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شكر وتقدير

ــر. وقــد ُأبقيــت هويــات  ــر إىل كّل مــن ســاهم باملعلومــات الالزمــة إلعــداد هــذا التقري ــا بخالــص الشــكر والتقدي تتوّجــه حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبي
الباحثــني واملشــاركني يف املقابــالت، كمــا أماكــن انعقادهــا وتواريخهــا، طــّي الكتمــان حفاظــً علــى الســالمة الشــخصية لألفــراد املعنيــني وحمايتهــم 

مــن االســتهداف واالعتــداء مــن قبــل اجلهــات التابعــة للدولــة وغــر التابعــة لهــا يف خمتلــف أنحــاء البــالد. 

قام بإعداد التقرير كّل من:

حمّمد املسريي، رئيس قسم األبحاث وبناء القدرات يف منظمة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا
وسونيا مريكوفا، زميل باحث يف حمامون من أجل العدالة يف ليبيا

كما توّلى أعمال البحث واملراجعة واملساعدة يف التحرير كّل من:

ميادة املكي، مسؤلة الربامج األوىل سابقً يف حمامون من أجل العدالة يف ليبيا، 
وألكساندرا أزوا، مديرة االتصاالت يف حمامون من أجل العدالة يف ليبيا

وحمّمد املصطفى، مسؤول الربامج يف حمامون من أجل العدالة يف ليبيا 
وراوية حمزة، مسؤولة الربامج يف حمامون من أجل العدالة يف ليبيا

ومرينا نصر اهلل، مسؤولة الربامج يف حمامون من أجل العدالة يف ليبيا 
وإلهام السعودي، مديرة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا، 

وماي طومسون، مسؤولة الربامج يف منظمة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا. 

ــت إجنــاز الرســوم التوضيحيــة دومينيــكا أوزينســكا، يف حــني قــام مــارك رشــدان بالتصميــم الطباعــي وســوزان قــازان  ــا كــراويل، وتوّل ــر مارث قامــت بالتحري
ــة. ــة إىل العربي بالرتجم

تيّسر إعداد هذا التقرير بفضل الشراكة مع املركز الدويل للعدالة االنتقالية، والذي أتيح بدعٍم من وزارة خارجية مملكة هولندا.
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1. امللخص التنفيذي

 2011 العام  يف  اندلعت  التي  الليبية  الشعبية  االنتفاضة  على  مّر  عقٌد 
وأنهت نظام حكم القذايف املمتّد على 42 عامً، و مازال الليبيون بانتظار 
االنتهاكات  من  العديد  معاجلة  تتّم  ومل  كما  واملساءلة.  العدالة  حتّقق 
وواصلت  القذايف،  عهد  يف  ارُتكبت  التي  اإلنسان  حلقوق  املنهجية 
ارتكاب   2011 العام  منذ  املتعّددة  الصراعات  يف  املتنازعة  األطراف 
النطاق ومنهجي،  نحٍو واسع  اإلنسان على  االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 

اإلنسانية.  ضّد  وجرائم  حرب  جرائم  إىل  ترقى  ممارساٍت  يف 

يف مقابل ذلك، اتسمت جهود املساءلة والعدالة االنتقالية املبذولة منذ 
العام 2011 بعدم االتساق وعدم املالءمة. فقد رّكزت احملاكم الليبية على 
مالحقة رموز النظام السابق عن انتهاكاٍت مت ارتكابها أثناء ثورة 2011، فيما 
تلك  اآلخرون من املسئولية عن جرائمهم. ويف  االنتهاكات  تهّرب مرتكبو 
األثناء، كانت السلطات الليبية قد أقّرت قوانني عفو شاملة واستفاد قادة 
من  اإلفالت  منط  من  للدولة  التابعة  املسّلحة  واجملموعات  امليليشيات 
العقاب املنتشر يف البالد. ومل تؤّد التحقيقات التي أجرتها احملكمة اجلنائية 
الدولية على مّر السنوات اإلحدى عشرة السابقة إىل أي إداناٍت، ومل تقم قيادة 
حلف شمال األطلسي وال الدول األجنبية املشاركة يف التدّخالت العسكرية 
يف ليبيا، مبا يف ذلك من خالل املرتزقة واجلهات املرتبطة بها، بالتحقيق 

يف االنتهاكات املزعومة املرتكبة على يد القوات اخلاضعة لسيطرتها.

قادت   ،2022 ويناير   2020 أكتوبر  بني  ما  الفرتة  ويف  السياق،  هذا  يف 
منظمة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا بحثً من أجل جمع وجهات نظر 
الليبيني حول العدالة واملساءلة بعد عقٍد على الثورة الليبية التي اندلعت 
و39  مستجيبً   349 شمل  مسٍح  إىل  البحث  استند  وقد   .2011 العام  يف 
مقابلة متعّمقة مع مقّدمي املعلومات الرئيسيني. وقد مّت إجراء املسح 
جمتمعات  ومن  خمتلفة  عمرية  فئاٍت  من  ونساٍء  رجاٍل  مع  واملقابالت 
حملية منوعة عرب 26 حمّل يف ليبيا بني الشرق والغرب و الوسط واجلنوب.

و  للمساءلة  الليبيني  قبل  من  واضٍحة  مطالبة  عن  البحث  اظهر  وقد 
الكشف عن احلقيقة و جرب الضرر و اإلصالح املؤسسي من أجل معاجلة 
وجهة  من  وبالرغم  التكرار.  عدم  وضمان  واحلالية  السابقة  االنتهاكات 
النظر السائدة بأّن عمليات املالحقة اجلنائية واملساءلة يجب أن تعطي 
األولوية للفرتة منذ الثورة الليبية يف فرباير 2011، نظرًا إىل خطورتها ونطاق 
االنتهاكات املرتكبة خاللها، ُسّجل مع ذلك طلب كبر على كشف احلقيقة 

القذايف. أثناء نظام  واملساءلة عن االنتهاكات املرتكبة يف 

وحّددت نتائج البحث األولويات التالية:

يف  املشاركني  املستجيبني  من  باملئة   96 عّبر  اجلنائية:  املالحقات 
املاضية  اخلطرة  اجلرائم  عن  اجلنائية  للمالحقة  دعمهم  عن  املسح 
بأمل  تسببوا  الذين  اجلناة  جميع  مالحقة  باملئة   77 وفّضل  واملستمّرة 
التي  الرتبة  أو  إليها  ينتمون  التي  اجملموعة  عن  النظر  بصرف  ومعاناة 

ُيصّنفون فيها. وعارض املستجيبون بشّدة أحكام العفو التي حتول دون 
القتل،  أعمال  مثل  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  عن  املالحقة 
دولية  جرائم  تشّكل  التي  األفعال  من  ذلك  وغر  واالغتصاب،  والتعذيب، 
اإلنسانية(. وأعلن املستجيبون  خطرة )مثل جرائم احلرب واجلرائم ضّد 

يكفي. ال  وحده  االعتذار  أّن  حازٍم  بشكٍل 

العدالة االنتقالية: إىل جانب عمليات العدالة االنتقالية، طالب العدد األكرب 
من املستجيبني مبجموعة من عمليات العدالة االنتقالية األخرى التي ترّكز 

على حقوق الضحايا.

االنتهاكات  وتوثيق  احلقيقة،  عن  بالبحث  املستجيبيني  اغلبية  طالب  و 
العمليات  واستكمال  العقاب  من  لإلفالت  التصّدي  أجل  من  اخلطرة 
القضائية. و اكد املستجيبون أن عمليات البحث عن احلقيقة يجب ان تتبعها 
اجلرب. سبل  ذلك  يف  مبا  الضحايا،  حقوق  واستعادة  اجلنائية  املالحقات 

أّن أشكال اجلرب، مبا يف ذلك   وقد اكد سبعون باملئة من املستجيبني 
التعويض املايل، وإعادة اجلنسية لألقليات العدميي اجلنسية، واحلق يف 
والدعم  امللكية،  واستعادة  داخليً،  للمشّردين  واآلمنة  الطوعية  العودة 
مع  يتسق  مبا  إقرارها  ويجب  مهمة  كّلها  للضحايا،  االجتماعي  النفسي 

الضحايا. رغبات  ومع  االنتهاك 

التدقيق  عمليات  املستجيبني  من  باملئة  التسعني  نسبة  دعمت  وقد 
اإلنسان،  حلقوق  اخلطرة  االنتهاكات  مرتكبي  استبعاد  إىل  الهادفة 
أجل  من  سياسية  أو  أمنية  مؤسسات  من  االنتهاكات  يف  واملتوّرطني 

اإلساءة. أشكال  من  املزيد  ومنع  العدالة  تيسر 

احملاكم  أّن  املستجيبني  من  باملئة   79 اعتقد  البديلة:  العدالة  آليات 
العدالة  تقدمي  على  احلايل  الوقت  يف  قادرة  غر  وحدها  الليبية  اجلنائية 
تعقد  أن  باملئة   60 فّضل  لذلك،  ونتيجًة  منحاز.  وغر  مستقّل  نحٍو  على 
من  بدعٍم  الليبية  احملاكم  لدى  اخلطرة  باالنتهاكات  املعنية  احملاكمات 
اجملتمع الدويل. ومّت اقرتاح إجراءات خاصة لتحسني عمليات الوصول إىل 
العدالة لألقليات، والنساء، وضحايا اجلرائم اجلنسية، من أجل التغّلب على 
إّنهم  املستجيبني  من  فقط  باملئة   38 نسبة  وقالت  والوصمة.  التمييز 
من  الدولية  اجلنائية  احملكمة  مثل  املوجودة  الدولية  اآلليات  يف  يثقون 

اخلطرة. اجلرائم  عن  واملساءلة  العدالة  تقدمي  أجل 

تعزيز  أجل  من  باإلصالحات  املستجيبون  طالب  املؤسسي:  اإلصالح 
املؤسسات املدنية ودعم استقالل املؤسسات القضائية. وطالبوا بأن 
يف  مبا  اجلنساين،  للنوع  مراعيًة  تكون  وأن  األقليات  املؤسسات  تشمل 
تكرار  وعدم  املساءلة  حتقيق  أجل  من  القرار  صنع  مستويات  على  ذلك 

املهّمشة. اجملموعات  ضّد  اإلنسان  حلقوق  اخلطرة  االنتهاكات 
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وانطالقً من األبحاث والتوصيات التي تقّدم بها املشاركون يف الدراسة، 
عن  واملساءلة  العدالة  تقدمي  أجل  من  التالية  بالتوصيات  األخذ  مّت 

ليبيا. يف  االنتهاكات 

إىل الدولة الليبية:

تكرار  • وعدم  املساءلة  تعزيز  أجل  من  تشريعية  بإصالحات  القيام 
االنتهاكات.

يف  • املرتكبة  واالنتهاكات  اجلرائم  يف  الفعال  للتحقيق  األولوية  إعطاء 
العدالة. إىل  وتقدميهم  مرتكبيها  حتديد  بهدف  ليبيا 

إجراء حتقيقات مستقلة مبا يضمن حماكمات عادلة وغر منحازة. •

أجل  • من  اخلارجية  املساءلة  إجراءات  مع  والسريع  الكامل  التعاون 
الدعم  والتماس  ليبيا  يف  املرتكبة  واالنتهاكات  للجرائم  التصدي 

الثالثة. األطراف  من  واملساعدة  املناسب 

إلغاء القوانني غر املتسقة مع القانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل  •
حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قوانني العفو السائدة ومن ضمنها على 

سبيل الذكر ال احلصر القانون رقم 6 لسنة 2015.

صياغة آلية غر منحازة وشاملة للبحث عن احلقيقة. •

وضع برنامج جرب شامل جلميع الضحايا من دون متييز. •

املباشرة بعملية تدقيق لضمان استبعاد اجلناة املتوّرطني باالنتهاكات  •
اخلطرة حلقوق اإلنسان عن تبّوؤ املناصب العامة واملراكز يف قطاع 

األمن.

إىل األمم املتحدة، واحملكمة اجلنائية الدولية واجملتمع الدويل:

العدالة  • نظام  قدرة  وبناء  هجينة  حمكمة  طريق  عن  املساءلة  تعزيز 
بفعالية. اخلطرة  اجلرائم  مالحقة  على  الليبي  اجلنائية 

واالنتهاكات  • اجلرائم  توثيق  أجل  من  ليبيا  يف  املدين  اجملتمع  دعم 
. ة خلطر ا

الدولية  • اجلنائية  احملكمة  تقودها  التي  التوعية  جهود  حتسني 
احملكمة  والية  بشأن  العام  التواصل  وحتسني  املتأّثرة  واجملتمعات 

ليبيا. يف  تقودها  التي  واألنشطة  الدولية  اجلنائية 

زيادة جهود التقّصي من قبل مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية  •
اجلرائم  ارتكاب  عن  للمسؤولني  السريعة  املالحقة  لضمان  الدولية 

ليبيا. اإلنسانية وجرائم احلرب يف  ضّد 

الوالية  • ذلك  يف  مبا  الدولة،  أراضي  خارج  القضائية  الوالية  استخدام 
القضائية العاملية من أجل التحقيق، ويف حال توّفر أدلة كافية مالحقة 

ليبيا. بارتكابهم اجلرائم اخلطرة يف  املشتبه 
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2. مقّدمة

من  حمامون  منظمة  أجرت   ،2011 لعام  الليبية  االنتفاضة  على  عاٍم  بعد 
تناول  ليبيا  أنحاء  خمتلف  شمل  معّمقً   1 مسحً  ليبيا  يف  العدالة  أجل 
تلك  يف  صوت  لليبيني  يكون  أن  لضمان  وذلك  الدستور،  صياغة  عملية 
الدستور  مبلكية  اإلحساس  ولتعزيز  البالد  تاريخ  من  احلاسمة  املرحلة 
بني املواطنني. وخالل تلك العملية، عّبر الليبيون من خمتلف اجملتمعات 
باجلرائم  يتعلق  فيما  سيما  ال  واملساءلة،  بالعدالة  طلبهم  عن  احمللية 
التي يرتكبها أعضاء اجلماعات املسلحة واملليشيات. وقد طالبوا بقضاء 
حلقوق  اخلطرة  االنتهاكات  مرتكبي  الستبعاد  تدقيق  وبعملية  مستقّل 
واملمارسة  القانون  يف  احلماية  أشكال  من  ومزيد  املراكز  عن  اإلنسان 
املؤسساتي  واإلصالح  السياسية،  احلياة  يف  األقليات  وإشراك  للنساء، 

الدستورية. احلماية  وأشكال 

من  سلسلًة  الليبي  الشعب  خالله  عانى  الزمان،  من  عقٍد  مرور  وبعد 
من  الدويل  والتدّخل  رشيدة  الغر  واحلوكمة  العنيفة،  املسّلحة  النزاعات 
قبل عشر دوٍل على األقل،2 واالنتهاكات النظامية حلقوق اإلنسان، إضافًة 

احلرب. جرائم  إىل 

يف شهر نوفمرب 2020، انخرطت ليبيا يف حمادثات للسالم بوساطة أممية 
إلنهاء  سياسي  حّل  وإيجاد  النار  إطالق  لوقف  اتفاٍق  إىل  التوّصل  أجل  من 
الصراع.3 ويف العام التايل، يف ديسمرب 2021، كان من املزمع عقد انتخابات 
مّت  لكن  وشرعية.  موّحدة  مؤسساٍت  البلد  متنح  أن  شأنها  من  رئاسية 
تأجيل االنتخابات إىل أجل غر مسمى نتيجة التحديات املتصاعدة والنزاعات 
حول القواعد واألحكام. وهي من املقّرر أن تعقد يف شهر يونيو 2022. يف 

غضون ذلك، يوجد حكومتان حاليً يف ليبيا تتنافسان علي السلطة.

والسالم،  الدميقراطية  نحو  ليبيا  مسرة  من  احملورية  النقطة  هذه  يف 
سعت حمامون من أجل العدالة يف ليبيا إىل استطالع ما إذا كانت تطّلعات 
مّر  على  تغّيرت  قد  واملساءلة  العدالة  حيال  نظرهم  ووجهات  الليبيني 

املنصرم. العقد 

وانطالقً من مسٍح ومقابالٍت مع جمموٍع من 388 ليبيً جرت يف الفرتة ما 
2022، قّدم هذا املسح فرصًة أمام اجملتمعات  2020 ويناير  بني أكتوبر 
معاجلة  طريقة  حول  نظرهم  وجهات  عن  التعبر  أجل  من  اخملتلفة 
العدالة  آليات  وماهية  اإلنسان،  حلقوق  واملستمّرة  املاضية  االنتهاكات 

ليبيا. مؤّسسات  يف  الثقة  لبناء  الالزمة  واملساءلة 

رّكز البحث حول مسٍح تناول 349 امرأًة ورجاًل من جمتمعات حمّلية خمتلفة 
يف ليبيا استكملتها مقابالت معّمقة مع 39 فردًا من أفراد اجملتمع املدين، 
وممّثلني سياسيني وخرباء. ومن بني املستجيبني الـ349، 202 )58 باملئة( 
أعلنوا أّنهم وقعوا شخصيً ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان، فيما أعلن 175 
آخرون )أي 50 باملئة( أّنهم من أفراد عائالت الضحايا، وقال 139 مستجيبً )40 
باملئة( آخر أّن جمتمعاتهم احملّلية قد تأثرت جّراء انتهاكات حقوق اإلنسان.

تأثر املستجيبون مبجموعة من االنتهاكات اخلطرة حلقوق اإلنسان، التي 
حدثت خالل الفرتات بني عامي 2014 و 2020 )32 يف املئة(؛ وبني عامي 
2011 والنزاع املسلح  2013 )18 يف املئة( ؛ وخالل انتفاضة عام  2012 و 
املئة(.  يف   19(  2011-1969 القذايف  حكم  فرتة  وخالل  ؛  املئة(  يف   31(
أبو  سجن  مذبحة  اجمليبون  ذكرها  التي  اجلسيمة  االنتهاكات  وتشمل 
سليم عام 1996 وعمليات القتل األخرة يف ترهونة التي أدت إىل اكتشاف 

جماعية. مقابر 

أو  يشاركوا  مل  إنهم  املئة(  يف   58( املستجيبني  نصف  من  أكرث  وقال 
يف   27( الربع  من  أكرث  ذكر  بينما  النزاعات،  خمتلف  يف  طرف  أي  يدعموا 
للقذايف يف شباط/فرباير  احتجاجات مناهضة  أنهم شاركوا يف  املئة( 
خالل  من  النزاع  يف  بنشاط  شاركوا  إنهم  مستجيبني  أربعة  قال   .2011
 2011 نزاع  يف  منهم  ثالثة  شارك   - ضدها  أو  القذايف  قوات  مع  القتال 
األعمال  بتنفيذ  املستجيبني  من  اثنان  وقام  الثوار،  أو  القذايف  ضد  إما 
اللوجستية ألطراف النزاع منذ عام 2012. وقال أحد املستجيبني إّنه كان 
يف اخلامسة عشرة من عمره عندما شارك يف النزاع لكنه مل يرغب يف 

التفاصيل.4 من  مزيد  عن  الكشف 

الليبيني حول  آراء  النظر، تظهر  التجارب ووجهات  الشريحة من  يف هذه 
الكشف عن احلقيقة وأشكال  و   العدالة واملساءلة والعفو واالعتذارات 
معهم  ُأجريت  الذين  واألشخاص  املستجيبون  ويناقش  الضرر.  جرب 
واالنتقام  العقاب  من  واإلفالت  العدالة  بني  القائمة  الروابط  املقابالت 
نقاط  على  الضوء  ويسلطون  اخلاصة،  بكلماتهم  واملصاحلة،  والعنف 
باتخاذ  بتوصيات  التقرير  ويختتم  حمددة.  قضايا  بشأن  واالختالف  التوافق 
الدويل  واجملتمع  الليبية  للسلطات  ميكن  األجل  وطويلة  فورية  إجراءات 
اإلنسان  يتمحور حول حقوق  لليبيا  بناء مستقبل  اتخاذها للمساعدة يف 

القانون. وسيادة 

»لو تتخيل انك شفت ناس انقتلوا قدام عيونك شن حيصري 
فيك؟! فاش حتفكر؟!  احني جمتمع قبلي ومن العار إنك 
الدم  معناها  االنتقام؟!  اال  مافيش  ولو  خوك،  دم  تنسى 
السالم  بسط  يُ العدالة،  ُطّبقت  إذا  أما  للركاب!  يوصل 

االنتقام.« حلقة  وتتوقف 
املقابر  يف  جثثهم  اكُتشفت  الذين  الضحايا  عائالت  عن  ممثل   -

ترهونة. يف  اجلماعية 
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3. ملخص املنهجية 

الرسم البياين 1. 

