سلسلة اصوات الضحايا:
ملتقى احلوار السياسي
الليبي

شكر وتقدير
كل من شارك يف البحث و املسوح التي أجرتهما.
تتوجه حمامون من أجل العدالة يف ليبيا بخالص الشكر والتقدير إىل ّ
ّ
كل من:
وقد ساهم يف إعداد هذا التقرير ّ
احملاضــرة العليــا يف كليــة احلقــوق بجامعــة إيســيكس ورئيســة اجمللــس االستشــاري ملنظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا :الدكتــورة
كارال فريســتمان
حممد املسريي
التدريب:
و
البحث
رئيس قسم
ّ
مدير االتصاالت االسرتاتيجية :تيم مولينو
الرسوم التوضيحية :دومينيكا أوزينسكا
التصميم الطباعي :مارك رشدان
الرتجمة :سوزان قازان
ر
قدمــه املركــز الــدويل للعدالــة االنتقاليــة بتيسـ ٍ
ّ
تيســر إعــداد هــذا التقريــر بفضــل الشــراكة مــع وزارة اخلارجيــة األملانيــة ،وبفضــل الدعــم اإلضــايف الــذي ّ
مــن وزارة خارجيــة مملكــة هولنــدا .

سلسلة أصوات الضحايا
ـي علــى احلقــوق ومتمحــو ٍر حــول الضحايــا :فنحــن ننطلــق مــن إمياننــا
ـتمد عمــل منظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا جــذوره مــن نهـ ٍ
ـج مبنـ ّ
يسـ ّ
ـأن عمليــات املشــاركة والسياســات كافــة يجــب أن تســتند إىل إطــار يقــوم علــى حقــوق اإلنســان ويضمــن إمكانيــة مشــاركة األفــراد واجملتمعــات احمللّيــة
بـ ّ
مشـ ً
ـاركة كاملـ ًـة كجــزء أساســي مــن عيــش حيــاة كرميــة .ويجــب أن يكــون الليبيــون يف حمــور اجلهود املبذولــة لتعزيــز احرتام حقوق اإلنســان ،واملســاءلة،
وســيادة القانــون يف البــاد .فالضحايــا يحت ّلــون مكانـ ًـة أساسـ ً
ـية كأصحــاب مصلحــة يف ليبيــا ويتمتعــون بوجهــات نظــر فريــدة .مــن هــذا املنطلــق ،نقــوم
بنشــر سلســلة أصــوات الضحايــا لتســليط الضــوء علــى وجهــات نظــر الضحايــا وعائالتهــم فيمــا يتع ّلــق بالعدالــة االنتقاليــة وآليــات املســاءلة.
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مقدمة
.1
ّ
شــهدت ليبيــا علــى مـ ّـر العقــد املاضــي سلسـ ً
ـلة مــن األزمــات املمتـ ّـدة
املرتبطــة بالنــزاع املســلح ،وانعــدام األمــن ،واالنقســامات السياســية
ـل هيمنــة
ـادة ،وضعــف احلوكمــة .وقــد تفاقمــت هــذه األزمــات يف ظـ ّ
احلـ ّ
اجلماعــات املســلّحة واجلهــات اخلارجيــة التــي انتهكــت حظــر توريــد
األســلحة 1وعملــت علــى الرتويــج ملصاحلهــا اخلاصــة داخــل البــاد .وم ّثلــت
هــذه البيئــة أرضــً خصبـ ًـة ســاهمت يف ارتــكاب انتهــاكات حقــوق اإلنســان،
التعســفي ،والتعذيــب ،واالختفــاء القســري ،والعنــف
مبــا فيهــا االحتجــاز
ّ
اجلنســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي 2.واســتُهدف النــاس
بســبب انتماءاتهــم السياســية والقبليــة الفعليــة أو املتصـ ّـورة ،وبســبب
ممارســتهم حلقهــم يف حريــة الــراي و التعبــر 3.و ارتكبــت ايضــً انتهــاكات
القانــون الــدويل اإلنســاين يف الفــرات املتتاليــة مــن النــزاع املســلح،
وقــد اشــتملت علــى أعمــال القتــل خــارج نطــاق القضــاء ،و االهجمــات
العشــوائية يف املناطــق املأهولــة باملدنيــن ،والهجمــات علــى الوحــدات
4
الطبيــة ،والنهــب وتدمــر املمتلــكات.
حــل
للتوصــل إىل
ــجلت
أن
ّ
ٍ
وإن كان صحيحــً ّ
ّ
س ّ
حمــاوالت عديــدة قــد ُ
سياســي ،إ ّال أنّهــا مل تنجــح يف التوفيــق بــن املصالــح اخملتلفــة
واملتنافســة يف أغلــب األحيــان ،ومل حتقــق االســتقرار علــى املــدى
الطويــل .ففــي العــام  ،2015أثمــرت املفاوضــات املدعومــة مــن األمم
املتحــدة عــن االتفــاق السياســي الليبــي 5،وتأســيس حكومــة الوفــاق
أن هــذه اجلهــود مل تنجــح يف
الوطنــي بقيــادة فايــز مصطفــى السـ ّـراج ،إ ّال ّ
توحيــد البــاد أو ضمــان اســتقرارها؛ 6ومــع رفــض جملــس النـ ّـواب االعــراف
تأسســت حكومــة موازيــة يف طــرق .ونســجًا
بحكومــة الوفــاق الوطنــيّ ،
 1جملس األمن التابع لألمم املتحدة" ،التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعني
بليبيا املنشأ عم ًال بقرار جملس األمن رقم  ،")1973 (2011وثيقة األمم املتحدة
رقم  S/2021/229، 8مارس .2021
 2جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة" ،حتقيق مكتب املفوضية
السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان حول ليبيا :النتائج التفصيلية" ،وثيقة
األمم املتحدة رقم  A/HRC/31/CRP.3، 23فرباير 2016؛ املفوضية السامية
حلقوق اإلنسان" ،جتاوزات خلف القضبان :االحتجاز التعسفي وغري القانوين يف
ليبيا "،أبريل .2018
 3أنظر منظمة العفو الدولية ،ليبيا" :اختفوا عن وجه األرض" – مدنيون
خمتطفون يف ليبيا 5 ،آب/أغسطس 2015، AI Index: MDE 19/2178/2015؛
منظمة العفو الدولية ،تقرير عام " ،2020/2021حالة حقوق اإلنسان يف
العامل" ،الفصل املتعلّق بليبيا ،ص.151-154 .
 4جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة" ،حتقيق مكتب املفوضية
السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان حول ليبيا :النتائج التفصيلية" ،وثيقة
األمم املتحدة رقم  A/HRC/31/CRP.3، 23فرباير  .2016راجع أيضًا Sari
�Arraf, ‘The War Report’, Libya: A Short Guide on the Conflict, Gene
 ،va Academy, 2017متوفر عرب الرابطhttps://www.geneva-academy.ch/ :
joomlatools-files/docman-files/Lybia%20A%20Short%20Guide%20
.to%20the%20Conflict.pdf
 5جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،القرار رقم  ،)2259 (2015وثيقة األمم
املتحدة رقم  UN Doc S/RES/2259 (2015)، 23كانون األول/ديسمرب .2015
 6بيان املمثل اخلاص لألمني العام مارتن كوبلر إىل جملس األمن – "السالم يف
الوحدة"  – 11ديسمرب 2015؛ بيان املمثل اخلاص لألمني العام مارتن كوبلر إىل
جملس األمن 2 ،مارس .2016
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تــؤد اجلهــود املبذولــة يف العامــن 2017
علــى املنــوال نفســه ،مل ّ
املرجــوة.
و 8 2019يف حتقيــق النتائــج
ّ

