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فــــــي نــــــوفــــــمبر/ تشــــــريــــــن الــــــثانــــــي 2020، 
أعـــــلنت ســـــتيفانـــــي ولـــــيامـــــز، رئـــــيسة بـــــعثة 
األمــم املتحــدة لــلدعــم فــي لــيبيا، أن الــبالد 
ســـــــــــتجري انـــــــــــتخابـــــــــــات وطـــــــــــنية فـــــــــــي 24 
ديــــــــسمبر/ كــــــــانــــــــون األول 2021. يــــــــعتبر 
هــــذا الــــتاريــــخ رمــــزيــــاً ملــــواطــــني الــــبالد؛ إذ 


أنه عيد االستقالل الليبي.

ووفــــــــــــقا لــــــــــــلسيدة ولــــــــــــيامــــــــــــز، يــــــــــــطلب مــــــــــــن 
املــــرشــــحني لــــلمناصــــب الــــتنفيذيــــة االلــــتزام 
بـــــمبادئ الـــــشمولـــــية والـــــشفافـــــية والـــــكفاءة 
والـــــــتعدديـــــــة والجـــــــماعـــــــية والـــــــوطـــــــنية. يـــــــتم 
االحـــــتفال بـــــاالنـــــتخابـــــات كـــــطريـــــق واضـــــح 
نـــــــــــــــــحو الـــــــــــــــــحياة الـــــــــــــــــعامـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــشامـــــــــــــــــلة 


والديمقراطية في ليبيا.

وفــــي الــــوقــــت ذاتــــه، ال يــــزال هــــناك بــــعض 
املــــــــشككني فــــــــي الجــــــــدول الــــــــزمــــــــني. قــــــــام 
مـــــــــــــنتدى الـــــــــــــحوار الـــــــــــــسياســـــــــــــي الـــــــــــــليبي 
بـتسهيل سـلطة تـنفيذيـة مـؤقـتة فـي فـبرايـر 
2021 لــــــقيادة الــــــبالد نــــــحو االنــــــتخابــــــات 
الــــــــــــوطــــــــــــنية. ومــــــــــــع ذلــــــــــــك، تــــــــــــطرح بــــــــــــعض 
الــــــــــــتساؤالت حــــــــــــول كــــــــــــيفية إعــــــــــــادة بــــــــــــناء 
املـؤسـسات وتـعزيـزهـا بـعد الـضرر الـذي ال 
يـــمكن إصـــالحـــه الـــناجـــم عـــن حـــملة حـــفتر 


الفاشلة.

كـــــــانـــــــت هـــــــذه خـــــــلفية الجـــــــلسة الـــــــحواريـــــــة 
األخــــيرة املــــنظمة مــــن قــــبل شــــبكة الــــقيادة 
عـبر األطـلسي "لـيبيا: مـا املـطلوب إلجـراء 


انتخابات 24 ديسمبر"

وقـــد عـــقد هـــذا الحـــدث عـــبر االنـــترنـــت فـــي 
20 مـــــــــــــــايـــــــــــــــو 2021. وكـــــــــــــــان مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني 


املشاركني:

ســـاملـــني أســـعد، الـــــناشـــــطة فـــــي مـــــجال 

حقوق املرأة.

محــــــمد الــــــجارح، محـــــــــــلل ســـــــــــياســـــــــــي 

وباحث.

محــــمد حــــمادي، مــــــنظم فــــــي جــــــمعيات 

الشباب واملجتمع املدني.

زهـــــرة لـــــنقي، مـــــــــشاركـــــــــة فـــــــــي مـــــــــنتدى 
الـــــحوار الـــــسياســـــي الـــــليبي الـــــذي شـــــارك 
فــيه 75 عــضوا؛ الــرئــيس الــتنفيذي ملــنصة 


املرأة الليبية للسالم.

وأدار الـــــــــــــــــحوار الـــــــــــــــــدكـــــــــــــــــتور ســـــــــاشـــــــــا 
تــوبــيريــتش، نــــائــــب الــــرئــــيس الــــتنفيذي 


األول لشبكة القيادة عبر األطلسي.

