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أبرز مواد القانون 
تتمثــل أبــرز بنــود مــروع القانــون األمريــي حــول ليبيــا يف 

التــايل:

1- فــرض عقوبــات: يطلــب املــروع مــن الرئيــس األمريــي، 
فــرض عقوبــات عــى أي شــخص أجنبــي إذا دعــم أو انخــرط 
يف نشــاط مــع شــخص أجنبــي يعمــل لصالــح روســيا يف 
ــا يف املجــال العســكري. وينــص أيضــاً عــى الطلــب مــن  ليبي
الرئيــس األمريــي معاقبــة مــن يقــوم بأفعــال تهــدد الســام 
واالســتقرار يف ليبيــا، أو مســؤول أو متواطــئ يف انتهــاكات 
ــة أو  ــة الليبي ــا، أو رسق أصــول الدول حقــوق اإلنســان يف ليبي

ــة. ــا الطبيعي موارده

ــون يف  ــروع القان ــا م ــي يفرضه ــات الت ــل العقوب وتتمث
عقوبــات عــى املمتلــكات وحظــر التأشــرات عــى األشــخاص 
ــداً إلجــراء  ــك متهي ــا، وذل ــن يســهمون يف العنــف يف ليبي الذي
املقــررة يف 24 ديســمرب  والرئاســية  الربملانيــة  االنتخابــات 

املقبــل، ومــن املقــرر أن تنتهــي العقوبــات التــي ســيتم 
فرضهــا عــى املعرقلــن بحلــول 31 ديســمرب 2026.  

2- دعــم توحيــد املؤسسســات: يطالب مــروع القانون وزارة 
ــد املؤسســات  ــم املســاعدة مــن أجــل توحي ــة بتقدي الخارجي
ــتقبلية  ــات مس ــان انتخاب ــا، وض ــة يف ليبي ــة والحكومي املالي
مــروع  يطالــب  كــا  البــاد.  حــرة وذات مصداقيــة يف 
القانــون وزاريت الخارجيــة والخزانــة بحــث املؤسســات املاليــة 

ــا. ــة عــى دعــم التعــايف االقتصــادي يف ليبي الدولي

مالحظات أساسية 
مبراجعــة مــروع القانــون األمريــي، ميكــن القــول إن هنــاك 
ــا  ــن توضيحه ــي ميك ــية، والت ــات األساس ــن املاحظ ــدداً م ع

عــى النحــو التــايل:  

العقوبــات  تتضمــن  والتأثــر:  الفاعليــة  محدوديــة   -1
عــى  عقوبــات  العنــف  يف  يتورطــون  الذيــن  لألشــخاص 
ــكات وحظــر التأشــرات فقــط، وهــي بطبيعــة الحــال  املمتل

العدد 1360، 05 أكتوبر 2021

أقــر مجلــس النــواب األمريكــي فــي 29 ســبتمبر 2021 مشــروع قانــون “اســتقرار ليبيــا” باألغلبيــة، إذ وافــق 
ــون بمجلــس الشــيوخ،  ــر مشــروع القان ــاك حاجــة إلــى تمري ــزال هن ــًا ورفضــه 35 فقــط، والي ــه 386 نائب علي

حتــى يصيــر قانونــًا نافــذًا.

ــر  ــرات المســتقبل, العــدد 1360، 05 أكتوب ــات القادمــة؟، تقدي ــا فــي دعــم االنتخاب ــون اســتقرار ليبي ردع المعرقليــن: هــل يســهم قان
ــة. ــاث والدراســات المتقدم ــي: المســتقبل لألبح 2021، أبوظب
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ــك  ــات ال ميتل ــع العقوب ــخص موض ــرة إذا كان الش ــر مؤث غ
ممتلــكات مــن األســاس يف الواليــات املتحــدة، أو أنهــا كانــت 

محــدودة. 