موقع البحث

زوارة
طرابلس

ترهونة
الزاويةزلينت

نالوت
الزنتان

بني وليد

مصراتة
تاورغاء

سرت

بنغازي

البيضاء
درنة

أجدابيا

جادو

سبها

غات القطرون الكفرة

وادي احلياة

مرزق

وادي الشاطئ

العوينية
جادو

املشاشية

تيجي

يستند هذا التقرير إىل مسٍح شمل 349 ليبيً داخل البالد، و39 مقابلة معّمقة 
أجريت لليبيني داخل البلد وخارجه، باإلضافة إىل األبحاث املكتبية. وقد ُصّمم 
املسح واملقابالت املتعّمقة من أجل التقاط وجهات نظر الليبيني حيال 
العدالة واملساءلة وقام بها باحثون حمليون وتابعون ملنظمة حمامون من 

أجل العدالة يف ليبيا يف الفرتة ما بني أكتوبر 2020 ويناير 2022.

وقد مّت اختيار األشخاص الذين أجابوا عن املسح – ويشار إليهم يف سياق 
هذا البحث باملستجيبني5 – لضمان متثيلهم لشريحة واسعة من اإلثنيات، 
الثقافية،  اخللفيات  وخمتلف  واألعمار  القبلية،  واالنتماءات  واملواصفات، 
واالجتماعية واملهنية. وكان من بني املستجينب عاملون يف اخلدمة املدنية، 
وناشطون يف اجملتمع املدين، ومدافعون عن حقوق اإلنسان، ومدّرسون، 
وحمامون، وصحافيون، وأفراد من الطواقم الطبية، ورجال وسّيدات أعمال، 

وطاّلب، ورّبات منزل، وعّمال، كّلهم من جمتمعات حملية منّوعة.

خرباء  فيهم  مبن  ليبيني،  ونساء  رجال  مع  املتعمقة  املقابالت  وأجريت 
وممثلو  الضحايا  وأسر  والضحايا  والقبلية  احمللية  اجملتمعات  وقادة 
جمموعات الضحايا ونشطاء اجملتمع املدين من القواعد الشعبية، مبن 
فيهم املدافعون و املدافعات عن حقوق املرأة وحقوق األقليات ونشطاء 
من الشباب وأعضاء شبكات العدالة االنتقالية ومسؤولو احلكومة احمللية 
واألكادمييون واحملامون والسياسيون. ويشار إىل هؤالء األفراد يف سياق 

وقد  املقابالت«،  معهم  أجريت  الذين  »األشخاص  بأنهم  البحث  هذا 
مع  الناشط  وعملهم  لها،  تعرضوا  التي  االنتهاكات  أساس  على  اختروا 
اجملتمعات احمللية حول العدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان واملصاحلة.

من  املقابالت  معهم  ُأجريت  الذين  واألشخاص  املستجيبون  كان 
جمتمعات حملية من أطراف خمتلفة من النزاعات املتتالية، مبا يف ذلك 
2011، والنزاعات القبلية واإلثنية مثل تلك  نزاع مصراتة - تاورغاء يف عام 
سبها  يف  احمللية  العربية  والقبائل  والطوارق  التبو  قبائل  شملت  التي 
جماعتي  بني  احلني  ذلك  منذ  وقعت  التي  والنزاعات  ومرزق،  والكفرة 
السابق  القذايف  نظام  ضحايا  أيًضا  العينة  وشملت  والزنتان  املشاشية 
املستهدفة  واجملتمعات  سليم  أبو  سجن  مذبحة  من  الناجني  مثل 

وليد. بني  يف  املوجودين  أولئك  مثل  للقذايف،  املوالني  من  لكونهم 

والستطالع وجهات النظر من خمتلف األطياف السياسية، ُأجريت املقابالت 
يف  املشاركة  السياسية  الفصائل  خملتلف  املناصرين  مع  املتعّمقة 
العّينة  وتشمل  السابق.  النظام  يف  وأعضاء  الليبي  السياسي  احلوار 
اجملتمعات احمللية التي أصبح فيها الضحايا من اجلناة والعكس صحيح.

اخلصائص  حول  املفّصلة  املعلومات  من  للمزيد  ذ  امللحق  راجع 
والقيود. واملنهجية،  للبحث،  الدميوغرافية 
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4. اخللفية: االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 
بني املاضي واحلاضر

1969-2011: نظام القذايف

التي  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  من  الليبيني  من  اآلالف  عانى 
الدولة  ِقَبل  من  النطاق  وواسع  منهجّي  نحٍو  على  ضّدهم  ُترتكب  كانت 
إّبان حكم القذايف؛ وقد ارتقت هذه االنتهاكات يف بعض األحيان إىل جرائم 
حرب وجرائم ضد اإلنسانية. وغنّي عن القول إّن ثقافة اإلفالت من العقاب 
42 عامً  الذي دام  القذايف  إرث  تتجّذر يف  إّنما  اليوم  ليبيا  تنتشر يف  التي 
الليبي  التشريعي  انتهاكات حقوق اإلنسان ويف تدهور اإلطار  ومتّثل يف 

الفرتة.6 تلك  خالل  واحلكومية  القضائية  ومؤسساته 

وكان القذايف حاكمً متفّردًا ومستبّدًا ال يتسامح مع أّي حركاٍت معارضة.7 
وكاالت  من  بشبكٍة  واستعان  السياسية8  األحزاب  بحظر  قام  وقد 
فأخضعت  وخارجه.  البلد  يف  املعارضة  لقمع  واخملربين  االستخبارات 
قوى االمن الداخلي آالف األشخاص لالحتجاز التعّسفي واحلبس املنعزل 
بإجراءاٍت  واإلعدام  والتعذيب  القسري  االختفاء  كذلك  طويلة،  لفرتات 
وأفراد  الطاّلب  منهم  سياسيون  معارضون  الضحايا  وبني  موجزة.9 
إعدام  يكن  ومل  املسلمني.10  اإلخوان  جماعة  مثل  الدينية  اجملموعات 
طلبة اجلامعات شنقً أمام العامة يف طرابلس وبنغازي11 يف العام 1985، 
يف  سجينً   1272 لـعدد  القضاء  نطاق  خارج  اجلماعية  القتل  وعمليات 
سجن أبو سليم عام 1996 سوى مثااًل حيً عن وحشية النظام.12 وما زالت 
ينتهجها  كان  التي  القبلية13  الصراعات  واستغالل  احملسوبية  سياسة 

اليوم.14 والعنف  االنقسامات  تسّبب  القذايف 

املستقّلني  الدوليني  املراقبني  عمل  عرقلة  فإّن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
وقمع حرية التعبر يف البالد أثناء النظام أفادت أيضً أّن التوثيق املستقّل 
النتهاكات حقوق اإلنسان خالل تلك الفرتة كان حمدودًا للغاية، وأّن النطاق 

التجاوزات ما زال غر معروف. لتلك  الكامل 

قوات  أقدمت  أن  بعد  ليبيا  يف  الثورة  اندلعت   ،2011 فرباير  شهر  يف  و 
بنغازي.  يف  تربل  فتحي  البارز  احملامي  و  الناشط  اعتقال  على  القذايف 
القوى  ورّدت  القذايف.  بتنّحي  وطالبوا  الشوارع  إىل  املتظاهرون  وخرج 
األمنية باستخدام خراطيم املياه والرصاص املّطاطي لقمع االحتجاجات. 
على  السيطرة  املتظاهرين  وإحكام  بنغازي،  يف  املظاهرات  تكّثف  ومع 
القذايف  نظام  قوات  رّدت  طرابلس،  يف  االضطرابات  بدء  ومع  املدينة، 
لألمم  التابع  األمن  جملس  وأقّر  املفرطة.15  القاتلة  القوة  باستخدام 
أدان  أن  بعد   2011 شباط/فرباير   26 بتاريخ   1970 رقم  القرار  املتحدة 
الدولية  ليبيا إىل احملكمة اجلنائية  العنف وأحال احلالة يف  تصاعد أعمال 
2011، شّكلت  27 فرباير  15 وبتاريخ  ليبيا.16  مع فرض حظر لألسلحة على 
»الوجه  ليكون  االنتقايل  الوطني  اجمللس  الشرق  يف  الثورية  القوات 

الوطني  باجمللس  تعرتف  دولة  أّول  فرنسا  وكانت  للثورة«.17  السياسي 
االحتجاجات  واندلعت  البالد.18  يف  الشرعية  السلطة  باعتباره  اإلنتقايل 
نزاٍع  إىل  الوضع  تصاعد  أن  لبث  وما  أخرى  بلداٍت  يف  للحكومة  املناهضة 
النزاع  باسم  الصراع  وُعرف  والثّوار.  للقذايف  املوالية  القّوات  بني  مسّلٍح 
القرار  األمن  جملس  أقّر   ،2011 مارس   17 وبتاريخ   .2011 للعام  املسّلح 
رقم 1973 الذي قضى بإنشاء منطقة حظر جّوي فوق ليبيا من أجل حماية 
19 مارس، بدأت منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو(  املدنيني.19 ويف 
يف  القذايف  نظام  معاقل  استهدفت  ليبيا  يف  جوية  غارات  تنفيذ  يف 
العنيف بني القوات املوالية للقذايف  القتال  البالد.20 واستمّر  أنحاء  جميع 
أكتوبر  يف  ليبيا.  أنحاء  جميع  يف  اجلوية  الناتو  بضربات  املدعومني  والثوار 
2011، أطاحت القوات الثورية بالقذايف وقتلته، مما أدى إىل انتهاء الصراع. 
املتحدة  األمم  به  اعرتفت  الذي  الثوري21،  االنتقايل  الوطني  اجمللس  وقاد 
حني  إىل  البالد   22  ،2011 سبتمرب  يف  ليبيا  يف  احلاكمة  السلطة  أّنه  على 

23  .2012 يوليو  يف  العام  الوطني  املؤمتر  انتخاب 

لألمم  التابعة  احلقائق  تقصي  جلنة  بها  قامت  التي  التحقيقات  وتوّصلت 
احلرب  جرائم  أّن  إىل   24)2011  – الدولية  التحقيق  جلنة  )حتقيقات  املتحدة 
النزاع املسّلح  ارُتكبت من قبل الطرفني يف  واجلرائم ضّد اإلنسانية قد 
لعام 2011. واستنتجت أّن القوى األمنية املوالية للقذايف ارتكبت اعتداءات 
منهجية وواسعة النطاق ضّد املدنيني بسبب آرائهم السياسية الفعلية 
أو املتصّورة، وملمارسة حقهم يف التجّمع السلمي.25 وأخضعت القوى 
األمنية املدنيني لإلختفاء القسري، وللتعذيب، واالضطهاد ونّفذت بحقهم 
حتفهم  شخص  و700   500 بني  ما  ولقي  القضاء.26  نطاق  خارج  اإلعدام 
يف شهر فرباير 2011 وحده،27 مع استخدام قوات القذايف للقوة القاتلة 
من أجل قمع االحتجاجات.28 كما استنتجت حتقيقات جلنة التحقيق الدولية 
يف2011 أيضً أّن القوات املوالية للقذايف ارتكبت جرائم حرب،29 من خالل 
خالل  من  ذلك  يف  مبا  املدنية،30  واألعيان  املدنيني  على  هجمات  تنفيذ 
حصار معاقل املعارضة كتلك التي يف مصراتة31، وجبال نفوسة32. ووفقً 
للجنة، فإّن قوات القذايف قد ارتكبت اعتداءات جنسية بحق احملتجزين، 
حول  تقارير  أيضً  اإلنسان  حقوق  منظمات  أصدرت  كما  ونساء.33  رجااًل 
مطالبًة  والرجال،  النساء  ضّد  اجلنسي  والعنف  باالغتصاب  ادعاءات 

التقارير.34 التحقيق يف هذه  االنتقايل  الوطني  اجمللس 

أيضً   2011 الدولية  التحقيق  جلنة  حتقيقات  استنتجت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
أّن القوات الثورية ارتكبت أعمااًل تشكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، 
القسري  واالختفاء  واالختطاف  املشروع  غر  القتل  أعمال  ذلك  يف  مبا 
بني  من  كان  والنهب.35  املدنيني  السكان  ضد  العشوائية  والهجمات 
األفراد  أو  األمن  مسؤولو  أو  للقذايف،  املوالون  األسرى  اجلنود  الضحايا 
للقذايف،  موالية  أنها  على  إليها  ُينظر  التي  بأكملها  اجملتمعات  أو 
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للقذايف.36  مؤيدون  مرتزقة  أنهم  على  إليهم  ُينظر  الذين  واملهاجرون 
تاورغاء يف  اإلنسانية يف  ارتكبوا جرائم ضد  ثوار مصراتة  أّن  اللجنة  ورأت 
أربعون  وعددهم  تاورغاء،  أهايل  جميع  تشريد  خالل  من   2011 أغسطس 
وقاتلوا  للقذايف  موالون  أنهم  على  إليهم  ُينظر  كان  حيث  بالقوة،  ألفً 
مصراتة  ثوار  واصل  التشريد،  بعد  للقذايف.  املوالية  القوات  جانب  إىل 
البالد وأخضعوهم جلرائم  تاورغاء من حول  النازحني من أهايل  استهداف 

املشروع.37 غر  والقتل  القسري،  واالختفاء  التعذيب،  شملت  شنيعة 

ورغم أّن األرقام تختلف، فقد قّدرت بعض املصادر أّن اآلالف من املدنيني، 
التي  اجلوية  الضربات  جّراء  وأصيبوا  ُقتلوا  واألطفال،  النساء  فيهم  مبن 
نّفذها الناتو عام 2011. 38 بالرغم من أّنه تبّين أّن الناتو قد شّن »حملة عالية 
الدقة وبعزم واضح على جتنب وقوع ضحايا من املدنيني«،39 كانت هناك 
وقد  املدنيني.  على  عشوائية  هجماٍت  يف  الناتو  توّرط  إىل  تشر  دالالت 
أعلنت جلنة التحقيق الدولية يف حتقيقاتها أّنه مل يتسّن لها اسـتخالص 
وتوصي  الناتو،  قدمها  التي  املعلومات  واقع  من  احلاالت  تلك  يف  نتائج 
بـإجراء مزيـد مـن التحقيقات، كما ستتّم مالحظته يف القسم التايل. ويف 
حادثة خطرة وقعت يف مدينة ماجر40 ، تسببت قنابل الناتو يف مقتل 34 

آخرين.41  38 مدنيً وإصابة 

2012-2013: املرحلة االنتقالية وانتهاكات حقوق 
اإلنسان على يد امليليشيات

املسّلحة  واجملموعات  امليليشيات  انتشرت  القذايف،  مقتل  بعد 
ومل  سيطرتها.  حتت  وضعها  املتتالية  احلكومات  تستطع  ومل  بكرثة42 
ينجح املؤمتر الوطني العام، والذي انُتخب يف 7 يوليو 2012، 43 من حتقيق 
الصراعات  جّراء  تعرقلت  قد  مساعيه  وأّن  سيما  ال  السياسي  االستقرار 
واالنقسامات السياسية.44 وواصلت امليليشيات واجملموعات املسّلحة 
ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان بحصانة تامة وواصلت سيطرتها الفعلية 
على األراضي ووظائف الدولة مبا يف ذلك مراكز االحتجاز واالستجواب45، و 

واملراقبة. اإلشراف  من  دنيا  بدرجة 

و ضغطت امليليشيات واجلماعات املسلحة على املؤسسات احلكومية 
باإلضافة  منتقديها  واستهدفت  السياسية،46  املكاسب  علي  للحصول 
وامليليشيات  احلكومة  حاصرت   ،2012 عام  ففي  للقذايف.   املوالني  إىل 
التابعة لها، ومعظمها من مصراتة47، مدينة بني وليد املوالية للقذايف 
وأخضعت السكان املدنيني لقصف عشوائي وعمليات احتجاز تعسفية.48

ثوري  مقاتل   10000 من  أكرث  الليبية  السلطات  أدجمت   ،2012 عام  منذ 
يف أجهزة أمنية خمتلفة - مبا يف ذلك وزارتا الداخلية والدفاع و أجهزة 
أو إخضاعهم ألي عملية تدقيق من أجل  اخملابرات - دون نزع سالحهم 

اإلنسان.49 حلقوق  خطرة  انتهاكات  ارتكاب  يف  املتورطني  استبعاد 

ويف السنوات التالية، استهدفت سلسلة من االغتياالت السياسية، ُيزعم 
أنها نفذتها ميليشيات إسالمية، عناصر من جهاز االمن الداخلي يف عهد 
وموظفو  القضائية،  السلطة  وأعضاء  السياسيون،  والنشطاء  القذايف، 
 43 ُقتل   ،2013 العام  ويف  والصحفيون.50  املدين،  اجملتمع  منظمات 

الرشاشات  شخًصا يف طرابلس بعد أن استخدمت ميليشيات مصراتة 
طالبت  سلمية  مظاهرات  و  احتجاجات  ملهاجمة  الثقيلة  واألسلحة 
اجلنوب52،  ويف  العاصمة.51  مبغادرة  املسلحة  واجلماعات  امليليشيات 
خمتلف  بني  السلطة  على  املسلحة  النزاعات  و  الصراعات  أسفرت 
اجلماعات العرقية عن سقوط قتلى وجرحى وتشريد مئات املواطنني.53

2014-2019: جتّدد النزاع املسّلح واالنتهاكات 
ضّد املدنيني

يف العام 2014، تطّورت النزاعات إىل حرب أهلية واسعة النطاق. ويف فرباير، 
اندلعت االحتجاجات بعد أن مّدد املؤمتر الوطني العام واليته التي كان من 
املقّرر أن تنتهي يف ذلك الشهر.54 يف الوقت نفسه، يف شرق ليبيا الغني 
عنيفة  حمالت  بقيادة  اإلسالمية  واجلماعات  امليليشيات  قامت  بالنفط، 
ضّد مسؤولني ونشطاء وصحفيني وقضائيني من عهد القذايف55. ومّهد 
العنف الطريق أمام املشر خليفة حفرت – وهو ضابط من عهد القذايف 
االستحواذ  ايل   – املتحدة  الواليات  يف  املنفى  يف  عقدين  من  أكرث  قضى 
علي السلطة. ومع فشل احلكومة يف معاجلة العنف، قدم حفرت نفسه 
عن  أعلن  متلفز،  خطاب  يف   2014 فرباير   14 ويف  االمثل.  احلل  أنه  على 
»خارطة طريق ليبيا« اجلديدة التي تضمنت تشكيل حكومة مؤقتة وجملس 
2014، جمع حفرت بعض وحدات اجليش من  عسكري للدفاع56. ويف مايو 
الليبي  الوطني  اجليش  لتشكيل  أخرى  مسلحة  وجماعات  القذايف  عهد 
العربية  املسلحة  القوات  باسم  الحًقا  )وُعرف  بنفسه  نفسه  نصب  الذي 
أنها  على  العملية  هذه  ُعِرضت  وقد  الكرامة«.  »عملية  وأطلق  الليبية(، 
أنصار  جماعة  مثل  املتطرفة،  اجلماعات  ضد  اإلرهاب  ملكافحة  عملية 
الشريعة، التي كانت تزيد سيطرتها حول بنغازي غر املستقرة يف هذا 
الوقت.57 ومع ذلك، استهدفت العملية أيًضا اجملموعات املسلحة األخرى 
التي يعتقد حفرت أنها معارضة، باستخدام قوة غر متناسبة58. ويف موازاة 
املؤمتر   2014 مايو   18 يف  حلفرت  املوالية  امليليشيات  اقتحمت  ذلك، 
فصائل  عدة  التهديدات  هذه  دفعت  و  طرابلس.59  يف  العام  الوطني 
ليبيا«  »فجر  باسم  بعد  فيما  ُعرف  ائتالفً  تشكيل  ايل  وعسكرية  سياسية 