مقدمة
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ساملني أسعد 
ناشطة في مجال حقوق املرأة 

تحــــــدثــــــت ســــاملــــني أســــعد عــــــن أوضــــــاع 
املرأة كناخبة في االنتخابات املقبلة. 

قــلقي هــو الــعنف ضــد الــنساء والــناخــبني. 
لـــــــقد أجـــــــريـــــــنا انـــــــتخابـــــــات فـــــــي الـــــــسنوات 
الـــــــسابـــــــقة، ولـــــــكننا نـــــــعلم أنـــــــه فـــــــي بـــــــعض 
املـــــــناطـــــــق لـــــــم يـــــــكن الـــــــتصويـــــــت عـــــــادال أو 
شـــفافـــا أو حـــتى آمـــنا. نـــحن بـــحاجـــة إلـــى 
ضــــــــــــــمان ســــــــــــــالمــــــــــــــة الــــــــــــــناخــــــــــــــبني خــــــــــــــالل 
االنـتخابـات. ويـجب أن تـتاح لـلمرأة فـرص 
مـتساويـة لـلتصويـت فـي االنـتخابـات. نـحن 
نــعتمد عــلى الــتدخــل الــدولــي، ولــكن لــديــنا 
نـــــقص فـــــي الـــــوعـــــي بـــــني الـــــشعب الـــــليبي. 
نـــــــحن نـــــــفتقر إلـــــــى الـــــــتعليم فـــــــيما يـــــــخص 
الــقوانــني. يــجب أن يــعرف الــشعب حــقوقــه 

وقوانينه وأهمية هذه القوانني. 

وال بـــــــد مـــــــن الـــــــرقـــــــابـــــــة الـــــــدولـــــــية فـــــــي هـــــــذه 
املــــرحــــلة. ال نــــريــــد أن نــــكرر نــــفس أخــــطاء 
االنــــــتخابــــــات املــــــاضــــــية. تــــــسهيل الــــــعملية 
لــــلناس هــــو شــــيء مــــهم ويــــجب عــــلى أحــــد 
األطــــراف االهــــتمام بــــذلــــك. والــــوقــــت يــــنفد 
مـنا لحـل هـذه املـسائـل. نـعم، هـذه قـضايـا 
ثــــانــــويــــة. ومــــع ذلــــك، بــــالنســــبة لــــلمجتمعات 
الــــــــــليبية األصــــــــــغر، ســــــــــيؤثــــــــــر ذلــــــــــك عــــــــــلى 
اآلالف. كـــــــل صـــــــوت ســـــــيكون مـــــــهما فـــــــي 
هــــذه االنــــتخابــــات ال نــــريــــد أن يــــنتهي بــــنا 
املـــــــــطاف بـــــــــرئـــــــــيس حـــــــــصل عـــــــــلى 5000 

صوت من البالد بأكملها. 

لســت مــتفائــلًة عــندمــا يــتعلق األمــر بــاملــرأة 
فـي لـيبيا. نـعم، لـقد بـدأنـا بنسـبة ال ٪30 
فـــــي خـــــارطـــــة الـــــطريـــــق. اآلن، لســـــت قـــــلقا 
بــــــــــــشأن الــــــــــــنساء الــــــــــــلواتــــــــــــي يــــــــــــترشــــــــــــحن 
لــالنــتخابــات. أنــا أكــثر قــلقا بــشأن الــنساء 
كـناخـبني. نـحن نـعلم أن حـركـة الـنساء فـي 
لـــــــــيبيا محـــــــــدودة. وأخـــــــــشى أن تســـــــــتخدم 

أيديولوجيات محددة هذا التصويت. 

ولهـذا السـبب أذكـر تـيسير الـعملية. وبـدال 
مــــــــن الــــــــتسجيل والــــــــتصويــــــــت فــــــــي مــــــــكان 
محــدد، يــنبغي أن نــتوصــل إلــى حــل أكــثر 
مــــــــــرونــــــــــة ألولــــــــــئك الــــــــــذيــــــــــن ال يســــــــــتطيعون 
الـــــوصـــــول إلـــــى مـــــكان اقـــــتراعـــــهم املحـــــدد. 
األمــــــــن هــــــــو الــــــــشغل الــــــــشاغــــــــل لــــــــلرجــــــــال 

والنساء في ليبيا. 

