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أبعاد تدويل العملية االنتخابية

تستند خطة العمل الدولية إىل إخراج االنتخابات الليبية 
جتاوز  أن  يعني  ما  أسايس،  كهدف   2023 عام  خالل 
املجلسني ليس إال النقطة األوىل، حيث ستامرس ضغوط 
اهليئة  مثل  االنتخابية،  بالعملية  املعنية  اجلهات  كافة  عىل 
العليا لالنتخابات التي تطالب بفرتة تتجاوز الستة أشهر 
بعد إنجاز الترشيعات الالزمة إلنجاز عملها، مع األخذ 
اللجنة ستتلقى طلبات جديدة للرتشح،  أن  يف االعتبار 
القضاء  إمهال  إىل  أيضًا  حاجة  هناك  أن  يعني  ما  وهو 
فيها،  والفصل  املرشحني  عىل  للطعون  فرصة  الليبي 
واحلمالت االنتخابية، بل إن الترشيعات نفسها لن متنح 

فرصة للتحصني من الطعون القضائية. 
العسكرية  للجنة  اجتامعًا  باتييل  عقد  التوازي،  عىل 
االجتامع  حرض  حيث  الثانية،  للمرة   )5+5( املشرتكة 
ممثلو رئاسة األركان من رشق وغرب ليبيا، عبد الرزاق 
الناظوري عن القيادة العامة، وحممد احلداد عن حكومة 
إىل  تشري  اللقاء  خمرجات  أن  من  الرغم  وعىل  الوحدة، 
دفع مسار توحيد املؤسسة العسكرية، وترتيب األوضاع 
أجواء  يف  االنتخابية  العملية  بإجراء  اخلاصة  األمنية 
عاماًل  هناك  أن  جتاهل  يمكن  ال  أنه  إال  أمنيًا،  مستقرة 
يف  يتمثل  االجتاه،  هذا  يف  الدويل  الدفع  خلفية  يف  آخر 
الدور األنجلو أمريكي بإبعاد جمموعة »فاجنر« الروسية 

كأولوية. 
يف  مشرتك  كقاسم  أمريكية  األنجلو  اخلطة  تظهر 
يدعم  األمني.  وامللف  االنتخابات  ملف  االجتاهني: 
ورد  وما  البيان  أن  منها  مؤرشات،  عدة  الفرضية  هذه 
مرشوع  صيغة  يعكس  باتييل  خلطة  »قوي«  دعم  من  فيه 
ترصحيات  عليه  أكدت  ما  وهو  باألساس،  بريطاين 
يف  هورندال،  كارولني  ليبيا  لدى  الربيطانية  السفرية 
برايس  نيد  األمريكية  اخلارجية  باسم  املتحدث  أن  حني 
قال يف ترصحيات له أن مبادرة باتييل حتظى بدعم كامل 
املبعوث  مع  بالعمل  الليبني  وطالب  األمن،  جملس  من 
برايس  يدرك  وبالتايل  فرصة«،  »أفضل  باعتباره  األممي، 
الليبني ال يتفقون مع ما تنطوي عليه اخلطة االنجلو  أن 

األمريكية لالنتخابات الليبية. 

يعكس بيان جملس األمن بشأن االنتخابات الليبية اجتاهًا 
باتييل  اهلل  عبد  ليبيا  لدى  األممي  املبعوث  خطة  لتحصني 
املثرية للجدل السيايس يف ليبيا والتي وردت يف إحاطته 
دور  عىل  املبادرة  تقفز   حيث  املجلس،  أمام  األخرية 
القاعدة  إصدار  عليها  يتعني  التي  الترشيعية  املؤسسة 
الدستورية، لصالح تشكيل جلنة توجيهية مل يتم اإلعالن 
ترصحيات  مع  يتناقض  ما  وهو  تشكيلها،  طبيعة  عن 
عقب  له  صحفي  مؤمتر  أول  يف  األممي  للمبعوث  تالية 
اإلحاطة، تبنى خالهلا مشاركة جملسى النواب والدولة، 
األساس  لوضع   )6+6( جلنة  لتشكيل  املجلسني  واجتاه 