القوات ضد اجلماعات املتحالفة مع حفرت. وحشدت 

يف يونيو 2014، مت انتخاب جملس النواب، وكان عبارة عن سلطة تشريعية 
واليته،  املنتهية  العام  الوطني  املؤمتر  حمل  حتل  أن  املقرر  من  جديدة 
الربملانية  االنتخابات  يف  الناخبني  قبل  من  منخفضة  مشاركة  بعد  و 
طربق  مدينة  إىل  حلفرت،  الكبر  بدعمه  النواب،  جملس  وانتقل  الليبية60. 
النواب،  وبالتحالف بني حفرت و جملس  أمنية.  باعتبارات  الشرقية، متذّرعً 
ذلك،  غضون  ويف  البيضاء.  مدينة  مقرها  مؤقتة  حكومة  تشكيل  مّت 
و   – ليبيا  لفجر  دعمً   - العام  الوطني  املؤمتر  يف  سابقون  أعضاء  شكل 
وجدت  لذلك،  ونتيجًة  طرابلس.  يف  الوطني  اإلنقاذ  حكومة  تشكيل  مت 
ليبيا نفسها مع حكومات ومؤسسات موازية: حكومة اإلنقاذ الوطني يف 
االنقسام  هذا  مّهد  وقد  الشرق.61  يف  موازية  مؤقتة  وحكومة  طرابلس 

التالية. السنوات  يف  املطول  والصراع  االنقسامات  من  ملزيد  الطريق 

بني  مسلحة  نزاعات  اندلعت  القبائل،  عليه  تهيمن  الذي  اجلنوب  ويف 
الطوائف العرقية والقبلية62 حيث تصارعت جماعات العرب والتبو والطوارق 
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وقد  واملوارد63.  السيطرة  أجل  من  ومرزق  وأوباري  والكفرة  سبها  يف 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  حول   2015 عام  املتحدة  لألمم  حتقيق  استنتج 
 - الدولية  التحقيق  )جلنة  ليبيا  يف   2015 و   2014 عامي  بني  املرتكبة 
وجتاوزات  انتهاكات  ارتكبت  أعاله  املذكورة  النزاع  أطراف  أن   64)2016
خارج  اإلعدام  عمليات  قبيل  من  العقاب،  من  تام  إفالت  ظّل  يف  خمتلفة 
نطاق القضاء والقتل غر املشروع، والتعذيب، وحاالت االختفاء القسري 
والهجمات  والفتيان،  والفتيات  النساء  ضد  اجلنسي  والعنف  واالختطاف، 
الوحدات  على  والهجمات  بالسكان،  املكتظة  املناطق  يف  العشوائية 
اجلماعات  قبل  من  واستخدامهم  لألطفال  القسري  والتجنيد  الطبية، 
وعلى  )داعش(.65  والشام  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  املوالية 
انتماءاتهم  بسبب  اجلنوب  سكان  اسُتهدف  وغربه،  البلد  شرق  غرار 
يف  حقهم  ملمارستهم  أو  املتصورة  أو  احلقيقية  والسياسية  القبلية 

اإلنسان.66 حقوق  عن  املدافعني  ذلك  وشمل  التعبر.  حرية 

يف عام 2015، مت التوقيع على اتفاق سياسي بوساطة األمم املتحدة67، مّما 
أدى إىل إنشاء حكومة الوفاق الوطني املعرتف بها دولًيا يف عام 2016، والتي 
كانت تقع يف طرابلس برئاسة فايز السراج. رفض جملس النواب االعرتاف 
بحكومة الوفاق الوطني، وواصلت حكومة البيضاء املؤقتة بقيادة عبد اهلل 

الثني العمل بالتوازي، بدعم من حفرت والقوات املسّلحة العربية الليبية.

بني  البالد  أنحاء  جميع  يف  الصراع  استمر   ،2019 عام  إىل   2016 عام  من 
املسلحة  واجلماعات  لهما  التابعة  وامليليشيات  املتوازيتني  احلكومتني 
العربية  املسلحة  القوات  واصلت  الشرق،  ويف  للدولة.  املنتمية  غر 
األصوات  مستهدفة  املسلحة،  اإلسالمية  اجلماعات  ضد  حربها  الليبية 
التابعة  امليليشيات  استهدفت  الغرب،  ويف  الوقت.  نفس  يف  املنتقدة 
حلكومة الوفاق الوطني أيًضا أصواًتا ناقدة ومدافعني عن حقوق اإلنسان. 
وجودها  على  أخرى  متطرفة  وجماعات  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  وحافظ 
يف ليبيا، وال سيما يف بنغازي ودرنة وسرت ومنطقة الصحراء الوسطى 
والساحل الغربي والغرب اجلنوبي. ويف تلك الفرتة، ارتكب جميع األطراف 
التعّسفي والتعذيب وغره من  النزاع جرائم خطرة شملت االحتجاز  يف 

بالبشر.68 واإلجتار  القسري  واالختفاء  السّيئة  املعاملة  ضروب 

ابريل 2019- يونيو 2020: املعركة على طرابلس

صارمً  عسكريً  حكمً  وفرض  الشرق،  يف  سيطرته  حفرت  بسط  عندما 
ويف  والغرب70.  اجلنوب  يف  سلطته  لتعزيز  انتقل  التعبر69،  حرية  وقمع 
 14 استمر  هجوًما  الليبية  العربية  املسلحة  القوات  شنت   ،2019 أبريل 
شهًرا للسيطرة على طرابلس71. ُقتل أكرث من 100 من املدنيني وُجرح ما 
يقارب 300 يف األشهر األربعة األوىل وحدها، نتيجة االشتباكات بني القوات 
املسلحة العربية الليبية والقوات املتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني72. 
وواصلت الدول األجنبية تزويد طريْف النزاع باألسلحة الثقيلة، مبا يف ذلك 
الطائرات املسّيرة واملعدات العسكرية األخرى، و الذي يعد انتهاك صارخ 
العربية املتحدة وروسيا  واإلمارات  73 دعمت مصر وفرنسا   .1970 للقرار 
تركيا  الوطني75. ونشرت  الوفاق  بينما دعمت قطر وتركيا74 حكومة  حفرت، 
والقوات املسلحة  الوطني  الوفاق  لدعم حكومة  وروسيا قوات ومرتزقة 

التوايل.76 الليبية على  العربية 

التي  االنتهاكات  فإن  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  العام  املدعي  وبحسب 
طرابلس  على  الهجوم  خالل  الليبية  العربية  املسلحة  القوات  ارتكبتها 
تكرر منًطا من العنف يتوافق مع الهجمات السابقة ]التي نفذتها القوات 
77. ويشمل ذلك الغارات اجلوية   2014 املسلحة العربية الليبية[ منذ عام 
والتعذيب  املدنيني  بالسكان  مأهولة  مناطق  علي  والقصف  العشوائية 
من  وغرها  القضاء  نطاق  خارج  اإلعدام  وعمليات  القسري  االختفاء  و 
وأجدابيا80  ودرنة79  بنغازي78  يف  الهجمات  خالل  ارُتكبت  التي  االنتهاكات 
ومرزق81 وسرت82. و بعد انسحاب قوات حفرت من غرب ليبيا يف عام 2020، 
ونساء  رجال  على  حتتوي  التي  اجلماعية  املقابر  من  العديد  اكتشاف  مت 

ترهونة.83 يف  السابقة  معاقلهم  أحد  يف  وأطفال 

املدنيني  الوطني  الوفاق  حلكومة  التابعة  امليليشيات  استخدمت  كما 
كدروع بشرية اثناء الهجمات عشوائية و القصف  بوضع أهداف عسكرية 
كما  املهاجرين84.  احتجاز  ومراكز  بالسكان  املكتظة  األحياء  من  بالقرب 
قامت هذه امليليشيات باحتجاز  آالف املدنيني بطريقة تعسفية و مطولة 
دون رقابة القضاء و تورطوا يف ارتكاب جرائم االختفاء قسري و التعذيب.85

نتيجة  داخلًيا86  ليبيا  يف  شخًصا   27،8177 نزح   ،2020 عام  نهاية  بحلول 
الصراع و الكثر منهم مل يتمكنوا من العودة إىل ديارهم خوًفا من االنتقام 
منهم بسبب آرائهم السياسية احلقيقية أو املتصورة. يف الوقت نفسه، 
و وفًقا لتقرير صادر عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 

1.3 مليون شخص بحاجة إىل املساعدة اإلنسانية.87 كان هناك 

أكتوبر 2020: اتفاقية السالم و وقف اطالق النار

فيه  املشاركون  اتفق  وقد   2020 يناير  يف  ليبيا  حول  برلني  مؤمتر  عقد 
األسلحة،  حظر  وتنفيذ  النار،  إلطالق  دائم  ووقف  العدائية،  األعمال  بوقف 
وإصالح قطاع األمن، والعودة إىل العملية السياسية، واإلصالح االقتصادي، 
والتعهد بتطبيق القانون اإلنساين الدويل و القانون الدويل حلقوق اإلنسان.88 
طرابلس  من  الليبية  العربية  املسّلحة  القوات  انسحبت   ،2020 مايو  يف 
الوفاق  حكومة  بني  ودائم«  »كامل  النار  إطالق  وقف  اتفاقية  توقيع  ومت 
2020، بوساطة  23 أكتوبر  الليبية يف  العربية  الوطني والقوات املسلحة 

املتحدة.89 األمم  من 

عقد  املتحدة.  األمم  رعاية  حتت  سياسية  عملية  بدأت  ذاته،  الوقت  يف 
نوفمرب  يف  احملادثات  من  األوىل  جولته  الليبي  السياسي  احلوار  ملتقى 
ليبيني91،  وامرأة  رجاًل   75 الليبي  السياسي  احلوار  ملتقى  ضّم   90  .2020
 .2021 ديسمرب   24 يف  الرئاسية  االنتخابات  إلجراء  طريق  خارطة  واعتمد 
برئاسة  الوطنية،  الوحدة  تنفيذية مؤقتة، هي حكومة  كما عّين92 سلطة 
مؤمتر  عقد  و  ديسمرب.93  النتخابات  بالتحضر  كلفت  الدبيبة،  احلميد  عبد 
2021 لتبني خارطة الطريق السياسية  23 يونيو  برلني الثاين حول ليبيا يف 
الليبي واستكمال تنفيذ اتفاق وقف  التي أقّرها ملتقى احلوار السياسي 

94  .2020 أكتوبر  إليه يف  التوصل  الذي مت  النار  إطالق 

و رغم ذلك االنتخابات التي كان من املقرر أن تنعقد يف ديسمرب مل تتّم، 
و  مرشحني،  ثالثة  بأهلية  املتعلقة  احملاكم  أحكام  تضارب  بسبب  جزئًيا 
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يف  املشاركة  من  حفرت  مّكن  الذي  للجدل  املثر  االنتخابات  قانون  كذلك 
 ،2022 فرباير  يف  فيها95.  تورط  التي  الفظائع  من  الرغم  على  االنتخابات، 
أعلن جملس النواب أن االنتخابات يجب أن جترى يف غضون 14 شهًرا من 
إعالن  بعد  جديدة،  حكومة  لتشكيل  باشاغا  فتحي  وعني  األصلي  التاريخ 
حكومة الوحدة الوطنية باطلة96. أدت االنقسامات يف جملس النواب بني 
إىل  أخرى  جهٍة  من  الدبيبة  احلميد  وعبد  جهة،  من  باشاغا  فتحي  مؤيدي 
عرقلة قدرة اجمللس على التصويت على تشكيل احلكومة اجلديدة. ويف 
1 مارس 2022، يف عملية تصويت مثرة للجدل، مت تعيني حكومة فتحي 
النصاب  يف  التشكيك  مت  ذلك،  ومع  النواب.97  جملس  قبل  من  باشاغا 
األصوات  إىل  يصل  مل  بأنه  البعض  وجادل  التصويت  عملية  أثناء  القانوين 

النواب.98 جمللس  الداخلي  التنظيمي  القانون  مبوجب  املطلوبة 

إجراء  املقرر  ومن  متوازيتني  بحكومتني  ليبيا  تعمل  النشر،  تاريخ  وحتى 
.2022 يونيو  يف  وطنية  انتخابات 
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5. حملة عامة عن عمليات العدالة اإلنتقالية يف 
ليبيا على مّر األحد عشر عامً املاضية

بعد مرور أحد عشر عاما على انتفاضة سنة 2011، مازال ضحايا االنتهاكات 
اجلسيمة حلقوق اإلنسان واجلرائم اخلطرة التي ارُتكبت يف املاضي وما 
سبل  ومن  احلقيقة  معرفة  و  العدالة  من  حمرومني  اليوم  ترتكب  زالت 

االنتصاف واجلرب.

اخلطرة  االنتهاكات  من  العديد  عن  املساءلة  اآلن  حتى  ليبيا  حتّقق  مل  و 
التهم  إسقاط  مت  املثال،  سبيل  على  القذايف99.  عهد  يف  ارتكبت  التي 
املوجهة إىل جميع املتهمني يف مذبحة سجن أبو سليم يف عام 2019 
من قبل 100 بناًء على قانون التقادم. ورغم أّن احملكمة العليا قامت بإبطال 
مل  النتيجة  أن  إال  احملاكمة101،  بإعادة  وأمرت   ،2021 مايو  يف  احلكم  هذا 

بعد. تظهر 

املتعّلقة  احملاكمات  من  قلياًل  عدًدا  سوى  الليبية  السلطات  جتِر  ومل 
 .2011 انتفاضة  منذ  ارتكبت  التي  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  باالنتهاكات 
وقد ركزت هذه احملاكمات بشكل أساسي على مسؤويل نظام القذايف، 
للحكومة  التابعة  املسلحة  واجلماعات  امليليشيات  أعضاء  أن  حني  يف 
االنتفاضة.  ارتكبوه من جرائم منذ  العقاب عّما  التام من  باإلفالت  ينعمون 
كبار  من   37 أصل  من   32 أدين   ،2015 يوليو   28 يف  املثال،  سبيل  فعلى 
 ،2011 انتفاضة  بقمع  تتعلق  بتهم  الذين حوكموا  القذايف  مسؤويل نظام 
مبا يف ذلك قتل املدنيني. وحكم على تسعة منهم باإلعدام بينهم سيف 
ورئيس  السنوسي  اهلل  عبد  السابق  اخملابرات  ورئيس  القذايف  اإلسالم 

احملمودي102. البغدادي  السابق  الوزراء 

عام  عفو  من  للجدل  مثر  بشكل  القذايف  اإلسالم  سيف  استفاد  لكن  و 
العام ومت إطالق سراحه  العفو  2015 بشأن  لعام   6 رقم  القانون  مبوجب 
يف أبريل 2016. 103 ورفضت احملكمة اجلنائية الدولية والسلطات الليبية 
املعرتف بها دولًيا يف ذلك الوقت ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية العفو 
املمنوح لسيف اإلسالم القذايف104. وأعلنت أنه مبوجب القانون الدويل، ال 
اُتهم  التي  اجلرائم  وهي   - والقتل  التعذيب  أعمال  عن  العفو  منح  ميكن 
بها سيف اإلسالم القذايف105. باإلضافة إىل ذلك، مينح قانون 2015 العفو 
بشرط أن يتوب اجلناة ويتصاحلواا مع ضحاياهم، وهو ما مل يتّم يف قضية 

القذايف106. اإلسالم  سيف 

2018، ويف حماكمة جماعية أخرى تتعلق بقتل املتظاهرين يف  يف عام 
عام 2011، أدين 99 متهًما يف طرابلس، وُحكم على 45 منهم باإلعدام107. 
نظام  مسؤويل  من   37 ضد  احملاكمة  وال  احملاكمة  هذه  تستوف  ومل 
القذايف املعاير الدولية للمحاكمات العادلة، مبا يف ذلك حق املتهمني 
االعتبار  يف  اجلماعية  احملاكمات  تأخذ  مل  كذلك  و  دفاعهم.  تقدمي  يف 
بأن  ادعاءات  هناك  كانت  كما  متهم.  لكل  الفردية  اجلنائية  املسؤولية 

املتهمني108.  ضد  اسّتخدمت  التعذيب  جّراء  انتزاعها  مّت  التي  االعرتافات 
العادلة  غر  احملاكمات  هذه  أعقاب  يف  اإلعدام  عقوبة  فرض  ويشكل 
بعد  اإلعدام  عقوبة  فرض  يشّكل  و  احلياة.  يف  للحق  صارخً  انتهاكً 

احلياة.109 يف  للحق  انتهاكً  جسيم  نحٍو  على  عادلة  غر  حماكمات 

بعدم  الدولية،  املساءلة  جهود  أخرى  ودول  الليبية  السلطات  أعاقت 
الليبيني املطلوبني  بهم  اعتقال املشتبه  التعاون يف  اللتزامات  امتثالها 
الدولية.110  اجلنائية  احملكمة  إىل  وتسليمهم  دولية  جرائم  الرتكابهم 
وفشلت السلطات الليبية املتعاقبة يف تنفيذ مذكرة توقيف بحق سيف 
بتهمة  الدولية  اجلنائية  احملكمة  قبل  من  املطلوب  القذايف،  اإلسالم 
مظاهرات  خالل  مدنيني  واضطهاد  لقتل  اإلنسانية  ضد  جرائم  ارتكاب 
مناهضة للقذايف111. كما فشلت السلطات يف الشرق يف تنفيذ مذكرتي 
والقوات  حفرت  بقيادة  اخلاصة  القوات  قائد  الورفلي،  حممود  بحق  توقيف 
الدولية  اجلنائية  احملكمة  قبل  من  املطلوب  الليبية،  العربية  املسلحة 
الكرامة112. وُقتل  43 شخًصا خالل عملية  بتهم جرائم حرب تتعلق بإعدام 
احملكمة  تتمكن  مل  لذلك،  ونتيجة   .2021 مارس  يف  بنغازي  يف  الورفلي 
كما  ضده.  املرفوعة  القضية  يف  قدمً  املضي  من  الدولية  اجلنائية 
فشلت مصر يف تنفيذ مذكرة توقيف بحق التهامي حممد خالد، الرئيس 
السابق جلهاز األمن التابع للقذايف، واملطلوب من قبل احملكمة اجلنائية 
أن  وُيعتقد  حرب113.  وجرائم  اإلنسانية  ضد  جرائم  ارتكاب  بتهمة  الدولية 
 2021 فرباير  يف  القاهرة  يف  وفاته  حتى  مصر  يف  يقيم  كان  التهامي 

املرض114. بسبب 

ارتكبتها  التي  اخلطرة  واجلرائم  االنتهاكات  توثيق  مّت  انه  بالذكر  اجلدير  و 
التحقيق  جلان  قبل  من  جّيد  بشكل  املسلحة  واجلماعات  امليليشيات 
الدولية.  اجلنائية  واحملكمة  ليبيا  حول  املتحدة  لألمم  التابعة  الدولية 
بتشجيع ومتكني وحماية  الليبية  السلطات  الرغم من ذلك، قامت  وعلى 
من  القضائية  املالحقة  من  اآلخرين،  اجلناة  وكذلك  اجملموعات115،  هذه 
خالل اعتماد سلسلة من قوانني العفو املوّسعة116. على سبيل املثال، 
التي  الفظائع  على  مصراتة  ميليشيات  حماسبة  يف  السلطات  فشلت 
ارتكبتها يف الفرتة ما بني 2011-2016 ضد بعض األفراد من أهايل تاورغاء. 
ومل يتم التحقيق سوى يف اجلرائم املنسوبة إىل أفراد من تاورغاء فقط117. 
و يف اتفاق املصاحلة الذي ُأبرم يف سنة 2017 بني مصراتة وتاورغاء، مّتت 
التضحية أيضً بحقوق أهايل تاورغاء، وُمنعوا من حق املطالبة بتعويض عن 

لها.118 تعرضوا  التي  االنتهاكات 

يف الشرق، قّدمت القوات املسلحة العربية الليبية ترقيًة للورفلي ضمن 
قيادتها119، متجاهلة أمرْي القبض الصادرْين عن احملكمة اجلنائية الدولية 
ضده. كما قامت قيادة القوات املسلحة العربية الليبية بحماية أفراد من 
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الوطني  اجليش  مع  متحالفة  ميليشيا  جماعة  وهي   - الكانيات  ميليشيا 
الليبي ُيزعم أنها متورطة يف جرائم جماعية يف ترهونة - من املالحقة 
الكانيات  قادة  أحد  على  عقوبات  املتحدة  الواليات  وفرضت  القضائية120. 
وهو حممد الكاين ردا على اكتشاف مقابر جماعية يف ترهونة. وقتل يف 

يوليو 2021 خالل تبادل إلطالق النار أثناء مقاومة االعتقال121.