 حديث اللجنة
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محمد الجرح 
محلل وباحث سياسي 

وقــــــد حــــــلل محــــمد الجــــرح عــــــلى نــــــطاق 
واســــــــــع التحــــــــــديــــــــــات الــــــــــتي ســــــــــتواجــــــــــهها 
االنــــــــتخابــــــــات املــــــــقبلة عــــــــلى مــــــــدار الــــــــعام 

الحالي. 

تــــــــــــتمتع حــــــــــــكومــــــــــــة الــــــــــــوحــــــــــــدة الــــــــــــوطــــــــــــنية 
بــصالحــيات محــدودة جــدا الــواردة ضــمن 
إطــار زمــني قــصير لــلغايــة. لــو كــان األمــر 
مـــــتروكـــــا لـــــي ملـــــا حـــــددت يـــــوم 24 كـــــانـــــون 
األول/ديــسمبر مــوعــدا لــالنــتخابــات. وكــان 
يـــــــــنبغي تحـــــــــديـــــــــدهـــــــــا ملـــــــــدة 18 شهـــــــــرا أو 
ســــــنتني، ولــــــكن قــــــد تــــــم تحــــــديــــــد الــــــتاريــــــخ 
واملـوافـقة عـليه اآلن. لـقد تـم تحـديـد املـوعـد 
الــــنهائــــي ولــــيس هــــناك عــــودة إلــــى الــــوراء. 
إن واليــة حــكومــة الــوحــدة الــوطــنية محــددة 
لـــــلغايـــــة وهـــــي تـــــوحـــــيد مـــــؤســـــسات الـــــدولـــــة 
املــنقسمة مــنذ عــام 2014، وتــهيئة الــبيئة 
لــــــالنــــــتخابــــــات فــــــي لــــــيبيا مــــــن وجــــــهة نــــــظر 
تــــــــــــــــــشـغـيـلـيـة (أي األمــــــــــــــــــن، الـخــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــات 

الــلوجســتية، إلــخ) وأيــضا إطــالق مشــروع 
املـــــصالـــــحة الـــــوطـــــنية فـــــي لـــــيبيا، ومـــــن ثـــــم 
ضــــمان اســــتعادة الخــــدمــــات األســــاســــية، 
واألهـم مـن ذلـك ضـمان إجـراء االنـتخابـات 

في كانون األول/ديسمبر. 

ملـــــاذا نـــــشأت حـــــكومـــــة الـــــوحـــــدة الـــــوطـــــنية؟ 
جـــــاءت حـــــكومـــــة الـــــوحـــــدة الـــــوطـــــنية بســـــبب 
أزمــــــــة شــــــــرعــــــــية فــــــــي لــــــــيبيا. بــــــــدأت أزمــــــــة 
الشــرعــية هــذه فــي نــوفــمبر 2013 عــندمــا 
حـــــــاول املـــــــؤتـــــــمر الـــــــوطـــــــني الـــــــعام تـــــــمديـــــــد 
تـفويـضه إلـى مـا بـعد مـوعـده الـنهائـي فـي 
فــــــــــبرايــــــــــر 2014 الــــــــــذي حــــــــــدده اإلعــــــــــالن 
الـــدســـتوري املـــؤقـــت. عـــندمـــا حـــصل ذلـــك، 
حـــــدث حـــــراك عـــــلى مســـــتوى الـــــدولـــــة ضـــــد 
هـذا الـتمديـد. تحـدى املـؤتـمر الـوطـني تـلك 
الحــــركــــة، وكــــان خــــليفة حــــفتر نــــتيجة ذلــــك 
التحــــــدي. إذ جــــــاء ظهــــــر شــــــاشــــــة الــــــتلفاز 
وأعـــــــلن عـــــــن انـــــــقالب فـــــــي لـــــــيبيا وتجـــــــميد 
اإلعــــــــــالن الــــــــــدســــــــــتوري املــــــــــؤقــــــــــت. فشــــــــــل 
االنـــقالب وبـــعد ثـــالثـــة أشهـــر أطـــلق عـــملية 
عـسكريـة أعـطت فـي نـهايـة املـطاف لـحفتر 
الشهــرة الــتي يــتمتع بــها حــالــيا. يــجب أن 
نـتعلم مـن دروس املـاضـي؛ عـندمـا تـحاول 
مجـــموعـــات ســـياســـية مـــعينة مـــن األقـــليات 
الـــــــــــسياســـــــــــية اخـــــــــــتراق اإلرادة الـــــــــــشعبية 