القانوين لالنتخابات كحل ليبي - ليبي. 
الالفت يف هذا السياق هو تراجع أعضاء جملس األمن 
مثل  باتييل  خطة  عىل  التحفظات  بعض  أبدوا  الذين 
يف  األطراف  لكل  متثيل  ضامن  تريد  كانت  التي  روسيا 
النظام  ممثيل  إقصاء  لعدم  واضح  تلميح  يف  االنتخابات 
السابق، إىل جانب فرنسا التي أكدت عىل عملية توحيد 
يف  االنتخابات  إجراء  يمكن  ال  إذ  الليبية،  احلكومة 
حصلت  موسكو  أن  يبدو  لكن  االنقسام.  حالة  ظل 
األطراف  كل  بتمثيل  اخلاص  لرشطها  ضامنات  عىل 
السياسية، عىل الرغم من أن التحرك األخري بشأن لقاء 
النواب  بمجلس  السيايس  التواصل  جلنة  رئيس  بني  ما 
فتح اهلل السعيطي وسيف اإلسالم القذايف جاء كتحرك 

داخيل.
فتشري  التنفيذية،  السلطة  توحيد  ملسألة  بالنسبة  أما 
التفاعالت احلالية إليها عىل أهنا ستجري عىل قاعدة إهناء 
احلكومتني،  عىل  الضغوط  ممارسة  خالل  من  االنقسام 
رئيس  التقى  األممي  فاملبعوث  مؤقتة،  حكومة  وتشكيل 
حكومة رشق ليبيا فتحي باشأغا، يف حني طالب السفري 
الوطنية(  )الوحدة  ليبيا  غرب  حكومة  رئيس  األمريكي 
الرتشح  انتوى  ما  إذا  باالستقالة  الدبيبة  احلميد  عبد 
أدوار ما بني  تبادل  الرئاسية، يف مؤرش عىل  لالنتخابات 
عملية  فإن  وبالتايل  األمريكي.  والسفري  األممي  املبعوث 
تشكيل حكومة جديدة ستجري وفق النهج الدويل ذاته، 
املوقف  عن  النظر  بغض  التشكيل  عملية  إخراج  وهو 

الليبي.
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ريتشارد  حديث  يف  الواردة  التناقضات  إىل  يضاف 
والتي  ليبيا،  إىل  األمريكي  واملبعوث  السفري  نوالرند 
الليبني  مع  مشاورات  بعد  جاءت  اخلطة  إن  فيها  قال 
ترصحيات  وفق  حيدث  مل  ما  وهو  الدولية،  واألطراف 
رئيس جملس النواب الليبي عقيلة صالح التي تتعارض 
وتنتقد هذا التوجه باألساس، وتعتربه نوعًا من الوصاية 
الدولية عىل ليبيا. ومع ذلك يشري نورالند إىل أنه لن يتم 
فرض حل خارجي، وأن الشعب الليبي له احلق يف حتديد 

معايري الرتشح لالنتخابات. 
 )5+5( فعاليات  تنطلق  أن  قبل  اآلخر،  اجلانب  عىل 
يف  الليبيني  األركان  برئييس  الربيطانية  السفرية  التقت 
تونس، حيث تم االتفاق عىل املالمح اخلاصة بالرتتيبات 
األمنية. تكتيكيًا، يبدو أن االجتاه هو طرح اخلطة اخلاصة 
بني  مشرتكة  قوة  تشكيل  خالل  من  االنتخابات  بتأمني 
الطرفني، وربام يكون هناك حضور دويل يف هذا السياق، 
واملليشيات  املرتزقة،  ملف  إىل  اإلشارة  مع  خاصة 

والفصائل املسلحة. 