ضد  املوجهة  والهجمات  التخويف  أعمال  العدالة  إعاقة  من  زاد  ومما 
العدالة  لنظام  كامل  شبه  تعليق  إىل  أدى  مما  القضائيني،  املوظفني 
اجلنائية، ال سيما يف الشرق واجلنوب122. وتشمل هذه الهجمات اغتيال 
123 وهجوم على القضاة يف   ،2014 النائب العام السابق يف درنة يف عام 
جممع حماكم غريان يف عام 2017 من قبل جماعة مسلحة أزالت وثائق 

احملكمة.124 من  قسرًا  املتهمني  أخرجت  و  الرسمية  احملكمة 

ضد  اجلرائم  الليبي  اجلنائي  القانوين  اإلطار  يعّرف  ال  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
قد  ليبيا  أّن  من  الرغم  على  عليها،  يعاقب  وال  احلرب  جرائم  أو  اإلنسانية 
صادقت على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام 
1948 واتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية 
بالكامل  جترم  ال  القائمة  القوانني  فإن  ذلك،  على  وعالوة   125  .1968 لعام 
العنف  أو  اجلنسي،  العنف  أو  االغتصاب،  أو  القسري،  االخفاء  أو  التعذيب، 

االجتماعي126. النوع  على  املبني 

أن  فمنذ  وافية.  وغر  بطيئًة  الدولية  املساءلة  جهود  كانت  وباملثل، 
 127  ،2011 عام  يف  ليبيا  يف  حتقيقها  الدولية  اجلنائية  احملكمة  فتحت 
التي  الثالثة  ذلك  يف  مبا   - علنية  احضار  و  ضبط  اوامر  خمسة  أصدرت 
الرغم  على   - والورفلي  القذايف  اإلسالم  سيف  ضد  أصدرتها  أن  سبق 
الناتو  ينجح  ومل  البالد.  أنحاء  جميع  يف  ارتكبت  التي  الفظائع  حجم  من 
يف  التحقيق  يف   2011 لعام  العسكري  التدخل  يف  املشاركة  والدول 
اخلسائر املدنية الناجمة عن الضربات اجلوية التي شّنتها، على الرغم من 
التوصيات التي أطلقتها جلنة التحقيق الدولية بهذا الشأن128. باإلضافة إىل 
ذلك، فشلت الدول األخرى املشاركة يف التدخالت العسكرية الالحقة يف 

عملياتها. عن  الناجتة  املدنية  اخلسائر  يف  حتقيقات  إجراء 

هذا وقد مّت تطبيق نظام العقوبات الصادر عن جملس األمن التابع لألمم 
املتحدة يف عام 2011 بشكل انتقائي أيضً 129. يف حني ميكن فرض عقوبات 
على األفراد بسبب »التخطيط أو التوجيه أو ارتكاب« انتهاكات للقانون الدويل 
التي  »األفعال  ذلك  يف  مبا  الدويل130،  اإلنساين  القانون  أو  اإلنسان  حلقوق 
تنطوي على عنف جنسي وعنف مبني على النوع االجتماعي«131، و لكن مل 
تتّم معاقبة سوى عدد قليل فقط من قادة امليليشيات من قبل الواليات 

املتحدة واململكة املتحدة132.

فشل إجراءات العدالة االنتقالية كّلها 

 2011 ليبيا منذ عام  اعتمادها يف  التي مت  االنتقالية  العدالة  تدابر  وجاءت 
حمدودًة يف نطاقها، وانتقائيًة بطبيعتها، وال تستويف القوانني واملعاير 
لعام  االنتقالية  العدالة  بشأن   29 رقم  القانون  ذلك  ويشمل  الدولية.133 
نظام  أعضاء  ارتكبها  التي  اجلرائم  يجرم  الذي   134)29 )القانون   2013

القذايف، و لكنه غر واضح يف إطار تطبيقه على الثوار واجلهات الفاعلة 
غر املنتمية للدولة. ومن بني أوجه القصور األخرى، ال يدرج جميع اجلرائم 
يف  اجلرائم  بعض  تعريفات  أّن  كما  الدويل،  القانون  يف  عليها  املنصوص 
اإلطار القانوين الليبي، كما يظهر يف القانون رقم 10 لسنة  2013 املتعلق 
واملعاير  املتطلبات  يستويف  ال  القسري،  االختفاء  و  التعذيب  بتجرمي 
القانونية الدولية. ناهيك عن أّن القانون 29 ال يضمن عدم منح العفو عن 

الدولية135. واجلرائم  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات 

ويسمح القانون 29 بإنشاء هيئة وطنية لتقصي احلقائق واملصاحلة يف 
» تقصي احلقائق حول الوقائع  2012. وتتمثل واليتها، يف جملة أمور، يف 
»حتديد  و  االنسان«  حلقوق  وامُلمنهجة  اجلسيمة  باالنتهاكات  املتعلقة 
لطبيعة  كاملة  صورة  ورسم  االنتهاكات؛  هذه  يف  املتورطني  هويات 
خالل  ارتكبت  التي  االنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  ومدى  وأسباب 
و البحث  اخلارج،  و  الداخل  يف  النازحني  أوضاع  ودراسة  السابق؛  العهد 
بالتعويض  اخلاصة  القرارات  وإصدار  واملعتقلني؛  املفقودين  ملف  يف 
التقارير  نشر  أيضً  عليها  كما  اخملتلفة.136  بأشكاله  للضحايا  املناسب 
التحكيم  إجراءات  من  كجزء  العفو  ومنع  املالحقة  إىل  القضايا  وإحالة 
ُتكفل استقاللية  لذلك.137 وال  أّنه ما من شروط حمددة  واملصاحلة، غر 
الهيئة وحيادها وكفاءتها بالشكل املالئم كما هو مطلوب يف معاير األمم 
الضحايا.139 حماية  و  مشاركة  على  ايضا  ينّص  وال  األساسية،138  املتحدة 

أّنه  إاّل  الدولة،  من  مالئم  جرٍب  على   29 رقم  القانون  فيه  ينّص  وقٍت  يف 
يقتصر على التعويض النقدي عن األضرار املادية واجلرائم املرتكبة »لدافع 
سياسي«، مما قد يستبعد ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان األخرى و كذلك 
الضرر النفسي. وال ينظر التعويض املتوخى يف أشكال اجلرب االخرى، مبا 
املشردين  وحق  اجلنسية،  واستعادة  واملمتلكات،  احلرية  رد  ذلك  يف 
اللجوء  ملتمسي  حقوق  وحماية  والطوعية،  اآلمنة  العودة  يف  داخليً 
والالجئني، واالعتذار العلني مبا يف ذلك االعرتاف باجلرائم املرتكبة وقبول 

التكرار. عدم  وضمانات  املسؤولية، 

ليبيا بشكل كبر مع ظهور  الصراع يف  29، تطور  القانون رقم  إقرار  بعد 
الضحايا.  واحتياجات  اجلرائم  نطاق  وتوسع  جدد،  جرائم  مرتكبي 
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6. وجهات النظر حول العدالة: نتائج البحث

من خالل املسح واملقابالت، عّبر املستجيبون واألشخاص الذين ُأجريت 
واملساءلة  بالعدالة  قوية  مطالب  عن  مستمّر  بشكٍل  املقابالت  معهم 
 2011 عام  االنتفاضة  منذ  املرتكبة  واجلرائم  اإلنسان  حقوق  جتاوزات  عن 

القذايف. نظام  وحتت 

قال معظم املشاركني إن العدالة تعني املساءلة وتطبيق القانون )مبا 
تعويض  ذلك  يف  مبا  اجلرب،  تقدمي  جانب  إىل  اجلنائية(،  املالحقة  ذلك  يف 
واألمن،  السالمة  وحتسني  احمللية،  وجمتمعاتهم  وأسرهم  الضحايا 

.)2 البياين  الرسم  )راجع  احلقيقة  ومعرفة 

عن  املسؤولني  حملاسبة  القانون  إنفاذ  أن  على  املستجيبون  وشّدد 
الدولة  وبناء  للسالم  ذلك  بعد  الطريق  سيمهد  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 

واملصاحلة.

وبالنسبة لبعض أسر ضحايا االختفاء القسري، بالنسبة لهم العدالة هي 
معرفة احلقيقة بالكشف عن مصر أحبائهم وأماكن وجودهم وحماسبة 

املسؤولني عن ذلك.

الكثري  كب  ارتُ احلقيقة...  غياب  هو  حرب  حالة  يف  دولًة  يبقينا  »ما 
حلقٍة  يف  ندور  زلنا  ما  لذلك  احلقيقة  يعرفون  ال  والناس  اجلرائم  من 

» مفرغة.
- رئيس منظمة غر حكومية وأحد الناشطني يف جمال الدفاع عن 

حقوق املرأة والشباب واألقليات يف اجلنوب الليبي. 

إّن العدالة للمتأثرين بالتهجر القسري كان معناها حرية العودة إىل منازلهم 
بأمان وتعويضهم عن سنواٍت من االنتهاكات وعن تدمر املمتلكات. وقد 
مزاعم  جّراء  جمتمعهم  سمعة  إبراء  إىل  احلاجة  على  تاورغاء  أهايل  شّدد 
باالنخراط يف انتهاكات ضّد أهايل مصراتة يف العام 2011. كما شّددوا على 
حقهم يف العودة إىل منازلهم يف تاورغاء وواجب الدولة يف ضمان بنية 

حتتية للمدينة مالئمة للعيش.

»]العدالة تعني[ العودة إىل دياري وشرح احلقيقة إىل جرياين و ترجعلي 
الطيبة.« سمعتي 

- رجل نازح من تاورغاء و مقيم يف بنغازي. 

»]العدالة تعني[ إعادة بناء منزلنا وإبراء سمعتنا.«
- نازح من تاورغاء يف بنغازي.

وتعني العدالة بالنسبة للفئات املهمشة، مثل األقليات اإلثنية والنساء، 
املساواة، واإلدماج السياسي واالجتماعي، واحلماية القانونية، واالعرتاف 
بحقوقهم يف القانون وعمليً، واملساواة يف الوصول إىل سبل االنتصاف. 
من  وغرها  والطوارق  والتبو  األمازيغ  مثل  إثنية  جمموعات  شّددت  وقد 
اجملموعات املهّمشة األخرى على ضرورة االعرتاف بحقوقهم الكاملة، 
التي  والوثائق  املواطنة  يف  واحلق  واملساواة،  التمييز  عدم  ذلك  يف  مبا 

تثبت هوية أفراد هذه اجملموعات كليبيني.

بعد  السياسي  االستقرار  تعني  العدالة  أّن  أيضً  املستجيبون  أعلن  كما 
انتخابات نزيهة، واعتماد دستور يضمن املساواة يف احلقوق واحلريات، 
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الرسم البياين 2. ما الذي يشّكل عدالة عن الضرر و اخلسارة التي حلقت بك؟
متكن املستجيبون من اختيار أكرث من إجابة واحدة
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واملصاحلة  للرثوة،  العادل  والتوزيع  اإلنسان،  وحقوق  القانون  وسيادة 
املصاحلة  مبادرات  يف  املهّمشة  والفئات  املرأة  دور  وتعزيز  الوطنية، 
توفر  تعني  العدالة  أّن  على  املستجيبون  وشّدد  واحمللية.  الوطنية 

واألمن. الصحية  والرعاية  التعليم  مثل  خدمات 

»]العدالة تعني[ توفري األمن عشان يكون بإمكاين العيش من غري خوف«. 
- طالب من الطوارق من سبها.

»مّل الشمل، أقصد أن تتوحد البالد من الشرق إىل الغرب ومن الشمال 
إىل اجلنوب،  ُيكن أن حتقق العدالة«،

 - امرأة من بنغازي.

التي  و  للعدالة  للوصول  ٍالعديدة  الطرق  يف  نبحث  التالية  االقسام  يف 
االنتقالية. العدالة  وإجراءات  القانون  وتطبيق  اجلنائية  املالحقة  تشمل 

6.1 املالحقات اجلنائية على اجلرائم اخلطرة

طالب جميع املستجيبني باملالحقات اجلنائية للجناة 
املسؤولني عن اجلرائم اخلطرية.

يف  باملساءلة  املئة(  يف   96( مستجيبً   331 طالب  تقريبً،  وباإلجماع 
واخلسارة  واملعاناة  األذى  عن  اجلرائم  ملرتكبي  جنائية  مالحقات  شكل 
التي حلقت باملدنيني. وكان هذا الطلب ثابتً بني ممثلي اجملتمع املدين 
السياسية.  الفصائل  خمتلف  ومؤيدي  احمللية  اجملتمعات  وممثلي 
على  والقبلية  اإلثنية  اجلماعات  خمتلف  من  املستجيبون  وشّدد 
يف  اجلرائم  هذه  ملثل  رادع  مبثابة  اجلنائية  املالحقات  تكون  أن  ضرورة 
املستقبل، وكذلك للمساعدة يف بناء دولة موحدة ومستقرة، لتمكني 
عن  االبتعاد  من  ليبيا  ولتمكني  املتضّررة  اجملتمعات  بني  املصاحلة 

املاضي. وانتهاكات  نزاعات 

ومل يؤيد ستة مستجيبني )2 يف املئة(140 تأييدًا كاماًل املالحقات اجلنائية 
يف السياق احلايل، معلنني أّن عدم وجود دولة مستقرة وفاعلة يشر ايل 
ومل  السالم.  عملية  تعرقل  قد  وبالتايل  عادلًة،  تكون  ال  قد  احملاكمات  أن 
يعرف املستجيبون الـ 11 املتبقون )ثالثة يف املئة( ما إذا كانت املالحقات 

اجلنائية ستكون فعالة من عدمه )راجع الرسم البياين 3(.

اجلناة  لتحميل  كوسيلة  الشريعة  تطبيق  إىل  املشاركني  أحد  أشار  وقد 
املسؤولية عن اجلرائم اخلطرة.وشّدد بعض املستجيبني على أاّل تنطبق 
قوانني التقادم على اجلرائم اخلطرة، وعلى أن يحاكم مرتكبو هذه اجلرائم 

كلما أمكن ذلك.
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الرسم البياين 3. هل يجب أن يخضع مرتكبي اجلرائم اخلطرية للمساءلة 
عن طريق املالحقة اجلنائية؟

2.5%

95%

2.5% 

نعم

ال

ال أعلم

اجلرائم  ضحايا  أقارب  فيهم  مبن  املستجيبني،  من  قليل  عدد  وأّيد 
خرباء  وقال  القتل.  مثل  اجلرائم  أخطر  على  اإلعدام  عقوبة  اخلطرة، 
الشرح  يتم  أن  املهم  من  إّنه  مقابلتهم  مّتت  الذين  املدين  اجملتمع 
العدالة  خيارات  خمتلف  باستخدام  املساءلة  قيمة  احمللية  للمجتمعات 
استخدام  دون  من  بأسره،  اجملتمع  تفيد  أن  شأنها  من  التي  االنتقالية 
للمجتمعات  واالجتماعي  النفسي  الدعم  أن  وأضافوا  اإلعدام.  عقوبة 
املتضررة سيساعدهم على التغلب على الغضب والرغبة يف االنتقام141.

ارتكبوا  الذين  أولئك  فمحاسبة  بالقوة.  التبو  جمتمع  أفراد  تهجري  »مّت 
كما  للضحايا.  والرضا  باالرتياح  إحساًسا  ستجلب  اجلرائم  هذه  مثل 
العودة  من  سيتمكنون  ذلك  وبعد  باألمان  يشعرون  الناس  سيجعل 

منازلهم.«  إىل 
- ناشط يعمل على حقوق التبو من سبها.

و  اجلرائم  حللقة  وقف  و  السالم  إىل  ستؤدي  ألنها  مهمة  »املساءلة 
االنتقام. فعندما يتّم حتقيق العدالة، لن يتظّلم أي طرف ضد اآلخر. و 
الردع هو األهم، سواء ملنع األفراد من ارتكاب اجلرائم ألنهم يعرفون 
أنه ستكون هناك عواقب، او كرادٍع للمجتمع بأكمله حتى يتم حتذيرهم 

أيًضا من أّن مرتكبي اجلرائم سيخضعون للمساءلة.« 
- ممثل قانوين عن احلكومة الشرقية.

»أواًل، نحتاج إىل إنشاء مؤسسات دولة قوية ونشر الوعي 
االختباء  من  الناس  منع  الضروري  فمن  املساءلة.  حيال 
حتديد  ويجب  املساءلة.  من  والهروب  قبائلهم  خلف 

للقانون.«  وفًقا  العقوبة 
- أكادميي يعيش يف املنفى يف مصر منذ عام 2011.

»يجب أن تنطبق املساءلة على اجلميع. ال ينبغي ألحد أن يكون فوق 
يجب  أو غري اخلطرية.  العفو عن اجلرائم اخلطرية  ينبغي  وال  القانون. 

أفعالهم«. على  اجلميع  حماسبة 
- ممثل عن اجمللس الوطني االنتقايل السابق.

الذين تعرضوا  تاورغاء،  الذين مّتت مقابلتهم من جمتمع  قال األشخاص 
مهمة  ستكون  املتلفزة  أو  العلنية  احملاكمات  إن  انتقامية،  لهجمات 
الكراهية جتاه جمموعات معينة،  التي عّززت  الكيدية  ملواجهة االدعاءات 
بأكملها. جمتمعات  ضد  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  إىل  أدت  ما  غالًبا  والتي 

إىل  ُينظر  كان  زورًا،  متهمني  أنفسهم  اعتربوا  الذين  ألولئك  بالنسبة 
وإبراء  عنهم   للدفاع  مهمة  فرصة  أنها  على  أيًضا  اجلنائية  املالحقات 

املؤذية. املزاعم  ضد  سمعتهم 

»أنا شخصيًا مستعّد للخضوع للمساءلة. و سلمت نفسي لألجهزة 
األمنية وطلبت منهم تقديي إىل احملكمة إذا كان هناك دليل ضدي، 
. ال  أغادر مدينتي  بأن  بداًل من ذلك، أمروا  أي دليل.  لكنهم مل يقدموا 

أعرف ملاذا كانت الشائعات كافية للتسبب يف نزوحنا «.
- نازح من أهايل تاورغاء يف بنغازي.

