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شكر وتقدير

تتوّجه حمامون من أجل العدالة يف ليبيا بخالص الشكر والتقدير إىل كّل من شارك يف البحث و املسوح التي أجرتهما. 

وقد ساهم يف إعداد هذا التقرير كّل من: 

احملاضــرة العليــا يف كليــة احلقــوق بجامعــة إيســيكس ورئيســة اجمللــس االستشــاري ملنظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا: الدكتــورة 
كارال فريســتمان

رئيس قسم البحث و التدريب: حمّمد املسريي
مدير االتصاالت االسرتاتيجية: تيم مولينو
الرسوم التوضيحية: دومينيكا أوزينسكا

التصميم الطباعي: مارك رشدان
الرتجمة: سوزان قازان

تيّســر إعــداد هــذا التقريــر بفضــل الشــراكة مــع وزارة اخلارجيــة األملانيــة، وبفضــل الدعــم اإلضــايف الــذي قّدمــه املركــز الــدويل للعدالــة االنتقاليــة بتيســرٍي 
مــن وزارة خارجيــة مملكــة هولنــدا . 

سلسلة أصوات الضحايا
يســتمّد عمــل منظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا جــذوره مــن نهــٍج مبنــّي علــى احلقــوق ومتمحــوٍر حــول الضحايــا: فنحــن ننطلــق مــن إمياننــا 
بــأّن عمليــات املشــاركة والسياســات كافــة يجــب أن تســتند إىل إطــار يقــوم علــى حقــوق اإلنســان ويضمــن إمكانيــة مشــاركة األفــراد واجملتمعــات احملّليــة 
مشــاركًة كاملــًة كجــزء أساســي مــن عيــش حيــاة كرميــة. ويجــب أن يكــون الليبيــون يف حمــور اجلهود املبذولــة لتعزيــز احرتام حقوق اإلنســان، واملســاءلة، 
وســيادة القانــون يف البــاد. فالضحايــا يحتّلــون مكانــًة أساســيًة كأصحــاب مصلحــة يف ليبيــا ويتمتعــون بوجهــات نظــر فريــدة. مــن هــذا املنطلــق، نقــوم 

بنشــر سلســلة أصــوات الضحايــا لتســليط الضــوء علــى وجهــات نظــر الضحايــا وعائاتهــم فيمــا يتعّلــق بالعدالــة االنتقاليــة وآليــات املســاءلة.
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1. مقّدمة

 7  2017 العامــن  يف  املبذولــة  اجلهــود  تــؤّد  مل  نفســه،  املنــوال  علــى 
و2019 8 يف حتقيــق النتائــج املرجــّوة.

ــى  ــً عل ــة هجوم ــة الليبي ــّلحة العربي ــّوات املس ــّنت الق ــل 2019، ش يف ابري
اإلرهــاب.  مكافحــة  بذريعــة  العاصمــة  الحتــال  حماولــٍة  يف  طرابلــس 
وتواصــل النــزاع املســّلح الــذي اندلــع بــن القــوات املســّلحة العربيــة 
الليبيــة واجملموعــات املســّلحة املواليــة حلكومــة الوفــاق الوطنــي حتــى 
يونيــو 2020 بعــد أن حظــي كّل مــن الطرفــن بدعــم اجلهــات الدوليــة يف 
انتهــاك لقــرار حظــر توريــد األســلحة الصــادر عــن جملــس األمــن التابــع 
ــة  ــن نتيج ــا املدني ــات الضحاي ــن مئ ــزاع ع ــفر الن ــد أس ــدة. وق ــأمم املتح ل
و  بالســكان.  املكتّظــة  املناطــق  يف  لأســلحة  العشــوائي  االســتخدام 
قــد ُقصفــت املستشــفيات، وســيارات اإلســعاف، واملــدارس، ومراكــز 
ــراف  ــل األط ــن قب ــوائية م ــات العش ــة الهجم ــارات ب نتيج ــاز واملط االحتج

يف الصــراع؛ وقــد ترقــى هــذه الهجمــات إىل جرائــم حــرب.9

و يف يونيــو 2020، انســحبت القــوات املســّلحة العربيــة الليبيــة بقيــادة 
»اتفــاق  علــى  التوقيــع  وجــرى  طرابلــس  ضواحــي  مــن  حفــرت  خليفــة 
تــام ودائــم« لوقــف إطــاق النــار بــن حكومــة الوفــاق الوطنــي والقــوات 
10.2020 ومّهــد وقــف إطــاق  23 أكتوبــر  الليبيــة يف  العربيــة  املســّلحة 
واســتئناف  أمميــة،  برعايــة  جديــدة  ســام  عمليــة  أمــام  الطريــق  النــار 
ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي الــذي كان قــد تأّســس يف ينايــر 11.2020 
تكــّون ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي مــن 75 عضــوًا ميّثلــون اجملتمــع 
الليبــي مبختلــف شــرائحه. وقــد مّت االتفــاق فيمــا بينهــم علــى خارطــة 
طريــق للتوّجــه بالبــاد إىل انتخابــات رئاســية وبرملانيــة،12 و مــا زال األعضــاء  
قدمــً  للمضــّي  الازمــة  الرئيســية  اجلوانــب  علــى  لاتفــاق  يجتمعــون 

بحكومــة الوحــدة الوطنيــة.

Ulf Laessing, ‘U.N. ends month-long Libya talks in Tunisia with� :7 أنظر
out proposing new date‘، رويرتز، 21 أكتوبر 2017.

Karim Mezran and Federica Saini Fasanotti, ‘Another confer� 8 أنظر: 
 21 األطلسي،  اجمللس   ،‘ence, another incomplete solution for Libya

.2019 نوفمرب 
9 "الهجمات العشوائية األخرية على املدنين واملستشفيات من قبل قوات 
مايو   18 ليبيا،  يف  العدالة  أجل  من  حمامون  حرب"،  جرائم  إىل  ترقى  قد  حفرت 
2020: https://www.libyanjustice.org/news�arabic/lhjmt�laashwy�y�lkh�
.  yr�aaly�lmdnyyn�w�lmstshfyt�mn�qbl�qwt�hftr�qd�trqy�ly�jry�m�hrb
الليبية  األطراف  بن  باالتفاق  ترحب  ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة     10
على وقف إطاق نار دائم على مستوى الباد مع النفاذ الفوري، 23 أكتوبر 2020، 

.https://bit.ly/3l1b416 الرابط:  عرب  متوفر 
يناير   19 ليبيا،  الدويل حول  ليبيا، مؤمتر برلن  11 بعثة األمم املتحدة للدعم يف 
https://unsmil.unmissions.org/berlin�international�conference�  ،2020

libya�19�january�2020. راجع القسم الثالث من هذا التقرير ملعلومات عامة 
حول مؤمتر برلن وعملية ملتقى احلوار السياسي الليبي.

الليبي،  السياسي  احلوار  ملتقى  ليبيا،  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة   12
https://  ،2020 "خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحّل الشامل"، نوفمرب 
unsmil.unmissions.org/sites/default/files/ lpdf_�_roadmap_final_

.arabic_0.pdf

شــهدت ليبيــا علــى مــّر العقــد املاضــي سلســلًة مــن األزمــات املمتــّدة 
املرتبطــة بالنــزاع املســلح، وانعــدام األمــن، واالنقســامات السياســية 
احلــاّدة، وضعــف احلوكمــة. وقــد تفاقمــت هــذه األزمــات يف ظــّل هيمنــة 
توريــد  حظــر  انتهكــت  التــي  اخلارجيــة  واجلهــات  املســّلحة  اجلماعــات 
األســلحة1 وعملــت علــى الرتويــج ملصاحلهــا اخلاصــة داخــل البــاد. ومّثلــت 
هــذه البيئــة أرضــً خصبــًة ســاهمت يف ارتــكاب  انتهــاكات حقــوق اإلنســان، 
مبــا فيهــا االحتجــاز التعّســفي، والتعذيــب، واالختفــاء القســري، والعنــف 
اجلنســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي.2 واســُتهدف النــاس 
ــة أو املتصــّورة، وبســبب  ــة الفعلي بســبب انتماءاتهــم السياســية والقبلي
ممارســتهم حلقهــم يف حريــة الــراي و التعبــري.3 و ارتكبــت ايضــً انتهــاكات 
املســلح،  النــزاع  مــن  املتتاليــة  الفــرتات  يف  اإلنســاين   الــدويل  القانــون 
وقــد اشــتملت علــى أعمــال القتــل خــارج نطــاق القضــاء، و االهجمــات 
العشــوائية يف املناطــق املأهولــة باملدنيــن، والهجمــات علــى الوحــدات 