املقاربة املصرية ملعارضة اخلطة الدولية

ملف  بشأن  األمن  جملس  توجه  مرص  عارضت 
الصدد  هذا  يف  القاهرة  وتتعاطى  الليبية،  االنتخابات 
تسوية  املرصية جتاه  السياسة  مبادىء ورؤية  من  انطالقًا 
الوطني  احلل  أساس  عىل  تقوم  والتي  الليبية  األزمة 
الوساطة  دور  عىل  الدولية  اجلهود  تقترص  وأن  الليبي، 
املؤسسات  يقيص  هنج  فرض  وليس  التسوية  عملية  يف 
لدى  املرصية  اخلارجية  عليه  أكدت  ما  وهو  الوطنية، 
تعقيبها عىل إحاطة باتييل ثم بيان جملس األمن. ومع أن 
بيان جملس األمن يشيد باجلهود املرصية جتاه احلل الليبي 
بشكل حرصي، إال أن اخلطة الواردة يف البيان تقفز عىل 

الشوط الذي قطعته القاهرة يف هذا السياق. 
عن  ترتاجع  لن  القاهرة  أن  املتصور  من  ذلك،  ومع 
احلرصية  الليبيني  ملكية  عىل  تؤكد  أهنا  باعتبار  موقفها، 
للحل السيايس بدون تدخل خارجي. ويف واقع األمر، 
مع  التعامل  يف  املرتاكمة  اخلربات  بحكم  القاهرة  تدرك 
امللف الليبي عرب أكثر من عقد، بل واخلربات اإلقليمية 

األخرى، مثل احلالة العراقية، أن احلل الدويل يمكن أن 
يفرض  ال  لكنه  الصندوق،  عرب  انتخابية  عملية  خيرج 
االستقرار السيايس وسيعيد إنتاج األزمة بشكل آخر يف 

املستقبل. 
أن  إىل  اإلشارة  بمكان  األمهية  من  السياق،  هذا  يف 
حكومة  قائمة  تؤيد  تكن  مل  املثال،  سبيل  عىل  القاهرة، 
ومع  السلطة.  إىل  بالدبيبة  جاءت  التي  الوطنية  الوحدة 
مع  وتعاطت  الليبيني،  خيار  القاهرة  احرتمت  ذلك، 
احلكومة وأبرمت معها العديد من االتفاقيات وتبادلت 
أن  النتيجة هي  كانت  األخري  الزيارات، ولكن يف  معها 
حكومة الدبيبة مل تنجز االنتخابات، كام أن هذه احلكومة 
ذاهتا أصبحت معضلة بعد انتهاء املرحلة االنتقالية، وهو 
ما كانت تتوقعه القاهرة بشكل استباقي، ما يؤكد مدى 
عىل  القاهرة  وقدرة  جهة  من  املرصي  املوقف  مصداقية 

استرشاف املوقف من جهة أخرى.  
ربام هناك فرصة تلوح يف األفق لتعزيز املوقف املرصي 
علنيًا  موقفًا  تركيا  تبد  مل  إذ  تركيا،  مع  التقارب  ظل  يف 
وزير  القاهرة  يزور  حني  ويف  األمن.  جملس  بيان  جتاه 
اخلارجية الرتكي مولود تشاويش أوغلو، يف 18 مارس 
ملوقف  فرصة  تشكل  قد  الزيارة  هذه  فإن  اجلاري، 
موحد ما بني الطرفني للتعامل مع التطورات املستقبلية 
يراعي  ال  دويل  بدعم  األممي  املبعوث  حترك  ضوء  يف 
يف  مبارش  بشكل  املنخرطة  اإلقليمية  القوى  مواقف 