أن  على  سليم  أبو  جمزرة  من  الناجني  أحد  عائلة  من  فرٌد  شّدد  كما 
إعادة  لتوفر  مهم  طريق  هي  اجلنائية  املالحقة  طريق  عن  املساءلة 
التأهيل النفسي للضحايا من خالل االعرتاف علًنا مبعاناتهم، مشًرا إىل أن 
عدم القيام بذلك يؤدي إىل التكهنات والتالعب باحلقيقة وإىل اإليذاء الثانوي.

بالنسبة لقضية أبو سليم، أردنا أن يعرف العامل بأسره احلقيقة، إاّل أّن 
ذلك مل يحدث. ال بّد من أن يكون هناك سبيل لالنتصاف، خاصة ملن 
فقدوا أحباءهم «. و ردًا علي البعض الذين يشككون يف حدوث مذبحة 
أبو سليم ، أضاف قائاًل: »كان والدي هناك وأنا أعلم... من الصعب جًدا 

االنكار بعد اآلن«....
- أحد أفراد أسرة أحد الناجني من أبو سليم.

I( أولويات املالحقة اجلنائية من حيث اجلرائم

طالب الناجون باملساءلة عن االنتهاكات اخلطرية حلقوق 
اإلنسان واجلرائم ضّد اإلنسانية وجرائم احلرب

التالية  األفعال  الدميوغرافية  الشرائح  خمتلف  من  املستجيبون  وحدد 
بوصفها جرائم خطرة يجب مقاضاتها واستبعادها من العفو: القتل غر 
واالغتصاب  متناسبة؛  غر  أو  عشوائية  بصورة  املدنيني  وقتل  املشروع 
وغره من أشكال العنف اجلنسي والعنف املبني على النوع االجتماعي؛ 
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القسري  االختفاء  وحاالت  السّيئة؛  املعاملة  ضروب  من  وغره  والتعذيب 
القسري؛  والتشريد  االختطاف؛  وعمليات  السري؛  واالحتجاز  واخلطف؛ 
وإبادة جمموعات معينة؛ واستهداف اجلماعات النتمائهم لهويات إثنية أو 
غرها من الهويات؛ وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء؛ واإلرهاب )راجع 

.)4 البياين  الرسم 

كما طالب بعض املستجيبني أيضً مبقاضاة مرتكبي اجلرائم ضد وسائل 
املمتلكات  وسرقة  األجانب،  املرتزقة  واستخدام  الصحفيني،  و  اإلعالم 

العام. املال  واختالس  والفساد  والنهب، 

الرسم البياين 4. ما هي اجلرائم التي يجب أن ُتعطى األولوية للمالحقة 
واالستثناء من العفو؟

متكن املستجيبون من اختيار أكرث من إجابة واحدة

عقد يف امليادين،  طبق القانون على اجلناة وتصبح احملاكم تُ »عندما يُ
هنا فقط يتحقق السالم واملصاحلة الشاملة للشعب الليبي«. 

- امرأة أمازيغية من طرابلس.

II( تطبيق املساءلة

بصرف النظر عن االنتماءات ووجهات النظر السياسية، 
ُسّجلت نسبة عالية من التوافق على اجلناة األساسيني 

املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان. 

176
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خلطورة  وفقًا  واملعاقبة  للمالحقة  جمموعة  كّل  تخضع  أن  »يجب 
ارتكب  من  ملعرفة  بحاجة  نحن  كيان،  كّل  وضمن  املرتكبة.  اجلرائم 

اجلنائية.« املسؤولية  وحتديد  اجلرائم 
- امرأة من بنغازي.

ينبغي  أّنه  املائة(  يف   77( مستجيبً  واربعون  وستة  مئتان  رأى  وقد 
مقاضاة جميع اجلناة الذين تسّببوا باملعاناة واألذى الكبر - بصرف النظر 
عن الفئة التي ينتمون إليها أو الرتبة التي يشغلونها )راجع الرسم البياين 
مواقعهم  اختالف  رغم  بالتساوي  الرأي  هذا  والرجال  النساء  أيد  وقد   .)5
وخصائصهم الدميوغرافية. كما دعم هذا الرأي أيضً بعض أفراد األقليات 
والطوارق  التبو  مثل  اخملتلفة،  الصراعات  أثناء  يف  عانوا  الذين  ليبيا  يف 

واألمازيغ142. تاورغاء  وأهايل 

واقرتح بعض املستجيبني أيضً حماسبة اجلناة الذين حّرضوا على ارتكاب 
اجلرائم أو ساعدوا على ارتكابها، أو قاموا بتيسرها أو سمحوا بها، سواء 
من خالل الفعل أو االمتناع عن الفعل. وشمل ذلك الدول األجنبية. جادل 
دينية  أو  قبلية  صراعات  يف  »تسببوا  الذين  أولئك  بأن  أيًضا  املستجيبون 
»اإلرهابيني  لـ  سمحوا  أو  اإلنسان،  حلقوق  انتهاكات  إىل  أدت  سياسية«  أو 
يف  »ساهموا  أو  السلطة«،  استخدام  »إساءة  أو  البالد«،  بدخول  ]داعش[ 
الفوضى وعدم االستقرار« أو »دعموا الصراع لتحقيق مكاسب ذاتية« يجب 

أيًضا إىل العدالة. تقدميهم 

الرسم البياين 5. من يجب أن ُيالحق جنائيًا؟

77%

4%

19%

جميع اجلناة الذين سببوا أذى خط�

اجلناة � مواقع السلطة أو النفوذ

اجلناة الذين  يلحقوا املعاناة بالضحايا
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وردع  درس  مبثابة  ستكون  القادة  حماسبة  أن  املستجيبون  واعتقد 
لآلخرين.

عن  النظر  بصرف  للمساءلة،  اجلرائم  مرتكبي  جميع  إخضاع  مّت  »إذا 
يف  املواطنني  وثقة  ستسود  العدالة  فإّن  انتمائهم،  أو  مركزهم 

تتعّزز.« سوف  القضائي  النظام 
- عامل يف اخلدمة املدنية من الطوارق من سبها.

وباملقارنة، فقد اعتقد 66 مستجيبً )19 يف املئة( أّن املالحقة اجلنائية 
يجب أن تنطبق فقط على األشخاص يف مواقع السلطة بصفتهم زعماء 
وقادة يف اجلماعات املسّلحة التابعة للدولة أو غر املنتمية لها، أو الذين 
قاموا بذلك يف املاضي. وبرأيهم، هؤالء هم املسؤولون الرئيسيون عن 
األمر بارتكاب هذه اجلرائم أو االمتناع عن إصدار األوامر لوقف هذه اجلرائم. 
ولقيت وجهة النظر هذه الدعم من الرجال والنساء على حّد سواء. كما 
العديد من  الداعمني لهذا املوقف قد أشاروا إىل تدّخل  أّن املستجيبني 
اجلناة وإىل العدد الكبر من اجلرائم املرتكبة، وقالوا إّن العديد من القادة 

قد استغّلوا النزاع من أجل مصاحلهم الشخصية.

هذه  يف  الناس  معظم  شارك  فقد  اجلميع،  حماسبة  يكن  »ال 
االنتهاكات بطريقة أو بأخرى. وقد تيّسرت هذه االنتهاكات نتيجة غياب 
ثقافة  انتشار  إىل  أدى  مما  الدولة،  مؤسسات  وضعف  القانون  إنفاذ 
اإلفالت من العقاب. أعتقد أن إخضاع القادة والزعماء للمساءلة أمام 
الشعب والقانون سيكون له تأثري كبري على عدم تكرار هذه املآسي. 

االجتماعية.« املصاحلة  إىل  املطاف  نهاية  يف  سيؤدي  وهذا 
- رجل من بنغازي.

ورأى 12 فقط من اجمليبني )4 يف املائة( أنه ينبغي استبعاد بعض اجلناة 
ينبغي  من  بشأن  ملموسة  اقرتاحات  يقدموا  ومل  اجلنائية.  املالحقة  من 
استبعاده من املالحقة، بل قدموا معيارًا أكرث عمومية ملن ارتكبوا انتهاكات 

»أقّل« ال تسّبب األمل أو تؤدي إىل قتل أشخاص - مثل الرشوة أو السرقة.

وأضاف البعض أن املساءلة يجب أن تعفي أولئك الذين يشغلون مناصب 
قد  الشباب،  من  العديد  ألن  اجلنائية،  املالحقة  من  متدّن  مستوًى  ذات 
بدائل  وجود  عدم  بسبب  املسّلحة  واجلماعات  امليليشيات  إىل  انضّموا 
إىل  انضّموا  الذين  الشباب  إن  املستجيبني  أحد  قال  العيش.  لكسب 
امليليشيات واجلماعات املسّلحة ميكن اعتبارهم حتى ضحايا اإلخفاقات 

للدولة.143 واألمنية  واالقتصادية  السياسية 

III( حتديد هويات اجلهات املسؤولة

حّدد املستجيبون سلسلًة من اجلهات الفاعلة املسؤولة 
إىل درجٍة مماثلٍة مبا يشري إىل أّن جميع األطراف يف النزاع 

قد ارتكبوا انتهاكاٍت خطرية. 

واجلماعات  الثّوار  إىل  املئة(  يف   52 يعادل  ما  )أي  مستجيبً   181 وأشار 
املسّلحة باعتبارهم املرتكبني الرئيسيني النتهاكات حقوق اإلنسان. وذكر 
القوات  ذلك  يف  مبا  األخرى،  الفاعلة  اجلهات  مماثلٍة  بدرجٍة  املستجيبون 
املرتبطة بحكومة الوفاق الوطني وداعش والقوات املسّلحة العربية الليبية 
واجلهات  املسلحة  القبلية  واجلماعات  املسلحة  اإلسالمية  واجلماعات 
األجنبية الفاعلة أو املرتزقة )راجع الرسم البياين رقم 6(. وقد ُسّجلت درجة 
النظر عن املوقع  اآلراء حول هذا املوضوع بصرف  التوافق يف  عالية من 
اجلغرايف للمستجيبني أو أصلهم اإلثني. وفيما يتعلق بدور القوات الدولية، 
ذكر بعض املستجيبني أن تدخل الناتو أدى إىل العنف املطول الذي أعقب 
نزاع سنة 2011 والذي أسفر عن مقتل مئات املدنيني. وقال املستجيبون 
األسلحة  مستودعات  جميع  تقصف  أن  يجب  كان  الناتو  قوات  إّن  االخرون 
امليليشيات  قبل  من  الحًقا  اسُتخدمت  األسلحة  هذه  ألن  العسكرية 
أن  القذايف. كما ذكروا  لقتل املدنيني بعد سقوط  واجلماعات املسلحة 
تتحمل  ان  الليبي يجب  النزاع  التي قدمت أسلحة ألطراف  األجنبية  البلدان 

االنتفاضة. بعد  األسلحة  هذه  استخدام  كيفية  عن  املسؤولية 

املتحدة  لألمم  التابع  األمن  جملس  ترهونة  من  املستجيبون  وحّمل 
مثل  والفظائع  الصراع  لوقف  ملناسب  بالشكل  التصّرف  عدم  مسؤولية 
.2020 2019 ويونيو  عمليات القتل اجلماعي يف ترهونة، التي وقعت بني 

»إذا كانت املسؤولية تقع على أحٍد، فإن أول من تقع عليه املسؤولية 
ستكون قوات الناتًو، وستأتي امليليشيات يف املرتبة الثانية... لقد زرت 
مستودعات أسلحة القذايف يف جميع أنحاء البالد يف عام 2011 التي 
الناتو... ال يكنني حتى وصف املشهد... كانت هناك اآلالف  قصفها 
التقاط  شخص  ألي  ويكن  آمنة،  تكن  ومل  األرض،  على  األسلحة  من 
األسلحة والذهاب بحرية. هذا هو السبب األول للفوضى يف ليبيا .«

- صحفي ليبي عمل مع منظمات حقوق إنسان يف طرابلس خالل 
.2011 انتفاضة 

»الضغط الدويل منحاز. ويف الواقع، أّدى الضغط الدويل أحياًنا إىل حظر 
يكفي  ال  ولكن  املزعومني[  الليبيني  ]للجناة  األصول  وجتميد  السفر 
تقدمي اجلناة إىل العدالة فقط. نحن بحاجة إىل استعادة سيادة البالد، 
ووقف التدخالت األجنبية السياسية والعسكرية، فهي ال تخدم سوى 
األجندة السياسية للدول األجنبية. يف املقابل، على الدول األجنبية أن 
توقف الدعم الذي تقدمه لألطراف الليبية املتنازعة، وهذا سيؤدي إىل 
جتفيف مصادر دخلها وستصبح األطراف املتنازعة تلقائًيا أقل قوة. 
هذا سيجلب بعض األمن إىل ليبيا ويكن أن تتحّقق العدالة بعد ذلك.« 

- ناشط شاب وابن أحد الناجني من أبو سليم من طرابلس.
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الرسم البياين 6. من هي اجلهات الفاعلة املسؤولة عن االنتهاكات اخلطرية؟
متكن املستجيبون من اختيار أكرث من فئة واحدة
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»جملس األمن الدويل مسؤول ألنه مل يحمي الناس كما وعد يف العام 
التدخالت  بسبب  واآلن،  املشكلة  هو  القذايف  أن  نعتقد  كّنا   ..2011

الدولية، بقينا نفتقر إىل دولٍة قوية.«
- ممثل جلمعية ضحايا ترهونة..

اجملتمعني  من  املقابالت  معهم  ُأجريت  الذين  األشخاص  وأعرب 
واملساءلة  العدالة  تقويض  إمكانية  من  قلقهم  عن  والسياسي  املدين 
أفرادها  حماية  إىل  احمللية  واجلماعات  والقبائل  اجملتمعات  ميل  بسبب 
املسلحني من املالحقة القضائية. وأوضحوا أنه نظًرا إىل أن النزاعات التي 
والقبلية  السياسية  االنقسامات  إىل تعميق  أدت  ليبيا قد  طال أمدها يف 
إىل قبائلها وجمموعاتها  الدولة، فقد جلأت اجملتمعات  يف غياب حماية 
اإلثنية وقادتها السياسيني للحصول على احلماية املسلحة. ويف حاالت 
مرتكبي  مبحاسبة  والقبليني  السياسيني  النشطاء  بعض  طالب  قليلة، 
اجلرائم من اجلماعات املتنافسة، فكانوا مييلون اكرث إىل تربير االنتهاكات 
أو  خطورة  أقل  باعتبارها  املتحالفة  اجلماعات  ارتكبتها  التي  املزعومة 
على  آخرون  مستجيبون  شّدد  املقابل،  ويف  النفس.  عن  دفاع  كأعمال 
والعدالة  املساءلة  أهمية  حيال  احمللية  اجملتمعات  توعية  ضرورة 

االنتقام. ثقافة  إنهاء  أجل  من  للجميع، 

أو  املسألة  هذه  عن  نتحّدث  ملاذا  ومقارنة.  منافسة  دائمًا  »هناك 
اجلرية وليس عن اجلرائم التي يرتكبها الطرف اآلخر. هناك منافسة 

»أنا سّيئ، ولكنهم أسوأ مّني.« حول من هو األسوأ؛ قد يقولون 
- أحد أفراد أسرة ناٍج من أبو سليم.

IV( الفرتات الزمنية للمساءلة

كان للمستجيبني آراء متباينة حيال الفرتة الزمنية التي 
ينبغي لعمليات املساءلة أن ترّكز عليها مشريين إىل أّن 

االنتهاكات منتشرًة على مدى عقود.

قال خمسة وأربعون باملئة من املستجيبني إّن املساءلة يجب أن ترّكز 
على االنتهاكات املرتكبة منذ انتفاضة عام 2011، يف حني أعلن 36 باملئة 
أّن الرتكيز يجب أن ينصّب على االنتهاكات املرتكبة منذ بدء نظام القذايف 
عام 1969. وقال 16 باملئة إّن االنتهاكات املرتكبة منذ انطالقة النزاع عام 
2014 يجب أن ُتمنح األولوية. أما نسبة الـ 3 باملئة فقالت إّن الرتكيز يجب 
أن يكون على خطورة اجلرمية، بصرف النظر عن الوقت الذي ارُتكبت فيه 
الفرتات  على  املستجيبني  اختيار  وقع  ما  وغالبً  من.  قبل  ومن  اجلرمية 

الزمنية التي عانوا هم أو جمتمعاتهم خاللها من أسوأ االنتهاكات.144
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انتهاكات عهد القذايف

أوضح أولئك الذين قالوا إن عملية املساءلة يجب أن تشمل االنتهاكات التي 
ارتكبت خالل نظام القذايف أن هذه االنتهاكات مل تتم معاجلتها بالكامل بعد، 
أن  ذكروا  كما  املستمّرة.  النزاعات  أسباب  كأحد  املساءلة  غياب  وحددوا 
املساءلة والعدالة تسران يدًا بيد، وأن العدالة »ليس لها تاريخ صالحية«، 
وأنه ال ينبغي التخّلي عن أي ضحية. بشكل عام، و أشار 52 يف املئة من 
يجب  املساءلة  عملية  أن  ذكروا  الذين  أولئك  فيهم  مبن  املستجيبني، 
أن تغطي االنتهاكات املرتكبة منذ عام 2011 أو منذ عام 2014، إىل أهمية 
املالحقات اجلنائية واحملاكمات ملرتكبي اجلرائم يف عهد القذايف أيًضا.

»ما يجري اليوم تسّبب به النظام السابق مبا يف ذلك غياب الدولة«.
- عاملة يف اخلدمة املدنية، عربية، من سرت.

وقدم املستجيبون أمثلة على االنتهاكات التي ارتكبت إّبان نظام القذايف 
ومل تتّم معاجلتها حتى اليوم: حاالت االختفاء القسري، والتعذيب، واإلعدام 
تتعرض  التي  واالضطهاد  بالتمييز  املتصلة  والتجاوزات  موجزة،  بإجراءات 
لها فئات معينة مثل األقليات، ومصادرة املمتلكات )مبا يف ذلك مبوجب 
كأداة  استخدمت  )التي  األراضي  ومصادرة   )1978 لعام   4 رقم  القانون 
إلضعاف القبائل واجلماعات اإلثنية املتنازعة أثناء حكم النظام السابق(.145

انتهاكات فرتة ما بعد 2011

ينبغي أن تركز على فرتة ما بعد  الذين قالوا إن املساءلة  أولئك  وناقش 
االنتهاكات  عن  تعويض  تقدمي  ومّت  حتققت  قد  املساءلة  إن   2011 عام 

واجلرائم التي ارتكبت خالل نظام القذايف، وأن فرتة ما بعد عام 2011 كانت 
وأنه  أوسع،  نطاق  على  ارتكبت  قد  اخلطرة  اجلرائم  إن  وقالوا  فتكً.  أكرث 
يكن  مل  فعال،  جنائية  عدالة  ونظام  كافية  مؤسسات  وجود  عدم  بسبب 

.2011 عام  منذ  املرتكبة  االنتهاكات  عن  لالنتصاف  سبيل  أي  هناك 

تاريخ  أو  نهائي  موعد  لها  ليس  العدالة  ألن  مهمة  الفرتات  »جميع 
العدالة  تطبيق  جًدا  املهم  من  احلايل  الوقت  يف  ولكن  صالحية، 
2011 وما  2011. ما حدث خالل عام  االنتقالية، خاصة للفرتة منذ عام 
التي  تلك  ]مثل  اجلماعات  بعض  تزال  وال  اآلن.  علينا  يؤثر  يزال  ال  بعده 
من  مستبعدة  السابقني[  القذايف  أنصار  من  أنها  على  إليها  نظر  يُ

ومشردة«.  السياسية  العملية 
- ناشط يف اجملتمع املدين وضحية لالختفاء القسري.