ــكات.4 ــري املمتل ــب وتدم ــة، والنه الطبي

حــّل  إىل  للتوّصــل  ُســّجلت  قــد  عديــدة  حمــاوالٍت  أّن  صحيحــً  كان  وإن 
اخملتلفــة  املصالــح  بــن  التوفيــق  يف  تنجــح  مل  أّنهــا  إاّل  سياســي، 
املــدى  علــى  االســتقرار  حتقــق  ومل  األحيــان،  أغلــب  يف  واملتنافســة 
الطويــل. ففــي العــام 2015، أثمــرت املفاوضــات املدعومــة مــن األمم 
الوفــاق  وتأســيس حكومــة  الليبــي،5  السياســي  االتفــاق  عــن  املتحــدة 
الوطنــي بقيــادة فايــز مصطفــى الســّراج، إاّل أّن هــذه اجلهــود مل تنجــح يف 
توحيــد البــاد أو ضمــان اســتقرارها؛6 ومــع رفــض جملــس النــّواب االعــرتاف 
بحكومــة الوفــاق الوطنــي، تأّسســت حكومــة موازيــة يف طــربق. ونســجً 

1 جملس األمن التابع لأمم املتحدة، "التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعني 
بليبيا املنشأ عمًا بقرار جملس األمن رقم 2011( 1973("، وثيقة األمم املتحدة 

رقم S/2021/229، 8 مارس 2021.
املفوضية  مكتب  "حتقيق  املتحدة،  لأمم  التابع  اإلنسان  حقوق  جملس   2
السامية لأمم املتحدة حلقوق اإلنسان حول ليبيا: النتائج التفصيلية"، وثيقة 
األمم املتحدة رقم A/HRC/31/CRP.3، 23 فرباير 2016؛ املفوضية السامية 
حلقوق اإلنسان، "جتاوزات خلف القضبان: االحتجاز التعسفي وغري القانوين يف 

ليبيا،" أبريل 2018.
مدنيون   – األرض"  وجه  عن  "اختفوا  ليبيا:  الدولية،  العفو  منظمة  أنظر   3
خمتطفون يف ليبيا، 5 آب/أغسطس AI Index: MDE 19/2178/2015 ،2015؛ 
يف  اإلنسان  حقوق  "حالة   ،2020/2021 عام  تقرير  الدولية،  العفو  منظمة 

.151-154 ص.  بليبيا،  املتعّلق  الفصل  العامل"، 
املفوضية  مكتب  "حتقيق  املتحدة،  لأمم  التابع  اإلنسان  حقوق  جملس   4
السامية لأمم املتحدة حلقوق اإلنسان حول ليبيا: النتائج التفصيلية"، وثيقة 
 Sari أيضً  راجع   .2016 فرباير   A/HRC/31/CRP.3، 23 رقم  املتحدة  األمم 
Arraf, ‘The War Report’, Libya: A Short Guide on the Conflict, Gene�
https://www.geneva�academy.ch/ :متوفر عرب الرابط ،va Academy, 2017
joomlatools�files/docman�files/Lybia%20A%20Short%20Guide%20

.to%20the%20Conflict.pdf
األمم  وثيقة   ،)2259 )2015 رقم  القرار  املتحدة،  لأمم  التابع  األمن  جملس   5
املتحدة رقم UN Doc S/RES/2259 )2015)، 23 كانون األول/ديسمرب 2015.

6 بيان املمثل اخلاص لأمن العام مارتن كوبلر إىل جملس األمن – "السام يف 
الوحدة" 11 – ديسمرب 2015؛ بيان املمثل اخلاص لأمن العام مارتن كوبلر إىل 

جملس األمن، 2 مارس 2016.

https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_-_roadmap_final_arabic_0.pdf
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_-_roadmap_final_arabic_0.pdf
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_-_roadmap_final_arabic_0.pdf
https://www.libyanjustice.org/news-arabic/lhjmt-laashwy-y-lkhyr-aaly-lmdnyyn-w-lmstshfyt-mn-qbl-qwt-hftr-qd-trqy-ly-jry-m-hrb
https://www.libyanjustice.org/news-arabic/lhjmt-laashwy-y-lkhyr-aaly-lmdnyyn-w-lmstshfyt-mn-qbl-qwt-hftr-qd-trqy-ly-jry-m-hrb
https://unsmil.unmissions.org/berlin-international-conference-libya-19-january-2020
https://unsmil.unmissions.org/berlin-international-conference-libya-19-january-2020
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_-_roadmap_final_arabic_0.pdf
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_-_roadmap_final_arabic_0.pdf
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_-_roadmap_final_arabic_0.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Lybia%20A%20Short%20Guide%20to%20the%20Conflict.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Lybia%20A%20Short%20Guide%20to%20the%20Conflict.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Lybia%20A%20Short%20Guide%20to%20the%20Conflict.pdf
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ومــن غــري املفاجــئ أّن توقعــات الليبيــن حيــال ملتقــى احلــوار السياســي 
الليبــي قــد بــدت متفاوتــًة، فهنــاك تــرّدد ناجــم عــن جتربــة طويلــة عــن 
عمليــات احلــوار التــي ال تســفر عــن تغيــري دائــم. ولكــن، مــا زال األمــل موجودًا 
بــأن ينجــح ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي يف التوحيــد بــن املؤسســات 
املنقســمة وأن تــؤدي إىل حتســينات يف الوضــع يف ليبيــا يعــّد الليبيــون 
بأمــّس احلاجــة إليهــا يف حياتهــم اليوميــة، ال ســيما يف جمــاالت الســام، 

ــة. ــة، واملصاحل ــات، والعدال ــاد، واخلدم ــن، واالقتص واألم

علــى  أّن  والواضــح  جزئيــً.  وإن  التقــّدم،  بعــض  إحــراز  مّت  قــد  بالفعــل  و 
إذا  تشــاركيً  و  وشــموليً  يكــون   أن  الليبــي  السياســي  احلــوار  ملتقــى 
الــذي حققــه حتــى اآلن، وأن يشــرك  كان يريــد أن يســتفيد مــن الزخــم 
الليبيــن الذيــن لهــم مصلحــة يف العمليــة و يف حمّصلتهــا أيضــً. ولكــي 
وشــّفافة  فعالــة،  نتائــج  عــن  الليبــي  السياســي  احلــوار  ملتقــى  يثمــر 
ومشــروعة، فمــن املهــم أن يتمكــن جميــع الليبيــن مــن متابعــة العمليــة 
واملشــاركة فيهــا، ومــن ضمنهــم العــدد الكبــري مــن ضحايــا انتهــاكات 
القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الذيــن لديهــم 

مصلحــة رئيســية يف العمليــة.

و تنشــر منظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا هــذا التقريــر باعتبــاره 
األول مــن سلســلٍة تقاريــر تبحــث  الطــرق الفضلــى إلدمــاج وجهــات نظــر 
ــدويل اإلنســاين وخماوفهــم  ــون ال ــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان و القان ضحاي
يف اآلليــات املفعلــة يف ليبيــا. ويف هــذا التقريــر، تقــّدم حمامــون مــن أجــل 
ــي.  ــي الليب ــوار السياس ــى احل ــياق ملتق ــا يف س ــا أفكاره ــة يف ليبي العدال
ــاركة  ــياق املش ــه يف س ــام يؤّدون ــً دور ه ــن جميع ــده أّن للليبي ــا نعتق وم
نظرهــم  وجهــات  عــن  والتعبــري  الليبــي  السياســي  احلــوار  ملتقــى  يف 
وخماوفهــم حيــال القــرارات املتعّلقــة مبســتقبل البــاد. فإشــراك العامــة 
وهــي  السياســية  للعمليــات  واملشــروعية  الشــفافية  لبنــاء  وســيلة 

ــة. ــى الدميقراطي ــة عل ــة للمحافظ ضروري

ومــع األخــذ بعــن االعتبــار النطــاق الواســع النتهــاكات حقــوق اإلنســان 
يطــال  زال  مــا  الــذي  والتهميــش  اإلنســاين  الــدويل  القانــون  وجتــاوزات 
لضمــان  اليــوم  مطلوبــة  والهادفــة  اخلاصــة  اجلهــود  فــإّن  الضحايــا، 
مشــاركة الضحايــا بفعاليــة يف عمليــة ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي. 
وال شــّك أّن آراء الضحايــا وأصواتهــم لهــا دور فاعــل بصفتهــم أصحــاب 
مصلحــة رئيســين يف ليبيــا ولهــم وجهــات نظــر خاصــة حــول خمتلــف 
جوانــب احلــوار، ال ســيما حــول العــودة إىل العمليــة السياســية، وإصــاح 
الــدويل  القانــون  واحــرتام  واملــايل،  االقتصــادي  واإلصــاح  األمــن،  قطــاع 