الليبية.  األزمة 
)األنجلو  الدولية  اخلطة  أن  املتصور  من  األخري،  يف 
فورية  بتحركات  بدأت  الليبية  لالنتخابات  أمريكية( 
للمبعوث األممي عقب بيان جملس األمن. ومع أن تلك 
كوهنا  التحديات،  من  بالكثري  حمفوفة  تزال  ال  اخلطة 
ختطو خطواهتا األوىل نحو احلل بفرض حل قرصي عىل 
الليبيني إلنجاز االنتخابات، فإنه من املتصور أنه يمكن 
كسب بعض النقاط اخلاصة بتسوية هذا امللف إذا ما أعيد 
االعتبار لليبيني وللقوى اإلقليمية، ال سيام مرص، التي ال 
تعد جمرد قوة إقليمية منخرطة ىف امللف وإنام طرف أصيل 
ليبيا  احليوية يف  تبدأ مصلحتها  كدولة جوار اسرتاتيجي 

انطالقًا من حسابات أمنها القومي. 
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جمليس  تالقي  خالل  من  االعتبار  إعادة  عملية  وتبدأ 
الدستورية،  القاعدة  ملف  تسوية  عىل  والدولة  النواب 
الكامل  القانوين  األساس  وضع  ورقة  احتكار  مقابل 
مسئولية  إىل  باإلضافة  النهاية،  حتى  االنتخابية  للعملية 
للقاهرة  الفرصة  إفساح  مع  التحصني،  عن  املجلسني 
لتقديم الدعم املمكن يف هذا الصدد، خاصة وأن النقاط 
يمكن  اجلنسية(  ومزدوجي  العسكريني  )ترشح  العالقة 
نقطة  وأنقرة  القاهرة  تالقي  وسيكون  هلا.  خمرج  إجياد 

مضافة هلذه اجلهود. 
عملية تشكيل السلطة التنفيذية التي تتوىل إخراج املشهد 
بزمام  متسك  أن  األخرى  هي  عليها  يتعني  االنتخايب، 
بل  السياسية،  النخبة  حسابات  عن  التخيل  مع  األمور، 
احلسابات  عن  التخيل  يف  القائمة  احلكومات  ومشاركة 
التأزم  حالة  إىل  الليبي  املشهد  قادت  التي  الضيقة 
املجلس  دعم  بمكان  األمهية  ومن  الراهن.  واالنسداد 
املراقب  أدوار  عن  والتخيل  الدور،  هلذا  الليبي  الرئايس 

واملرتقب ملا هو قادم. 

حتويل  أن  االعتبار  يف  األخذ  بمكان  األمهية  من  كذلك 
البعثة الدولية إىل دور الوصاية كانعكاس للخط الدويل، 
من  سيليها  وما  احلالية  املرحلة  يف  حاله  عىل  سيستمر  
ترصيح  املثال،  سبيل  عىل  املفهوم،  غري  فمن  مراحل، 
لباتييل  جوزيه  ساباديل  ليبيا  يف  األورويب  االحتاد  ممثل 
بأنه »حان الوقت لتوظيف موارد ليبيا بالكامل يف خدمة 
األممي  املبعوث  وكأن  الشفافية«،  خالل  من  الليبيني 
الدولية ومصاحلها يف  القوى  يمثل  مندوبًا ساميًا  أصبح 
الليبني  الدور عىل حساب  تنامي هذا  فإن  ليبيا. وبالتايل 
يتطلب تقاربًا ما بني الطرفني وليس صدامًا، ففي األخري 
لقواعد  بالعودة  لكن  الطرفني،  من  أي  جتاوز  يمكن  ال 
اللعبة وتشكيل أرضية للتوافق قد يشكل أفضل خمرج، 
صندوق  إىل  فالوصول  األزمة،  إنتاج  إعادة  من  بداًل 
عىل  بل  أزمتها،  من  ليبيا  إلخراج  يكفي  ال  االنتخابات 
االستحقاقات  وتلبى  الرشوط  تتوافر  مل  إن  العكس 
العملية، فإن صندوق االنتخابات  الالزمة هلذه  الوطنية 
لن يكون سوى حمطة جديدة يف إعادة إنتاج األزمة الليبية 

بشكل قد يكون أسوأ مما كانت عليه.  