7

القــوات املســلّحة العربيــة الليبيــة هجومــً علــى
يف ابريــل  ،2019شــنّت
ّ
طرابلــس يف حماولــةٍ الحتــال العاصمــة بذريعــة مكافحــة اإلرهــاب.
وتواصــل النــزاع املســلّح الــذي اندلــع بــن القــوات املســلّحة العربيــة
الليبيــة واجملموعــات املس ـلّحة املواليــة حلكومــة الوفــاق الوطنــي حتــى
كل مــن الطرفــن بدعــم اجلهــات الدوليــة يف
يونيــو  2020بعــد أن حظــي ّ
انتهــاك لقــرار حظــر توريــد األســلحة الصــادر عــن جملــس األمــن التابــع
لــأمم املتحــدة .وقــد أســفر النــزاع عــن مئــات الضحايــا املدنيــن نتيجــة
املكتظــة بالســكان .و
االســتخدام العشــوائي لألســلحة يف املناطــق
ّ
قــد قُ صفــت املستشــفيات ،وســيارات اإلســعاف ،واملــدارس ،ومراكــز
االحتجــاز واملطــارات ب نتيجــة الهجمــات العشــوائية مــن قبــل األطــراف
9
يف الصــراع؛ وقــد ترقــى هــذه الهجمــات إىل جرائــم حــرب.
و يف يونيــو  ،2020انســحبت القــوات املســلّحة العربيــة الليبيــة بقيــادة
خليفــة حفــر مــن ضواحــي طرابلــس وجــرى التوقيــع علــى «اتفــاق
تــام ودائــم» لوقــف إطــاق النــار بــن حكومــة الوفــاق الوطنــي والقــوات
10
املســلّحة العربيــة الليبيــة يف  23أكتوبــر .2020
ومهــد وقــف إطــاق
ّ
النــار الطريــق أمــام عمليــة ســام جديــدة برعايــة أمميــة ،واســتئناف
11
تأســس يف ينايــر .2020
ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي الــذي كان قــد ّ
تكـ ّـون ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي مــن  75عضــوًا مي ّثلــون اجملتمــع
الليبــي مبختلــف شــرائحه .وقــد متّ االتفــاق فيمــا بينهــم علــى خارطــة
طريــق
للتوجــه بالبــاد إىل انتخابــات رئاســية وبرملانيــة 12،و مــا زال األعضــاء
ّ
للمضــي قدمــً
يجتمعــون لالتفــاق علــى اجلوانــب الرئيســية الالزمــة
ّ
بحكومــة الوحــدة الوطنيــة.
 7أنظرUlf Laessing, ‘U.N. ends month-long Libya talks in Tunisia with� :
 ،’out proposing new dateرويرتز 21 ،أكتوبر .2017
 8أنظرKarim Mezran and Federica Saini Fasanotti, ‘Another confer� :
 ،’ence, another incomplete solution for Libyaاجمللس األطلسي21 ،
نوفمرب .2019
" 9الهجمات العشوائية األخرية على املدنيني واملستشفيات من قبل قوات
حفرت قد ترقى إىل جرائم حرب" ،حمامون من أجل العدالة يف ليبيا 18 ،مايو
�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
 10بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ترحب باالتفاق بني األطراف الليبية
على وقف إطالق نار دائم على مستوى البالد مع النفاذ الفوري 23 ،أكتوبر ،2020
متوفر عرب الرابط.https://bit.ly/3l1b416 :
 11بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،مؤمتر برلني الدويل حول ليبيا 19 ،يناير
https://unsmil.unmissions.org/berlin-international-conference- ،2020
 .libya-19-january-2020راجع القسم الثالث من هذا التقرير ملعلومات عامة
حول مؤمتر برلني وعملية ملتقى احلوار السياسي الليبي.
 12بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،ملتقى احلوار السياسي الليبي،
للحل الشامل" ،نوفمرب https:// ،2020
"خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية
ّ
_unsmil.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_-_roadmap_final
.arabic_0.pdf
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أن توقعــات الليبيــن حيــال ملتقــى احلــوار السياســي
ومــن غــر املفاجــئ ّ
ً
تــردد ناجــم عــن جتربــة طويلــة عــن
فهنــاك
،
متفاوتــة
الليبــي قــد بــدت
ّ
عمليــات احلــوار التــي ال تســفر عــن تغيــر دائــم .ولكــن ،مــا زال األمــل موجودًا
بــأن ينجــح ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي يف التوحيــد بــن املؤسســات
يعــد الليبيــون
املنقســمة وأن تــؤدي إىل حتســينات يف الوضــع يف ليبيــا
ّ
ـس احلاجــة إليهــا يف حياتهــم اليوميــة ،ال ســيما يف جمــاالت الســام،
بأمـ ّ
واألمــن ،واالقتصــاد ،واخلدمــات ،والعدالــة ،واملصاحلــة.
أن علــى
و بالفعــل قــد متّ إحــراز بعــض
التقــدم ،وإن جزئيــً .والواضــح ّ
ّ
ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي أن يكــون وشــموليًا و تشــاركيًا إذا
كان يريــد أن يســتفيد مــن الزخــم الــذي حققــه حتــى اآلن ،وأن يشــرك
حمصلتهــا أيضــً .ولكــي
الليبيــن الذيــن لهــم مصلحــة يف العمليــة و يف
ّ
يثمــر ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي عــن نتائــج فعالــة ،وشــفّ افة
ومشــروعة ،فمــن املهــم أن يتمكــن جميــع الليبيــن مــن متابعــة العمليــة
واملشــاركة فيهــا ،ومــن ضمنهــم العــدد الكبــر مــن ضحايــا انتهــاكات
القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الذيــن لديهــم
مصلحــة رئيســية يف العمليــة.
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و تنشــر منظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا هــذا التقريــر باعتبــاره
األول مــن سلســلةٍ تقاريــر تبحــث الطــرق الفضلــى إلدمــاج وجهــات نظــر
ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان و القانــون الــدويل اإلنســاين وخماوفهــم
يف اآلليــات املفعلــة يف ليبيــا .ويف هــذا التقريــر ،تقـ ّـدم حمامــون مــن أجــل
العدالــة يف ليبيــا أفكارهــا يف ســياق ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي.
يؤدونــه يف ســياق املشــاركة
ومــا نعتقــده ّ
أن للليبيــن جميعــً دور هــام ّ
يف ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي والتعبــر عــن وجهــات نظرهــم
وخماوفهــم حيــال القــرارات املتعلّقــة مبســتقبل البــاد .فإشــراك العامــة
وســيلة لبنــاء الشــفافية واملشــروعية للعمليــات السياســية وهــي
ضروريــة للمحافظــة علــى الدميقراطيــة.
ومــع األخــذ بعــن االعتبــار النطــاق الواســع النتهــاكات حقــوق اإلنســان
وجتــاوزات القانــون الــدويل اإلنســاين والتهميــش الــذي مــا زال يطــال
فــإن اجلهــود اخلاصــة والهادفــة مطلوبــة اليــوم لضمــان
الضحايــا،
ّ
مشــاركة الضحايــا بفعاليــة يف عمليــة ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي.
أن آراء الضحايــا وأصواتهــم لهــا دور فاعــل بصفتهــم أصحــاب
وال
ّ
شــك ّ
مصلحــة رئيســيني يف ليبيــا ولهــم وجهــات نظــر خاصــة حــول خمتلــف
جوانــب احلــوار ،ال ســيما حــول العــودة إىل العمليــة السياســية ،وإصــاح
قطــاع األمــن ،واإلصــاح االقتصــادي واملــايل ،واحــرام القانــون الــدويل
اإلنســاين وحقــوق اإلنســان.
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 .2املنهجية
هــادف للليبيــن أجرتــه
مســح
يســتمد هــذا التقريــر معلوماتــه مــن
ٍ
ٍ
ّ
حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا يف الفــرة مــا بــن ينايــر وأبريــل ،2021
يعرفــون أنفســهم كضحايــا النتهــاكات
اســتُطلعت فيــه آراء  52ليبيــً ّ
حقــوق اإلنســان أو القانــون الــدويل اإلنســاين ،بشــأن ملتقــى احلــوار
السياســي الليبــي وتطلّعاتهــم حيــال عمليــة الســام .وقــد جــرى اللقــاء
وجهــً لوجــه مــع  11شــخصًا مــن الذيــن اس ـتُطلعت آرائهــم حــول ملتقــى
احلــوار السياســي الليبــي ،فيمــا أجــاب  26مشــاركًا عــن األســئلة عــر
الهاتــف والبقيــة بواســطة الربيــد اإللكــروين.
وقــد أشــار أكــر مــن نصــف املســتجيبني أنّهــم ُأجــروا علــى التشـ ّـرد نتيجــة
النــزاع و/أو انعــدام االســتقرار يف أجــزاء مــن البــاد .وكشــفت نســبة تفــوق
ـات
 %60مــن املســتجيبني انهــم تعرضــوا ملعانــاة نتيجــة أضــرار أو إصابـ ٍ
أن
ناجمــة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان .وأعلــن  %33مــن املشــاركني ّ
تعرضــوا لــأذى ،ذلــك
أفــرادًا مــن عائلتهــم أو جمتمعاتهــم احمللّيــة قــد ّ
أن شــكل األذى األكــر انتشــارًا مت ّثــل يف تدمــر املمتلــكات
مــع العلــم ّ
( )%30يليــه الضــرر االقتصــادي أو االجتماعــي ( ،)%16.33واالختفاء القســري
( )%14.3واالحتجــاز
التعســفي ( .)%10وقــد عانــى الضحايــا اآلخــرون جـ ّـراء
ّ
تعـ ّـرض أحبائهــم للقتــل أو التعذيــب.