اإلنســان. وحقــوق  اإلنســاين 
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2. املنهجية

أجرتــه  للليبيــن  هــادٍف  مســٍح  مــن  معلوماتــه  التقريــر  هــذا  يســتمّد 
حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا يف الفــرتة مــا بــن ينايــر وأبريــل 2021، 
النتهــاكات  كضحايــا  أنفســهم  يعّرفــون  ليبيــً   52 آراء  فيــه  اســُتطلعت 
احلــوار  ملتقــى  بشــأن  اإلنســاين،  الــدويل  القانــون  أو  اإلنســان  حقــوق 
ــاء  ــرى اللق ــد ج ــام. وق ــة الس ــال عملي ــم حي ــي وتطّلعاته ــي الليب السياس
وجهــً لوجــه مــع 11 شــخصً مــن الذيــن اســُتطلعت آرائهــم حــول ملتقــى 
26 مشــاركً عــن األســئلة عــرب  الليبــي، فيمــا أجــاب  احلــوار السياســي 

الهاتــف والبقيــة بواســطة الربيــد اإللكــرتوين.

وقــد أشــار أكــر مــن نصــف املســتجيبن أّنهــم ُأجــربوا علــى التشــّرد نتيجــة 
النــزاع و/أو انعــدام االســتقرار يف أجــزاء مــن البــاد. وكشــفت نســبة تفــوق 
ــاٍت  ــرار أو إصاب ــة أض ــاة نتيج ــوا ملعان ــم تعرض ــتجيبن انه ــن املس 60% م
ــاركن أّن  ــن املش ــن 33% م ــان. وأعل ــوق اإلنس ــاكات حق ــن انته ــة ع ناجم
أفــرادًا مــن عائلتهــم أو جمتمعاتهــم احملّليــة قــد تعّرضــوا لــأذى، ذلــك 
مــع العلــم أّن شــكل األذى األكــر انتشــارًا متّثــل يف تدمــري املمتلــكات 
(30%( يليــه الضــرر االقتصــادي أو االجتماعــي (16.33%(، واالختفاء القســري 
ــّراء  ــرون ج ــا اآلخ ــى الضحاي ــد عان ــفي (10%(. وق ــاز التعّس (14.3%( واالحتج

تعــّرض أحبائهــم للقتــل أو التعذيــب.

تــوّزع املســتجيبون بــن 48% مــن اإلنــاث و52% مــن الذكــور. ومــن بــن 
األشــخاص الذيــن اســُتطلعت آرائهــم 16 تــرتاوح أعمارهــم بــن 18 و29 عامــً، 
و17 شــخصً تــرتاوح أعمارهــم بــن 30 و39 عامــً وتســعة أشــخاص بــن 40 
و49 عامــً، وخمســة أشــخاص بــن 50 و59 عامــً وخمســة آخــرون بــن 
60 و69 عامــً. وقــد شــملت أكريــة األشــخاص الذيــن شــاركوا يف املســح 
ــن ذوي  ــن الليبي ــة م ــن كان البقي ــن يف ح ــرب الليبي ــل 52( الع ــن أص (42 م
ــة مــن التبــو  البشــرة الســمراء (تســعة( او أقليــات اخــري مــن ضمنهــم ثاث
وســتة ينحــّدرون مــن مدينــة تاورغــاء و واحــد مــن القريتليــن. ومن بــن الذين 
ُأجريــت معهــم املقابــات، ينحــّدر أحــد عشــر شــخصً مــن بنغــازي، وعشــرة 
مــن طرابلــس (مبــا يف ذلــك العزيزيــة، وقصــر بــن غشــري وأبــو ســليم(، 
ــرت،  ــن س ــة م ــة، وخمس ــن درن ــبعة م ــرة، وس ــن الكف ــخاص م ــتة أش وس
وواحــد مــن بنــي وليــد وســتة مــن ســبها وســتة آخــرون مــن تاورغــاء. ومــن 
بينهــم مســتجيبون عّرفــوا عــن أنفســهم علــى أنهــم مــن الــزوي، والورفلــة، 
والعريبــات، واألهــايل، واحلمــري، واألوجلــة، والشــاعري، والطــوارق، والعبيــدي، 

ــة، وســرت. ــة، ومعــدان، وماجــر، والقذاذفــة، وترهون والتبــو، وتواجــري درن

ــتند  ــي، يس ــي الليب ــوار السياس ــى احل ــق مبلتق ــح املتعّل ــب املس وإىل جان
ــة  ــر أيضــً إىل مســٍح أوســع نطاقــً أجرتــه حمامــون مــن أجــل العدال التقري
يف ليبيــا يف الفــرتة مــا بــن 1 أكتوبــر 2020 و31 ينايــر 2021، وتنــاول وجهــات 
ــق  ــاملسح املتعّل ــه بـ ــار إلي ــاءلة (يش ــة واملس ــول العدال ــن ح ــر الليبي نظ
بوجهــات النظــر( .13 تطــّرق املســح إىل وجهــات نظــر األفــراد حيــال العدالــة، 

حول  مفّصل  تقرير  بإصدار  ليبيا  يف  العدالة  أجل  من  حمامون  ستقوم   13
.2021 عام  يف  واملساءلة  العدالة  حيال  الليبين  نظر  وجهات 

و  باملســاءلة،  يتعّلــق  فيمــا  وأولوياتهــم  واالعتــذارات،  العفــو،  وقوانــن 
احلقيقــة، وجــرب الضــرر. وقــد ُبنــي املســح علــى اســتطاع آراء 349 ليبيــً، 
ــة.   ــة االنتقالي ــً يف العدال ــً متخّصص ــريًا ليبي ــع 36 خب ــة م ــات مفصل ومقاب
وقــد شــّكل 349 مســتجيبً عينــًة متســاويًة تقريبــً مــن الرجــال والنســاء، 
مــن خمتلــف األعمــار واخللفيــات، شــملت موظفــن يف اخلدمــة املدنيــة، 
اإلنســان،  حقــوق  عــن  ومدافعــن  املــدين،  اجملتمــع  يف  وناشــطن 
ورجــال  الطبيــة،  الطواقــم  وأفــراد  وصحفيــن،  وحمامــن،  ومعّلمــن، 
ــري  ــدٍد صغ ــٍة إىل ع ــااًل إضاف ــزل، وعّم ــات من ــً، ورّب ــال، وطّاب ــّيدات أعم وس

ــي.  ــاع األمن ــؤولن يف القط ــن املس م

ــن  ــع الذي ــا جلمي ــن امتنانه ــا ع ــة يف ليبي ــل العدال ــن اج ــون م ــرب حمام تع
ــن  ــض م ــة بع ــب هوي ــد مت حج ــر، و ق ــذا التقري ــات يف ه ــاهموا مبعلوم س
حلمايــة  ذلــك  و  املقابــات،  وتواريــخ  أماكــن  وكذلــك  مقابلتهــم  متــت 
ســامتهم الشــخصية يف ســياق قــد يكــون فيــه بعــض املســتجيبن 
مســتهدفن وقــد يتعرضــوا لهجــوم مــن قبــل جهــات حكوميــة وغــري 

حكوميــة يف جميــع أنحــاء البــاد.
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3. معلومات عامة حول مؤمتر برلن وملتقى احلوار 
السياسي الليبي

يف ســياق املبــادرات العديــدة التــي تأّسســت لدعــم ليبيــا يف عمليــة 
ــد  ــر 2020. وق ــن األول يف 19 يناي ــر برل ــد مؤمت ــي، ُعق ــّول الدميقراط التح
ــه  ــدويل يف دعم ــع ال ــد اجملتم ــدة يف توحي ــاعدة األمم املتح ــم ملس ُصّم
ــز لعمليــة سياســية يقودهــا الليبيــون  حلــّل ســلمّي لأزمــة الليبيــة و تعزي
و  املســلح  النــزاع  إنهــاء  شــأنها  مــن  ويكــون  مبقاليدهــا،  وميســكون 
حتقيــق الســام الدائــم.14 ودعمــت اســتنتاجات مؤمتــر برلــن األول مقاربــًة 
شــاملًة  يف دعــم  وقــف إطــاق النــار، وحظــر توريــد األســلحة، والعــودة إىل 
العمليــة السياســية، وإصــاح قطــاع األمــن، واإلصــاح االقتصــادي واملــايل، 

ــان.15 ــوق اإلنس ــاين وحق ــدويل اإلنس ــون ال ــرتام القان واح

وقــد دعــم جملــس األمــن التابــع لــأمم املتحــدة اســتنتاجات مؤمتــر برلــن 
األول يف قــراره رقــم 2510 (2020(.16 ومّهــدت اللقــاءات التشــاورية مــع 
الدوائــر الليبيــة و اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي وقعتــه األطــراف الليبيــة 
يف 23 أكتوبــر 2020 لتكثيــف احلــوار حــول اســتنتاجات املؤمتــر وأنشــطة 

املتابعــة.

