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 د. نورة الحفيان إعداد:  

 هذا التقریر  يف

 مؤتمر باریس املحاور  واملخرجات وردود األفعال  

 حفتر  ونجل القذايف...مرشحو رئاسة بسجالت دمویة 

 املشهد عبر بوابة االنتخابات بعد فشل الرهان العسکري...حفتر یعود إلی  

 سیف اإلسالم القذايف والترشح لالنتخابات: انتقام أم رغبة للرجوع إلی السلطة  

 بین عقیلة صالح وعبد الحمید الدبیبة من األوفر حظا يف رئاسیات دیسمبر 

 ترشح عقیلة صالح: طموح يف السلطة أم جوکر لحفتر 

  سة الدولةالدبیبة: هل ینتقل من رئاسة الوزراء إلی رئا 

 فتحي باشاغا دینمو االنتخابات الذي یمکن أن یقلب املوازین 

 

   الليـبي تطورات المشهد  

 

 

https://almarsad.co.uk/


  

 

1 | P a g e  

 

 الليبي تطورات المشهد  

 November 26 ||  016العدد  

 

 

 

 

 

 
 

بتنظيم مؤمتر  شهدت الساحة الليبية العديد من التطورات السياسية، وقد متثلت أبرز هذه التطورات  

، باإلضافة إىل  2021من ديسمرب    24باريس من أجل دعم االنتخابات الليبية التي من املنتظر تنظيمها يف  

فتح املفوضية العليا لالنتخابات باب تقديم الرتشيحات لالنتخابات الرئاسية، هذا األمر الذي خلف وراءه  

سجاال كب�ا داخل املشهد الليبي نتيجة ترشح أس�ء متابعة دوليا وداخليا نتيجة ارتكابها جرائم ال حرص  

القذايف وخلي أبرزها سيف اإلسالم  الليبي� من  املدني�  جاءت حيثيات هذه  وقد    فة حفرت،لها يف حق 

 التطورات كالتايل:  

 مؤتمر باریس لدعم االنتخابات اللیبیة: سیاقه ومخرجاته 

دولة، ومن أبرزهم الواليات املتحدة وروسيا وأملانيا وإيطاليا ومرص،   30وقد عرف املؤمتر مشاركة أكرث من  

بين� مثل الجانب الليبي كل من رأيس السلطة التنفيذية، محمد املنفي رئيس املجلس الرئايس،  

 د الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية. وعب

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 املحاور األساسیة ملؤتمر باریس 

 يف املؤتمر يف النقاط التالیة:  النقاشاتقد تمحورت 

املسار السيايس: من خالل التأكيد عىل تنظيم االنتخابات يف موعدها وحسم الجدال حول تأجيلها، وسبل  

سلطت�  الد انتخاب  خالل  من  الرشعية  إىل  الوصول  أجل  من  آمن  بشكل  س�ها  ض�ن  أجل  من  عم 

 جديدت�. 

املسار األمني والعسكري: يرتكز عىل دعم الجهود من أجل تنفيذ خطة انسحاب كافة املرتزقة واملقاتل�  

 األجانب الذين يشكل وجودهم تهديدا ألمن ليبيا ومحيطها اإلقليمي. 

االجت�عي: يرتبط الجانب األمني والسيايس ارتباطا وثيقا بالجانب االقتصادي، بحيث  -ادياملسار االقتص

الحرب   نتيجة  كب�  وانهار بشكل  الذي ترضر  الليبي،  االقتصاد  إنعاش  السعي إلعادة  إىل  املؤمتر  هدف 

الرضو  البنيوية  الجديدة من إطالق اإلصالحات  السلطات  رية يف  الدائرة منذ سنوات، وذلك عرب متك� 

 القطاع املايل وتوحيد املؤسسات املالية. 

املسار اإلنسا�: التأكيد عىل رضورة االلتزام بتعزيز الدعم اإلنسا� يف ليبيا، من خالل معالجة ملف الهجرة  

التي أصبحت تشكل أهم أبرز املشاكل التي تواجه املشهد الليبي، جراء التدفق الكب� من املهاجرين عىل  

 .ية. ومحاربة االتجار بالبرش املنبثقة عن هذه األزمة اإلنسانيةاألرايض الليب

 أبرز ردود األفعال حول مؤتمر  باریس 

رئيس   أكد  ذلك  معرض  باريس، ويف  اجت�ع  والدولية حول  الداخلية  الفعل  ردود  مجموعة من  تواترت 

، خالل كلمة ألقاها أمام املشارك� يف املؤمتر، عىل رضورة تنظيم االنتخابات محمد املنفياملجلس الرئايس،  

الرئاسية والربملانية، مع رضورة مشاركة الجميع فيها والقبول بنتائجها، م� يتيح الطريق إىل انتقال سلمي  

املشرتكة العسكرية  اللجنة  بعمل  املنفي  أشاد  فقد  العسكري،  املستوى  عىل  أما  للسطلة،    5+5  وسلس 

والخطوات العملية وامللموسة التي قامت بها، انطالقا من وقف إطالق النار إىل غاية التوصل لخطة شامة  

الليبي. مع   الرابط ب� الرشق والغرب  من أجل سحب املرتزقة واملقاتل� األجانب من ليبيا وفتح الخط 

 تشديده عىل وحدة ليبيا وسالمة أراضيها واستقاللها.  