»كانت ]الفرتة منذ عام 2011[ فرتة كارثية انتهكت فيها جميع حقوق 
اإلنسان. خالل هذه الفرتة، انهارت الدولة متاًما، واتخذ اجلناة مناصب 

رسمية، وتسرت على اجلرائم التي ارتكبوها.«.  
- مدّرس ذكر من سرت.

انتهاكات فرتة ما بعد 2014

 2014 عام  منذ  للفرتة  األولوية  أعطوا  الذين  املستجيبون  جادل  وباملثل، 
بأن هذه كانت »ذروة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان«، مما أثر على 
نطاق واسع على أجزاء كبرة من اجملتمع وعمق االنقسامات السياسية 
اشتد  الفرتة،  هذه  خالل  أنه  املستجيبون  وأشار  املدن.  وبني  والقبلية 
التام  االنهيار  بسبب  داعش  مثل  جماعات  حضور  وتعّزز  املسّلح  النزاع 
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الدولة. ومؤسسات  القضائية  واملؤسسات  القانون  لسيادة 

عرف من هو اجلاين، لكننا اآلن ال نعرف، وهذه الفرتة  »يف املاضي كان يُ
كل  وفقدوا  الناس  فيها  تأثر  التي  الفرتات  إحدى  هي   ]2014 ]منذ 

شيء«. 
- موظفة خدمة مدنية من بنغازي.

آراء متباينة

أن  يجب  الذي  املدى  حول  اإلثنية  األقليات  جمموعات  آراء  تباينت  كما 
تذهب إليه العدالة واملساءلة وفقً لالنتهاكات املعينة التي عانت منها 
 .2011 عام  ومنذ  القذايف  فرتة  خالل  واالنتهاكات  املعنية   اجملتمعات 
دعا املستجيبون األمازيغيون إىل عملية عدالة تشمل جميع الفرتات منذ 
بداية نظام القذايف، بسبب االضطهاد والتمييز اللذين تعّرضوا له يف ظّل 

السابق. النظام 

»42 عاًما من الصمت والسكوت، نعرف احلاالت الكبرية، ولكننا ال نعرف 
سمح يل بالوجود،  بعد الصورة الكاملة للظلم... بصفتي أمازيغًيا، مل يُ
فعلته  ما  يعاجلوا  مل  الناس  زال  ما  سًرا.  الهوية  بهذه  عشت  لذلك 

.» بنا  ]القذايف[  ديكتاتورية 
- ناشطة أمازيغية يف اجملتمع املدين.

أعطت اجلماعات اإلثنية األخرى التي عانت من أعمال انتقامية عنيفة يف 
أعقاب انتفاضة 2011 لكونها من أنصار القذايف، مثل أهايل تاورغاء والتبو 
املشاشية  أن  من  الرغم  على   .2011 عام  منذ  للفرتة  األولوية  والطوارق، 
متت  الذي  املشاشية  ممثل  أن  إال  الهجمات،  هذه  مثل  من  أيًضا  عانوا 
القذايف146 حيث  أن تشمل فرتة  إن عملية املساءلة يجب  مقابلته قال 
حقوق  انتهاكات  من  العديد  معاجلة  يجب  وأنه  »خمالفات«،  النظام  ارتكب 

النزاعات. من  املزيد  ملنع  اإلنسان 

يظهر حتليل بيانات املسح حسب املوقع آراء منقسمة باملثل. فعلى 
طرابلس   - املناطق  خمتلف  يف  الرئيسية  املدن  يف  املثال،  سبيل 
تغطي  مساءلة  عملية  إىل  األغلبية  دعت   - وسبها  ومصراتة  وبنغازي 
الفرتة منذ عام 2011. لكن يف درنة، التي شهدت دماًرا شديًدا وتصعيًدا 
عام  بعد  الليبية  العربية  املسّلحة  والقوات  داعش  قبل  من  لالنتهاكات 

.2014 بعد  ما  لفرتة  األولوية  املستجيبون  أعطى   ،2014

حني  يف   ،2011 عام  بعد  ما  لفرتة  األولوية  النساء  من  أكرب  نسبة  أعطت 
)انظر  القذايف  عهد  عن  للمساءلة  األولوية  الذكور  املستجيبون  أعطى 
األولوية  إعطاء  تفسر  وميكن  التالية(.  الصفحة  يف  رقم 7  البياين  الرسم 
الغر متناسب  التأثر  2011 و2014 بسبب  من قبل املرأة لفرتتي ما بعد 
بشأن  االنتشار  الواسعة  واالدعاءات  املرأة  على  والنزاع  األمن  النعدام 
بالنزاع  املرتبطني  االجتماعي  النوع  على  املبني  والعنف  اجلنسي  العنف 
خالل تلك الفرتة. على سبيل املثال، ذكرت 172 امرأة أنهن تعرضن للعنف 
منذ عام 2011 - مت اإلبالغ عن معظمها منذ عام 2014 - مقارنة بـ 36 امرأة 

القذايف. للعنف خالل عهد  أبلغن عن تعرضهن 

الرسم البياين 7. ما هي الفرتة الزمنية التي يجب أن ترّكز عليها جهود 
املساءلة؟
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V( العفو

باإلجمال، عارض املستجيبون العفو عن االنتهاكات 
اخلطرية حلقوق اإلنسان وال سيما للجناة يف مواقع 

املسؤولية. 

الرسم البياين 8. يف أي ظروف تعترب أنظمة العفو مقبولًة؟

االنتهاكات  عن  العفو  على  املئة(  يف   84( املستجيبني  معظم  واعرتض 
وجرائم  اإلنسانية  ضد  اجلرائم  ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  حلقوق  اجلسيمة 

.)8 البياين  الرسم  )انظر  احلرب 

وأشار املستجيبون الذين قالوا إنهم يستطيعون تقّبل العفو إىل ضرورة 
لهم  واالعتذار  الضحايا  مبعاناة  اجلناة  اعرتاف  مثل  الشروط  بعض  توّفر 
واالعرتاف بجرائمهم وحتّمل مسؤوليتها. كما أوضح بعض املستجيبني 
من  معاجلتها  ميكن  التي  البسيطة  »اجلرائم  عن  العفو  قبول  ميكن  أنه 
أو  األرواح  يف  خسائر  إىل  تؤدي  »ال  التي  اجلرائم  أو  الضحية«  تعويض  خالل 

نفسية.« أو  جسدية  إعاقة 

وقال سبعة وثمانون مستجيبً )أي ما يعادل نسبة 25 يف املئة( إن العفو 
ينبغي أن يستثني القادة واملسؤولني عن األمر بارتكاب جرائم خطرة او 

السماح بارتكابها.

هو  الثمن  كان  إذا  مقبواًل،  ]العفو[  يكون  أن  يكن  احلاالت،  بعض  »يف 
ينبغي  ال  ولكن  وتقّبلوه.  عليه  الناس  وافق  وإذا  واالستقرار،  السالم 
العفو عن أي جرائم خطرية يف جمال حقوق اإلنسان. ويجب معاقبة 
أخرى«. فظائع  وارتكاب  واالغتصاب  بالقتل  أوامر  أصدروا   الذين  القادة  

- رجل وقع ضحية االختفاء القسري يف طرابلس عام 2016.

على  وتوافقوا  العفو،  رفض  عن  سواسيًة،  والرجال،  النساء  أعربت  وقد 
حماّل  واختالف  إليها  ينتمون  التي  اإلثنية  اجملموعات  اختالف  رغم  ذلك 

أيضً.147 إقامتهم 

توافق  عن  السياسية  الفصائل  خملتلف  املؤيدون  املستجيبون  وأظهر 
يف اآلراء بشأن العفو، وقالوا بوجه خاص إنه ينبغي احرتام حقوق الضحايا 
ممثلو  وأدان  مبوافقتهم.  إال  العفو  منح  ينبغي  وال  العفو  يف  النظر  عند 
التي  اجلهود  جهتهم  من  املدين  اجملتمع  ومنظمات  احمللي  اجملتمع 
تبذلها السلطات ملنح العفو من خالل التشريعات، مؤكدين أنه ال ينبغي 
منح العفو من جانب واحد من قبل الدولة وأنه ينبغي للضحايا أن يقرروا ما 
إذا كانوا سيقبلون العفو وحتت أي شروط. كما قالوا إن منح العفو من دون 

األخذ بآراء الضحايا ميكن أن يؤدي إىل مطالبات باالنتقام وجتّدد الصراع.

األحدث  اجلرائم  وضحايا  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  ضحايا  أما 
عن  العفو  بشدة  فعارضوا  ترهونة،  يف  املرتكبة  اجلرائم  مثل  ارتكابً، 
اجلرائم اخلطرة. وأضافوا أنه يجب النظر يف العفو على أساس كل حالة 

الدولة. قبل  من  شاملة  كسياسة  منحه  وعدم  حدة  على 

»تختلف كّل حالة باختالف خطورة االنتهاكات«.
- مدّرس من أجدابيا.

»إذا أردنا اإلصالح، فال ينبغي أن يكون هناك عفو عن أي جرائم ]بصرف 
النظر عن وقت ارتكابها[«.

- مدّرسة من الزاوية.

»العفو مهم، لكن ال يكنك تطبيقه على حساب الضحايا. يف ظروف 
العفو  متنح  أن  الدولة  مبقدور  ويكون  العفو...  تطبيق  يكن  معينة 
عن اجلرائم التي تؤثر على الدولة نفسها، لكن ال يكن أن تنتزع من 

احملاكم«. خالل  من  االنتصاف  التماس  يف  »احلق  الضحايا 
- أحد الناجني من أبو سليم.

واعتذار،  حقيقة،  جلنة  هناك  كانت  إذا  العفو  مع  مشكلة  لدي  »ليس 
ولكن من العار أن ال تتحدث عن املاضي... حتى من منظور ديني العفو 
ممكن - يكن أن يكون وسيلة للمضي لألمام، ولكن من دون تعريض 

الضحية لإليذاء ثانيًة.«
- مدافعة عن حقوق اإلنسان.
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قوانني العفو الليبية

السلطات  اعتمدتها  التي  واألحكام  القوانني  من  سلسلة  منحت 
وتشمل  النطاق.  واسعة  عفو  قرارات   2011 منذ  املتعاقبة  الليبية 
أو  الثورة  إلنقاذ  الثوار  نفذها  التي  "األعمال  عن  العفو  القرارات  هذه 
حمايتها" مبوجب القانون رقم 38 لعام 2012. 148 مؤخًرا، ينص القانون 
رقم 6 لعام 2015، الذي مينح عفًوا شاماًل، على عدد من الشروط التي 
من  االستفادة  أجل  من  لها  االمتثال  العفو  من  املستفيد  على  يجب 
العفو. وتشمل هذه تعهًدا كتابًيا بالتوبة؛149 عدم تكرار الفعل اجملرم 
يف غضون خمس سنوات؛150 واملصاحلة مع الضحايا.151 )الرقم يشر 
املثال،  سبيل  على  الشروط،  لتلك  االمتثال  يتم  مل  عمليا،  للمصدر( 
من  أًيا  يستويف  أن  دون  العفو  من  القذايف  اإلسالم  سيف  استفاد 

الشروط.152 هذه 

كجزء  الدويل  القانون  مبوجب  مقبولة  العفو  قرارات  بعض  أن  حني  ويف 
كانت  إذا  بها  مسموح  غر  تكون  أّنها  إاّل  االنتقالية،  العدالة  عملية  من 
أو  واإلبادة اجلماعية  متنع مالحقة املسؤولني جنائيً عن جرائم احلرب، 
اجلرائم ضّد اإلنسانية أو االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، إذا أعاقت 
حق الضحايا يف »سبيل انتصاف فعال، أو إذا قيدت حق الضحايا« أو حق 
حلقوق  الدويل  القانون  انتهاكات  بشأن  احلقيقة  معرفة  يف  اجملتمع 
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل153. كما ترفض األمم املتحدة استخدام 
االنتهاكات اجلسيمة  أو  الدولية  السالم عن اجلرائم  اتفاقيات  العفو يف 

اإلنسان.154 حلقوق 

VI( االعتذارات

وافق معظم املستجيبني على أّن التأسف ال يكفي ولن 
يقبلوا االعتذارات عن اجلرائم اخلطرية 

أعلن املستجيبون واألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت أّن االعتذار 
ما  )أي  املستجيبني  من   303 ووافق  وعدالًة.  مساءلًة  يشّكل  ال  وحده 
أّن االعتذارات ال ميكن أن تعفي مرتكبي اجلرائم  87%( على  يعادل نسبة 
اخلطرة، مثل إحلاق الضرر املادي أو النفسي، من املساءلة اجلنائية. أما 
املستجيبني الـ 46 املتبقني )أي 13 باملئة( فموافقون على أّن االعتذارات 
يف بعض احلاالت ميكن أن تستخدم إلعفاء اجلناة  من املسؤولية اجلنائية 
ُتقبل  أن  ميكن  ال  ولكن،   .)9 البياين  الرسم  )راجع  املستوى  املنخفضة 
املسؤولية.  مواقع  يف  للجناة  اجلنائية  املالحقات  عن  كبديل  االعتذارات 
توفر  ان  يجب  مقبولًة،  تكون  ولكي  االعتذارات،  إّن  املستجيبون  وقال 
عن  الكشف  إىل  إضافًة  للضحايا،  التكرار  عدم  وضمانات  االنتصاف  سبل 
كامل وقائع اجلرائم وحتّمل اجلناة املسؤولية، كما يجب منع اجلناة من 
تبّوؤ املناصب العامة مبا أّنهم قد يستخدمون مواقعهم لالستمرار يف 

اجلرائم. ارتكاب  مواصلة 

اإلعالم  أمام  علنيٍة،  بصورٍة  تتّم  أن  يجب  االعتذارات  إّن  املستجيبون  وقال 
وأن يتقّدم بها مرتكبو اجلرائم اخلطرة، ويجب أن ترتافق باعتذار رسمي 
أو  السياسي  احلزب  أو  الدولة،  )مثاًل  باجلاين  املرتبطة  اجملموعة  من 
أّنه، يف حالة اجلرائم الواسعة النطاق،  امليليشيا(. ويعتقد املستجيبون 
باإلضافة إىل االعتذار مباشرًة للضحايا وعائالتهم، يجب على اجلناة االعتذار 

ككّل. احملّلي  اجملتمع  من 

»يجب أن تأتي االعتذارات بشروط مثل احملاكمة العادلة والتعويض. 
مسؤوليته  وحتديد  املسؤول  معرفة  دون  مرضيًا  االعتذار  يكون  وال 

اجلنائية.«
- حمام ومدافع عن حقوق اإلنسان من سبها.

سيحرتم  األقل  على  لكنه  احلياة،  إىل  يعيده  لن  واالعتذار  والدي  »ُقتل 
ذكراه . لقد ُحرمنا من حياة مع والدي عندما ُقتل، وال يكن تعويض ذلك 
باعتذار. يجب أن يكون االعتذار علنًيا ولكن ال ينبغي أن يخفف العقوبة... 
إنه شرط أساسي، لكنه ليس إعفاء، بل هو تأكيد على مسؤولية اجلناة 
عن ارتكاب أبشع جرية يف اإلنسانية، وهي سلب شخص حياته.«

- موظف خدمة مدنية من درنة.

»لدي أطفال وأحفاد، وأعتقد أن االعتذار العلني يكفي بالنسبة يل حتى 
يعتذروا  أن  اجلناة،  احلرب،  أمراء  على  السالم.  ويسود  احلرب  تتوقف 

للشعب ولعائالت الضحايا .«
- امرأة من طرابلس عانت من تدمر املمتلكات والنزوح نتيجة الصراع 

بني عامي 2014 و 2020.

الرسم البياين 9. هل االعتذار العلني كافيًا إلعفاء مرتكبي اجلرائم 
اخلطرية من املسؤولية اجلنائية؟

87%

13%

نعم � ظروف معينة

ال
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على  املقابالت  معهم  ُأجريت  الذين  واألشخاص  املستجيبون  وتوافق 
سوف  كانوا  إذا  ما  تقرير   وعائالتهم  للضحايا  يعود  أن  على  واسع  نطاق 
إلعفاء  الدولة  قبل  من  تستخدم  أال  يجب  االعتذارات  وأّن   . اعتذرًا  يقبلون 

اجلنائية. املالحقة  من  اجلناة 

»الضحايا وعائالتهم هم الوحيدون الذين يلكون احلق يف منح العفو. 
إذا قامت الدولة بذلك، ال يكن القول إّن هناك عدالة. ال يكن للدولة 

أن جترب الضحايا على العفو.«
- فرد من أسرة إحدى النساء اللواتي ُقتلن يف بنغازي.

طاملا  يصفحوا   أن  جمرد   ]الطوارق[  الناس  تسأل  أن  يكنك  »ال 
أّن  يشعروا  أن  يريدون  هم  وغاضبني.  معتربين  غري  بأنهم  يشعرون 

ليبيني.« كمواطنني  حرتمون  يُ هم  وأنّ كرامة  لديهم 
- ناشط جمتمع مدين من الطوارق من غدامس.

VII( نظام العدالة اجلنائية وإدماج الضحايا 

رأى الضحايا أّن نظام العدالة اجلنائية احملّلي غري قادر 
على توفري العدالة عن االنتهاكات اخلطرية وفّضلوا الدعم 

الدويل لتعزيز احملاكم احمللية 

الرسم البياين 10. هل احملاكم اجلنائية الليبية قادرة على حتقيق 
العدالة؟

رأى ما يقّل قلياًل عن النصف من املستجيبني )40 يف املئة( أّن احملاكم 
اجلنائية الليبية غر قادرة البتة على حتقيق العدالة. ورأت ثاين أعلى نسبة 
من املستجيبني )39 باملئة( أّن احملاكم الليبية قادرة جزئيً على حتقيق 
الدويل.  واجملتمع  الليبية  الدولة  من  كبر  دعٍم  إىل  بحاجة  ولكنها  العدالة 
اجلنائية  احملاكم  أّن  باملئة(   21 )أي  املستجيبني  من   69 اعترب  وأخرًا، 
الليبية قد تكون قادرًة على حتقيق العدالة ولكّنهم مل يقّدموا تفسرًا حول 

.)10 البياين  كيفية حتقيق ذلك )راجع الرسم 

وعّبر املستجيبون على اختالف أماكن إقامتهم، مبا يف ذلك يف املراكز 
اجلنائية  احملاكم  يف  املتدنية  ثقتهم  عن  البعيدة،  واملناطق  احلضرية 
اإلثنية  األقليات  أوساط  يف  خاص  بشكٍل  متدنيًة  الثقة  وكانت  الليبية. 
والنساء. وفيما رأت 43 باملئة من النساء أّنهّن ال يثقن يف نظام العدالة 
اجلنائية الليبي على اإلطالق، قال 42 باملئة من الرجال أّنهم يثقون به نوعً 

الدويل. الدولة واجملتمع  إىل دعم من  ما ولكّنهم شّددوا على احلاجة 

العدالة  حتقيق  الليبية  احملاكم  تستطيع  ال  السياسية،  القضايا  »يف 
ونفوذ  ضغط  هي  الرئيسية  املشكلة  عادلة.  حماكمة  وضمان 
اجلناة األقوياء وامليليشيات. لكنني أيضا ال أؤيد أي هيئة موازية مثل 

القبلية.« احملاكمات 
- امرأة من موقع غر حمّدد.