األول،  برلــن  مؤمتــر  إطــار  يف  املبذولــة  اجلهــود  متابعــة  ســياق  ويف 
ســعت بعثــة األمم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا إىل إعــادة تنشــيط ملتقــى 
احلــوار السياســي الليبــي الــذي كان قــد تأّســس يف ينايــر 2020 ولكــن مل 
ُيفّعــل كمــا ينبغــي. فقامــت بتيســري اجلولــة األوىل مــن احملادثــات بــدءًا مــن 
7 نوفمــرب 2020 ولغايــة 15 منــه يف تونــس. وقــد جمعــت بــن 75 مشــاركً 
ليبيــً ميّثلــون خمتلــف شــرائح اجملتمــع الليبــي. ويف أثنــاء امللتقــى، مّت 
ــات الوطنيــة املزمــع انعقادهــا يف  االتفــاق علــى خارطــة طريــق17 لانتخاب
24 ديســمرب 2021. كمــا مّت االتفــاق أيضــً علــى احلاجــة إىل بنــاء التوافــق 
علــى إطــار حكــم موّحــد، وتوحيــد املؤسســات الوطنيــة وإصــاح الســلطة 

ــة، وغــري ذلــك. التنفيذي

وامتــّدت اجلولــة الثانيــة مللتقــى احلــوار السياســي الليبــي علــى سلســلٍة 
مــن االجتماعــات يف شــهري نوفمــرب وديســمرب 2020. وقــد اتفــق أعضــاء 
ــاد  ــى اعتم ــاءات عل ــذه اللق ــاء ه ــي يف أثن ــي الليب ــوار السياس ــى احل ملتق
ــم  ــع اختياره ــر 2021، وق ــة. ويف فرباي ــة مؤقت ــلطة تنفيذي ــن س ــة لتعي آلي
وانتخبــوا  للــوزراء،  رئيســً  الدبيبــة  حمّمــد  احلميــد  عبــد  الســّيد  علــى 

موجهة  يناير   22 يف  مؤرخة  "رسالة  املتحدة،  لأمم  التابع  األمن  جملس   14
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم ألملانيا لدى األمم املتحدة"، وثيقة 
مؤمتر  املرفق:   ،2020 يناير   22  ،63/UN Doc S/2020 رقم  املتحدة  األمم 

.)2020 يناير   19) املؤمتر  استنتاجات  بليبيا،  املعني  برلن 
15 املرجع نفسه.

16 وثيقة األمم املتحدة رقم UN Doc S/RES/2510 (2020)، 12 فرباير 2020.
17 بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، ملتقى احلوار السياسي الليبي، "خارطة 
https://unsmil.  ،2020 نوفمرب  الشامل"،  للحّل  التمهيدية  للمرحلة  الطريق 
.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_�_roadmap_final_arabic_0.pdf

أعضــاء اجمللــس الرئاســي مــن ثاثــة أعضــاء هــم الســّيد حممــد يونــس 
ــوب  ــن جن ــوين (م ــى الك ــّيد موس ــً، والس ــا( رئيس ــرق ليبي ــن ش ــي (م املنف
ليبيــا( والســيد عبــد اهلل حســن الــايف (مــن غــرب ليبيــا( لقيــادة ليبيــا 
ــارس 2021، و  ــمرب 2021. ويف 10 م ــة يف 24 ديس ــات الوطني ــو االنتخاب نح
وافــق الربملــان علــى حكومــة وحــدة وطنيــة برئاســة رئيــس الــوزراء عبــد 

ــة. ــد دبيب احلمي

وانعقــد مؤمتــر برلــن الثــاين حــول ليبيــا باســتضافة وزيــر اخلارجيــة األملــاين 
ــة  ــش، وبعث ــو غوتريي ــدة أنطوني ــأمم املتح ــام ل ــن الع ــاس، واألم ــو م هايك
األمم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا يف 23 يونيــو 2021. وأعــاد املؤمتــر التأكيــد 
علــى االلتــزام التــام مــن جانــب اجملتمــع الــدويل بالعمليــة السياســية التــي 
يقودهــا الليبيــون وميســكون مبقاليدهــا وتتوّلــى تيســريها األمم املتحــدة، 
ــا واســتقالها وســامة  ــات 24 ديســمرب وســيادة ليبي ــك انتخاب مبــا يف ذل

أراضيهــا ووحدتهــا الوطنيــة.18

ــي  ــي الليب ــوار السياس ــى احل ــة مللتق ــات إضافي ــاد اجتماع ــل انعق ويتواص
2021 ونقاشــات  26 و27 مايــو  اجتمــاع عقــد يف  ذلــك  وجلانــه مبــا يف 
األســاس  مناقشــة  أجــل  مــن   2021 يوليــو   1 إىل  يونيــو   28 مــن  عامــة 
الدســتوري املقــرتح لانتخابــات الربملانيــة والرئاســية التــي مــن املقــّرر أن 
ــل إىل  ــاع وص ــر أّن االجتم ــر بالذك ــن اجلدي ــمرب 2021. وم ــري يف 24 ديس جت

ــدد. ــذا الص ــرار به ــاذ ق ــن دون اتخ ــه م خواتيم

متوفر   ،2021 يونيو   23 املؤمتر،  استنتاجات  ليبيا:  حول  الثاين  برلن  مؤمتر   18
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/berlin_2_ الرابط:  عرب 
conference_conclusions_�_draft_3.1_�_ar_translation_unsmil_final.pdf

https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_-_roadmap_final_arabic_0.pdf
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_-_roadmap_final_arabic_0.pdf
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/berlin_2_conference_conclusions_-_draft_3.1_-_ar_translation_unsmil_final.pdf
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/berlin_2_conference_conclusions_-_draft_3.1_-_ar_translation_unsmil_final.pdf
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4. النتائج

املعرفة مبلتقى احلوار السياسي الليبي
الهادفــة جلميــع  الفعالــة و  الكاملــة،  أّن املشــاركة  مّمــا ال شــّك فيــه 
الليبيــن يف النشــاطات املتعّلقــة بالتحــّول الدميقراطــي، وحــّل النزاعــات، 
وبنــاء الســام هــي شــرط أساســي ومســبق لنهايــة ناجحــة لأزمــة. ومــن 
ــم  ــك، وتدع ــرتف بذل ــاين تع ــن األول والث ــري برل ــات مؤمت ــوم أّن خاص املعل
جهــود املمثــل اخلــاص لأمــن العــام يف ذلــك الوقــت لتيســري إشــراك 
ــي  ــع الليب ــاف اجملتم ــف أطي ــن خمتل ــات19 م ــاء والفتي ــن النس ــرب م ــدد أك ع

يف العمليــة السياســية واملؤسســات العامــة.20

أّنهــم علــى علــم  75% مــن املشــاركن يف املســح  وقــد ذكــر قرابــة 
مبلتقــى احلــوار السياســي الليبــي، وهــو أمــر إيجابــي عمومــً. غــري أّن أقــّل 
مــن النصــف فقــط يفهمــون أهــداف امللتقــى ونســبة أقــّل (15 مــن أصــل 
52( لديهــم فهــم حــول أنــواع القضايــا التــي تتــّم مناقشــتها يف امللتقــى. 
اشــراك  او  وهدفهــا  النقاشــات  بطبيعــة  اإلحاطــة  عــدم  أّن  شــّك  وال 
الليبيــن يف هــذه النقاشــات حتــول دون متابعتهــا مــن قبــل األفــراد، ودون 
متّكننهــم مــن تكويــن آراء بشــأنها فيمــا يتعّلــق مبــدى تلبيــة احتياجاتهــم.