وقوانــن العفــو ،واالعتــذارات ،وأولوياتهــم فيمــا يتعلّــق باملســاءلة ،و
احلقيقــة ،وجــر الضــرر .وقــد ُبنــي املســح علــى اســتطالع آراء  349ليبيــً،
متخصصــً يف العدالــة االنتقاليــة.
ومقابــات مفصلــة مــع  36خبــرًا ليبيــً
ّ
وقــد شــكّ ل  349مســتجيبًا عينـ ًـة متسـ ً
ـاوية تقريبــً مــن الرجــال والنســاء،
مــن خمتلــف األعمــار واخللفيــات ،شــملت موظفــن يف اخلدمــة املدنيــة،
وناشــطني يف اجملتمــع املــدين ،ومدافعــن عــن حقــوق اإلنســان،
ومعلّمــن ،وحمامــن ،وصحفيــن ،وأفــراد الطواقــم الطبيــة ،ورجــال
وعمــا ًال إضافــةٍ إىل عــددٍ صغــر
وســ ّيدات أعمــال ،وطالّبــً ،ور ّبــات منــزلّ ،
مــن املســؤولني يف القطــاع األمنــي.
تعــرب حمامــون مــن اجــل العدالــة يف ليبيــا عــن امتنانهــا جلميــع الذيــن
ســاهموا مبعلومــات يف هــذا التقريــر ،و قــد مت حجــب هويــة بعــض مــن
متــت مقابلتهــم وكذلــك أماكــن وتواريــخ املقابــات ،و ذلــك حلمايــة
ســامتهم الشــخصية يف ســياق قــد يكــون فيــه بعــض املســتجيبني
مســتهدفني وقــد يتعرضــوا لهجــوم مــن قبــل جهــات حكوميــة وغــر
حكوميــة يف جميــع أنحــاء البــاد.

تــوزّع املســتجيبون بــن  %48مــن اإلنــاث و %52مــن الذكــور .ومــن بــن
األشــخاص الذيــن اسـتُطلعت آرائهــم  16تــراوح أعمارهــم بــن  18و 29عامــً،
و 17شــخصًا تــراوح أعمارهــم بــن  30و 39عامــً وتســعة أشــخاص بــن 40
و 49عامــً ،وخمســة أشــخاص بــن  50و 59عامــً وخمســة آخــرون بــن
 60و 69عامــً .وقــد شــملت أكرثيــة األشــخاص الذيــن شــاركوا يف املســح
( 42مــن أصــل  )52العــرب الليبيــن يف حــن كان البقيــة مــن الليبيــن ذوي
البشــرة الســمراء (تســعة) او أقليــات اخــري مــن ضمنهــم ثالثــة مــن التبــو
وســتة ينحـ ّـدرون مــن مدينــة تاورغــاء و واحــد مــن القريتليــن .ومن بــن الذين
ُأجريــت معهــم املقابــات ،ينحـ ّـدر أحــد عشــر شــخصًا مــن بنغــازي ،وعشــرة

مــن طرابلــس (مبــا يف ذلــك العزيزيــة ،وقصــر بــن غشــر وأبــو ســليم)،
وســتة أشــخاص مــن الكفــرة ،وســبعة مــن درنــة ،وخمســة مــن ســرت،
وواحــد مــن بنــي وليــد وســتة مــن ســبها وســتة آخــرون مــن تاورغــاء .ومــن
عرفــوا عــن أنفســهم علــى أنهــم مــن الــزوي ،والورفلــة،
بينهــم مســتجيبون ّ
والعريبــات ،واألهــايل ،واحلمــري ،واألوجلــة ،والشــاعري ،والطــوارق ،والعبيــدي،
والتبــو ،وتواجــر درنــة ،ومعــدان ،وماجــر ،والقذاذفــة ،وترهونــة ،وســرت.
وإىل جانــب املســح املتعلّــق مبلتقــى احلــوار السياســي الليبــي ،يســتند
ـح أوســع نطاقــً أجرتــه حمامــون مــن أجــل العدالــة
التقريــر أيضــً إىل مسـ ٍ
يف ليبيــا يف الفــرة مــا بــن  1أكتوبــر  2020و 31ينايــر  ،2021وتنــاول وجهــات
نظــر الليبيــن حــول العدالــة واملســاءلة (يشــار إليــه بـــاملسح املتعلّــق
بوجهــات النظــر)  13.تطـ ّـرق املســح إىل وجهــات نظــر األفــراد حيــال العدالــة،
مفصل حول
 13ستقوم حمامون من أجل العدالة يف ليبيا بإصدار تقرير
ّ
وجهات نظر الليبيني حيال العدالة واملساءلة يف عام .2021
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 .3معلومات عامة حول مؤمتر برلني وملتقى احلوار
السياسي الليبي
تأسســت لدعــم ليبيــا يف عمليــة
يف ســياق املبــادرات العديــدة التــي ّ
التحــول الدميقراطــيُ ،عقــد مؤمتــر برلــن األول يف  19ينايــر  .2020وقــد
ّ
ُص ّمــم ملســاعدة األمم املتحــدة يف توحيــد اجملتمــع الــدويل يف دعمــه
ـلمي لألزمــة الليبيــة و تعزيــز لعمليــة سياســية يقودهــا الليبيــون
حلـ ّ
ـل سـ ّ
وميســكون مبقاليدهــا ،ويكــون مــن شــأنها إنهــاء النــزاع املســلح و
حتقيــق الســام الدائــم 14.ودعمــت اســتنتاجات مؤمتــر برلــن األول مقاربـ ًـة
شـ ً
ـاملة يف دعــم وقــف إطــاق النــار ،وحظــر توريــد األســلحة ،والعــودة إىل
العمليــة السياســية ،وإصــاح قطــاع األمــن ،واإلصــاح االقتصــادي واملــايل،
15
واحــرام القانــون الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان.
وقــد دعــم جملــس األمــن التابــع لــأمم املتحــدة اســتنتاجات مؤمتــر برلــن
16
ومهــدت اللقــاءات التشــاورية مــع
األول يف قــراره رقــم .)2020( 2510
ّ
الدوائــر الليبيــة و اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي وقعتــه األطــراف الليبيــة
يف  23أكتوبــر  2020لتكثيــف احلــوار حــول اســتنتاجات املؤمتــر وأنشــطة
املتابعــة.
ويف ســياق متابعــة اجلهــود املبذولــة يف إطــار مؤمتــر برلــن األول،
ســعت بعثــة األمم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا إىل إعــادة تنشــيط ملتقــى
تأســس يف ينايــر  2020ولكــن مل
احلــوار السياســي الليبــي الــذي كان قــد ّ
فعــل كمــا ينبغــي .فقامــت بتيســر اجلولــة األوىل مــن احملادثــات بــدءًا مــن
ُي ّ
 7نوفمــر  2020ولغايــة  15منــه يف تونــس .وقــد جمعــت بــن  75مشــاركًا
ليبيــً مي ّثلــون خمتلــف شــرائح اجملتمــع الليبــي .ويف أثنــاء امللتقــى ،متّ
االتفــاق علــى خارطــة طريــق 17لالنتخابــات الوطنيــة املزمــع انعقادهــا يف
 24ديســمرب  .2021كمــا متّ االتفــاق أيضــً علــى احلاجــة إىل بنــاء التوافــق
موحــد ،وتوحيــد املؤسســات الوطنيــة وإصــاح الســلطة
علــى إطــار حكــم ّ
التنفيذيــة ،وغــر ذلــك.