الحك الدبيبةومة،  أما رئيس  الحميد  املنتخبة من  عبد  للجهة  السلطة  أنه سيتم تسليم  أكد  ، فقد 

طرف الليبي�، يف حالة متت العملية بكل نزاهة وتوافق ب� جميع األطراف، مؤكدا عىل أن تحديد  

خ االنتخابات هو من اختصاص املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات. مؤكدا سعي  البعثة األممية  تاري

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/a-59792870
https://arabic.rt.com/middle_east/1293511-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7/
https://hakomitna.ly/media-center/klmh-aldbybh-fy-mutmr-dam-wastqrar-lybya
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للضغط عىل الربملان واملجلس األعىل للتوافق عىل قانون االنتخابات، وذلك يف سبيل تذليل العقبات التي  

من أجل إعداد قاعدة    75تقف أمام إجراء االنتخابات يف موعدها املحدد. مش�ا إىل إمكانية دعوة لجنة  

االنتخابات من دون خروقات، من خالل دعمها سياسيا   إجراء  لالنتخابات. ك� طالب بض�ن  دستورية 

 ومراقبتها دوليا ووضع ض�نات حقيقية لقبول نتائجها وفرض عقوبات عىل املعرقل� لها. 

، بأن املؤمتر عرف ظهور خالفات ب� رأيس السلطة التنفيذية يف ليبيا،  للعريب الجديدوقد كشفت مصادر  

ملنقوش من طرف املجلس  محمد املنفي وعبد الحميد الدبيبة، كان أبرزها الخالف حول توقيف نجالء ا 

الرئايس الليبي، باإلضافة إىل رفض املنفي اقرتاح الدبيبة بشأن تأجيل االنتخابات لح� التوافق عىل القوان�  

ـرايض الليبية.    االنتخابية. وأيضا الخالف حول تاريخ مغادرة املرتزقة واملقاتل� األجانب لأل

، عىل رضورة األم� العام لألمم املتحدة أنطونيو غوت�يشأما عىل مستوى األطراف الدولية، فقد شدد  

الطريق   خارطة  من  مهمة  مرحلة  تشكل  التي  االنتخابات  عرب  االستقرار  و  السالم  تحقيق  فرصة  اغتنام 

الوطنية والتغلب عىل الخالفات العالقة،    . ك� حث الليبي� عىل التمسك بالوحدة2020املعتمدة يف عام  

وبناء التوافق عىل اإلطار القانو� لالنتخابات، بالتشاور مع جميع املؤسسات الوطنية، وااللتزام بإجراءاتها،  

 مع دعوته لقبول جميع األطراف للمسار االنتخايب واحرتام النتائج املنبثقة عنه. 

، عىل أن الحضور املكثف يف املؤمتر، يعكس وحدة املجتمع  إ�انويل ماكرونيف ح� أكد الرئيس الفرنيس،  

الدويل يف امليض قدما لحل األزمة الليبية، مش�ا إىل أن املؤمتر عالج جانب� أساسي�، األول املتعلق بدعم  

رب املقبل، والتأكيد عىل رضورة انعقادها يف التاريخ املحدد، بين� ديسم  24االنتخابات املزمع عقدها يف  

الثا� التأكيد عىل رضورة سحب القوات األجنبية واملرتزقة من البالد. مش�ا إىل أن وقف إطالق النار يف  

 ليبيا ال يعني السالم، بل إنه مقدمة يتم البناء عليها للوصول لسالم دائم. 

، جميع األطراف الداخلية والخارجية الفاعلة يف األزمة الليبية بالترصف  عبد الفتاح السييسيف ح� دعا  

مبسؤولية والتوقف عن كل ما يشكل عرقلة أمام تحقيق األمن واالستقرار، وفرض سياسة الواقع باستخدام  

املادية أو  العسكرية  التي من شأنها  القوة  أو اإلقليمية  الدولية  املبادرات  ، مؤكدا عىل دعم مرص لكافة 

 تحقيق االستقرار يف هذا البلد. 

، والتي  ريسك�ال هاأما الحضور األمرييك يف املؤمتر، فقد كان وازنا مبشاركة نائبة الرئيس األمرييك  

 أكدت التزام الواليات املتحدة بالعمل الدبلومايس لتعزيز االستقرار والد�قراطية والعدالة يف ليبيا. 