ــى  ــون عل ــار ويبق ــا األخب ــن خاله ــون م ــمع الليبي ــي يس ــائل الت ــّد الوس وتع
اطــاع باجملريــات احلاليــة مهمــًة بالنســبة إىل األشــخاص الذيــن يســعون 
ــن  ــر م ــي. فأك ــي الليب ــوار السياس ــى احل ــول ملتق ــات ح ــر املعلوم إىل نش
التواصــل  وســائل  يســتخدمون  أنهــم  أّكــدوا  املســتجيبن  مــن   %60
ــي  ــوار السياس ــى احل ــول ملتق ــات ح ــى املعلوم ــول عل ــي للحص االجتماع
ــون (%32(  ــار عــرب التلفزي الليبــي، يف حــن تتلقــى نســبة أقــل منهــم األخب
ويــزور آخــرون مواقــع األمم املتحــدة اإللكرتونيــة. ويبقــى عــدد قليــل مّمــن 

ــاس. ــن كام الن ــة أو م ــرب اإلذاع ــار ع ــون األخب يتابع

وقــد أشــارت األكريــة الســاحقة مــن املســتجيبن (أكــر مــن 80%( أّنهــم 
يتمنــون احلصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن امللتقــى. وعّبــروا عــن 
رغبتهــم يف معرفــة املزيــد مــن التفاصيــل، فأشــار البعــض إىل الرغبــة 
العمليــة الختيــار مندوبــي امللتقــى، وكيفيــة  يف معرفــة املزيــد حــول 
املشــاركة يف العمليــة، واإلطــار الزمنــي لاســتفتاء الدســتوري والعمليــة 
السياســية وكيفيــة حــّث احلكومــة علــى التقّيــد بالتزاماتهــا. ورغــب آخــرون 
اإلنســان. فعلــى  انتهــاكات حقــوق  عــن  مــن املعلومــات  بتلقــي مزيــد 
ســبيل املثــال، متّنــى هــؤالء األشــخاص معرفــة مصــري اخملتفــن وضحايــا 
ــا ســيحصلون علــى وســائل انتصــاف عّمــا  االنتهــاكات ومــا إذا كان الضحاي
تعّرضــوا لــه مــن أذى وأرادوا معرفــة مــا إذا كان مــن املمكــن منــع مرتكبــي 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن الفــوز او التعيــن باملناصــب العامــة.

النقاشات  عن  واالستبعاد  التهميش  واجهت  اجملتمع  من  كشرائح   19
الباد. يف  السياسية 

20 مؤمتر برلن حول ليبيا، خاصات املؤمتر (رقم 13( الفقرة 27؛ مؤمتر برلن 
الثاين حول ليبيا: خاصات املؤمتر (رقم 7(.

ــا  ــم يف ليبي ــدة للدع ــة األمم املتح ــد لبعث ــن املفي ــون م ــك، يك ــًة لذل ونتيج
وغريهــا مــن اجلهــات التــي يهّمهــا نشــر املعلومــات للعامــة حــول عمليــة 
ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي نشــر معلومــات مســتمرة و بتفاصيــل 
اكــر عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي ومــن خــال املواقــع اإللكرتونيــة. 
ففــي الوقــت الراهــن، تتــاح املعلومــات علــى موقــع بعثــة األمم املتحــدة 
علــى  تقتصــر  املعلومــات  فــإّن  عامــة،  نبــذة  ولكنهــا  ليبيــا  يف  للدعــم 
النشــرات الصحفيــة الصــادرة عــن البعثــة فقــط. وبالتــايل، يكــون مفيــدًا 
عــن  التفاصيــل  مــن  مبزيــد  تشــرح  إضافيــة  عامــة  معلومــات  تقــدمي 
ــرز  ــذي ُأح ــّدم ال ــي والتق ــدول الزمن ــا، واجل ــرض منه ــة والغ ــة العملي طبيع
تتــاح  أن  املهــم  مــن  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  اخملتلفــة.  املســارات  حــول 
للليبيــن إمكانيــة التعليــق، وطــرح األســئلة والتعبــري عــن وجهــات نظرهــم 
و خماوفهــم. وبالتــايل، فــإّن املوقــع التفاعلــي سيســهم إىل حــّد كبــري يف 

حتقيــق أهــداف املشــاركة العامــة.

وجهات نظر الضحايا حيال ملتقى احلوار 
السياسي الليبي

ُســئل املســتجيبون عــن األولويــات التــي ينبغــي ألعضــاء ملتقــى احلــوار 
السياســي الليبــي الرتكيــز عليهــا برأيهــم.  فكانــت األولويــة تقــدمي مصالــح 
ليبيــا علــى جميــع املصالح الشــخصية والقبليــة أو اإلقليميــة؛ ورأوا أّن عمل 
ــاز،  ــداء االنحي ــع أعضــاؤه الفرصــة بإب امللتقــى مهــم جــدًا وال يجــب أن يضّي
وعّبــر كثــريون عــن قلقهــم مــن احتمــال أن تتعــّرض العمليــة للفســاد. 
وتعــزى ردود الفعــل تلــك إىل انعــدام ثقــة الليبيــن عمومــً باملؤسســات 
السياســية.21 وقــد أشــار حــواىل النصــف مــن املشــاركن (48%( إىل أّنهــم ال 
يعتقــدون أّن السياســين يأخــذون مصاحلهــم بعــن االعتبــار وبــدت نســبة 

ــا السياســين ودوافعهــم. 38% منهــم غــري واثقــن حيــال نواي

وكان املســتجيبون واضحــن أيضــً مؤّكديــن أّن ملتقــى احلــوار السياســي 
الليبــي يجــب أن ال يوّجــه فقــط باالعتبــارات املباشــرة أو القصــرية األجــل بــل 
أيضــً واألهــم هــو فهمهــم ملــدي تأثــري القــرارات التــي ســيتخذونها اليــوم 
علــى األجيــال املســتقبلية. وعلــى حــّد مــا قــال أحدهــم: »نحتــاج نــاس وآراء 
ــا  ــد ليبي ــة توحي ــات امللّح ــن األولوي ــً ضم ــتجيبون أيض ــدة.« ورأى املس جدي
وتوحيــد املؤسســات مبــا يف ذلــك املؤسســة العســكرية. وحّثــوا أعضــاء 
ــعب إىل  ــة الش ــيان حاج ــدم نس ــى ع ــي عل ــي الليب ــوار السياس ــى احل ملتق
ــة يحكمهــا  ــم الســابقة وإىل دول ــة عــن اجلرائ األمــن والســامة، وإىل العدال

القانــون وإىل اقتصــاد فعــال.

ــن  ــى كّل م ــن امللتق ــتبعد ع ــأن يس ــًة ب ــًة واضح ــتجيبون رغب ــدى املس وأب
ــّد  ــك إىل ح ــق ذل ــد اتس ــا. وق ــارك فيه ــة أو ش ــّبب يف األزم ــه دور تس كان ل
ــة  ــد مناقش ــي عن ــي الليب ــوار السياس ــى احل ــراه ملتق ــت أج ــع تصوي ــا م م
معايــري الرتشــح للســلطة التنفيذيــة املؤقتــة املكّلفــن بتوجيــه البــاد 

 Anas El Gomati, ‘How can Libya achieve “Good Governance”,’ 21 أنظر
Sadeq Institute, 9 August 2013



9 سلسلة اصوات الضحايا: ملتقى احلوار السياسي الليبي

إىل انتخابــات ديســمرب 2021. وقــد صــّوت وقتئــٍذ 64% مــن األعضــاء لصالــح 
معيــار مينــع أصحــاب املناصــب احلكوميــة أو العســكرية منــذ العــام 2014 
ــار هــو  ــة وقتهــا إلقــرار هــذا املعي مــن الرتشــح. و كانــت النســبة املطلوب
75% مــا يعنــي أّنــه مل يتــّم إدراج املعيــار ولكّنــه دّل علــى عــدد هــام ضمــن 

ــر عنهــا املســتجيبون. امللتقــى اتســق مــع اآلراء التــي عّب

االنتخابات
رأت أكريــة املشــاركن (84%( أّن االنتخابــات أولويــة هامــة بالنســبة إىل 
ــً.  ــن جميع ــاب لليبي ــق االنتخ ــح ح ــادة من ــدة وإع ــة موح ــال إىل حكوم االنتق
2021 أن تســهم يف  24 ديســمرب  كمــا ميكــن لانتخابــات املقــّررة يف 
ــد مــن  ــذي يزي ــز وحــدة املؤسســات الوطنيــة ومشــروعيتها، األمــر ال تعزي

فعاليتهــا وكفاءتهــا.