أعضــاء اجمللــس الرئاســي مــن ثالثــة أعضــاء هــم الس ـ ّيد حممــد يونــس
املنفــي (مــن شــرق ليبيــا) رئيســً ،والس ـ ّيد موســى الكــوين (مــن جنــوب
ليبيــا) والســيد عبــد اهلل حســن الــايف (مــن غــرب ليبيــا) لقيــادة ليبيــا
نحــو االنتخابــات الوطنيــة يف  24ديســمرب  .2021ويف  10مــارس  ،2021و
وافــق الربملــان علــى حكومــة وحــدة وطنيــة برئاســة رئيــس الــوزراء عبــد
احلميــد دبيبــة.
وانعقــد مؤمتــر برلــن الثــاين حــول ليبيــا باســتضافة وزيــر اخلارجيــة األملــاين
هايكــو مــاس ،واألمــن العــام لــأمم املتحــدة أنطونيــو غوترييــش ،وبعثــة
األمم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا يف  23يونيــو  .2021وأعــاد املؤمتــر التأكيــد
علــى االلتــزام التــام مــن جانــب اجملتمــع الــدويل بالعمليــة السياســية التــي
يقودهــا الليبيــون وميســكون مبقاليدهــا وتتو ّلــى تيســرها األمم املتحــدة،
مبــا يف ذلــك انتخابــات  24ديســمرب وســيادة ليبيــا واســتقاللها وســامة
18
أراضيهــا ووحدتهــا الوطنيــة.
ويتواصــل انعقــاد اجتماعــات إضافيــة مللتقــى احلــوار السياســي الليبــي
وجلانــه مبــا يف ذلــك اجتمــاع عقــد يف  26و 27مايــو  2021ونقاشــات
عامــة مــن  28يونيــو إىل  1يوليــو  2021مــن أجــل مناقشــة األســاس
الدســتوري املقــرح لالنتخابــات الربملانيــة والرئاســية التــي مــن املقـ ّـرر أن
أن االجتمــاع وصــل إىل
جتــري يف  24ديســمرب  .2021ومــن اجلديــر بالذكــر ّ
خواتيمــه مــن دون اتخــاذ قــرار بهــذا الصــدد.

وامتـ ّـدت اجلولــة الثانيــة مللتقــى احلــوار السياســي الليبــي علــى سلســلةٍ
مــن االجتماعــات يف شــهري نوفمــر وديســمرب  .2020وقــد اتفــق أعضــاء
ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي يف أثنــاء هــذه اللقــاءات علــى اعتمــاد
آليــة لتعيــن ســلطة تنفيذيــة مؤقتــة .ويف فربايــر  ،2021وقــع اختيارهــم
حممــد الدبيبــة رئيســً للــوزراء ،وانتخبــوا
علــى الســ ّيد عبــد احلميــد
ّ
 14جملس األمن التابع لألمم املتحدة" ،رسالة مؤرخة يف  22يناير موجهة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم ألملانيا لدى األمم املتحدة" ،وثيقة
األمم املتحدة رقم  22 ،63/UN Doc S/2020يناير  ،2020املرفق :مؤمتر
برلني املعني بليبيا ،استنتاجات املؤمتر ( 19يناير .)2020
 15املرجع نفسه.
 16وثيقة األمم املتحدة رقم  UN Doc S/RES/2510 (2020)، 12فرباير .2020
 17بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،ملتقى احلوار السياسي الليبي" ،خارطة
للحل الشامل" ،نوفمرب https://unsmil. ،2020
الطريق للمرحلة التمهيدية
ّ
.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_-_roadmap_final_arabic_0.pdf