أن تجري يف ظروف    ، فقد أكد أن االنتخابات يف ليبيا يجب س�جي الفروف أما وزير الخارجية الرويس  

 تسود فيها املصداقية والنزاهة، مع رضورة اإلعداد الجيد لها مبشاركة كافة القوى السياسية يف البالد. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://news.un.org/ar/story/2021/11/1087352
https://lana-news.ly/post.php?lang=ar&id=222208
https://www.elwatannews.com/news/details/5798620
https://twitter.com/VP/status/1459255175898550275?s=20
https://twitter.com/VP/status/1459255175898550275?s=20
https://twitter.com/VP/status/1459255175898550275?s=20
https://arabic.rt.com/middle_east/1293547-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
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إفريقيا   األوسط وش�ل  الربيطا� لشؤون الرشق  الدولة  العملية  جيمس كليفريلأما وزير  أن  أكد  ، فقد 

السياسية يف ليبيا يف مرحلة محورية داعيا الليبي� واملجتمع الدويل إىل العمل معا لتعزيز سيادة البالد،  

وكذلك االتحاد من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وبرملانية حرة ونزيهة، مشددا عىل رضورة التعاون ب�  

 شكل نهايئ وشامل. مختلف املؤسسات الليبية من أجل االتفاق عىل القوان� االنتخابية ب

 مخرجات مؤتمر باریس حول لیبیا 

قد توافق املشــارك� يف املؤمتر عىل مجموعة من املحاور والقضــايا التي �كن لها دعم املســار الســيايس  

تقرار إىل ليبيا، وقد أكد  ية إلعادة األمن واالـس تكون البوابة الرئيـس للوـصول إىل تنظيم االنتخابات التي ـس

 عىل مجموعة من األمور ومن ضمنها:  البيان الختامي

 االلتزام بالتنفيذ الكامل التفاق وقف إطالق النار وإجراء انتخابات رئاسية وبرملانية يف أواخر هذا العام. 

بض�ن نجاح االنتقال السيايس من خالل إجراء االنتخابات وفق خارطة الطريق  التزام السلطة التنفيذية  

 املنبثقة عن املسار السيايس.

دعم خطة العمل الشاملة لسحب املرتزقة واملقاتل� األجانب والقوات األجنبية من األرايض الليبية التي  

بادرات عاجلة ملساعدة السلطات  . مع رضورة اإلرساع يف وضع م5+5وضعتها اللجنة العسكرية املشرتكة  

 الليبية يف تنفيذ خطة فعالة لنزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج. 

محاسبة كل من يحاول عرقلة املسار االنتخايب أو التالعب بنتائج العملية االنتخابية من قبل لجنة العقوبات 

 التابعة ملجلس األمن. 

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://libyaalhadath.net/?p=62573
https://www.maghrebvoices.com/libya/2021/11/12/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7


  

 

5 | P a g e  

 

 الليبي تطورات المشهد  

 November 26 ||  016العدد  

 

 

 

 

 

 
 

 

حفرت  بتقديم أوراق ترشحهم لالنتخابات الرئاسية املزمع تنظيمها  خليفة  قام كل من سيف اإلسالم القذايف و 

، ويعتربان هذان املرشحان فوق العادة نتيجة التصاق اسمهم بسجالت واسعة 2021من ديسمرب    24يف  

 .2020، إىل حدود نهاية 2011ن فرباير النطاق من جرائم قتل وتعذيب يف حق الليبي�، بدأ مسلسها م

 بعد فشل الرهان العسکري...حفتر یعود إلی املشهد عبر بوابة االنتخابات

يف سيناريو متوقع، دخل حفرت عىل منحى الرهان عىل الخيار السيايس عرب االنتخابات بعد فشله  حسم  

،  2020وقف إطالق النار يف أكتوبر    إىل حدود االتفاق عىل  2014املشهد لصالحه عرب الخيار العسكري منذ  

ليبي  ، قال حفرت أن ترشحه ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكانة، بل لقيادة الشعب ال كلمة متلفزةوخالل  

يف مرحلة مص�ية يف سبيل تحقيق التقدم واالزدهار. مش�ا إىل أنه سيدافع عن الثوابت الراسخة من أجل  

وحدة ليبيا واستقاللها. ومضيفا أن البالد تقف عىل مفرتق طريق� هو الحرية والسالم والتقدم، وطريق  

رهم بوعي ومسؤولية يف هذه  التوتر والرصاعات والعبث والفساد. داعيا املواطن� إىل م�رسة دو 

 املرحلة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/2422099
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، بعد اختفاءه لسنوات طويلة من املشهد الليبي،  2011يف االنتفاضة الليبية يف    خليفة حفرتوقد برز اسم  

كان أحد املشارك� يف االنقالب الذي قاده القذايف  وأطاح من خالله نظام امللك ادريس السنويس    بحيث

 .  1969يف عام 

، لكنه أرس بعد ذلك عىل الحدود مع  1987إىل    1978ك� قاد القوات الليبية يف الحرب عىل تشاد ما ب�  

رساحه بتدخل أمرييك، بحيث تم منحه    الجارة الجنوبية، قبل أن يعلن انشقاقه عن نظام القذايف ويطلق

  2011عاما إىل مدينة بنغازي يف مارس    20حق اللجوء السيايس، ومن تم انضم إىل املعارضة، ليعود بعد  

 مع انطالق الثورة الليبية. 