التــي يجــب  نــوع االنتخابــات  بــدا املســتجيبون منقســمن حيــال  ولكــن 
أن ُتعطــى األولويــة، فقــد رأى النصــف منهــم أّن األولويــة يجــب أن تكــون 
ــة  ــات الرئاســية والربملانيــة، يف حــن أعطــى النصــف اآلخــر األولوي لانتخاب
لاســتفتاء الدســتوري. وقــد يكــون ســبب هــذا التفــاوت يف وجهــات النظــر 
نتيجــة عــدم الوضــوح حــول عاقــة النقاشــات على مســودة الدســتور (التي 
2017 ومل تطــرح للتصويــت بعــد( بالعمليــة االنتقاليــة  أجنــزت يف العــام 
مــن أجــل التوّصــل إىل أســاس دســتوري ســليم إلجــراء االنتخابــات. ويف 
ــات.22  ــاب يف التوافــق حــول اإلطــار الدســتوري لانتخاب ــاك غي احلقيقــة، هن
ومــا زالــت هــذه املســألة حمــّط جــدال، خصوصــً ان هنــاك فئــة تدفــع 
باملضــّي قدمــً بإجــراء االنتخابــات حتــت أي ظــرف. وقــد رأى قرابــة 31% مــن 
املســتجيبن أّن االتفــاق علــى الدســتور أو التعديــل الدســتوري مــن شــأنه 
أن يشــّكل شــرطً مســبقً أساســيً إلجــراء االنتخابــات. ورّكــز آخــرون علــى 

ــة. ــة االنتخابي ــول العملي ــي ح ــر الوع ــة إىل نش احلاج

إىل جانــب املعايــري الدســتورية لانتخابات، شــّدد املســتجيبون علــى أهمية 
أن تكــون االنتخابــات حــّرًة ونزيهــًة. ولكــي تتســم االنتخابــات بالشــمولية، 
وتكــون متثيليــًة ونزيهــًة وذات مصداقيــة، يجــب أن تتــّم يف بيئــٍة آمنــٍة، 
وحمايــدٍة وســلمية تتمتــع بالشــمولية وال تهمــل أّي طــرف.23 وقــد شــّدد 
بيئــة  تعزيــز  علــى  باســتباقية  العمــل  إىل  احلاجــة  علــى  املســتجيبون 
ــات. واألمــر ال يحــدث بصــورٍة تلقائيــة. ويف هــذا  ــة لانتخاب شــمولية ومؤاتي
الصــدد، يبقــى املهــم هــو حتســن الظــروف األمنيــة »وإتاحــة املســاحة 
خارجهــا  او  ليبيــا  داخــل  ســواء  السياســية  واحلــركات  لأحــزاب  الازمــة 
وإفســاح اجملــال أمــام املشــاركة الهادفــة ومتثيــل املــرأة والشــباب 

22 جمموعة األزمات الدولية، ليبيا تقلب الصفحة، تقرير 222/ الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، 21 مايو 2021.

23 املاحظات اخلتامية للمبعوث اخلاص لأمن العام إىل ليبيا يان كوبيتش يف 
https:// ،2021 االجتماع االفرتاضي مللتقى احلوار السياسي الليبي يف 27 مايو
unsmil.unmissions.org/closing�remarks�special�envoy�secretary�
general�libya�j%C3%A1n�kubi%C5%A1�lpdf�virtual�meeting�27�

.may�2021

إىل نشــر  احلاجــة  إىل  أشــار املســتجيبون  وقــد  الثقافيــة.«24  واملكّونــات 
الوعــي حــول أهميــة االنتخابــات واحلاجــة إىل احــرتام تعّدديــة وجهــات النظــر. 
ويتســق ذلــك مــع وجهــات نظــر منظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف 
ليبيــا حــول مــا ميكــن القيــام بــه مــن أجــل التحضــري لانتخابــات،25 ومــع اآلراء 

ــان.26 ــوق اإلنس ــات حق ــن منظم ــا م ــر عنه املعّب

باإلضافــة إىل ذلــك، يتبّيــن مــن خــال املســح املتعّلــق بوجهــات النظــر، أّن 
ــارك  ــخص يش ــى أّن أّي ش ــّددوا عل ــد ش ــتجيبً ق ــل 349 مس ــن أص 340 م
يف االنتهــاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين، ســواء 
ــر  ــب أن يحظ ــام 2011، يج ــذ الع ــذايف أو من ــام الق ــاء نظ ــك اثن ــت كان ذل حت
مــن الرتّشــح النتخابــات ديســمرب 2021. وقــد شــرح املســتجيبون أّن هــذا 
العدالــة، وســيادة  الشــرط أساســي وضــروري ملســتقبٍل قائــم علــى 

القانــون، والســام.

الوحــدة  الضــروري حلكومــة  أّنــه مــن  ويف اخلتــام، أشــار املســتجيبون 
الوطنيــة أن تخضــع ملســاءلة الليبيــن حتــى جتــري االنتخابــات وفــق مــا هــو 

مقــّرر يف 24 ديســمرب 2021.

األمن والسام
تشــّدد خاصــات مؤمتــر برلــن الثــاين حــول ليبيــا علــى احلاجــة إىل معاجلــة 
الوضــع األمنــي الصعــب يف البــاد، وهــي تســّلط الضــوء علــى أهميــة 
توحيــد مؤسســات األمــن القومــي الليبــي والشــرطة واجليــش، وتســريح 
اجملموعــات املســّلحة ونــزع أســلحتها وانســحاب جميــع القــوات األجنبيــة 

ــا بــدون أّي تأخــري.27 واملرتزقــة مــن ليبي

ويتوافــق الرتكيــز علــى احلاجــة إىل معاجلــة الوضــع األمنــي مــع اآلراء التي عّبر 
ــام  ــاب الس ــً إىل أّن غي ــم تقريب ــاروا جميعه ــد أش ــتجيبون. فق ــا املس عنه
واألمــن يؤّثــر علــى حياتهــم اليوميــة؛ وقــد ذكــر 94% منهــم إىل أّن هــذا األمــر 
ــب  ــع جوان ــى جمي ــن عل ــان تهيم ــدام األم ــاعر انع ــري. فمش ــكٍل كب ــر بش يؤّث
ــة  ــات الوطني ــر املؤسس ــام تطوي ــً أم ــً هام ــّكل عائق ــا وتش ــاة يف ليبي احلي
الفعالــة واســتدامة أي عمليــة حتــّول دميقراطــي. كمــا عّبــر املســتجيبون 
أيضــً عــن خماوفهــم حيــال  انعــدام األمــن يف جمموعــٍة متنّوعــٍة مــن 
انتخابــات  إلجــراء  مســبق  شــرط  أّنــه  علــى  األمــن  فُيفهــم  الســياقات. 
ــة  ــإّن جترب ــم. ف ــبة إليه ــة بالنس ــة الوطني ــن املصاحل ــة ولتأم ــّرة ونزيه ح
انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا الســلطات، وادمــاج امليليشــيات 

ــن. ــدام األم ــاعر انع ــن مش ــّزز م ــا تع ــمية كّله ــن الرس ــزة األم ــن أجه ضم

يان كوبيتش  ليبيا  إىل  العام  للمبعوث اخلاص لأمن  االفتتاحية  24 املاحظات 
مايو   26 يف  الليبي  السياسي  احلوار  مللتقى  االفرتاضي  االجتماع  يف 
Https://Unsmil.Unmissions.Org/Opening�Remarks�Special�،2021
Envoy�Secretary�General�Libya�J%C3%A1n�Kubi%C5%A1�Lpdf�

.Virtual�Meeting�26�May�2021
25  حمامون من أجل العدالة يف ليبيا، "7 أمور الزم إجنازها يف 7 أشهر: خارطة 
https://www.libyanjustice.org/lfjl� ،"طريق لانتخابات حترتم حقوق اإلنسان

libya�roadmap�to�elections�7�things�to�do�in�7�months�ar
الصحافة  حرية  "ليبيا"  اإلنسان،  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  مثًا  أنظر   26
https://cihrs.org/libya� ،2021 هي الطريق إىل انتخابات حرة ونزيهة، 15 أبريل