 18مؤمتر برلني الثاين حول ليبيا :استنتاجات املؤمتر 23 ،يونيو  ،2021متوفر
عرب الرابطhttps://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/berlin_2_ :
conference_conclusions_-_draft_3.1_-_ar_translation_unsmil_final.pdf
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 .4النتائج
املعرفة مبلتقى احلوار السياسي الليبي
أن املشــاركة الكاملــة ،الفعالــة و الهادفــة جلميــع
ممــا ال
ّ
شــك فيــه ّ
ّ
ـل النزاعــات،
الليبيــن يف النشــاطات املتعلّقــة بالتحـ ّـول الدميقراطــي ،وحـ ّ
وبنــاء الســام هــي شــرط أساســي ومســبق لنهايــة ناجحــة لألزمــة .ومــن
أن خالصــات مؤمتــري برلــن األول والثــاين تعــرف بذلــك ،وتدعــم
املعلــوم ّ
جهــود املمثــل اخلــاص لألمــن العــام يف ذلــك الوقــت لتيســر إشــراك
عــدد أكــر مــن النســاء والفتيــات 19مــن خمتلــف أطيــاف اجملتمــع الليبــي
20
يف العمليــة السياســية واملؤسســات العامــة.
وقــد ذكــر قرابــة  %75مــن املشــاركني يف املســح أنّهــم علــى علــم
ـل
أن أقـ ّ
مبلتقــى احلــوار السياســي الليبــي ،وهــو أمــر إيجابــي عمومــً .غــر ّ
ـل ( 15مــن أصــل
مــن النصــف فقــط يفهمــون أهــداف امللتقــى ونســبة أقـ ّ
ـم مناقشــتها يف امللتقــى.
 )52لديهــم فهــم حــول أنــواع القضايــا التــي تتـ ّ
أن عــدم اإلحاطــة بطبيعــة النقاشــات وهدفهــا او اشــراك
وال
ّ
شــك ّ
الليبيــن يف هــذه النقاشــات حتــول دون متابعتهــا مــن قبــل األفــراد ،ودون
متكّ ننهــم مــن تكويــن آراء بشــأنها فيمــا يتع ّلــق مبــدى تلبيــة احتياجاتهــم.
وتعــد الوســائل التــي يســمع الليبيــون مــن خاللهــا األخبــار ويبقــون علــى
ّ
اطــاع باجملريــات احلاليــة مهمـ ًـة بالنســبة إىل األشــخاص الذيــن يســعون
إىل نشــر املعلومــات حــول ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي .فأكــر مــن
 %60مــن املســتجيبني أكّ ــدوا أنهــم يســتخدمون وســائل التواصــل
االجتماعــي للحصــول علــى املعلومــات حــول ملتقــى احلــوار السياســي
الليبــي ،يف حــن تتلقــى نســبة أقــل منهــم األخبــار عــر التلفزيــون ()%32
ممــن
ويــزور آخــرون مواقــع األمم املتحــدة اإللكرتونيــة .ويبقــى عــدد قليــل ّ
يتابعــون األخبــار عــر اإلذاعــة أو مــن كالم النــاس.
وقــد أشــارت األكرثيــة الســاحقة مــن املســتجيبني (أكــر مــن  )%80أنّهــم
يتمنــون احلصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن امللتقــى .وع ّبــروا عــن
رغبتهــم يف معرفــة املزيــد مــن التفاصيــل ،فأشــار البعــض إىل الرغبــة
يف معرفــة املزيــد حــول العمليــة الختيــار مندوبــي امللتقــى ،وكيفيــة
املشــاركة يف العمليــة ،واإلطــار الزمنــي لالســتفتاء الدســتوري والعمليــة
السياســية وكيفيــة حـ ّ
ـث احلكومــة علــى التق ّيــد بالتزاماتهــا .ورغــب آخــرون
بتلقــي مزيــد مــن املعلومــات عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان .فعلــى
ســبيل املثــال ،مت ّنــى هــؤالء األشــخاص معرفــة مصــر اخملتفــن وضحايــا
عمــا
االنتهــاكات ومــا إذا كان الضحايــا ســيحصلون علــى وســائل انتصــاف ّ
تعرضــوا لــه مــن أذى وأرادوا معرفــة مــا إذا كان مــن املمكــن منــع مرتكبــي
ّ
انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن الفــوز او التعيــن باملناصــب العامــة.
 19كشرائح من اجملتمع واجهت التهميش واالستبعاد عن النقاشات
السياسية يف البالد.
 20مؤمتر برلني حول ليبيا ،خالصات املؤمتر (رقم  )13الفقرة 27؛ مؤمتر برلني
الثاين حول ليبيا :خالصات املؤمتر (رقم .)7
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ً
ونتيجــة لذلــك ،يكــون مــن املفيــد لبعثــة األمم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا
يهمهــا نشــر املعلومــات للعامــة حــول عمليــة
ـي
ـ
الت
ـات
ـ
اجله
ـن
ـ
م
ـا
وغريهـ
ّ
ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي نشــر معلومــات مســتمرة و بتفاصيــل
اكــر عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ومــن خــال املواقــع اإللكرتونيــة.
ففــي الوقــت الراهــن ،تتــاح املعلومــات علــى موقــع بعثــة األمم املتحــدة
فــإن املعلومــات تقتصــر علــى
للدعــم يف ليبيــا ولكنهــا نبــذة عامــة،
ّ
النشــرات الصحفيــة الصــادرة عــن البعثــة فقــط .وبالتــايل ،يكــون مفيــدًا
تقــدمي معلومــات عامــة إضافيــة تشــرح مبزيــد مــن التفاصيــل عــن
والتقــدم الــذي ُأحــرز
طبيعــة العمليــة والغــرض منهــا ،واجلــدول الزمنــي
ّ
حــول املســارات اخملتلفــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،مــن املهــم أن تتــاح
للليبيــن إمكانيــة التعليــق ،وطــرح األســئلة والتعبــر عــن وجهــات نظرهــم
ـإن املوقــع التفاعلــي سيســهم إىل حـ ّـد كبــر يف
و خماوفهــم .وبالتــايل ،فـ ّ
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
أن عمل
ليبيــا علــى جميــع املصالح الشــخصية والقبليــة أو اإلقليميــة؛ ورأوا ّ
امللتقــى مهــم ج ـدًا وال يجــب أن يض ّيــع أعضــاؤه الفرصــة بإبــداء االنحيــاز،
تتعــرض العمليــة للفســاد.
وع ّبــر كثــرون عــن قلقهــم مــن احتمــال أن
ّ
وتعــزى ردود الفعــل تلــك إىل انعــدام ثقــة الليبيــن عمومــً باملؤسســات
السياســية 21.وقــد أشــار حــواىل النصــف مــن املشــاركني ( )%48إىل أنّهــم ال
أن السياســيني يأخــذون مصاحلهــم بعــن االعتبــار وبــدت نســبة
يعتقــدون ّ
 %38منهــم غــر واثقــن حيــال نوايــا السياســيني ودوافعهــم.
أن ملتقــى احلــوار السياســي
وكان املســتجيبون واضحــن أيضــً مؤكّ ديــن ّ
يوجــه فقــط باالعتبــارات املباشــرة أو القصــرة األجــل بــل
الليبــي يجــب أن ال ّ
أيضــً واألهــم هــو فهمهــم ملــدي تأثــر القــرارات التــي ســيتخذونها اليــوم
علــى األجيــال املســتقبلية .وعلــى حـ ّـد مــا قــال أحدهــم« :نحتــاج نــاس وآراء
امللحــة توحيــد ليبيــا
جديــدة ».ورأى املســتجيبون أيضــً ضمــن األولويــات
ّ
وتوحيــد املؤسســات مبــا يف ذلــك املؤسســة العســكرية .وح ّثــوا أعضــاء
ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي علــى عــدم نســيان حاجــة الشــعب إىل
األمــن والســامة ،وإىل العدالــة عــن اجلرائــم الســابقة وإىل دولــة يحكمهــا
القانــون وإىل اقتصــاد فعــال.
ً
ً
كل مــن
رغبــة
وأبــدى املســتجيبون
واضحــة بــأن يســتبعد عــن امللتقــى ّ
كان لــه دور تس ـ ّبب يف األزمــة أو شــارك فيهــا .وقــد اتســق ذلــك إىل حـ ّـد
مــا مــع تصويــت أجــراه ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي عنــد مناقشــة
معايــر الرتشــح للســلطة التنفيذيــة املؤقتــة املكلّفــن بتوجيــه البــاد
 21أنظر ’Anas El Gomati, ‘How can Libya achieve “Good Governance”,
Sadeq Institute, 9 August 2013
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إىل انتخابــات ديســمرب  .2021وقــد صـ ّـوت وقتئــذٍ  %64مــن األعضــاء لصالــح
معيــار مينــع أصحــاب املناصــب احلكوميــة أو العســكرية منــذ العــام 2014
مــن الرتشــح .و كانــت النســبة املطلوبــة وقتهــا إلقــرار هــذا املعيــار هــو
دل علــى عــدد هــام ضمــن
ـم إدراج املعيــار ولك ّنــه ّ
 %75مــا يعنــي أ ّنــه مل يتـ ّ
امللتقــى اتســق مــع اآلراء التــي ع ّبــر عنهــا املســتجيبون.