للتغيير من خالل بطاقات االقتراع. 



ليبيا: ما املطلوب إلجراء انتخابات 24 ديسمبر | مايو 2021 | واشنطن

يــــــــــــمكن تــــــــــــصنيف التحــــــــــــديــــــــــــات املــــــــــــتعلقة 
بـاالنـتخابـات عـلى نـطاق واسـع فـيما يـلي: 
نســــــــــتطيع الــــــــــنظر إلــــــــــى قــــــــــوى الــــــــــوضــــــــــع 
الـــــراهـــــن، وهـــــي مجـــــلس الـــــنواب ومجـــــلس 
الـدولـة واآلن حـكومـة الـوحـدة الـوطـنية، إنـها 
تسـتخدم تـكتيكات مـختلفة ملـحاولـة تـأخـير 
الـــــــــوصـــــــــول إلـــــــــى املـــــــــتطلبات الـــــــــقانـــــــــونـــــــــية 
والــدســتوريــة. ولــكن بــعد األول مــن تــموز /
يــــولــــيو، إذا كــــان لــــديــــنا أســــاس دســــتوري 
وقــــــانــــــون انــــــتخابــــــي، فــــــإن أمــــــامــــــنا مــــــهمة 
ضخــــــمة لــــــتهيئة الــــــبيئة لــــــالنــــــتخابــــــات مــــــن 
حــــــيث مــــــشاركــــــة الــــــناخــــــبني واملــــــرشــــــحني، 

والوعي االنتخابي، واألمن. 

إذا لــــــــم نــــــــسمح بــــــــاألحــــــــزاب الــــــــسياســــــــية، 
فــــــسنرى الــــــتصويــــــت عــــــلى أســــــس قــــــبلية. 
ســـــــيكون الـــــــوضـــــــع مـــــــتوتـــــــرا لـــــــلغايـــــــة بـــــــعد 
االنــتخابــات، وقــد يــختار الــبعض رفــضها. 

يجب النظر في هذه األسئلة بعناية. 

يـــجب الـــبحث عـــن خـــبراء الـــسياســـة لـــلنظر 
فـــــي هـــــذه التحـــــديـــــات. فـــــإذا تحـــــدثـــــنا عـــــن 
الــــــقوى املــــــناهــــــضة لــــــالنــــــتخابــــــات، فــــــإنــــــها 
تحــــظى بــــدعــــم الــــجهات الــــفاعــــلة األجــــنبية 
الــــــقويــــــة الــــــتي تــــــرى أن الــــــبيئة والــــــوضــــــع 
الــــراهــــنني الــــحالــــيني يــــقوي وجــــودهــــا عــــلى 
األرض. هــــناك لــــيبيون فــــي الســــلطة ومــــن 
ثــــــم لــــــديــــــك دول لــــــها وجــــــود وتــــــأثــــــير عــــــلى 
األرض. مـــــــــــــن نـــــــــــــاحـــــــــــــية أخـــــــــــــرى، هـــــــــــــناك 

األوروبـــيون واألمـــيركـــيون الـــذيـــن يـــدعـــمون 
االنـتخابـات، بـاإلضـافـة إلـى دعـم املـجتمع 
املـــــــدنـــــــي واألحـــــــزاب الـــــــسياســـــــية ورئـــــــيس 
مجـــلس الـــرئـــاســـة لـــالنـــتخابـــات. ومـــع ذلـــك، 
يــجب أن يــكون هــناك املــزيــد مــن الــتعاون 
بــــــني الــــــجانــــــب الــــــليبي واملــــــجتمع الــــــدولــــــي 
لـــــضمان وجـــــود نـــــوع مـــــن االئـــــتالف الـــــذي 
يســـتمر فـــي الـــنمو والـــتعزيـــز فـــي مـــواجـــهة 
االئــــــــــتالف املــــــــــناهــــــــــض لــــــــــالنــــــــــتخابــــــــــات أو 

ائتالف الوضع الراهن. 