./press�freedom�is�the�path�to�free�and�fair�elections
27 مؤمتر برلن الثاين حول ليبيا: خاصات املؤمتر (رقم 17(، الفقرات 5، 31 و32.
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ــان  ــدام األم ــتجيبون بانع ــعر املس ــي تش ــداث الت ــا أو األح ــمل القضاي وتش
أيضــً انتشــار ارتــكاب اجلرائــم بــدون مســاءلة للمســئولن عــن ارتــكاب 
واالختفــاء  والتحــّرش  اخلطــف،  عمليــات  ذلــك  يف  مبــا  اجلرائــم،  هــذه 
القســري، والتشــريد القســري، وانتشــار الســاح، واجملموعــات املســّلحة 
املســتجيبون  حــدد  املقابــل،  يف  القانــون.  ســيادة  فــوق  تبقــى  التــي 
ــاح  ــي إص ــان و ه ــراد باألم ــاس األف ــن إحس ــّزز م ــي تع ــة الت ــل الثاث العوام
املصاحلــة  مبــادرات  ودعــم  القانــون،  ســيادة  وتعزيــز  األمــن،  قطــاع 
والعدالــة االنتقاليــة، وكذلــك توحيــد احلكومــة ونــزع أســلحة امليليشــيات. 
حقــوق  انتهــاكات  لضحايــا  بالنســبة  أّنــه،  علــى  األولويــات  هــذه  وتــدّل 
اإلنســان، فــإّن األمــن مفهــوم متعــّدد الوجــوه، أوســع نطاقــً مــن الســامة 

اجلســدية أو غيــاب النــزاع املســّلح يف البــاد.

وقــد شــعر العــدد األكــرب مــن املســتجيبن (63%( أّن مبقدورهــم التحــدث 
بأمــان عــن ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي والقضايــا السياســية األخــرى 
ــر علــى البــاد. أمــا الذيــن مل يشــعروا باألمــان أو مل يكونــوا واثقــن  التــي تؤّث
بســبب  االنتقاميــة  لأعمــال  التعــّرض  يخشــون  فكانــوا  ســامتهم  مــن 
ــا  ــن م ــم واثق ــد منه ــن العدي ــية.28 ومل يك ــم السياس ــن آرائه ــم ع تعبريه
الــذي ميكــن أن يشــعرهم مبزيــد مــن األمــان؛ فقــد خّيــم الشــعور بانعــدام 
األمــان لدرجــة أّن املســتجيبن مل يجــدوا طريقــًة واضحــًة للخــروج مــن 

هــذا املــأزق.

وشــرح العديــد منهــم أّنهــم ال يشــعرون باألمــان الــكايف لإلبــاغ عــن وقــوع 
جرميــة إىل الســلطات. ومثلمــا هــي حــال األشــخاص الذيــن مل يشــعروا 
مــن  اخلــوف  فــإّن  السياســية،  نظرهــم  وجهــات  عــن  للتعبــري  باألمــان 
املشــاركة يف نظــام العدالــة ينبــع هــو اآلخــر مــن اخلــوف مــن االنتقــام، 
الدولــة  يف  املســؤولن  وتــوّرط  املســّلحة  اجملموعــات  وجــود  ومــن 
باألنشــطة اجلرميــة، وغيــاب املســاءلة (األمــر الــذي يجعــل أّي خماطــر 

أمنيــة ال تســتحق االهتمــام(.

العدالة واملصاحلة
العدالــة  نظــام  حيــال  الشــديد  قلقهــم  عــن  املســتجيبون  عّبــر  كمــا 
ــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون  وقدرتــه علــى إحقــاق حقــوق ضحاي
مشــاكل  وتشــمل  مرتابطــًة  اخملــاوف  هــذه  وتعتــرب  اإلنســاين.  الــدويل 
لبعــض اجملموعــات ال ســيما تلــك التــي تواجــه التهميــش أو التمييــز، مــن 
ــفافية  ــل بش ــة يف العم ــام العدال ــل نظ ــة؛ وفش ــول إىل العدال ــل الوص أج
واســتقالية وبــدون حتّيــز؛ وغيــاب اخلدمــات املائمــة لضحايــا اجلرميــة 

وعــدم تّوفــر ســبل االنتصــاف للضحايــا.

ويؤمــن حــواىل 80% مــن املســتجيبن أّن بعــض اجملموعــات تتمتــع بقــدرة 
أقــّل علــى الوصــول إىل العدالــة مقارنــًة مبجموعــات أخــرى. ويــرّد ذلــك مــن 
بــن جملــة أســباب أخــرى إىل التمييــز والقبليــة، فيمــا تشــمل اجملموعــات 

التــي تواجــه التهميــش بشــكٍل خــاص النســاء واألشــخاص املشــّردين.

بانعدام  الشعور  عليهم  يغلب  الذين  املستجيبن  من  األكرب  العدد  ينحدر   28
األعمال  من  اخلوف  نتيجة  الليبي  السياسي  احلوار  ملتقى  حيال  األمان 

ليبيا. شرق  من  االنتقامية 

عــن  لإلبــاغ  الــكايف  باألمــان  املســتجيبن  مــن   %44 حــواىل  يشــعر  وال 
جرميــة إىل الســلطات أو املشــاركة يف اإلجــراءات القانونيــة. ويقلــق األفــراد 
ــا  ــة الضحاي ــال حلماي دائمــً مــن األعمــال االنتقاميــة ومــن غيــاب نظــام فّع
والشــهود الذيــن يبّلغــون عّمــا يتعّرضــون لــه. ينبغــي تقــدمي الدعــم لضحايــا 
اجلرميــة وحمايتهــم مــن األعمــال االنتقاميــة، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات 
اخلاصــة لضحايــا اجلرائــم احلساســة مــن قبيــل جرائــم االغتصــاب واجلرائــم 
ــتجيبن: نحتــاج »طريقــة آمنــة  ــد املس ــاد أح ــا أف ــرى. فكم ــية األخ اجلنس
للتبليــغ بــدون تعريــض الضحيــة للمزيــد مــن االنتهــاكات.« كمــا هنــاك حاجــة 
ألن تبّيــن خدمــات املاحقــة التقــّدم احملــرز. فعلــى حــّد مــا شــرح أحــد 
الضحايــا، » يف البدايــة مت أخــذ إفاداتنــا وشــهاداتنا علــى مــا وقــع علينــا مــن 
ظلم«...«ولكــن ال يوجــد جهــة رســمية أو تابعــة للدولــة اهتمــت بقضيتنــا.« 
كمــا يحتــاج الضحايــا إىل الوصــول إىل املســاعدة القانونيــة ملاحقــة اجلنــاة 
مــن خــال احملاكــم للحصــول علــى ســبل االنتصــاف التــي يحــق لهــم بهــا.

واجملموعــات  األســلحة  انتشــار  نتيجــة  االنتقــام  مــن  اخلــوف  ويتفاقــم 
التــي  االنتقاميــة  واألعمــال  احملليــة  اجملتمعــات  ضمــن  املســّلحة 
تســتهدف القضــاة وغريهــم مــن العاملــن يف قطــاع العدالــة مبــا يف 
ذلــك االغتيــاالت التــي تزيــد مــن انعــدام األمــن وتعيــق عمليــة صنــع القــرار 
املســتقّل. ويتســق ذلــك أيضــً مــع اإلجابــات علــى مســح العــام 2020 
الــذي تنــاول وجهــات نظــر الليبيــن حيــال العدالــة واملســاءلة. وعلــى حــّد 
مــا أشــار أحــد املســتجيبن، » احملاكــم الليبيــة غــري قــادرًة علــى حتقيــق 
ــية يف  ــكلة األساس ــل املش ــة. و تتمث ــة العادل ــان احملاكم ــة وضم العدال
الضغــط والتأثــري مــن جانــب اجلنــاة و امليليشــيات الذيــن يتمتعــون بالنفــوذ 
» وعلــى حــّد مــا يقــول آخــر »شــهدنا يف املاضــي أحــكام تربئــة وعفــو عــن 
ــري  ــا يج ــول م ــة ح ــة للعام ــات متاح ــفافية أو معلوم ــن ش ــا م ــاة... فم اجلن

داخــل احملاكــم...«

مــن  العديــد  يعّبــر  بالســامة،  املرتبطــة  اخملــاوف  إىل  وباإلضافــة 
بســبب  اإلجــراءات  يف  املشــاركة  حيــال  ترّددهــم  عــن  املســتجيبن 
شــعورهم أّن نظــام العدالــة غــري فعــال، وال جــدوى مــن املشــاركة يف 
نظــام ال يتمتــع باالســتقالية و يســاهم يف اإلفــات مــن العقــاب. وعلــى 
حــّد مــا أشــار أحــد املســتجيبن، فــإّن اجلهــات الفاعلــة يف نظــام العدالــة 
»ضعيفــة أمــام قــوة اإلجــرام وامليليشــيات باملدينــة«، »وال يوجــد لديهــم 
بحيــاد  القانــون  تطبيــق  عمليــة  يجعــل  مــا  وهــو  التنفيــذ.«  علــى  قــدرة 

وبعيــدًا عــن االنحيــاز أمــرًا صعبــً.

