــًة حــال تــم تحديــد موعــد جديــد قريــب 

لهــذه االســتحقاقات.

ــي،  ــار توافق ــن مس ــز ع ــاورات ويليام ــرز مش ــا تف ورمب
يتضمــن اســتمرار رئيــس الــوزراء املكلــف، رمضــان أبــو جناح، 
والــذي يقــوم مبهــام رئيــس الحكومــة بــدالً مــن عبدالحميــد 
ــض  ــال بع ــع ادخ ــة، م ــحه للرئاس ــن ترش ــذي أعل ــة ال الدبيب
التعديــات عــى عــدد مــن الــوزارات، مبــا يف ذلــك وزارة 
الداخليــة. وجــاء هــذا املقــرح مــن قبــل حــزب “تكتــل احيــاء 
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ليبيــا” برئاســة عــارف النايــض، حيــث تضمــن املقــرح أيضــاً 
رضورة أن يكــون التوقيــع عــى أي قــرارات ســيادية متضمنــاً 

ــع النائــب األول لرئيــس لحكومــة، حســن القطــراين. توقي

3- اســتمرار الخافــات األمريكيــة – الروســية: تعكــس فكــرة 
تأجيــل االنتخابــات الرئاســية حــدة الخافــات بــن واشــنطن 
ــة، خاصــًة  ــات االســتحقاقات االنتخابي وموســكو بشــأن ترتيب
فيــا يتعلــق برشــح ســيف اإلســام القــذايف، والــذي يحظــى 

بدعــم الكرملــن. 

ويبــدو أن هــذا األمــر كان أحــد األســباب الرئيســة يف 
ــات، إذ عكســت تحــركات ســتيفاين ويليامــز  ــل االنتخاب تأجي
اســتمرار الرفــض األمريــي لرشــح ســيف االســام، وهــو مــا 
ــحي  ــة مرش ــرار بقي ــى غ ــه ع ــا مع ــدم اجتاعه ــح يف ع وض
الرئاســة والقــوى السياســية االخــرى يف ليبيــا، واكتفــت فقــط 
باالجتــاع مــع املبعــوث الخــاص لســيف االســام، عمــر أبــو 
ــة أخــرى، وجــود  ــن ناحي ــد يعكــس، م ــا ق ــدة، وهــو م رشي
ــن، خاصــة  ــذايف االب ــوذ املتنامــي للق ــن النف ــي م ــق أمري قل
ــرز املرشــحن  ــه أحــد أب ــة تؤكــد أن ــاك مــؤرشات جدي أن هن
ــج  ــه يف نس ــراً لنجاح ــا، نظ ــال إجرائه ــات ح ــوز باالنتخاب للف

ــن.  ــل وسياســين ليبي ــع قبائ ــات م تحالف

تفاهمات محتملة
عــى الرغــم مــن الغمــوض الــذي يحيــط بإجــراء االنتخابــات، 
التحــركات األوليــة لرتيــب املرحلــة  فــإن هنــاك بعــض 

ــايل:  ــح يف الت ــا يتض ــو م ــة، وه القادم

1- إبــرام صفقــات محتملــة: تعكــس التحــركات الراهنــة 
وجــود مشــاورات قامئــة بــن األطــراف الداخليــة والخارجيــة، 
مــع ترجيــح احتاليــة أن تلجــأ األطــراف الداخليــة إىل عقــد 
الفــرة املقبلــة لتعزيــز  صفقــات، غــر تقليديــة، خــال 
نفوذهــا وضــان اســتمرارها يف املشــهد، وهــو مــا قــد يفــرز 
عــن صفقــات محتملــة بــن أطــراف مــن رشق ليبيــا وغربهــا.

ــد  ــن قائ ــع ب ــذي جم ــاء ال ــار اللق ــذا اإلط ــل يف ه ويدخ
الجيــش الليبــي واملرشــح الرئــايس، خليفــة حفــر، يف بنغــازي 
بأبــرز منافســيه يف االنتخابــات الرئاســية، وتحديــداً وزيــر 
ــس  ــس املجل ــب رئي ــاغا ونائ ــي باش ــابق فتح ــة الس الداخلي
الرئــايس أحمــد معيتيــق يف 21 ديســمرب 2021، يف مــؤرش عــى 
ــات  ــد االنتخاب ــق حــول موع ــة للتوصــل لتواف وجــود محاول
ــات  ــول يف تحالف ــر يف الدخ ــة النظ ــك إمكاني ــة، وكذل القادم