يف الشأن السيايس الليبي، أن فرص حفرت ضعيفة إىل حد كب�  يف حال قبول    املحلل� ويعترب العديد من  

ملف ترشيحه لالنتخابات من قبل املفوضية العليا لالنتخابات، نتيجة ارتباط اسمه بجرائم دولية وعىل  

اإلنس ضد  وجرائم  الحرب  جرائم  املقابر  رأسها  من  العديد  اكتشاف  آخرها  كان  الج�عية،  واإلبادة  انية 

الجرائم التي خلفتها حرب حفرت عىل   أفظعمن  الفردية والج�عية مبدينة ترهونة، هذه األخ�ة التي تعد  

طرابلس، بحيث ارتكبت عىل إثرها امليليشيات التابعة له جرائم ال حرص لها، هذه األخ�ة التي تم تصنيفها  

عىل إثرها املحكمة الجنائية الدولية تحقيقا دوليا ملتابعة    وفتحتأنها إحدى الجرائم الدولية الخط�ة،  عىل  

 املسؤول� عنها. 

ولتقوية حظوظه من أجل كسب مزيد من التأييد الخارجي، لوح حفرت إىل نيته التطبيع مع إرسائيل يف  

ربة من حفرت، أكدت أنه  ، بأن مصادر مق"إرسائيل اليوم"حال فوزه باالنتخابات، بحيث أفصحت صحيفة  

يف حال وصول حفرت إىل الحكم ستلتحق ليبيا بقطار التطبيع العريب. وقد كشفت الصحيفة أيضا، بأن خليفة  

حفرت وسيف اإلسالم القذايف استعانوا مبستشار إعالمي إرسائييل كب�، له خربة واسعة يف إدارة الحمالت  

 االنتخابية.

، عىل أن نجل خليفة حفرت صدام قد زار إرسائيل، حمل يف ثناياها  "هآرتس"من جانبها كشفت صحيفة  

سياسية مقابل التعهد بإقامة دبلوماسية  -رسالة للمسؤول� اإلرسائيلي� يطلب من خاللها مساعدة عسكرية

 رسائيل. يف املستقبل ب� ليبيا وإ

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/10/28/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.noonpost.com/content/42201
https://arabi21.com/story/1397232/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://arabi21.com/story/1396410/%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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املرشح� األكرث جدال، الذين تقدموا بأوراق    سيف اإلسالم القذايف إىل الئحة اسم  يف نفس السياق، انضاف  

ايف، قد تقدم بأوراق  بحيث أكدت املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات أن نجل القذ ترشيحهم لالنتخابات،  

ترشيحه داخل فرع مفوضية االنتخابات مبدينة سبها الجنوبية، هذه األخ�ة التي تعترب مركز النفوذ لقبيلة  

القذاذفة التي ينتمي إليها معمر القذايف، ك� ظهر يف مقطع فيديو وهو يوقع أوراقه، ويرتدي العباءة الذي 

سيف اإلسالم يريد الوصول إىل السلطة من أجل الثأر لوالده  كان يرتديه والده يف داللة واضحة عىل أن  

 .2011واالنتقام من الليبي� الذي ثاروا عىل نظامه يف فرباير 

صــحيفة  عرب مقابلة أجرتها معه  وقد كانت هذه الخطوة متوقعة بعد عودته بالظهور يف املشــهد الليبي  

حكم  ل تدريجي، تحت دافع ، أظهر من خاللها نيته العودة للمشـهد السـيايس الليبي بشـكنيويورك تا�ز

البالد وذلك يف ظل دعم داخيل وخارجي مهم، ك� واضـــــحا أنه ال زال مـتأثرا بأفـكار والده بحيث أكد أنه  

الزال يـستمد أفكاره من الكتاب األخـرض. مـشيدا بفرتة حكم والده، وقد هاجم بـشدة ثورات الربيع العريب  

بـــــأنها سـبب الخراب التي وصـلت إليه ليبيا. محمال مسـؤولية  التي أطاحت بحكم والده، واصـفا إياها 

 .تدم� البالد إىل إدارة الرئيس األسبق باراك أوباما

السياسية   القوة  تنظيم  ليعيد  الساحة،  غيابه عن  استغل  اإلسالم  أن سيف  إىل  الصحيفة،  وأشارت 

عقد منذ  فقدت  التي  الوحدة  تعيد  أن  ممكن  عودته  بأن  يعتقد  بحيث  بعد    لوالده،  الزمن  من 

اإلطاحة بحكم القذايف. ك� هاجم الطبقة السياسية يف بالده مؤكدا أنها طبقة فاشلة مل تجلب إال  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almarsad.co.uk/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a-13/
https://almarsad.co.uk/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a-13/
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البؤس لليبي�، مشددا عىل أنه حان الوقت للعودة إىل املايض، بحيث أشارت الصحيفة إىل الطموح الكب�  