محمد احمادي 
مــــــــــــنظم مــــــــــــجتمعات الشــــــــــــباب واملــــــــــــجتمع 

املدني 

محـمد حـمادي نــاقــش مــالحــظاتــه حــول 
املـــــــــــــنطقة الـــــــــــــجنوبـــــــــــــية فـــــــــــــي لـــــــــــــيبيا قـــــــــــــبل 

االنتخابات. 

لــــــــلمنطقة الــــــــجنوبــــــــية وضــــــــع مــــــــختلف ألن 
ســـــكانـــــها ال يـــــولـــــون الـــــكثير مـــــن االهـــــتمام 
لــــلعملية الــــسياســــية. فــــي الــــجنوب، هــــناك 
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عـــدم اهـــتمام بـــاالنـــتخابـــات املـــقبلة بســـبب 
مــــــــعانــــــــاة الــــــــسكان مــــــــن ظــــــــروف قــــــــاســــــــية 
وجـــرائـــم وأعـــمال إرهـــابـــية. مـــن املـــهم رفـــع 
الــــوعــــي االنــــتخابــــي بــــني مــــواطــــني مــــنطقة 
فـــزان. يـــعانـــي هـــؤالء مـــن عـــواقـــب انـــقسام 
الــــــحكومــــــة، فــــــضالً عــــــن ســــــيطرة الــــــجيش 
والجــــــماعــــــات املســــــلحة. مــــــما يجــــــلب مــــــعه 
االرتــباك. مــن الــصعب مــعرفــة كــيفية دعــم 
الــجنوب إذا كــان شــعبه ال يــشعر بــاألمــان 
أوالً. وبــالــتالــي، يــجب أن تــكون األولــويــات 
لـــــــــلتغيير هـــــــــي ارتـــــــــفاع مـــــــــعدل الجـــــــــريـــــــــمة 
وغـــياب ســـيادة املـــؤســـسات األمـــنية. وأمـــا 
فـــــي الـــــواقـــــع، األولـــــويـــــة هـــــي لـــــلصراعـــــات 
الــــسياســــية والــــعسكريــــة رفــــيعة املســــتوى، 
ولـــــــــــيس ظـــــــــــروف املـــــــــــواطـــــــــــنني. أعـــــــــــتقد أن 
املــسألــة األمــنية هــي التحــدي األكــبر أمــام 

نجاح االنتخابات. 

لــــديــــنا صــــراعــــات ديــــنامــــيكية بــــني الــــقبائــــل 
األقـــوى؛ فهـــذه الـــقبائـــل لـــديـــها الـــكثير مـــن 
املـرشـحني. أتـوقـع أن يسـتخدم املـرشـحون 
قـبائـلهم املسـلحة لـلفوز. يـقلقني عـدم قـدرة 
األجهــزة األمــنية عــلى حــمايــة االنــتخابــات 
ومــــــــراكــــــــز االقــــــــتراع وكــــــــذلــــــــك الــــــــناشــــــــطني 
والــناخــبني. هــناك احــتمال حــدوث نــزاعــات 
مســلحة بــني املــرشــحني. يــأتــي الــعديــد مــن 
املـــرشـــحني املـــقترحـــني مـــن قـــبائـــل مســـلحة 
عـــــلى نـــــطاق واســـــع. وإن لـــــم يـــــتم الـــــتحكم 

بـهاذ الـجانـب، فـقد يـؤدي ذلـك إلـى صـراع 
أكبر. 