ــدة. جدي

2- اســتبعاد الحــل العســكري: عــى الرغــم مــن ضبابيــة 
ــوء  ــة لج ــإن احتالي ــي، ف ــل الليب ــن يف الداخ ــهد الراه املش
األطــراف إىل الحــل العســكري التــزال مســتبعدة، يف ظــل 
تعــدد الفواعــل املســلحة، خاصــة يف الغــرب، فضــاً عــن كــون 

ــرف.  ــح أي ط ــدم مصال ــار ال يخ ــذا املس ه

ــيات  ــا امليليش ــوم به ــي تق ــركات الت ــإن التح ــك، ف ولذل
ــون  ــدو إال أن تك ــا ال تع ــا وجنوبه ــرب ليبي ــكرية يف غ العس
ــد  ــيات إىل التأكي ــذه امليليش ــا ه ــن خاله ــعى م ــالة تس رس
ــات  ــة إجــراء االنتخاب عــى ضــان دورهــا يف املشــهد، وعرقل
لحايــة مصالحهــا، وهــو مــا تحقــق لهــا بدرجــة كبــرة، ولــذا، 
ــايل،  ــكري. وبالت ــد العس ــة إىل التصعي ــت يف حاج ــي ليس فه
ــدودة  ــتكون مح ــتحدث س ــكرية س ــات عس ــإن أي مناوش ف
وترتبــط بالغــرب الليبــي، يف ظــل وجــود ميليشــيات مســلحة 

ــة. ــددة ومتنافس متع

ــة  ــعى جاع ــية: تس ــات الرئاس ــوان االنتخاب ــض اإلخ 3- رف
االخــوان املســلمن الليبيــة إىل إقنــاع ويليامــز باالنتهــاء مــن 
ــتور  ــل الدس ــوة تعدي ــدء يف خط ــة والب ــات الربملاني االنتخاب
ــم إجــراء  ــم عــى أن يت ــة نظــام الحك ــق بشــأن طبيع للتواف
االنتخابــات الرئاســية خــال عامــن، بيــد أن ويليامــز أبــدت 
رفضهــا، حتــى اآلن، ملقــرح الســنتن، ومتســكت بخريطــة 
الطريــق املرتبطــة مبــدة الـــ18 شــهراً، مبــا يعنــي إجــراء 

ــو 2022. ــة يوني ــل نهاي ــية قب ــات الرئاس االنتخاب

4- تعزيــز ســلطة املجلــس الرئايس: ترجــح املعطيــات الراهنة 
تأجيــل موعــد االنتخابــات إىل عــدة أشــهر، بحــد أقــى يونيــو 
ــا ميكــن  ــات شــاملة. ك ــن أجــل التوصــل إىل ترتيب 2022، م
ــلطة  ــز س ــن تعزي ــات ع ــل االنتخاب ــرار تأجي ــض ق أن يتمخ
املجلــس الرئــايس الحــايل، كمســار توافقــي مــن أجــل قيــادة 
املرحلــة االنتقاليــة املقبلــة لحــن إجــراء االنتخابــات الرئاســية، 
ــر التــي أشــارت إىل أن املجلــس  وهــو مــا يعــزز مــن التقاري
الرئــايس يســتعد إلطــاق مبــادرة النقــاذ العمليــة االنتخابيــة، 

وهــي الخطــوة التــي رمبــا تــأيت بالتنســيق مــع ويليامــز.

ــهد  ــى املش ــوض ع ــن الغم ــة م ــود حال ــام، تس ويف الخت
ــه  ــتؤول إلي ــا س ــب مل ــة الرق ــتمرار حال ــل اس ــي، يف ظ الليب
الطريــق،  خريطــة  تعديــل  بشــأن  الراهنــة  املشــاورات 
والتوصــل إىل توافقــات بــن األطــراف الداخليــة بشــأن تحديد 
ــود  ــرب جه ــواء ع ــية، س ــتحقاقات الرئاس ــد لاس ــد جدي موع
ــي  ــرارات الت ــن خــال الق ــاطة، أو م ــز للوس ــتيفاين ويليام س

ــي. ــواب الليب ــس الن ــن مجل ــدر ع ــن أن تص ميك
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