املحدودة التي تم إجراؤها والتي أظهرت    لسيف اإلسالم يف حكم ليبيا، خصوصا بعد بيانات استطالع الرأي

 .أن أعداد مهمة من الليبي� عربوا عن ثقتهم فيه

وبذلك، كانت لهذه العودة داللة قوية، مع التحوالت التي شهدتها ليبيا يف ظل التغ�ات التي حصلت يف  

ية، بحيث يرى أن  معادلة مراكز الفاعل� يف املشهد الليبي سواء عىل مستوى القوى الداخلية أو الخارج

الظرفية الحالية أكرث مالمئة لرجوعه إىل الواجهة يف ظل الدعم الداخيل خصوصا من بعض القبائل املؤثرة  

يف العديد من املناطق الليبية، وبعض القوى الخارجية وعىل رأسها روسيا التي يعد أفضل خياراتها من أجل  

 .الحفاظ عىل مصالحها االسرتاتيجية يف ليبيا

أوامره للجـهات األمنـية    الليبيمكـتب اـملدعي الـعام العســــكري  ـهذه املـقابـلة الصــــحفـية، أصــــدر  وبـعد  

والعسـكرية ومن بينها إدارة الـرشطة العسـكرية واالسـتخبارات العسـكرية والعامة وجهاز الردع ملكافحة  

اء   اإلرهاب والجر�ة املنظمة ...بالبحث والتحري عن ـسيف اإلـسالم وإلقاء القبض عليه وإحالته عىل القـض

تزـقة لتنفـيذ الـعدـيد من الجرائم، ويف ـهذا اإلـطار فـقد ـجاء  لتورـطه يف جرائم قـتل وتـعذـيب واســــتـعانـته مبر

أمر ضــبط وإحضــار ســيف اإلســالم بناء عىل نتائج التحقيقات الجنائية التي تجرى بشــأن امللف املتعلق  

ــمي   ــكة فاغ� أثناء الهجوم عىل طرابلس في� سـ بالجرائم املرتكبة من طرف املرتزقة الروس املنتم� لـرش

ي ـقادـها خليـفة حفرت واســــتمرت ألكرث من ـعام وفشــــل فيـها األخ� ـبالســــيطرة عىل بعملـية الكراـمة الت

طرابلس مرتبكا خاللها مبعية ميليشــياته واملرتزقة املنتم� إليه خصــوصــا الروس جرائم ال حرصــ لها ضــد  

 املدني�.

السيايس   ومن املعروف أن سيف اإلسالم القذايف وداعميه يسعون يف ظل هذا التوقيت إىل عودته للمشهد

الليبي مع اقرتاب املوعد االنتخايب وذلك عرب ذريعة بوابة املصالحة الوطنية، وبالتايل ارتفاع مؤرش طموحه  

القوى   الليبية، وبعض  املناطق  العديد من  املؤثرة يف  القبائل  الداخيل خصوصا من بعض  الدعم  يف ظل 

 لحفاظ عىل مصالحها االسرتاتيجية يف ليبيا. الخارجية وعىل رأسها روسيا التي يعد أفضل خياراتها من أجل ا

وقد لعب سيف اإلسالم أدوارا كب�ة يف الشأن الليبي  إذ كان يعد الرجل الثا� بعد  والده الذي يدير شؤون  

من الذين ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية إبان ثورة فرباير التي اندلعت    سيف اإلسالم القذايفالبالد، ويعد  

ان كث� الظهور  عىل شاشات التلفزيون خالل فرتة املظاهرات يحذر  ملناهضة نظام والده، بحيث ك

من خرجوا ضد حكم  باندالع حرب أهلية، ويهدد الثوار ويصفهم بأنهم عمالء وخونة، ويف نوفمرب 

يف  2011 املحكمة  لتفيض  ليبيا،  غريب  جنوب  االنتقايل يف  املجلس  قبل  من  اإلسالم  اعتقل سيف   ،

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almarsad.co.uk/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a-14/
https://almarsad.co.uk/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a-14/
https://almarsad.co.uk/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a-14/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/14/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87
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، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب عىل  2015ا بإعدامه رميا بالرصاص يف عام  طرابلس بالحكم عليه غيابي 

 . 2011إثر قتله وتعذيبه ملحتج� خالل انتفاضة فرباير 

عن   أفرج  القذايفوقد  متواجدة  2017يف    نجل  قبل مجموعة مسلحة  من  االحتجاز  رهن  كان  أن  بعد   ،

بالزنتان، وقد تم إطالقه بناء عىل طلب م� كانت تسمي نفسها الحكومة االنتقالية بالرشق الليبي وذلك  

الليبي. بحيث مل يخضع إطالق رساحه إلجراءات  مبوج الربملان  العفو العام املث� للجدل الذي أصدره  ب 

قضائية حددها قانون العفو العام، بحيث مل تصدر وزارة العدل أو املحكمة العليا والتي تعد أعىل سلطة  

 قضائية أي قرار رسمي مبوجبه ترفع عنه األحكام. 