ــق  ــا يتعّل ــكلًة فيم ــرح مش ــي ال تط ــاب، فه ــا عق ــة ب ــى اجلرمي ــا تبق عندم
ــري عميــق  ــل يكــون لهــا تأث ــون يف البــاد فحســب، ب باحــرتام ســيادة القان
علــى إحســاس الضحايــا باألمــان و الرفــاء. وعلــى حــّد مــا شــرحه أحــد 
ويقــول  مســتمّر«،  قلــق  ينوبنــي  و  شــديد  تأثــري  علــّي  »يؤّثــر  الضحايــا: 
ــي يف  ــي اندماج ــلبيا عل ــر س ــة. ويؤث ــعور باملواطن ــدين الش ــرون » يفق آخ
اجملتمــع الليبــي«؛ »لــدي شــعور بعــدم الثقــة يف الدولــة واحلكومــة.« 
وأيضــً، “يجعلــك تشــعر بأنــك قــد تتعــرض لــذات اخلطــر«؛ »اخلطــر الــذي 
ال يــزال موجــود وقــد يقــع علــّي مــرة أخــرى«، كمــا يقلــق احــد املســتجيبن 
يعنــي  وهــذا  بأنفســهم  عدالتهــم  لتحقيــق  النــاس  »يضطــر  أن  مــن 

ــى.« ــن الفوض ــد م املزي
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وأعــرب بعــض املســتجيبن عــن قلقــه مــن أّن ملتقــى احلــوار السياســي 
ــا.  ــاب يف ليبي ــن العق ــات م ــة اإلف ــى مكافح ــي عل ــا يكف ــز مب ــي مل يرّك الليب
فاملســاءلة ذات أهميــة كبــرية بحــّد ذاتهــا وهــي شــرط مســبق أساســي 
لتحقيــق الســام واألمــن علــى املــدى الطويــل، فوفــق مــا شــّدد أحــد 
املســتجيبن، مــن املهــم »حماســبة اجلنــاة وتعويــض املتضّرريــن أيــً 
كان نوعهــم«. فمــن املهــم ان يفكــر أعضــاء امللتقــى يف النتائــج الســلبية 
علــى املــدى الطويــل ألي سياســة تســاهم يف اإلفــات مــن العقــاب عــن 
ــات  ــاين. فاإلف ــدويل اإلنس ــون ال ــاوزات القان ــان وجت ــوق اإلنس ــاكات حق انته
مــن العقــاب يــؤدي إىل حلقــة مــن العنــف ويســهم لرتســيخ بيئــة ال تطبــق 
ــن  ــري م ــو مص ــا ه ــتجيبن: »م ــد املس ــر أح ــا ذك ــق م ــن. فوف ــا القوان فيه

ــب« ــون مناص ــن يتول ــاكات والزال اجملرم ــوا لانته تعرض

وتعتــرب معرفــة احلقيقــة علــى القــدر نفســه مــن األهميــة، و ال تعــد بديــًا 
عــن املســاءلة، إاّل أنهــا تعتــرب كجــزء هــام مــن املســاءلة، وهــو مــا يتســق 
مــع اإلجابــات علــى مســح العــام 2020 حــول وجهــات نظــر الليبيــن حيــال 
العدالــة واملســاءلة. فعلــى حــّد مــا قــال أحــد املســتجيبن »ال بــد مــن 
ــا  ــة بدوره ــّد املصاحل ــة.« وتع ــط باحلقيق ــة ترتب ــة والعدال ــة احلقيق معرف
ــة  ــة نتيج ــت املصاحل ــة، وإن كان ــة للعدال ــت بديل ــن ليس ــً و لك ــًة أيض مهم
متوقعــة عنــد حتقيــق العدالــة والكشــف عــن احلقيقــة. فمــن شــأن الثقــة 
أن تبنــى مــن جديــد بــن اجملتمعــات احملليــة يف حــال مت الســعي الفعلــي 

إىل العدالــة واملســاءلة. ومــا مــن طريــق خمتصــرة للوصــول إىل ذلــك.
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5. اخلاصة

رغــم فشــل اجلهــود الســابقة يف إيجــاد حــّل سياســي إلنهــاء األزمــة، 
مــا زالــت هنــاك رغبــة شــديدة يف رؤيــة ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي 
ــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل  ينجــح يف مســاعيه. فضحاي
اإلنســاين، كالليبيــن جميعــً، يتطلعــون للوحــدة واالســتقرار وراغبــون يف 

ــة إلنهــاء األزمــة يكــون لهــا أفــق معقــول للنجــاح. دعــم أي جهــود مبذول

يف  مشــروعة  مصلحــة  املتأّثــرة  واجملتمعــات  الضحايــا  لــدى  تتوّفــر  و 
ــة  ــروعية العملي ــّزز مش ــاركتهم تع ــات، ومش ــذه العملي ــاركة يف ه املش
ــد مــن استشــارتهم، وفقــً لشــروطهم، وبشــأن  ــايل، ال ب وفعاليتهــا. وبالت
القضايــا العديــدة التــي تؤّثــر عليهــم. ويتطّلــب ذلــك إعامهــم بالكامــل 
بالطبيعــة واألهــداف املرتبطــة بالعمليــة وبجوهــر مــا يجــري حولــه النقاش. 
كمــا يتطّلــب أيضــً تعريفهــم علــى الفــرص الواضحــة للمشــاركة الفعالــة.

و مللتقــى احلــوار السياســي الليبــي أهميــًة ال تقــّل عــن النتيجــة التــي تنجــم 
ــز بشــكٍل مفــرط  ــة ترّك عنــه. وعلــى املــدى الطويــل، و لــن تنجــح أّي مقارب
24 ديســمرب  الرئاســية والربملانيــة يف  االنتخابــات  علــى حتقيــق هــدف 
2021، مــن دون إيــاء العنايــة الواجبــة ملــا ميكــن أن يجعــل هــذه االنتخابــات 
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حــرًة ونزيهــًة ومــا يجعلهــا شــفافًة ومشــروعًة بالنســبة إىل الليبيــن. وقــد 
شــّدد األشــخاص الذيــن تشــاورنا معهــم علــى أهميــة العمــل بشــكٍل 
اســتباقي علــى تعزيــز بيئــة مؤاتيــه وشــمولية لانتخابــات، مبــا يف ذلــك 
عــن طريــق تعزيــز األمــن، وتدعيــم حريــة التعبــري وتكويــن اجلمعيــات وتعزيــز 
باعتبــاره  االمــن،  تعزيــز  و  الليبيــن.  جلميــع  ومتثيــل  هادفــة  مشــاركة 
مفهومــً متعــّدد اجلوانــب يتخّطــى الســامة اجلســدية وغيــاب النــزاع، 
يتطّلــب احرتامــً لســيادة القانــون، وللحوكمــة الرشــيدة، واحرتامــً للتنــّوع، 
مــن بــن جملــة عوامــل أخــرى. ولــن تتحقــق هــذه البيئــة املؤاتــة مــن دون 

ــرى. ــة األخ ــات الفاعل ــة واجله ــرة للحكوم ــود املتضاف اجله

تشــّكل العدالــة جــزءًا أساســيً مــن أّي عمليــة حتــّول وعنصــرًا أساســيً مــن 
ــام  ــة الس ــات عملي ــن مكّون ــت م ــي ليس ــليمة. وه ــة الس ــر احلوكم عناص
التــي ميكــن التفــاوض بشــأنها، وال ميكــن مبادلتهــا مبفاهيــم املصاحلــة 
املتنــازع عليهــا، وال هــي قابلــة للتفــاوض  إذا كان نظــام العدالــة  مصّممــً 
ــتقالية  ــة باس ــام العدال ــل نظ ــّم أن يعم ــن امله ــع. م ــااًل للجمي ــون فع ليك
حقــوق  انتهــاكات  ضحايــا  ضمنهــم  ومــن  الليبيــن،  جلميــع  وشــفافية 

ــاين. ــدويل اإلنس ــون ال ــان والقان اإلنس
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