االنتخابات
أن االنتخابــات أولويــة هامــة بالنســبة إىل
رأت أكرثيــة املشــاركني (ّ )%84
االنتقــال إىل حكومــة موحــدة وإعــادة منــح حــق االنتخــاب لليبيــن جميعــً.
كمــا ميكــن لالنتخابــات
املقــررة يف  24ديســمرب  2021أن تســهم يف
ّ
تعزيــز وحــدة املؤسســات الوطنيــة ومشــروعيتها ،األمــر الــذي يزيــد مــن
فعاليتهــا وكفاءتهــا.
ولكــن بــدا املســتجيبون منقســمني حيــال نــوع االنتخابــات التــي يجــب
أن األولويــة يجــب أن تكــون
أن تُعطــى األولويــة ،فقــد رأى النصــف منهــم ّ
لالنتخابــات الرئاســية والربملانيــة ،يف حــن أعطــى النصــف اآلخــر األولويــة
لالســتفتاء الدســتوري .وقــد يكــون ســبب هــذا التفــاوت يف وجهــات النظــر
نتيجــة عــدم الوضــوح حــول عالقــة النقاشــات على مســودة الدســتور (التي
أجنــزت يف العــام  2017ومل تطــرح للتصويــت بعــد) بالعمليــة االنتقاليــة
التوصــل إىل أســاس دســتوري ســليم إلجــراء االنتخابــات .ويف
مــن أجــل
ّ
22
احلقيقــة ،هنــاك غيــاب يف التوافــق حــول اإلطــار الدســتوري لالنتخابــات.
حمــط جــدال ،خصوصــً ان هنــاك فئــة تدفــع
ومــا زالــت هــذه املســألة
ّ
ـي قدمــً بإجــراء االنتخابــات حتــت أي ظــرف .وقــد رأى قرابــة  %31مــن
باملضـ ّ
أن االتفــاق علــى الدســتور أو التعديــل الدســتوري مــن شــأنه
املســتجيبني ّ
أن يشــكّ ل شــرطًا مســبقًا أساســيًا إلجــراء االنتخابــات .وركّ ــز آخــرون علــى
احلاجــة إىل نشــر الوعــي حــول العمليــة االنتخابيــة.
إىل جانــب املعايــر الدســتورية لالنتخابات ،شـ ّـدد املســتجيبون علــى أهمية
ً
ونزيهــة .ولكــي تتســم االنتخابــات بالشــمولية،
حــر ًة
أن تكــون االنتخابــات ّ
ً
ً
تتــم يف بيئــةٍ آمنــةٍ ،
أن
يجــب
مصداقيــة،
وذات
ونزيهــة
متثيليــة
وتكــون
ّ
23
أي طــرف .وقــد شـ ّـدد
وحمايــدةٍ وســلمية تتمتــع بالشــمولية وال تهمــل ّ
املســتجيبون علــى احلاجــة إىل العمــل باســتباقية علــى تعزيــز بيئــة
شــمولية ومؤاتيــة لالنتخابــات .واألمــر ال يحــدث بصــورةٍ تلقائيــة .ويف هــذا
الصــدد ،يبقــى املهــم هــو حتســن الظــروف األمنيــة «وإتاحــة املســاحة
الالزمــة لألحــزاب واحلــركات السياســية ســواء داخــل ليبيــا او خارجهــا
وإفســاح اجملــال أمــام املشــاركة الهادفــة ومتثيــل املــرأة والشــباب

واملكونــات الثقافيــة 24».وقــد أشــار املســتجيبون إىل احلاجــة إىل نشــر
ّ
تعدديــة وجهــات النظــر.
ـرام
ـ
اح
إىل
ـة
ـ
واحلاج
ـات
ـ
االنتخاب
ـة
ـ
أهمي
ـول
ـ
ح
ـي
الوعـ
ّ
ويتســق ذلــك مــع وجهــات نظــر منظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف
ليبيــا حــول مــا ميكــن القيــام بــه مــن أجــل التحضــر لالنتخابــات 25،ومــع اآلراء
26
املع ّبــر عنهــا مــن منظمــات حقــوق اإلنســان.
أن
باإلضافــة إىل ذلــك ،يتب ّيــن مــن خــال املســح املتع ّلــق بوجهــات النظــرّ ،
أي شــخص يشــارك
 340مــن أصــل  349مســتجيبًا قــد
شــددوا علــى ّ
أن ّ
ّ
يف االنتهــاكات اخلطــرة حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين ،ســواء
حتــت كان ذلــك اثنــاء نظــام القــذايف أو منــذ العــام  ،2011يجــب أن يحظــر
ّ
مــن
أن هــذا
الرتشــح النتخابــات ديســمرب  .2021وقــد شــرح املســتجيبون ّ
ملســتقبل قائــم علــى العدالــة ،وســيادة
الشــرط أساســي وضــروري
ٍ
القانــون ،والســام.
ويف اخلتــام ،أشــار املســتجيبون أنّــه مــن الضــروري حلكومــة الوحــدة
الوطنيــة أن تخضــع ملســاءلة الليبيــن حتــى جتــري االنتخابــات وفــق مــا هــو
مقــرر يف  24ديســمرب .2021
ّ

األمن والسالم
تشـ ّـدد خالصــات مؤمتــر برلــن الثــاين حــول ليبيــا علــى احلاجــة إىل معاجلــة
الوضــع األمنــي الصعــب يف البــاد ،وهــي تســلّط الضــوء علــى أهميــة
توحيــد مؤسســات األمــن القومــي الليبــي والشــرطة واجليــش ،وتســريح
اجملموعــات املسـلّحة ونــزع أســلحتها وانســحاب جميــع القــوات األجنبيــة
27
أي تأخــر.
واملرتزقــة مــن ليبيــا بــدون ّ
ويتوافــق الرتكيــز علــى احلاجــة إىل معاجلــة الوضــع األمنــي مــع اآلراء التي ع ّبر
أن غيــاب الســام
عنهــا املســتجيبون .فقــد أشــاروا جميعهــم تقريبــً إىل ّ
أن هــذا األمــر
واألمــن يؤ ّثــر علــى حياتهــم اليوميــة؛ وقــد ذكــر  %94منهــم إىل ّ
بشــكل كبــر .فمشــاعر انعــدام األمــان تهيمــن علــى جميــع جوانــب
يؤ ّثــر
ٍ
احليــاة يف ليبيــا وتشــكّ ل عائقــً هامــً أمــام تطويــر املؤسســات الوطنيــة
الفعالــة واســتدامة أي عمليــة حتـ ّـول دميقراطــي .كمــا ع ّبــر املســتجيبون
متنوعــةٍ مــن
أيضــً عــن خماوفهــم حيــال انعــدام األمــن يف جمموعــةٍ
ّ
الســياقات .ف ُيفهــم األمــن علــى أنّــه شــرط مســبق إلجــراء انتخابــات
فــإن جتربــة
حــرة ونزيهــة ولتأمــن املصاحلــة الوطنيــة بالنســبة إليهــم.
ّ
ّ
انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا الســلطات ،وادمــاج امليليشــيات
ضمــن أجهــزة األمــن الرســمية كلّهــا تعــزّ ز مــن مشــاعر انعــدام األمــن.

 22جمموعة األزمات الدولية ،ليبيا تقلب الصفحة ،تقرير  /222الشرق األوسط
وشمال أفريقيا 21 ،مايو .2021
 23املالحظات اخلتامية للمبعوث اخلاص لألمني العام إىل ليبيا يان كوبيتش يف
االجتماع االفرتاضي مللتقى احلوار السياسي الليبي يف  27مايو https:// ،2021
unsmil.unmissions.org/closing-remarks-special-envoy-secretarygeneral-libya-j%C3%A1n-kubi%C5%A1-lpdf-virtual-meeting-27.may-2021