يتمســك خليفــة حفــر،  املعرقلــن:  تحديــد  2- صعوبــة 
ــات الرئاســية  ــي، بعقــد االنتخاب ــي الليب ــد الجيــش الوطن قائ
ــواب  ــس الن ــك مجل ــه يف ذل ــا، ويدعم ــة يف موعده والربملاني
املنتخــب، وشــخصيات مهّمــة يف مدينــة مرصاتــة، بينــا 
ــى  ــس األع ــال املجل ــن خ ــلمون، م ــوان املس ــف اإلخ يصط
للدولــة، ورئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة، عبدالحميــد 
الدبيبــة، وحلفاؤهــم مــن امليليشــيات يف صــف معرقــي 
ــن  ــون ع ــم ال يعلن ــوظ أنه ــن امللح ــات، وإن كان م االنتخاب

ــة.  ــك رصاح ذل

تبنــي  عــرب  االنتخابــات  املســلمن  اإلخــوان  ويعرقــل 
ــدة  ــول القاع ــاق ح ــل التف ــق التوص ــددة تعي ــف متش مواق
الدســتورية، ومــن ذلــك عــى ســبيل املثــال املطالبــة بتأجيــل 
ــات الرئاســية، وهــو مــا يثــر التســاؤل حــول  إجــراء االنتخاب
مــدى قــدرة واشــنطن عــى تحديــد األطــراف املعرقلــة، 
وفــرض عقوبــات عليهــا، وعــا إذا كانــت ســتتجه رصاحــة إىل 
فــرض عقوبــات عــى اإلخــوان املســلمن، وهــي التــي أرصت 
أن يكونــوا جــزءاً مــن املؤسســات االنتقاليــة كافــة التــي تــم 
تأسيســها يف ليبيــا بعــد انقســام البــاد يف عــام 2014، وذلــك 
ــام  ــة يف ع ــات الربملاني ــارتهم االنتخاب ــن خس ــم م ــى الرغ ع
ــج  2013، ولجوئهــم للقــوة العســكرية رفضــاً لاعــراف بنتائ

ــات.  االنتخاب

ــن  ــنطن املعرقل ــد واش ــة تحدي ــد صعوب ــا يؤك ــل م ولع
ــه  ــه أن ــون، واعتربت ــة بالقان ــة كاف هــو ترحيــب القــوى الليبي
يســتهدف خصومهــا، فقــد أكــد أعضــاء ملتقــى الحــوار 
ــم، عــن ارتياحهــم  ــاف توجهاته ــي، عــى اخت الســيايس الليب
لهــذا املــروع، واعتــرب الدبيبــة أن الكونجــرس األمريــي أكــد 
دعمــه لتحقيــق االســتقرار يف ليبيــا عــرب متريــر هــذا القانــون. 
ويف أعقــاب صــدور مــروع قانــون اســتقرار ليبيــا، دعــا 
مجلــس النــواب واملجلــس األعــى للدولــة الليبيــن املجتمــع 
الــدويل لدعــم العمليــة االنتخابيــة يف البــاد مــن خــال توفــر 
مراقبــن دوليــن، وذلــك عــى الرغــم مــن عــدم التوافــق عــى 
القاعــدة الدســتورية التــي ســوف يتــم عــى أساســها إجــراء 

ــات.  االنتخاب

3- طــول الفــرة الزمنيــة لتنفيــذ القانــون: مل يصــادق مجلــس 
ــى اآلن،  ــا حت ــتقرار ليبي ــون اس ــى قان ــي ع ــيوخ األمري الش
ــوم  ــة تق ــص عــى تشــكيل لجن ــون ين ــا أن مــروع القان ك

بإعــداد قامئــة تضــم األشــخاص والجهــات الذيــن ستشــملهم 
العقوبــات خــال فــرة زمنيــة مدتهــا ســتة أشــهر )180 يومــاً( 
مــن تريــع هــذا القانــون عــى أن تقــوم واشــنطن بتحديــث 

هــذه القامئــة كل عــام. 

ونظــراً ألن إجــراء االنتخابــات الليبيــة كان مــن املقــرر لهــا 
أواخــر ديســمرب القــادم، فإنــه عــى األغلــب لــن يتــم إقــرار 
هــذا القانــون وتنفيــذه إال بعــد موعــد االنتخابــات القادمــة، 
وهــو مــا يجعلــه معــدوم القيمــة فيــا يتعلــق بالضغــط مــن 

أجــل إجــراء االنتخابــات الليبيــة يف موعدهــا. 