العام للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك لويس مورينيو أوكامبو بطلب إىل  ، تقدم املدعي  2011ويف مايو  

املحكمة الدولية إلصدار مذكرة اعتقال يف حق نجل القذايف سيف اإلسالم. وبعد إعالن ترشحه لالنتخابات  

 ال تزال سارية املفعول.  2011أكدت املحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة التوقيف بشأنه الصادرة يف 

ا في� يخص الدعم الخارجي لســيف اإلســالم، فقد أشــارت العديد من التقارير الصــحفية، بأن األخ�  أم

اعل� اـلدولي� اـلذين دعموا خليـفة حفرت يف   ا تعترب من أهم الـف ا، عىل الرغم من أنـه يتلقى دع� روســـــي

بأن نجل القذايف التقى العديد    بلومب�غعملياته العســكرية، بحيث كشــفت وثائق حصــلت عليها وكالة 

ــ�   ــهد الليبي. وتشـ ــيايس يف املشـ ــاعدة يف الرتويج له كالعب سـ من املرات عمالء لفاغ�، كانوا أداة مسـ

ـقة الوطـيدة التي تربط خليـفة حفرت مبوســــكو واـلدعم الكب� اـلذي  املؤرشات إىل أـنه عىل الرغم من العال 

كري-قدمته األخ�ة الم الخيار األول  -متوييل عـس يف اإلـس يع نفوذها يف ليبيا، يبقى ـس اب توـس من عىل حـس

بالنســـبة لروســـيا ثم يليه خليفة حفرت كخيار ثا�، وهذا التفضـــيل يرجع إىل العديد من االعتبارات منها  

ــكل كب� العالقات امل ــافة إىل عدم الوثوق بش ــكو بنظام معمر القذايف، باإلض تميزة التي كانت تربط موس

 بخليفة حفرت نتيجة حمله للجنسية األمريكية وأنه كان عميال سابقا للمخابرات األمريكية.

 رفض واسع لرتشح نجل القذايف وحفرت باعتبارهم مجرمي حرب

وكيل النيابة مبكتب املدعي  وخليفة حفرت لالنتخابات، وجه    مع اإلعالن عن ترشــح ســيف اإلســالم القذايف

ــية العليا لالنتخابات برضـــورة إيقاف أي إجراءات تخص كل  العام العســـكري يف ليبيا من   طلبا للمفوضـ

 سيف اإلسالم القذايف، وخليفة حفرت يف االنتخابات الرئاسية، وذلك التهامه� بارتكاب جرائم حرب.

يف ح� أعلنت العديد من القوى الليبية، رفضها لرتشح االثن� باعتبارهم مجرمي حرب وساهموا  

دى املحكمة  بشكل مبارش يف قتل وتدم� مقدرات الشعب الليبي، باإلضافة إىل أن األول مطلوب ل

 الجنائية الدولية، ومحكوم عليه محليا باإلعدام. والثا� مرفوع ضده قضايا بالواليات املتحدة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alhurra.com/libya/2021/11/15/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.alhurra.com/libya/2021/11/17/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B8-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
https://www.alhurra.com/libya/2021/11/17/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B8-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
https://www.alhurra.com/libya/2021/11/17/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B8-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
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يف بيان لهم عن رفـضهم لرتـشح أي ـشخـصية كانت ـسببا يف   أعلن قادة وثوار مدينة الزاويةويف هذا اإلطار،  

ــؤولية القانونية واألخالقية يف   ــلت إليه ليبيا من دمار، ك� حملوا الدول الداعمة لالنتخابات املسـ ما وصـ

ــية مرتبطة بارتكاب   ــخص ــح كل ش ــية الوطنية العليا لالنتخابات، برفض ترش ــأن، مطالب� املفوض هذا الش

ىل رأســهم ســيف اإلســالم القذايف وخليفة حفرت، ك� حذر البيان الداخل والخارج،  جرائم ضــد املدني� وع

من أن اسـتمرار املشـهد االنتخايب بهذا الشـكل، فسـتكون له عواقب وخيمة �كن أن تعود معه البالد إىل  

 املربع األول وبالتايل عودة منطق القوة والسالح.

الليبية وعىل رأسها  طرابلس ومرصاتة، مظاهرات رافضة لرتشح كل من    ك� شهدت مجموعة من املدن 

خليفة حفرت وسيف اإلسالم القذايف لالنتخابات الرئاسية املقبلة, بحيث رفع املتظاهرين الفتات وشعارات  

 كان أبرزها: " نعم لالنتخابات...ال للمجرم�"، " وال لحكم العسكر ومجرمي الحرب".