 24املالحظات االفتتاحية للمبعوث اخلاص لألمني العام إىل ليبيا يان كوبيتش
يف االجتماع االفرتاضي مللتقى احلوار السياسي الليبي يف  26مايو
Https:// Unsmil.Unmissions.Org/Opening-Remarks-Special-،2021
Envoy-Secretary-General-Libya-J%C3%A1n-Kubi%C5%A1-Lpdf.Virtual-Meeting-26-May-2021
 25حمامون من أجل العدالة يف ليبيا 7" ،أمور الزم إجنازها يف  7أشهر :خارطة
طريق لالنتخابات حترتم حقوق اإلنسان"https://www.libyanjustice.org/lfjl- ،
libya-roadmap-to-elections-7-things-to-do-in-7-months-ar
 26أنظر مث ًال مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان" ،ليبيا" حرية الصحافة
هي الطريق إىل انتخابات حرة ونزيهة 15 ،أبريل https://cihrs.org/libya- ،2021
./press-freedom-is-the-path-to-free-and-fair-elections
 27مؤمتر برلني الثاين حول ليبيا :خالصات املؤمتر (رقم  ،)17الفقرات  31 ،5و.32
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وتشــمل القضايــا أو األحــداث التــي تشــعر املســتجيبون بانعــدام األمــان
أيضــً انتشــار ارتــكاب اجلرائــم بــدون مســاءلة للمســئولني عــن ارتــكاب
والتحــرش واالختفــاء
هــذه اجلرائــم ،مبــا يف ذلــك عمليــات اخلطــف،
ّ
القســري ،والتشــريد القســري ،وانتشــار الســاح ،واجملموعــات املسـلّحة
التــي تبقــى فــوق ســيادة القانــون .يف املقابــل ،حــدد املســتجيبون
العوامــل الثالثــة التــي تعــزّ ز مــن إحســاس األفــراد باألمــان و هــي إصــاح
قطــاع األمــن ،وتعزيــز ســيادة القانــون ،ودعــم مبــادرات املصاحلــة
والعدالــة االنتقاليــة ،وكذلــك توحيــد احلكومــة ونــزع أســلحة امليليشــيات.
وتــدل هــذه األولويــات علــى أنّــه ،بالنســبة لضحايــا انتهــاكات حقــوق
ّ
ـإن األمــن مفهــوم متعـ ّـدد الوجــوه ،أوســع نطاقــً مــن الســامة
اإلنســان ،فـ ّ
اجلســدية أو غيــاب النــزاع املســلّح يف البــاد.
أن مبقدورهــم التحــدث
وقــد شــعر العــدد األكــر مــن املســتجيبني (ّ )%63
بأمــان عــن ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي والقضايــا السياســية األخــرى
التــي تؤ ّثــر علــى البــاد .أمــا الذيــن مل يشــعروا باألمــان أو مل يكونــوا واثقــن
التعــرض لألعمــال االنتقاميــة بســبب
مــن ســامتهم فكانــوا يخشــون
ّ
28
تعبريهــم عــن آرائهــم السياســية .ومل يكــن العديــد منهــم واثقــن مــا
الــذي ميكــن أن يشــعرهم مبزيــد مــن األمــان؛ فقــد خ ّيــم الشــعور بانعــدام
ً
ً
واضحــة للخــروج مــن
طريقــة
أن املســتجيبني مل يجــدوا
األمــان لدرجــة ّ
هــذا املــأزق.
وشــرح العديــد منهــم أنّهــم ال يشــعرون باألمــان الــكايف لإلبــاغ عــن وقــوع
جرميــة إىل الســلطات .ومثلمــا هــي حــال األشــخاص الذيــن مل يشــعروا
فــإن اخلــوف مــن
باألمــان للتعبــر عــن وجهــات نظرهــم السياســية،
ّ
املشــاركة يف نظــام العدالــة ينبــع هــو اآلخــر مــن اخلــوف مــن االنتقــام،
وتــورط املســؤولني يف الدولــة
ومــن وجــود اجملموعــات املســلّحة
ّ
أي خماطــر
باألنشــطة اجلرميــة ،وغيــاب املســاءلة (األمــر الــذي يجعــل ّ
أمنيــة ال تســتحق االهتمــام).