21%

39%

40%

نعم

نوع� ما ولكن بحاجة للكث� من الدعم

ال

رأى املستجيبون بشكل خاص أن احملاكم الليبية غر قادرة على حتقيق 
السياسية«  »القضايا  يف  باألخص  و  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن  العدالة 
الناشطات والسياسيني يف شرق  اغتيال  بالنزاع، مبا يف ذلك  املتعلقة 
وكانوا  القانون،  إنفاذ  وضعف  الدولة  مؤسسات  انهيار  إىل  وأشاروا  البالد. 
قلقني للغاية بشأن عدم قدرة احملاكم على إجراء حماكمات عادلة. ورأى 
كثرون أن نظام العدالة اجلنائية الليبي مبهم ومسّيس ويخضع لسيطرة 
القوية  – من جانب امليليشيات واجلماعات املسلحة  أو يخضع لتدخل   -
غر اخلاضعة للمساءلة. وقال املستجيبون إن الهجمات والتهديدات ضد 
املوظفني القضائيني قوضت قدرة احملاكم على القيام بعملها وحماسبة 
االستقالل يف  إىل  األحيان  يفتقر يف بعض  القضاء  أن  اجلناة. كما أضافوا 

حاالت االنتهاكات اخلطرة التي ترتكبها شخصيات قوية وسياسية.

بالرباءة والعفو عن اجلناة  األحكام  العديد من  رأينا يف املاضي  »لقد 
متاحة  معلومات  من  وما  شفافية  من  هناك  ليس  املزعومني... 

احملاكم«. داخل  يجري  ما  حول  للجمهور 
- امرأة من طرابلس عانت أسرتها من انتهاكات حقوق اإلنسان.

وهم  الشرق  يف  يعيشون  ترهونة[  من  فروا  ]الذين  »املجرمون 
معروفون، لكن ال أحد يستطيع تقديهم إىل العدالة. ال أعرف ما الذي 
يحدث يف الشرق أو ملاذا ال يخضع هؤالء املجرمني للمحاكمة. مما 

تدعمهم«. الشرق[  يف  ]السلطات  أّن  نشعر  يجعلنا 
- ممثل اجمللس احمللي من ترهونة.

يف  التمثيل  غياب  إن  وقالت  منحازة،  الليبية  احملاكم  أّن  األقليات  اعتربت 
قال  كما  العدالة.  إىل  وصولها  يعيق  الدولة  ومؤسسات  العدالة  قطاع 
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أفراد اجملتمعات املهمشة، مثل الطوارق يف غدامس، إنهم منسيون 
تهيمن  القانون  وإنفاذ  احمللية  احملاكم  ألن  خماوفهم  إثارة  ميكنهم  وال 
عن  األمازيغية  اجلماعة  أعربت  كما  سياسًيا.  أقوى  جمتمعات  عليهم 
ليبيا وكيف فشلت يف حماسبة  العدالة اجلنائية يف  قلقها بشأن نظام 

.2011 عام  ومنذ  السابق  النظام  ظّل  يف  اجلناة 

كانت  األمازيغ  االنتهاكات املرتكبة ضد  بأن  ال يعرتفون حتى  »القضاة 
جرائم«. 

- ناشطة أمازيغية يف جمال حقوق املرأة.

لقد  حماية.  أّي  لنا  قّدم  يُ ال  عيني.  أمام  قتلون  يُ أشخاًصا  رأيت  »لقد 
شهدنا على وقوع انتهاكات جسيمة وال يكننا أن نشتكي ألحد. مل 

صوتي«. توصل  أن  أريدك  ملساعدتنا.  أحد  يأت 
- امرأة من الطوارق ضحية وشاهدة على االنتهاكات.

جتارب النساء

االعتداءات،  ضحايا  فيهن  مبن  مقابلتهن،  متت  اللواتي  النساء  وشّددت 
فيما  سيما  وال   - االجتماعية  والوصمة  اجلنسني  بني  التمييز  أن  على 
عقبات  هي  االنتقامية  األعمال  من  واخلوف   - اجلنسي  بالعنف  يتعلق 
إضافية أمام اإلبالغ عن هذه احلاالت والوصول إىل سبل االنتصاف بشأنها. 
وقالت الناشطات أيضً إن االفتقار إىل سبل االنتصاف فيما يتعلق باجلرائم 
ال  مالئمة  تشريعات  وجود  عدم  إىل  يرجع  املرأة  ضد  املرتكبة  اجلنسية 
تعّرف بجرمية االغتصاب مبا يتماشى مع القانون الدويل. وذكرن أن ليس 
خطر  يواجهن  ألنهّن  االنتصاف  التماس  على  الضحايا  يشّجع  ما  هناك 
أو  ومعاقبتهّن  املغتصب  مع  بالرتاضي«  »اجلنس  مبمارسة  اتهامهّن 
إجبارهّن على الزواج من مغتصبهّن. قالت النساء إن هذا يؤدي إىل إعادة 

العقاب. من  اجلناة  وإفالت  الناجيات  إيذاء 

قانون العقوبات الليبي

لكّن   155)407 )املادة  بالقوة«  »املواقعة  الليبي  العقوبات  قانون  يجّرم 
التعريف ال يتسق مع أحكام القانون الدويل واملعاير الدويل فيما يتعلق 
بالقوة  اجلنس  بني  التمييز  فإّن  ذلك،  إىل  باإلضافة  االغتصاب.  بجرمية 
واجلنس بالرتاضي غر واضح مبا أّن املادة 407 تنّص أيضً على معاقبة 
ينّص  كما   .))4(  407 )املادة  الزواج  إطار  خارج  بالرتاضي  املواقعة 
الضحية.156  من  »الفاعل«  تزوج  حال  يف  العقوبة  زوال  على   ً أيض القانون 

التعبري عن مظاملهم ومطالبهم، خاصة  »الضحايا غري قادرين على 
فيما يتعلق ببعض اجلرائم مثل االعتداء اجلنسي واالغتصاب. وينطبق 
ذلك على النساء والرجال. ويشعر ضحايا هذه اجلرائم باإلهانة والعار 
التي ترتافق  الوصمة  القدرة على املطالبة بحقوقهم بسبب  وعدم 

مع هذه اجلرائم«. 
- موظفة خدمة مدنية من بنغازي.

من  النساء  تخجل  عنها.  العادلة  غري  املجتمع  بآراء  مقيدة  »املرأة 
الذهاب إىل الشرطة أو احملاكم وهذه مشكلة جمتمعية. يجب على 
املجتمعات نشر الوعي حيال هذا األمر ويجب على السلطات تقدمي 

الالزم«.  الدعم 
- حماضر يف القانون اجلنائي يف جامعة ليبية.

ولتمكني نظام العدالة اجلنائية من توفر املساءلة، أوصى املستجيبون 
واألشخاص الذين أجريت معهم مقابالت بتقدمي مساعدة هادفة، مبا يف 
ذلك من قبل اجملتمع الدويل. وميكن أن يشمل هذا النوع من الدعم مثاًل 
ما يلي: ضمان سالمة القضاة والضحايا والناجني واملتهمني؛ واإلصالح 
طريق  عن  ذلك  يف  مبا  ونزاهته،  القضاء  استقالل  لضمان  املؤسسي 
إنشاء آلية رقابة لضمان الشفافية والنزاهة ومعاجلة الفساد املنهجي؛ 
التحقيقات  يف  للمساعدة  الالزمة  واخلربة  الدويل  التقني  والدعم 

العادلة. للمحاكمة  الدولية  املعاير  مع  يتسق  مبا  واحملاكمات 

واقرتح بعض املستجيبني أيضً بأن توفر األمم املتحدة مراقبة مستقلة 
للمحاكمات لضمان االمتثال للمعاير الدولية للمحاكمة العادلة. ولتيسر 
وصول جميع الفئات إىل العدالة، دعا املستجيبون إىل سّن قوانني تضمن 
على  القانوين  اإلطار  ينص  أن  على  واحلرص  والنساء،  لألقليات  املساواة 

مالحقة مرتكبي اجلرائم الدولية، مبا فيها اجلرائم اجلنسية.

مشاركة الضحايا

عمليات  يف  الضحايا  مشاركة  تعرقل  عدة  حتديات  املستجيبون  وحدد 
العدالة واحملاكمات، مثل اخلوف من األعمال االنتقامية، وغياب احلماية، 
يتعرضون  ما  غالبً  الضحايا  أن  ذكروا  كما  القانوين.  التمثيل  إىل  واالفتقار 
الذي حلق بهم، وأنهم يفتقرون يف كثر  لصدمات نفسية بسبب الضرر 
صعوبة  يجدون  وقد  الصلة،  ذات  القانونية  األحكام  فهم  إىل  احلاالت  من 
احتياجاتهم بشكٍل  التعبر عن  أو  لها  تعرضوا  التي  االنتهاكات  يف حتديد 
مالئٍم. كما أثارت اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين واحملامون خماوف 
بشأن التهديدات وأعمال االنتقام عند رفع دعاوى أمام احملاكم نيابًة عن 
خماوف  األمن  قطاع  يف  يعملون  الذين  املستجيبون  أثار  كما  الضحايا. 
تتعلق بالسالمة بشأن اإلدالء بشهاداتهم أو رفع القضايا إىل السلطات.

»يجب على منظمات املجتمع املدين رفع أصوات الضحايا، ولكن ليس 
مبقدورنا التحّدث عن القضايا من دون خوف على سالمتنا «.

مدافع عن حقوق اإلنسان من سبها.

»يجب أن تكون هناك فرصة للتواصل مع منظمات حقوق اإلنسان من 
دون التعّرض للمالحقة أو املراقبة من قبل القوى األمنية.. احلكومة 

احمللية تستخدم األمن كذريعة إلسكاتنا «.
- جندي حكومي من بنغازي.

له  تعّرضوا  مبا  املرتبطة  الدعاوى  ورفع  الضحايا  مشاركة  ولتشجيع 
يف  مبا  أفضل،  حماية  تدابر  اتخاذ  إىل  املستجيبون  دعا  انتهاكات،  من 
من  وغره  واالغتصاب،  االجتماعي،  النوع  على  املبني  العنف  ضحايا  ذلك 
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النوع االجتماعي. كما اقرتح  أشكال العنف اجلنسي والعنف املبني على 
»جلان استماع« للتواصل  املستجيبون تشكيل فرق متنقلة تكون مبثابة 
قد  أو  العدالة  نظام  إىل  الوصول  من  يتمكنون  ال  قد  الذين  الضحايا  مع 

بشهاداتهم. اإلدالء  يف  يرتددون 

وأّكد عدد من املستجيبني على أّنه من املمكن تعزيز مشاركة الضحايا 
من خالل عقد حماكمات شفافة وعلنية حيث ميكن للضحايا أن يشهدوا 
على حتقق عملية املساءلة. وقد فّضل حوايل النصف من املستجيبني 
وطلبت  خمتلفة.  منصات  على  لإلجراءات  املباشر  البث  باملئة(   48 )أي 
أو  كضحايا  حتديدهم  مت  مّمن  باملئة(،   40( املستجيبني  من  أقل  نسبة 
وفّضل  احملاكمات.  يف  املباشرة  املشاركة  الضحايا،  أسر  أفراد  من 

لوجه. وجهً  املشاركة  من  بداًل  اإلنرتنت  عرب  املشاركة  آخرون 

احملرز  التقدم  على  بانتظام  االطالع  يف  رغبتهم  عن  الضحايا  أعرب  كما 
يف التحقيقات واإلجراءات القضائية واحملاكمات التي جتريها مؤسسات 
الدولة ذات الصلة من خالل التقارير وغرها من أدوات التواصل املتاحة. 
إجراء  ضمان  يستطيعون  أنهم  املستجيبون  شعر  الطريقة،  بهذه 
احملاكمات بشكل عادل، وعدم تسييسها أو استخدامها لالنتقام. ويف 
املستجيبون  اقرتح  الضحايا،  من  كبرة  أعداد  على  تنطوي  التي  القضايا 
تعيني ممثل قانوين حملي لتمثيلهم وإبقائهم على اطالع بآخر التطّورات.

يتعلق  فيما  الوعي  إلذكاء  استباقية  برامج  إعداد  أيضً  الضحايا  طلب  كما 
باحملاكمات املقبلة لضمان وصول الضحايا إىل اإلجراءات بالطريقة املالئمة.

فمحاكمة  احملاكمات،  بتقّدم  اطالع  على  اجلمهور  يكون  أن  »يجب 
اجلمهور«، إىل  بالنسبة  مفهومًة  تكن  مل  مثاًل  القذايف  اإلسالم  سيف 

- مدّرسة أمازيغية نازحة يف طرابلس.

VIII( معاجلة الفجوة املتعلقة باملساءلة

أراد أكرث من النصف من املستجيبني أن جتري احملاكمات 
عن اجلرائم اخلطرية يف ليبيا ،يف حماكم  تتكّون من قضاٍة 

ليبيني ودوليني على حّد سواء. 

وأّيد أكرث من نصف املستجيبني )60 باملئة( إجراء حماكمات فيما يتعلق 
من  بدعم  الليبية  احملاكم  تعقدها  اجلسيمة  والتجاوزات  باالنتهاكات 
اجملتمع الدويل )أنظر الرسم البياين 11(. ودعم أفراد اجملتمع املدين الذين 
قضاة  من  تتأّلف  خمتلطة  خاصة  حماكم  إقامة  املقابالت  معهم  أجريت 
ليبيني ودوليني، وشّددوا على أّن هذه احملاكم يجب أن تبني أحكامها على 
نهج  اتباع  ضرورة  على  وشّددوا  الدويل.  والقانون  الليبي  القانون  من  كل 
الهائل  العدد  معاجلة  على  ليبيا  ملساعدة  اخملتلطة  اخلاصة  احملكمة 

البيئة السياسية احلالية. من اجلرائم املرتكبة يف ظّل 

مّتت  الذين  من  آخرون  أشخاص  عنها  عّبر  خمتلفة  نظر  وجهة  وشّددت 
مقابلتهم على أن اتباع نهج احملكمة اخلاصة اخملتلطة أو احملاكم التي 

تتألف حصرًا من قضاة دوليني قد ُيعترب تدّخاًل يف السيادة الليبية وتقويضً 
لنظام القضاء الليبي.

باملئة(   66( املستجيبني  من   230 أن  االستقصائية  الدراسة  نتائج  وتبّين 
ومعظم الذين متت مقابلتهم قالوا إنه لكي تعترب احملاكمات مشروعة، ينبغي 
إجراؤها يف ليبيا. وكان ذلك مهّمً لليبيني أن يشعروا بأنهم »ميلكون العملية« 
وأن يبنوا قدرات نظام العدالة احمللي. كما شّدد ممثلو اجملتمع احمللي 
»العدالة  أيضً على أنه من املهم أن ترى اجملتمعات احمللية وتشعر بأن 
املستجيبني  من  كل  اقرتح  ذلك،  ومع  الليبية«.  األراضي  على  حتققت  قد 
واألشخاص الذين ُأجريت معهم املقابالت أنه ميكن حماكمة املشتبه بهم 

البارزين واملؤثرين خارج ليبيا لضمان عدم تدخلهم يف التحقيق.

وقد فّضل عدد أقل - حوايل ربع املستجيبني )24 باملئة( – أن يكون موقع 
قيام  احتمال  بسبب  القضية،  نوع  عن  النظر  بغض  ليبيا،  خارج  احملكمة 

اجلماعات املسلحة وامليليشيات بعرقلة العملية أو التالعب باألدلة.

ألي  حمايد   بلد   موقع  اختيار  أهمية  على  الضوء  املستجيبون  وسّلط 
حمكمة من هذا القبيل، وحتّدثوا عن خماوف بشأن عدد البلدان املتورطة 
أوروبية،  بلدانً  البعض  فّضل  السياق،  هذا  ويف  الليبية.  النزاعات  يف 
هذين  أن  إىل  مشرين  تونس،  أو  املغرب  منها  قليل  عدد  اختار  حني  يف 
البلدين قد حققا جناحً نسبيً يف عمليات العدالة االنتقالية وفقً للمعاير 
املوقع  باملئة(   10( الباقون   34 الـ  املستجيبون  يعرف  ومل  اإلقليمية. 

اإلجابة. عدم  اختاروا  أو  األفضل 

الرسم البياين 11. ما هي تركيبة احملكمة التي يجب أن تتوّلى املالحقات 
اجلنائية؟

14%

26%

60%

�كمة مؤلفة من قضاٍة ليبيني ودوليني 

�كمة مؤّلفة من قضاة ليبيني

�كمة مؤلفة من قضاٍة دوليني 
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الرسم البياين 12. أي نوع من احملاكم يجب أن يقود املالحقات اجلنائية 
بشأن االنتهاكات من خمتلف فرتات العنف؟

سؤال أجاب عنه 300 من أصل 349 مستجيبً

معينًة  تركيبًة  يفّضلون  أّنهم  االستطالع  يف  املشاركني  من   300 ذكر 
بأن  القائل  الرأي  وكان  األولوية.  يعطونها  التي  الزمنية  للفرتة  للمحاكم 
أفضل  يف  ستكون  ليبيا  داخل  حماكمات  جتري  التي  اخملتلطة  احملاكم 
إّبان نظام القذايف وما بعد   – وضع لتحقيق العدالة جلميع فرتات العنف 

.)12 البياين  الرسم  )راجع   2014 بعد  ما  الفرتة  ويف   2011

»القضاة الليبيون ببساطة غري الئقني للنظام القضائي ألن عقولهم ال 
تزال يف كلية القذايف للحقوق. ويجب إشراك احملاكم الدولية حتى 

يتعلم اجليل اجلديد املبادئ األساسية للقانون ».
- شابة أمازيغية من طرابلس.
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أ) منذ نظام القذا� 
(1969)

ج) منذ العام 2014ب) منذ العام 2011

احملاكم اخملتلطة 

حتقيقات  إجراء  يف  راغبة  غر  أو  قادرة  غر  الدول  تكون  عندما 
ومالحقات قضائية فعالة، ميكن للمحاكم أو الهيئات القضائية اجلنائية 
حاالت  ويف  متزامن158ً.  اختصاصً  متارس  أن  واخملتلطة157  الدولية 
مبا  الدول،  أراضي  داخل  متخصصة  قضائية  آليات  إنشاء  مت  أخرى، 
يف ذلك احملاكم القائمة على اتفاقات بني األمم املتحدة واحلكومات 
وطنيني  قضاة  من  املؤلفة  اخملتلطة،  واحملاكم  املضيفة159 
ودوليني، مدجمة يف النظام القانوين احمللي160. واعُتمدت أيضً ُنهج 
إقليمية، مثل احملكمة اخملتلطة جلنوب السودان التابعة ملفوضية 
وقضاة  السودان  جنوب  من  قضاة  من  واملؤلفة  األفريقي،  االحتاد 
احملاكم  تدمج  بأن  املتحدة  األمم  وتوصي  آخرين161.  أفارقة  وطنيني 
للمساهمة  فعالة  حماكمات  »إجراء  مع  اإلرث  اسرتاتيجية  اخملتلطة 
القدرة احمللية لتمكني  يف إنهاء اإلفالت من العقاب« من أجل تعزيز 

املستقبل.162 يف  اجلرائم  هذه  مثل  معاجلة  من  احمللية  احملاكم 

آليات املساءلة الدولية

وملعاجلة فجوة املساءلة احلالية، قال 132 مستجيبً )أي ما يعادل نسبة 
احملكمة  مثل  القائمة  الدولية  اآلليات  يف  أيضً  يثقون  إنهم  باملئة(   38
اجلنائية الدولية لتوفر العدالة واملساءلة عن اجلرائم اخلطرة. وقال 38 
مستجيًبا فقط )11 يف املئة( إنهم سيثقون يف حماكم يف دول أجنبية 
للبّت يف الدعاوى الليبية اخلاضعة للوالية القضائية خارج اإلقليم مبا فيها 