عــــــالوة عــــــلى ذلــــــك، هــــــناك حــــــاجــــــة مــــــاســــــة 
لـلمراقـبة الـدولـية لـالنـتخابـات. أحـد الحـلول 
هـــو ملـــؤســـسات مـــثل املعهـــد الـــديـــمقراطـــي 
الـــوطـــني أو مـــهمة أمـــنية خـــاصـــة لحـــمايـــة 
الـعملية االنـتخابـية. هـناك يـد خـفية تـحاول 
إفـــساد االنـــتخابـــات فـــي الشـــرق والـــغرب. 
إذا لـــم يـــنجحوا، فسيســـتخدمـــون الـــجنوب 

ملنع االنتخابات. 

املـــزاج الـــعام فـــي الـــجنوب هـــو أن الـــناس 
ال يهـــــــتمون بـــــــاالنـــــــتخابـــــــات وال يتحـــــــدثـــــــون 
عــــنها. ال أعــــتقد أنــــه يــــتم تــــشجيع الــــناس 
بــــــــما يــــــــكفي لــــــــلتسجيل لــــــــلتصويــــــــت. لــــــــقد 
شهـدنـا ذلـك فـي االنـتخابـات الـبلديـة الـتي 
أجـريـناهـا قـبل شهـريـن؛ إذ كـانـت مـعدالت 
املـــشاركـــة أقـــل مـــن 10 أو 15 فـــي املـــائـــة 
مـــــن إجـــــمالـــــي الـــــسكان الـــــذيـــــن لـــــهم حـــــق 

التصويت. 
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زهرة النغي 
عــــضو لــــجنة الــــخامــــسة والســــبعني لــــألمــــم 

املتحدة 
الــــرئــــيس الــــتنفيذي، مــــنصة املــــرأة الــــليبية 

من أجل السالم 

بــــــــــــصفتها عــــــــــــضًوا فــــــــــــي لــــــــــــجنة الــــــــــــحوار 
الـــــوطـــــني الـــــليبي، نـــــاقشـــــت زهـــــرة النـــــغي 
الجـــدول الـــزمـــني لـــالنـــتخابـــات والـــتوتـــرات 
حـــــــــــول مـــــــــــا إذا كـــــــــــان يـــــــــــجب أن يـــــــــــأتـــــــــــي 
االســـتفتاء أو االنـــتخابـــات أوالً، والـــقوانـــني 

التي يجب وضعها قبل االنتخابات. 

نــــــحن بــــــحاجــــــة لــــــلتأكــــــد مــــــن أن اجــــــتماع 
األســـــبوع املـــــقبل لـــــلجنة الـــــحوار الـــــوطـــــني 
الــليبي لــن يفشــل. إنــه ألمــر مــؤســف أنــنا 
كـــــــأعـــــــضاء فـــــــي لـــــــجنة الـــــــحوار الـــــــوطـــــــني 
الــــليبي تــــم االتــــصال بــــنا قــــبل أســــبوعــــني 
فــــــقط مــــــن انــــــعقاد الــــــلجنة، لــــــكن لــــــم يــــــتم 
إصــــــدار أي بــــــيان حــــــول هــــــذا االجــــــتماع 
للجـمهور. سـمح هـذا الـنوع مـن الـتقاعـس 
بـــــــــــــــفراغ وانـــــــــــــــتشار األخـــــــــــــــبار املـــــــــــــــزيـــــــــــــــفة 

واملــــــــــــعلومــــــــــــات املــــــــــــضللة. حــــــــــــيث نشــــــــــــرت 
مجــموعــات مــعينة قــاعــدة دســتوريــة مــزيــفة 
عـلى وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي لـلتأكـد 

من أن الجمهور ضد أعمالنا. 