م القذايف وخليفة حفرت سجاال كب�ا داخل املشهد الليبي،  ومن صفوة القول، فقد خلق ترشح سيف اإلسال 

نتيجة تزايد رقعة الرفض الشعبي لرتشحهم نتيجة ملفاتهم املثقلة بجرائم ترتقي ملصاف الجرائم الدولية  

إىل غاية اآلن، هذا األمر الذي    2011ارتكب عىل إثرها االثنان جرائم قتل وتعذيب وتهج� للمدني� منذ  

بامل أجل  قد يعصف  القوة والحرب من  الصفر من خالل منطق  إىل مربع  العودة  وبالتايل  االنتخايب  سار 

 الوصول إىل السلطة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://essada.net/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%ac%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d8%ad%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a3.html
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 بین عقیلة صالح وعبد الحمید الدبیبة من األوفر حظا يف رئاسیات دیسمبر  

 

  عقيلة صالح، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، يف السباق   بطربق  دخل كل من رئيس مجلس النواب

تقدم االثنان بأوراق ترشحهم إىل املفوضية العليا  ، بحيث  2021من ديسمرب    24املقرر تنظيمه يف   االنتخايب

 لالنتخابات.

 ترشح عقیلة صالح: طموح يف السلطة أم جوکر لحفتر

ــحه، أكد  ــالحيف معرض اإلعالن عن ترش أن الظروف التي متر بها    عاما، 77الذي يبلغ من العمر  عقيلة ص

م األمن  ك� وعد بالســعي نحو توحيد املؤســســات ودع  الفســاد. لدرءليبيا تتطلب االســتجابة الرســيعة  

واالسـتقرار ومكافحة الفسـاد، والحرص عىل النهوض باالقتصـاد عرب خطة شـاملة مع تأم� عودة الالجئ�  

والنازج�. مشـ�ا إىل أن االنتخابات هي مصـدر الـرشعية الوحيد ألي سـلطة، وأن هذه االنتخابات تشـكل  

 سات واملصالحة الوطنية.املخرج الوحيد ملنع التدخل األجنبي وعدم تقسيم البالد وتوحيد املؤس

من قانون االنتخابات الرئاسية التي تدعو إىل تعليق أي من املرشح� ملهامه    12وطبقا لنص املادة  

قبل ثالثة أشهر من انطالق االنتخابات، علق عقيلة صالح مهامه كرئيس للربملان يف سبتمرب املايض.  

انتقادات واسعة بدعمه لخليفة حفرت    . وقد واجهته 2014وقد توىل مهام رئاسة مجلس النواب يف  

 .2019وتأييده للعمليات العسكرية التي قادها حفرت كان آخرها الحرب عىل طرابلس يف أبريل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.maghrebvoices.com/libya/2021/11/17/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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ــالح   ــادر إىل تعرض عقيلة صـ ــارت العديد من املصـ ــغوطاتوقد أشـ ــح   للضـ من أجل الرتاجع عن الرتشـ

ام الكتلة االنتخابية يف املنطقة   بيل عدم انقـس اح الطريق أمام حفرت يف ـس مرب من أجل إفـس يات ديـس لرئاـس

ــئي ــالح، تبقى ض ــالح. لذلك فحظوظ عقيلة ص لة نتيجة تزايد أعداد  الرشــقية ب� خليفة حفرت وعقيلة ص

املرشــح� من الجهة الرشــقية، وتبقى إمكانية انســحابه من الســباق االنتخايب لصــالح خليفة حفرت خيارا  

ممكنا يف حال قبول املفوضـية لالنتخابات أوراق ترشـيح حفرت، بحيث يؤكد العديد من املراقب� أن عقيلة  

 صالح ترشح بهدف سد مكان حفرت يف حالة استبعاده.

 دبیبة: هل ینتقل من رئاسة الوزراء إلی رئاسة الدولة ال

 

حه   ا ترـش ب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، فقد أعلن هو أيـض غل منـص أما عبد الحميد الدبيبة، الذي يـش

ـخامس رئيس حكوـمة ليبـية مـنذ ســــقوط نـظام معمر الـقذايف يف    اـلدبيـبةيعترب  لالنتـخاـبات الرـئاســـــية،  و

، وهو رجل أع�ل وسـيايس، ورئيس مجلس إدارة الـرشكة الليبية للتنمية واالسـتث�ر القابضـة وهي  2011

دبيبة ثروته من  الإحدى أكرب الـرشــكات الحكومية ، وهو مؤســـس ورئيس تيار ليبيا املســـتقبل. وقد بنى 

ا جهاز  مجال البناء، هذا املجا بح أنجح رجال أع�ل مـرصاتة، ك� ترأس أيـض ل الذي مّكنه يف أن يـص

تعد هيئة اسـتث�ر عامة مكلفة بتحديث البنى التحتية وقد   تنمية وتطوير املراكز اإلدارية، والذي

 إباندبيبة  الوقد تعهد   .2011يف    القذايفإىل ح� ســقوط نظام معمر 1989كانت تحت إدارته من  