ــون اســتقرار  ــة: يعكــس قان ــز واشــنطن عــى املرتزق 4- تركي
األمنيــة  األوضــاع  تهدئــة  عــى  األمريــي  الحــرص  ليبيــا 
ــن  ــا م ــدي تخوفه ــنطن تب ــا، إذ إن واش ــكرية يف ليبي والعس
تجــدد القتــال حــال عــدم تنظيــم االنتخابــات، أو عــدم 

االعــراف بنتائجهــا.

ــإن  ــن دول الســاحل والصحــراء، ف ــا م ــرب ليبي ونظــراً لق
ــرف  ــاب والتط ــات اإلره ــذي جاع ــاك تغ ــات هن االضطراب
ــة عــدم  يف منطقــة الســاحل، عــى نحــو مــا وضــح مــن حال
االســتقرار التــي شــهدتها مايل وتشــاد يف عامــي 2012، و2021 
عــى التــوايل، إذ إن الجاعــات اإلرهابيــة قــد انطلقــت مــن 
ــا أن  ــام 2012. ك ــايل يف ع ــال م ــى ش ــيطرت ع ــا، وس ليبي
ــاك،  ــوىض هن ــن الف املعارضــة املســلحة لتشــاد اســتفادت م
محاولــة  يف  التشــادي  الداخــل  إىل  ليبيــا  مــن  وتســللت 
ــل  ــة يف مقت ــك املحاول ــببت تل ــلطة وتس ــى الس ــاب ع االنق

ــي.   ــس ديب ــا إدري ــادي وقته ــس التش الرئي

ولعــل مــا يؤكــد الركيــز األمريــي عــى هــذا امللــف 
اجتــاع اللجنة العســكرية املشــركة )5+5( يف 28 ســبتمرب، يف 
العاصمــة طرابلــس، وذلــك بحضــور قائــد القيــادة العســكرية 
األمريكيــة يف أفريقيــا )أفريكــوم(، الجــرال ســتيفن تاونســند، 
ورئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة وزيــر الدفــاع، عبدالحميد 
الدبيبــة، والســفر واملبعــوث األمريــي الخــاص إىل ليبيــا، 
ــون  ــل صــدور قان ــم قب ــاع ت ــد، أي أن االجت ريتشــارد نورالن

اســتقرار ليبيــا بيــوم واحــد. 

وكشــف حضــور الشــخصيات الثاثــة اجتــاع اللجنــة 
ــة  ــف املرتزق ــّل مل ــنطن لح ــا واش ــي توليه ــة الت ــن األهمي ع
والقــوات األجنبيــة وتوحيــد املؤسســة العســكرية، وفــق بيــان 
الســفارة األمريكيــة يف أعقــاب االجتــاع. وتــدرك واشــنطن أن 
ــات يف موعدهــا.  ــة يف إجــراء االنتخاب ــة حقيقي ــاك صعوب هن
ويتضــح ذلــك مــن اقراحهــا إجــراء انتخابــات رئاســية ليبيــة 



العدد 1360 3|05 أكتوبر 2021

هل يسهم قانون استقرار ليبيا في دعم االنتخابات القادمة؟

متعاقبــة وعــى مراحــل عــدة تنتهــي يف خريــف عــام 2022، 
بــدالً مــن إجرائهــا مــرة واحــدة يف ديســمرب 2021. 

ــي ينصــب  ــز األمري ــول إن الركي ومــا ســبق، ميكــن الق
عــى امللــف األمنــي، وليــس الســيايس، عــى أســاس أن إخــراج 
ــى  ــي ع ــوف يبق ــكرية س ــات العس ــع املواجه ــة، ومن املرتزق
حظــوظ التســوية السياســية، وإجــراء االنتخابــات، وإن يف 

فــرة تاليــة. 