ال تـــزال املـــعركـــة فـــي لـــيبيا تـــدور حـــول مـــا 
يـــــــأتـــــــي: االســـــــتفتاء أم الـــــــدســـــــتور. كـــــــيف 
سنجــــري االنــــتخابــــات؟ الهــــدف األول هــــو 
تــعزيــز الشــرعــية الــسياســية لــلبالد، ولــيس 
حــــــــل مــــــــشكلة الــــــــدســــــــتور، لــــــــم تــــــــكن تــــــــلك 
األولـويـة أبـدا. بـعض الـفصائـل الـتي تـريـد 
اإلبـــــقاء عـــــلى الـــــوضـــــع الـــــراهـــــن تـــــريـــــد أن 
يـكون األمـر مـتعلًقا بـاالسـتفتاء. يـجب أن 
تســــــــــــــتند االنــــــــــــــتخابــــــــــــــات إلــــــــــــــى مشــــــــــــــروع 
الــدســتور، وهــو مــوضــوع إشــكالــي لــلغايــة 
ومــــــــــــثير لــــــــــــالنــــــــــــقسام فــــــــــــي لــــــــــــيبيا. لــــــــــــنكن 
واضـــحني؛ الـــقاعـــدة الـــدســـتوريـــة ال عـــالقـــة 
لــــه بمشــــروع الــــدســــتور. تــــم االتــــفاق عــــلى 
ذلــــــك مــــــن قــــــبل الــــــلجنة الــــــقانــــــونــــــية الــــــتي 
عــــــينتها لــــــجنة الــــــحوار الــــــوطــــــني لــــــوضــــــع 

القاعدة الدستورية لالنتخابات املقبلة. 

بـــعض الـــناس، وتـــبعا ألجـــندات ســـياســـية 
مــــــعينة، يــــــريــــــدون إعــــــادتــــــنا إلــــــى املــــــربــــــع 
األول. حــــــــيث نــــــــتجادل فــــــــيما إذا كــــــــانــــــــت 
يــــــــــجب أن تــــــــــحصل االنــــــــــتخابــــــــــات أوالً أو 
االســــــــــــــتفتاء. إذا كــــــــــــــنا نخــــــــــــــطط إلجــــــــــــــراء 
انـــــتخابـــــات 24 كـــــانـــــون األول (ديـــــسمبر) 
فـــي مـــوعـــدهـــا، فـــنحن نـــعلم أنـــه ال يـــمكننا 
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إجـــراؤهـــا عـــلى أســـاس مشـــروع الـــدســـتور 
ألن االســتفتاء مــطلوب أوالً. هــناك الــعديــد 
مــــــن املــــــشاكــــــل الــــــدســــــتوريــــــة والــــــقانــــــونــــــية 
املـتعلقة بـقانـون االسـتفتاء. لـم يـتبق سـوى 
أربـعة أسـابـيع عـلى املـوعـد الـنهائـي الـذي 
حــدده رئــيس مــفوضــية االنــتخابــات، بــينما 
حـــــاولـــــت مجـــــموعـــــات مـــــعينة تـــــغيير رئـــــيس 
مفوضية االنتخابات لتأجيل االنتخابات. 

كـــان هـــذا أحـــد الـــعوائـــق. ومـــع ذلـــك قـــالـــت 
دول مـــثل الـــواليـــات املتحـــدة داعـــمة، إنـــه ال 
تــــوجــــد تــــغييرات عــــلى أي لــــجان مــــهمة قــــد 

تعرقل االنتخابات في املوعد املحدد. 

حســــب املــــوعــــد الــــنهائــــي، يــــجب أن يــــكون 
كـل شـيء جـاهـزا بحـلول األول مـن تـموز /
يــولــيو. وهــذا يــشمل الــقاعــدة الــدســتوريــة، 
الـــــتي يـــــجب االنـــــتهاء مـــــنها. التشـــــريـــــعات 
األخـرى الـتي يـجب أن تـكون جـاهـزة هـي 
قـــــانـــــون االنـــــتخابـــــات الـــــرئـــــاســـــية، وقـــــانـــــون 
االنـــــتخابـــــات الـــــنيابـــــية، وقـــــانـــــون الـــــدوائـــــر. 
وضــــــــــع رئــــــــــيس مــــــــــفوضــــــــــية االنــــــــــتخابــــــــــات 
الــــــــــــلمسات األخــــــــــــيرة عــــــــــــلى املــــــــــــقترحــــــــــــات 
الـخاصـة بهـذه التشـريـعات وعـرضـها الـيوم 
عــــــــلى رئــــــــيس مجــــــــلس الــــــــنواب. إذا تــــــــمت 
املــوافــقة عــلى املــقترحــات األســبوع املــقبل، 
فـيجب اعـتمادهـا مـن قـبل مجـلس الـنواب. 
الـوقـت هـو جـوهـر املـسألـة. يـجب أن تـكون 
هــــناك شــــفافــــية. مــــن حــــق الــــشعب الــــليبي 