العدالة واملصاحلة
كمــا ع ّبــر املســتجيبون عــن قلقهــم الشــديد حيــال نظــام العدالــة
وقدرتــه علــى إحقــاق حقــوق ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون
ً
مرتابطــة وتشــمل مشــاكل
الــدويل اإلنســاين .وتعتــر هــذه اخملــاوف
لبعــض اجملموعــات ال ســيما تلــك التــي تواجــه التهميــش أو التمييــز ،مــن
أجــل الوصــول إىل العدالــة؛ وفشــل نظــام العدالــة يف العمــل بشــفافية
واســتقاللية وبــدون حت ّيــز؛ وغيــاب اخلدمــات املالئمــة لضحايــا اجلرميــة
توفــر ســبل االنتصــاف للضحايــا.
وعــدم ّ
أن بعــض اجملموعــات تتمتــع بقــدرة
ويؤمــن حــواىل  %80مــن املســتجيبني ّ
ـرد ذلــك مــن
أقـ ّ
ـل علــى الوصــول إىل العدالــة مقارنـ ًـة مبجموعــات أخــرى .ويـ ّ
بــن جملــة أســباب أخــرى إىل التمييــز والقبليــة ،فيمــا تشــمل اجملموعــات
ـكل خــاص النســاء واألشــخاص املشـ ّـردين.
التــي تواجــه التهميــش بشـ ٍ
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وال يشــعر حــواىل  %44مــن املســتجيبني باألمــان الــكايف لإلبــاغ عــن
جرميــة إىل الســلطات أو املشــاركة يف اإلجــراءات القانونيــة .ويقلــق األفــراد
فعــال حلمايــة الضحايــا
دائمــً مــن األعمــال االنتقاميــة ومــن غيــاب نظــام ّ
يتعرضــون لــه .ينبغــي تقــدمي الدعــم لضحايــا
عمــا ّ
والشــهود الذيــن يبلّغــون ّ
اجلرميــة وحمايتهــم مــن األعمــال االنتقاميــة ،مبــا يف ذلــك اإلجــراءات
اخلاصــة لضحايــا اجلرائــم احلساســة مــن قبيــل جرائــم االغتصــاب واجلرائــم
اجلنســية األخــرى .فكمــا أفــاد أحــد املســتجيبني :نحتــاج «طريقــة آمنــة
للتبليــغ بــدون تعريــض الضحيــة للمزيــد مــن االنتهــاكات ».كمــا هنــاك حاجــة
حــد مــا شــرح أحــد
ألن تب ّيــن خدمــات املالحقــة
التقــدم احملــرز .فعلــى ّ
ّ
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 ملالحقــة اجلنــاة
مــن خــال احملاكــم للحصــول علــى ســبل االنتصــاف التــي يحــق لهــم بهــا.
ويتفاقــم اخلــوف مــن االنتقــام نتيجــة انتشــار األســلحة واجملموعــات
املســلّحة ضمــن اجملتمعــات احملليــة واألعمــال االنتقاميــة التــي
تســتهدف القضــاة وغريهــم مــن العاملــن يف قطــاع العدالــة مبــا يف
ذلــك االغتيــاالت التــي تزيــد مــن انعــدام األمــن وتعيــق عمليــة صنــع القــرار
املســتقل .ويتســق ذلــك أيضــً مــع اإلجابــات علــى مســح العــام 2020
ّ
الــذي تنــاول وجهــات نظــر الليبيــن حيــال العدالــة واملســاءلة .وعلــى حـ ّـد
مــا أشــار أحــد املســتجيبني « ،احملاكــم الليبيــة غــر قـ ً
ـادرة علــى حتقيــق
العدالــة وضمــان احملاكمــة العادلــة .و تتمثــل املشــكلة األساســية يف
الضغــط والتأثــر مــن جانــب اجلنــاة و امليليشــيات الذيــن يتمتعــون بالنفــوذ
« وعلــى حـ ّـد مــا يقــول آخــر «شــهدنا يف املاضــي أحــكام تربئــة وعفــو عــن
اجلنــاة ...فمــا مــن شــفافية أو معلومــات متاحــة للعامــة حــول مــا يجــري
داخــل احملاكــم»...
وباإلضافــة إىل اخملــاوف املرتبطــة بالســامة ،يع ّبــر العديــد مــن
ترددهــم حيــال املشــاركة يف اإلجــراءات بســبب
املســتجيبني عــن ّ
أن نظــام العدالــة غــر فعــال ،وال جــدوى مــن املشــاركة يف
شــعورهم ّ
نظــام ال يتمتــع باالســتقاللية و يســاهم يف اإلفــات مــن العقــاب .وعلــى
ـإن اجلهــات الفاعلــة يف نظــام العدالــة
حـ ّـد مــا أشــار أحــد املســتجيبني ،فـ ّ
«ضعيفــة أمــام قــوة اإلجــرام وامليليشــيات باملدينــة»« ،وال يوجــد لديهــم
قــدرة علــى التنفيــذ ».وهــو مــا يجعــل عمليــة تطبيــق القانــون بحيــاد
وبعيــدًا عــن االنحيــاز أمــرًا صعبــً.
عندمــا تبقــى اجلرميــة بــا عقــاب ،فهــي ال تطــرح مشـ ً
ـكلة فيمــا يتع ّلــق
باحــرام ســيادة القانــون يف البــاد فحســب ،بــل يكــون لهــا تأثــر عميــق
حــد مــا شــرحه أحــد
علــى إحســاس الضحايــا باألمــان و الرفــاء .وعلــى ّ
مســتمر» ،ويقــول
علــي تأثــر شــديد و ينوبنــي قلــق
الضحايــا« :يؤ ّثــر
ّ
ّ
آخــرون « يفقــدين الشــعور باملواطنــة .ويؤثــر ســلبيا علــي اندماجــي يف
اجملتمــع الليبــي»؛ «لــدي شــعور بعــدم الثقــة يف الدولــة واحلكومــة».
وأيضــً“ ،يجعلــك تشــعر بأنــك قــد تتعــرض لــذات اخلطــر»؛ «اخلطــر الــذي
ـي مــرة أخــرى» ،كمــا يقلــق احــد املســتجيبني
ال يــزال موجــود وقــد يقــع علـ ّ
مــن أن «يضطــر النــاس لتحقيــق عدالتهــم بأنفســهم وهــذا يعنــي
املزيــد مــن الفوضــى».
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أن ملتقــى احلــوار السياســي
وأعــرب بعــض املســتجيبني عــن قلقــه مــن ّ
الليبــي مل يركّ ــز مبــا يكفــي علــى مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب يف ليبيــا.
فاملســاءلة ذات أهميــة كبــرة بحـ ّـد ذاتهــا وهــي شــرط مســبق أساســي
شــدد أحــد
لتحقيــق الســام واألمــن علــى املــدى الطويــل ،فوفــق مــا
ّ
املتضرريــن أيــً
املســتجيبني ،مــن املهــم «حماســبة اجلنــاة وتعويــض
ّ
كان نوعهــم» .فمــن املهــم ان يفكــر أعضــاء امللتقــى يف النتائــج الســلبية
علــى املــدى الطويــل ألي سياســة تســاهم يف اإلفــات مــن العقــاب عــن
انتهــاكات حقــوق اإلنســان وجتــاوزات القانــون الــدويل اإلنســاين .فاإلفــات
مــن العقــاب يــؤدي إىل حلقــة مــن العنــف ويســهم لرتســيخ بيئــة ال تطبــق
فيهــا القوانــن .فوفــق مــا ذكــر أحــد املســتجيبني« :مــا هــو مصــر مــن
تعرضــوا لالنتهــاكات والزال اجملرمــن يتولــون مناصــب»
وتعتــر معرفــة احلقيقــة علــى القــدر نفســه مــن األهميــة ،و ال تعــد بدي ـ ًا
عــن املســاءلة ،إ ّال أنهــا تعتــر كجــزء هــام مــن املســاءلة ،وهــو مــا يتســق
مــع اإلجابــات علــى مســح العــام  2020حــول وجهــات نظــر الليبيــن حيــال
حــد مــا قــال أحــد املســتجيبني «ال بــد مــن
العدالــة واملســاءلة .فعلــى ّ
معرفــة احلقيقــة والعدالــة ترتبــط باحلقيقــة ».وتعـ ّـد املصاحلــة بدورهــا
مهمـ ًـة أيضــً و لكــن ليســت بديلــة للعدالــة ،وإن كانــت املصاحلــة نتيجــة
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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 .5اخلالصة
حــل سياســي إلنهــاء األزمــة،
رغــم فشــل اجلهــود الســابقة يف إيجــاد ّ
مــا زالــت هنــاك رغبــة شــديدة يف رؤيــة ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي
ينجــح يف مســاعيه .فضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل
اإلنســاين ،كالليبيــن جميعــً ،يتطلعــون للوحــدة واالســتقرار وراغبــون يف
دعــم أي جهــود مبذولــة إلنهــاء األزمــة يكــون لهــا أفــق معقــول للنجــاح.
و تتوفّ ــر لــدى الضحايــا واجملتمعــات املتأ ّثــرة مصلحــة مشــروعة يف
املشــاركة يف هــذه العمليــات ،ومشــاركتهم تعــزّ ز مشــروعية العمليــة
وفعاليتهــا .وبالتــايل ،ال بــد مــن استشــارتهم ،وفقــً لشــروطهم ،وبشــأن
القضايــا العديــدة التــي تؤ ّثــر عليهــم .ويتطلّــب ذلــك إعالمهــم بالكامــل
بالطبيعــة واألهــداف املرتبطــة بالعمليــة وبجوهــر مــا يجــري حولــه النقاش.
كمــا يتط ّلــب أيضــً تعريفهــم علــى الفــرص الواضحــة للمشــاركة الفعالــة.

حـ ً
ً
ً
ـروعة بالنســبة إىل الليبيــن .وقــد
ـفافة ومشـ
ـرة ونزيهـ ًـة ومــا يجعلهــا شـ
بشــكل
شــدد األشــخاص الذيــن تشــاورنا معهــم علــى أهميــة العمــل
ٍ
ّ
اســتباقي علــى تعزيــز بيئــة مؤاتيــه وشــمولية لالنتخابــات ،مبــا يف ذلــك
عــن طريــق تعزيــز األمــن ،وتدعيــم حريــة التعبــر وتكويــن اجلمعيــات وتعزيــز
مشــاركة هادفــة ومتثيــل جلميــع الليبيــن .و تعزيــز االمــن ،باعتبــاره
يتخطــى الســامة اجلســدية وغيــاب النــزاع،
متعــدد اجلوانــب
مفهومــً
ّ
ّ
يتط ّلــب احرتامــً لســيادة القانــون ،وللحوكمــة الرشــيدة ،واحرتامــً للتنـ ّـوع،
مــن بــن جملــة عوامــل أخــرى .ولــن تتحقــق هــذه البيئــة املؤاتــة مــن دون
اجلهــود املتضافــرة للحكومــة واجلهــات الفاعلــة األخــرى.

ـل عــن النتيجــة التــي تنجــم
و مللتقــى احلــوار السياســي الليبــي أهميـ ًـة ال تقـ ّ
ـكل مفــرط
أي مقاربــة تركّ ــز بشـ ٍ
عنــه .وعلــى املــدى الطويــل ،و لــن تنجــح ّ
علــى حتقيــق هــدف االنتخابــات الرئاســية والربملانيــة يف  24ديســمرب
 ،2021مــن دون إيــاء العنايــة الواجبــة ملــا ميكــن أن يجعــل هــذه االنتخابــات

أي عمليــة حتـ ّـول وعنصــرًا أساســيًا مــن
تشــكّ ل العدالــة جــزءًا أساســيًا مــن ّ
مكونــات عمليــة الســام
مــن
ليســت
عناصــر احلوكمــة الســليمة .وهــي
ّ
التــي ميكــن التفــاوض بشــأنها ،وال ميكــن مبادلتهــا مبفاهيــم املصاحلــة
مصممــً
املتنــازع عليهــا ،وال هــي قابلــة للتفــاوض إذا كان نظــام العدالــة
ّ
املهــم أن يعمــل نظــام العدالــة باســتقاللية
ليكــون فعــا ًال للجميــع .مــن
ّ
وشــفافية جلميــع الليبيــن ،ومــن ضمنهــم ضحايــا انتهــاكات حقــوق
اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين.
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