عقبات محتملة
يواجــه تنفيــذ بنــود هــذا القانــون عقبــات محتملــة، والتــي 

قــد تنتقــص مــن قيمتــه، وذلــك عــى النحــو التــايل:

شــهدت  الليبيــن:  الفرقــاء  بــن  الخالفــات  اســتمرار   -1
ــة  ــي الحكوم ــن رئي ــاً ب ــرة رصاع ــرة األخ ــال الف ــا خ ليبي
عبدالحميــد الدبيبــة، والربملــان عقيلــة صالــح بســبب ســحب 
ــديد  ــاف الش ــة، واالخت ــة الدبيب ــن حكوم ــة م ــان الثق الربمل
حــول دالالت هــذه الخطــوة، مــا بــن مؤكــد عــى رشعيتهــا، 

ــا.  ــض له ــن راف ــا ب وم

ومــن جهــة ثانيــة، ثــار نــزاع بــن رئيــس املجلــس األعــى 
ــك بســبب  ــح، وذل ــد املــري، وصال ــادي اإلخــواين، خال والقي
مصادقــة الربملــان الليبــي عــى قانــون االنتخابــات الرئاســية، 
ــزال أعضــاء  ــة، الي وهــو مــا رفضــه املــري. ومــن جهــة ثالث
ملتقــى الحــوار الليبــي مختلفــن عــى القاعــدة الدســتورية 
التــي ســيتم عــى أساســها إجــراء االنتخابــات الرئاســية 
القانــون  فــإن  األزمــات،  هــذه  مواجهــة  ويف  والربملانيــة. 
األمريــي يقــف عاجــزاً عــن مواجهتهــا، ألنهــا يف جانــب منهــا 

ــكرية.  ــت عس ــية، وليس ــات سياس ــس رصاع تعك

2- رفــض تركيــا ســحب مرتزقتهــا: تواصــل أنقــرة رفض ســحب 
ــرارات  ــة للق ــا باملخالف ــن ليبي ــة الســورين م ــا واملرتزق قواته
الدوليــة ذات الصلــة، واتفــاق وقــف إطــاق الدائــم املوقــع 
ــز واشــنطن عــى إخــراج  ــر 2020. وال شــك أن تركي يف أكتوب
املرتزقــة الــروس لــن يتــم إال إذا تــم ســحب القــوات الركيــة 
ــداً. وال  ــنطن جي ــه واش ــا تدرك ــو م ــورين، وه ــة الس واملرتزق
ــد  ــداً، فق ــدود ج ــف مح ــذا املل ــرز يف ه ــدم املح ــزال التق ي
أكــدت نجــاء املنقــوش، وزيــرة الخارجيــة الليبيــة، يف 3 
أكتوبــر خــروج عــدد محــدود مــن املرتزقــة مــن بادهــا، مــن 
ــياتهم  ــن وال جنس ــة املغادري ــداد املرتزق ــف أع دون أن تكش

ــم. ــد خروجه وال موع

ــذل  ــوداً تب ــاك جه ــوش أن هن ــاء املنق ــدت نج ــد أك وق
بهــدف “تنظيــم أكــرب وشــامل لخــروج املرتزقــة”، كــا أكــدت 
ــا،  ــز مؤمتــر اســتقرار ليبي أن هــذا ســوف يكــون محــور تركي
الــذي ســيعقد نهايــة أكتوبــر، لوضــع خطــة يف لجنــة )5+5( 
ــم  ــود دع ــى وج ــؤرش ع ــا ي ــو م ــي، وه ــدول زمن ــق ج وف
أمريــي لهــذه الجهــود، وأن هــذا األمــر ســوف يكــون محــور 

ــز خــال الفــرة القادمــة.  الركي

ويف الختــام، ميكــن القــول إن قانــون دعــم اســتقرار ليبيــا 
ومجمــل التحــركات األمريكيــة يف امللــف الليبــي يكشــفان عن 
ــكري  ــي والعس ــع األمن ــرب للوض ــاً أك ــنطن اهتام ــاء واش إي
ــد  ــود توحي ــع جه ــة، ودف ــة إخــراج املرتزق ــاد، ومحاول يف الب
املؤسســات األمنيــة، يف ظــل مخــاوف واشــنطن مــن أن يــؤدي 
الــرصاع الســيايس بــن الــرق والغــرب، واإلخفــاق يف التوصــل 
لقاعــدة دســتورية إلجــراء االنتخابــات إىل تجــدد الــرصاع 

العســكري مــن جديــد. 
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