أن يـــــــــعرف مـــــــــا سيحـــــــــدث فـــــــــي الـــــــــيومـــــــــني 
املقبلني. 

أخــــــــيرًا، يــــــــجب أن يــــــــكون واضــــــــًحا كــــــــيف 
ســـــيتم إجـــــراء االنـــــتخابـــــات وإدارتـــــها فـــــي 
الجـــلسة الـــقادمـــة لـــلجنة الـــحوار الـــوطـــني. 
مــن املــهم أن يــشارك املــجتمع املــدنــي فــي 
األســابــيع املــقبلة؛ أن يــعملوا عــلى الــدعــوة 
إلـــــــــــــى االنـــــــــــــتخابـــــــــــــات والـــــــــــــتأكـــــــــــــد مـــــــــــــن أن 
التشـــــــريـــــــعات شـــــــامـــــــلة. كـــــــل هـــــــذه األمـــــــور 
ســـــــــــتؤثـــــــــــر عـــــــــــلى نســـــــــــبة املـــــــــــشاركـــــــــــة فـــــــــــي 

االنتخابات وموافقة الليبيني عليها.
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اللجنة

بــــاتــــجاه عــــقارب الــــساعــــة مــــن أعــــلى الــــيسار: ســــاملــــني أســــعد، محــــمد 
احمادي، زهرة النغي، د. ساشا توبيريتش، محمد الجرح. 
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 عن شبكة القيادة عبر األطلسي

نــحن شــبكة دولــية غــير حــزبــية مــن قــادة الــقطاع الــخاص ومحــللي الــسياســات املــكرســني لــتعزيــز وإعــادة تــوجــيه 
الــعالقــات عــبر األطــلسي إلــى الــديــنامــيكيات املــتغيرة بســرعــة فــي عــالــم يــتجه نــحو الــعوملــة. مــن خــالل األنشــطة 
املــــيدانــــية، و "جــــوالت الــــسياســــة"، واملــــبادرات بــــعيدة الــــنظر، وســــيناريــــوهــــات املســــتقبل، والــــندوات، واملــــؤتــــمرات، 
ومــوجــزات الــسياســة. وذلــك عــن طــريــق إشــراك املــسؤولــني الــحكومــيني والــبرملــانــيني والــصحفيني ورجــال األعــمال 
الــــتنفيذيــــني والــــعلماء وغــــيرهــــم مــــن قــــادة الــــفكر بــــشأن التحــــديــــات املــــعاصــــرة لــــلواليــــات املتحــــدة وأوروبــــا والشــــرق 

األوسط والخليج. 

شبكة القيادة عبر األطلسي هي مؤسسة غير ربحية 501(c)3 في واشنطن العاصمة. 

حــــــــول مــــــــنصة "الــــــــجيل الــــــــقادم: 
القادة الناشئون في ليبيا"

تــدعــم مــنصة "الــجيل الــقادم: الــقادة الــناشــئون فــي لــيبيا" الــجهود املــبذولــة نــحو بــناء املــؤســسات واملــصالــحة 
فـي لـيبيا. وتهـدف إلـى إلـهام مـشاركـة مـدنـية أكـبر فـي املـجتمعات الـليبية وإنـشاء شـبكة مـن الـقادة الشـباب 
الـــناشـــئني املـــلتزمـــني بـــالـــعمل لـــدعـــم وتـــطويـــر وتـــعزيـــز الـــعمل الجـــماعـــي واملـــصالـــحة داخـــل الـــبالد وتـــعويـــضات 

ضحايا الحرب وبناء الهوية الوطنية الليبية. 
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