، 2021للحكومة الليبـية العـمل عىل تأم� االنتـخابات املزمع إجراؤها يف ديســــمرب   اختـياره رئيســــا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59275047
https://almarsad.co.uk/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a-6/
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ودعم املفوـضية الوطنية العليا لالنتخابات، واللجوء إىل املنظ�ت الدولية وعىل رأـسها األمم املتحدة لدعم  

 .االنتخابات لوجستيا ورقابيا

من خالل اعت�ده عىل سالح االقتصاد نتيجة  وعىل الرغم من أن الدبيبة يعترب من أوفر املرشح� حظا،  

عالقاته الواسعة يف هذا املجال باعتباره من أشهر رجال األع�ل الليبي� هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

متتعه بقاعدة شعبية كب�ة فضال عن دعم قبائل الغرب، باإلضافة إىل اعتباره أكرث املرشح� املدعوم� أمميا  

 ودوليا. 

، أوله� عدم تنحيه عن االنتقاداتكل ذلك، فقد يواجه اإلعالن عن ترشـــحه العديد من  وعىل الرغم من

وص عليه يف نص املادة   هر من املوعد االنتخايب ك� هو منـص به الحكومي قبل ثالثة أـش من قانون   12منـص

االنتخابات غ� متوافق عليه ب� مجلس النواب ومجلس الدولة. باإلضــافة إىل التعهد الذي كان قد أطلقه  

 صب رئيس الحكومة بأنه ال يسعى للرتشح ألي منصب حكومي.إبان تعيينه يف من

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.maghrebvoices.com/front-page/2021/11/17/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 فتحي باشاغا دینمو االنتخابات الذي یمکن أن یقلب املوازین

 

ــقف  بدأ  ــباق االنتخايب الرئايس  س ــابق يعلو و الس ــح معامله بإعالن وزير الداخلية الس ــاغاتتض   فتحي باش

يف  شـخصـية عسـكرية وسـياسـية بارزة يف املشـهد الليبي وذات تأث� واسـع ترشـحه لالنتخابات، باعتباره 

الغرب ، وكان باشــاغا قد شــغل منصــب وزير الداخلية يف حكومة الوفاق، ومنذ توليه لهذا املنصــب من  

، حظي بدعم ـشعبي كب�، بـسبب مواقفه املناهـضة للج�عات املـسلحة، ومحاوالته  2021إىل حدود   2018

ل   ه يف أبرـي اـل ة اغتـي اوـل ك وراء مـح ان ذـل د ـك ا.  وـق ة جنزور، عىل إثر تعرض  ،  2021الـحد من نفوذـه مـبديـن

ان إـق ة إىل مـك داخلـي ابع لوزارة اـل ات والتوثيق الـت ه من مقر املعلوـم اء عودـت ار أثـن ه إلطالق الـن ه  موكـب امـت

 باملدينة.  

العسكري الذي تأسس أثناء ثورة    ةويعترب باشاغا من أهم األشخاص الذين لهم ثقل كب� يف مجلس مرصات 

   باملغرب تحت الرعاية األممية. 2015، ك� كان له دور واضح يف مفاوضات الصخ�ات عام 2011فرباير 

يف سعيه لتويل رئاسة    2021ولكن عىل الرغم من هذه الشعبية الواسعة، فقد فشل باشاغا يف مارس  

األقرب إىل أنه كان  الرغم من  الجديدة عىل  املطاف ذهبت رئاسة    الحكومة  نهاية  الفوز لكن يف 

وخالل تقديم أوراق اعت�ده، أكد باشاغا بأن ليبيا لن تعود إىل  الحكومة إىل عبد الحميد الدبيبة.  

 ، وأن لديه الثقة الكاملة يف الشعب الليبي بأنه سيختاره.  2011ما قبل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/11/19/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D8%B8%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1
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الفرنيس يف وقت سابق، أشار باشاغا إىل أن برنامجه االنتخايب يرتكز    "Le Point"  ويف حوار أجرته معه مجلة

نية. ك� أكد عىل أنه سيسعى بكافة الوسائل  عىل ثالثة أسس وهي األمن، وحدة الوطن واملصالحة الوط

إىل مكافحة الفساد، وتعزيز مؤسسات الدولة وتوحيدها من أجل خدمة الوطن، مؤكدا عىل رضورة التعاون  

 من أجل تجبب الرصاعات والحروب، والتدخل الخارجي. 

يحظى بشعبية كب�ة  أما عن حظوظه يف االنتخابات، يعترب باشاغا من أقوى املرشح� عىل اإلطالق، بحيث 

وسط قبائل الغرب عىل الرغم من عدائية بعض الج�عات املسلحة القوية له، ك� عمل عىل كسب تأييد 

 )1(.دويل مهم، باإلضافة إىل أنه له تواصل مع قبائل الجهة الرشقية
  

 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل1(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.lepoint.fr/afrique/libye-la-seule-competition-acceptable-doit-etre-democratique-11-03-2021-2417421_3826.php#xtmc=libye&xtnp=1&xtcr=1
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