العاملية. القضائية  الوالية 

القضائية  الوالية  تفضل  املدين  اجملتمع  يف  الفاعلة  اجلهات  أن  ويبدو 
العاملية على احملكمة اجلنائية الدولية؛ وقد انتقد البعض احملكمة اجلنائية 
العدالة واملساءلة  الدولية لكونها سياسية وبطيئة يف السعي لتحقيق 
املقابالت  معهم  أجريت  الذين  وبعض  آخرون  مستجيبون  وذكر  ليبيا.  يف 
عمليات  وتكمل  ضغوطً  متارس  أن  ميكن  الدولية  اجلنائية  احملكمة  أن 
املساءلة احمللية من خالل مقاضاة اجلناة ذوي النفوذ واألكرث توّرطً الذين 

إنفاذ حماكمتهم حمليً بسبب الضغوط السياسية واألمنية. ال ميكن 

ورأى بعض املستجيبني أن دور احملكمة اجلنائية الدولية ينبغي أن يتمثل 
الدعم  وتقدمي  احملايدة  التحقيقات  ودعم  القضائية  اخلربة  توفر  يف 

املعقدة. اجلرائم  مرتكبي  حملاكمة  القانوين 

وأّيد عدد أقل بكثر من النساء مقارنًة بالرجال حماكمة اجلرائم اخلطرة 
يف   47 مقابل  النساء  من  املئة  يف   30( الدولية  اجلنائية  احملكمة  يف 
من  املئة  يف   8( العاملية  القضائية  الوالية  مبوجب  أو  الرجال(  من  املئة 

الرجال(.  من  املئة  يف   14 مقابل  النساء 

وقد يرجع انخفاض مستوى الدعم للسعي لتحقيق العدالة على الصعيد الدويل 
أيًضا إىل حمدودية معرفة املستجيبني بهذه اآلليات. فقد سبق وقال معظم 
املستجيبني )90 يف املئة( إنهم ال يعرفون شيًئا أو القليل جًدا عن احملكمة 
بإمكانية  معرفتهم  قّلة  عن  املستجيبون  أعرب  وباملثل،  الدولية.  اجلنائية 

إقامة العدل من خالل حماكم أجنبية خاضعة للوالية القضائية العاملية.
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6.2 آليات العدالة االنتقالية

 دعم املستجيبون تدابري العدالة االنتقالية الشاملة 
والشمولية باإلضافة إىل املالحقة القضائية اجلنائية

باألغلبية  املستجيبون  دعا  اجلنائية،  العدالة  عمليات  إىل  وباإلضافة 
تركز  التي  األخرى  االنتقالية  العدالة  عمليات  من  جمموعة  إىل  الساحقة 
احلقيقة  معرفة  و  تقصي  على  الضوء  وسّلطوا  الضحايا.  حقوق  على 
وسبل االنتصاف و جرب الضرر وغرها من التدابر ملعاجلة االنتهاكات التي 
2014. وحّدد  2011 وما بعد عام  ارتكبت خالل حقبة القذايف وما بعد عام 
هذه  أن  إىل  مشرين  االنتقالية،  للعدالة  متعددة  عمليات  املستجيبون 
العمليات ينبغي أن تكون مكّملًة لبعضها البعض، ال أن تكون مبثابة خيارات 

.)13 رقم  البياين  الرسم  )راجع  حصرية 

181

293 293

202

289 293

212

286 286

139

209 216 216

279 279

املالحقات اجلنائية معرفة احلقيقة ج
 الضرر االع�اف و االعتذار التدقيق الستبعاد اجلناة
من املناصب العامة

(2011-1969) �نظام القذا

2011 �النزاع املسّلح 

العنف والنزاعات املسّلحة 2020-2012

I( السعي للكشف عن احلقيقة

شّدد املستجيبون على أّن الكشف عن احلقيقة يجب 
أن ُيشكل أساسًا ملباشرة املالحقات اجلنائية، من أجل 
استعادة حقوق الضحايا وتيسري اجلرب من خالل االعرتاف 

بالضرر الذي حلق بالضحايا.

توّقع العديد من املستجيبني )70 باملئة( أن تؤدي عمليات  الكشف عن 
احلقيقة إىل حتديد اجلناة األفراد و توقع )67 باملئة( من املستجيبني ان 
سّجل  وتوفر  توثيق  إىل  ايضً  تؤدي  سوف  احلقيقة  عن  الكشف  عمليات 

.)14 البياين  الرسم  )راجع  املاضية  اإلنسان  حقوق  النتهاكات 

احلقيقة  عن  الكشف  عمليات   ُتكشف  أن  أيضً  املستجيبون  توقع  كما 
تلك  ذلك  يف  مبا  والعنف،  النزاعات  وراء  والدوافع  املتجّذرة  األسباب 
والثقافية،  واإلثنية،  والدينية،  القبلية،  االنحيازات  مثل  الهوية  على  املبنية 

واالجتماعية. االقتصادية  والعوامل 

الرسم البياين 13. ما هي إجراءات العدالة االنتقالية التي يجب أن تستخدم ملعاجلة االنتهاكات من خمتلف فرتات العنف؟
متكن املستجيبون من اختيار أكرث من آلية واحدة من آليات العدالة االنتقالية

معهم  أُجريت  وممن  املستجيبني  من  باملئة   90 من  أكرث  وافق  كما 
املقابالت على أن إثبات احلقيقة بشأن الفظائع السابقة واحلالية وإخضاع 
من  استبعادهم  أجل  من  للتدقيق  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  مرتكبي 
املناصب العامة ينبغي أن تكون أمور ذات أولوية لعملية العدالة االنتقالية.

وجتدر اإلشارة إىل أن 223 مستجيبً )أي 64 باملئة( قالوا إنهم مل يسمعوا 
معظم  أن  من  الرغم  وعلى  االنتقالية.  العدالة  مبصطلح  قبل   من 
املستجيبني متكنوا من حتديد تفضيالتهم للمالحقات القضائية وتقصي 
إال أنهم غالًبا ما اختلطت عليهم  و معرفة احلقيقة و جرب الضرر والعفو، 
التماس  مثل  املصاحلة  وعمليات  االنتقالية  العدالة  عمليات  بني  األمور 
السماح، وهو ما يعكس عدم تنفيذ القانون رقم 29 و االستخدام املتكرر 
أجل  من  املتحدة،  األمم  بوساطة  ذلك  يف  مبا  املصاحلة،  ملمارسات 
تسوية النزاعات بداًل من تنفيذ عمليات العدالة االنتقالية الفعالة التي تركز 

للضحايا.163 االنتصاف  سبل  توفر  على 
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»يجب أن نحرتم حق اجلميع يف معرفة من أحلق بهم الضرر. ال أعرف 
عامني  ملدة  سجني   إىل  أدت  التي  االدعاءات  اختلق  من  اآلن  حتى 

منه«. عانيت  الذي  والتعذيب 
- شاب ناٍج من التعذيب من بنغازي.

الرسم البياين 14. ما هي النتائج املتوقعة بعد عملية الكشف عن 
احلقيقة؟

متكن املستجيبون من اختيار أكرث من نتيجة واحدة لعملية الكشف عن 
احلقيقة
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بحاجة  نحن  معرفتها،  ويريدون  احلقيقة  يعرفون  ال  الناس  »معظم 
إىل الكشف عنها بكل شفافية حتى نتمكن من املضي قدًما، ولكي 

املاضي«. ننسى  و  نسامح  و  نغفر 
- رجل كبر يف العمر من بنغازي.

»يجب الكشف عن احلقيقة يف كل مكان: حسب املدينة واملنطقة. 
التحقيق يف اجلرائم و دراستها، والكشف عن أكرب قدر ممكن  يجب 
من األدلة و اإلثباتات، مع نشر أسماء ]جميع املتورطني واملتأثرين[ 
يف كتاب حتى تظهر احلقيقة يف كل مكان ولتعرف بها املجتمعات 
احمللية كّلها، وال يكن ألحد أن يسحها ببساطة، و تبقى إىل األبد«.

- ناشط يف اجملتمع املدين.

مبعرفة  القسري  االختفاء  حاالت   من  املتضررون  املستجيبون  وطالب 
احلقيقة فيما يتعلق بأماكن وجود املفقودين، وطالب أولئك الذين تأثروا 
بانتهاكات واسعة النطاق ومنهجية حلقوق اإلنسان أثناء االحتجاز منذ عام 

2011 بإلغاء السجون السرية وحماية حقوق احملتجزين.

أما املستجيبون من األقليات اإلثنية  فأشاروا إن أّن عمليات الكشف عن 
احلقيقة مهمة  إلبراز   تأثر التمييز والتهميش واإلقصاء املنهجي الذي 
حقوق  جمال  يف  العاملة  املدين  اجملتمع  منظمات  وقالت  له.  تعرضوا 
املرأة وحقوق األقليات أيضً إن تقييم الديناميكية اإلثنية و املرتبطة بالنوع 
االجتماعي يف الصراعات و أسلوب القمع من شأنه أن يساعد على حتديد 
أيضً  سيوفر  بل  فحسب،  هذا  وليس  اجلماعات،  هذه  على  احملدد  األثر 

املعرفة الالزمة لضمان عدم تكرار هذه االنتهاكات يف املستقبل.

اجلنس  بسبب  حتدث  التي  لالنتهاكات  خاص  اهتمام  إعطاء  »ينبغي 
احلرب«. بسبب  ترتكب  اجلرائم  جميع  أن  نفرتض  أن  ينبغي  وال  والهوية. 

- ناشطة أمازيغية تعمل على حقوق املرأة.

ليس  ُتسهم  أن  احلقيقة  عن  الكشف  عمليات  من  املستجيبون  وأراد 
أمروا  الذين  أولئك  أيًضا  ولكن  املباشرين  اجلناة  هويات  حتديد  يف  فقط 
بارتكاب اجلرائم ويسروها وحرضوا عليها وساعدوا على ارتكابها. وتوقعوا  
أيضً أن تقوم بالكشف عن »األيدي والوجوه اخلفية« املتوّرطة، مبا يف ذلك 
اجلهات الفاعلة األجنبية، وأن ُتظهر كيف أن مؤسسات الدولة - من خالل 
يف  وساهمت  اجلرائم  بارتكاب  سمحت   - العمل  عن  االمتناع  أو  العمل 

املسلحة. النزاعات  تأجيج 

»من املهم الكشف عن احلقيقة حتى ال تتكرر االنتهاكات وإلعالم أبناء 
كبت«. اجليل احلايل واجليل القادم بأسباب االنتهاكات وملاذا ارتُ

- رجل مصراتي كبر يف العمر من قبيلة الغرياين.

»يجب أن تكشف احلقيقة عن كيف صدرت األوامر من املسؤولني عن 
عمليات القتل واإلعدام. و يجب كشف االوراق للناس«.

- شابة ناشطة يف جمال حقوق اإلنسان من مصراتة.

ينبغي  »ال  إنه  احمللي  اجملتمع  وممثلو  املدين  اجملتمع  منظمات  ورأت 
الذي  العدالة عن الضرر  ترك الضحايا مبفردهم للبحث عن طرق لتحقيق 
حلق بهم.« وبداًل من ذلك، يجب أن تكون آليات احلقيقة مصحوبًة بحمالت 
للتقصي و جمع املعلومات بشكل استباقي عن انتهاكات حقوق اإلنسان 
وتقييم الضرر الذي حلق مبختلف اجملتمعات احمللية يف جميع أنحاء ليبيا.

»التوثيق و كتابة التاريخ هو نوع من املساءلة أيًضا وسيحقق العدالة 
يف املستقبل«.

- أكادميي يعيش يف املنفى يف مصر منذ عام 2011.

للعدالة  احلايل  النهج  احملّلي  اجملتمع  وممثلو  املدين  اجملتمع  انتقد 
االنتقالية، مبا يف ذلك عمليات  الكشف عن احلقيقة التي مت تنفيذها منذ 
عام 2011، لكونها غر عادلة ولفشلها يف إحرتام حقوق الضحايا يف اجلرب 
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لصالح  »متحيًزا  لكونه   29 رقم  القانون  خاص  بشكل  وانتقدوا  واالنتصاف. 
اجلانب الفائز ]يف انتفاضة 2011[« وألنه مل يلّب احتياجات جميع اجملتمعات 
احمللية املتضررة. ويف هذا الصدد، قال مدافع عن حقوق اإلنسان من 
الطوارق: »إّن قانون العدالة االنتقالية ]القانون 29[ كان يتكّلم فقط عما فعله 
حقوقهم«.  عن  والسؤال  للذهاب  لآلخرين  نافذة  يفتح  مل  لكنه  القذايف، 
وقد ردد ممثلو اجملتمع يف جميع أنحاء ليبيا هذا الشعور ودعوا إىل إلغاء 

القانون 29 واعتماد تشريع أكرث عداًل ملعاجلة أوجه القصور فيه.

اجملتمعات  وممثلو  املدين  اجملتمع  يف  الفاعلة  اجلهات  وشددت 
تناسب  االنتقالية  للعدالة  خمصصة  آليات  وضع  أهمية  على  احمللية 
الضحايا  على  تركز  وطنية  عامة  مشاورات  إجراء  بعد  الليبي،  السياق 
عمليات  تكتسب  لكي  وبرأيهم،  الدولية.  املمارسات  أفضل  إىل  وتستند 
العدالة االنتقالية شرعية واسعة النطاق وتوفر إحساًسا بالعدالة، يجب أن 
تكون مصّممًة مبا يالئم االحتياجات املتنوعة للضحايا وجميع اجملتمعات 

االنتهاكات. فيها  ارُتكبت  التي  اخملتلفة  الفرتات  من  املتضررة 

حملًيا  فتسعى  بالتوازي:  االنتقالية  العدالة  آليات  تعمل  أن  »يجب 
سبيل  يف  تعمل  أن  ويجب  كشعب،  وتوحيدنا  انقساماتنا  ملعاجلة 
على  القدرة  الضحايا   على  تسهل  التي  املؤسسات  وحدة  ضمان 

العدالة«.  إىل  الوصول 
- حماضر يف القانون اجلنائي يف جامعة ليبية ومستشار ملنظمات 

حقوق اإلنسان وحقوق املرأة.

واعتقد بعض الناشطني، ومعظمهم من املنطقة الغربية، أنه يجب وضع 
التنفيذية،  االنتقالية حتت سلطة القضاء، بداًل من السلطة  العدالة  آليات 
جرائم  على  تنطوي  التي  القضايا  يف  النظر  ولضمان  التسييس  ملنع 
خطرة. وشدد ممثلو اجملتمعات احمللية الذين أُجريت معهم املقابالت 
فصيل  ألي  االنتقالية  العدالة  آليات  موظفي  انتساب  عدم  ضرورة  على 
القوى احملّركة  اآلليات خرباء يف  أن تضّم هذه  أو جماعة سياسية، ورأوا 
وأفرادًا  احمللية،  اجملتمعات  عن  موّقرين  وممثلني  احمللية،  للصراعات 
بني  املتساوي  التمثيل  أن  وُذكر  والقبائل.  اإلثنية  اجلماعات  خمتلف  من 
اجلنسني أمر أساسي. كما شددت املدافعات عن حقوق اإلنسان على 
ضرورة تعيني النساء من خمتلف شرائح اجملتمع من الفئات االجتماعية 
واإلثنية والعمرية يف مناصب احملققات وغر ذلك من املراكز األساسية.

يحظون  الذين  أولئك  االنتقالية[  العدالة  آليات  تشمل  أن  »]ينبغي 
لديهم  والذين  قبائلهم،  يف  رأي  لهم  والذين  املجتمع،  يف  باالحرتام 

املعتدلني«. الدينيني  الشيوخ  إشراك  ينبغي  كما  نظيفة.  أيٍد 
- شيخ قبلي من درنة.

عمليات  إلجراء  »االجانب«  جلب  أن  احمللي  اجملتمع  ممثلي  بعض  اقرتح 
املقابل،  يف  آخرون،  وقال  عكسية.  نتائج  له  سيكون  االنتقالية  العدالة 
يف  يثقوا  ال  إنهم  مهمشة،  جمموعات  إىل  ينتمون  الذين  أولئك  وخاصة 

اخلارجيني. اخلرباء  ويفضلون  احمللية  واجملتمعات  القبائل  زعماء 

II( سبل اجلرب

بالرغم من الدعم القوي ألشكال اجلرب املتعّددة، شّدد 
املستجيبون على أّنه ال يجب استخدامها لشراء حق 

الناس يف معرفة احلقيقة والعدالة واملساءلة

اقرتانها  عند  االنتصاف،  ُسبل  إن  املستجيبي  من  باملائة   70 قال 
جدًا  مهمة  تكون  احلقيقة،  عن  الكشف  وعمليات  القضائية  باملالحقات 
احمللية.  وجمتمعاتهم  وعائالتهم  للضحايا  والعدالة  املساءلة  لتحقيق 
اخليارات.  من  جمموعة  املستجيبون  أيد  االنتصاف،  بأنواع  يتعلق  وفيما 
وذكروا أنه ينبغي النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، حسب الضرر 
.)15 رقم  البياين  للرسم  )انظر  ورغباتها  واحتياجاتها  بالضحية  حلق  الذي 

وشدد املستجيبون على أنه يجب عدم استخدام سبل اجلرب واالنتصاف 
الناس يف احلقيقة والعدالة واملساءلة. »لشراء« حق 

الرسم البياين 15. ما أنواع اجلرب الذي ميكن أن حتقق املساءلة والعدالة؟
متكن املستجيبون من اختيار أكرث من شكل جلرب الضرر
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التي  هي  واملعنوية  املادية  اخلسائر  عن  االنتصاف  وسائل  »إّن 
جتعلني أشعر أن العدالة قد حتققت، والدعم النفسي ضروري ألنني 
املتكرر  والتعذيب  لالحتجاز  النفسية  اآلثار  من  أعاين  زلت  ما  شخصيًا 

.» القذايف[  نظام  ]أثناء 
- رجل كبر يف العمًر من بنغازي.

ورأى املستجيبون أيضً أّن وسائل اجلرب واالنتصاف أمر أساسي ملعاجلة 
داخل  املصاحلة  وتعزيز  بالضحايا  يلحق  الذي  األجل  الطويل  الضرر 
ومنظمات  احمللي  اجملتمع  ممثلو  سّلط  كما  احمللية.  اجملتمعات 
اجملتمع املدين الذين متت مقابلتهم الضوء على أهمية الدعم النفسي 
إحلاحً،  اجلرب  أشكال  أكرث  من  باعتبارها  التأهيل  وإعادة  واالجتماعي 
ملساعدة األشخاص املتضررين من اجلرائم اخلطرة على علي الشفاء 
و االندماج يف اجملتمع. و قال ناشط يف اجملتمع املدين من الطوارق من 
]الضحايا[  »إعادة  يف  سيساعد  واالجتماعي  النفسي  الدعم  أن  غدامس 
وقال  الغضب«.  من  دائرة  داخل  اآلن  يعيشون  ألنهم  الطبيعية  حلياتهم 
ممثل إلحدى منظمات اجملتمع املدين إن اجلميع تقريبً يف ليبيا أصيبوا 
بصدمة جراء استمرار أعمال العنف واإليذاء املنهجية و الواسعة النطاق.

وقال املستجيبون إن التعويضات ال ينبغي أن تقدم للضحايا فحسب، بل 
أيضا ألسرهم، وأن برامج اجلرب يجب أن تراعي التنمية املنصفة املوجهة 
نحو اجملتمعات احمللية. ويشمل ذلك تطوير الهياكل األساسية وتوفر 
ودعت  واملياه.  الكهرباء  إمدادات  مثل  األساسية،  اخلدمات  استعادة  أو 
النساء إىل وضع برنامج لدعم أرامل احلرب وأيتام احلرب. وطالب الشباب 
بأن تعالج سبل اجلرب إمكانية احلصول على التعليم، الذي قّوضه الصراع 

بشكل خطر.

وشّدد بعض اخلرباء الذين متت مقابلتهم على أهمية استعادة األراضي 
)مبوجب  القذايف  نظام  ظل  يف  عليها  االستيالء  مّت  التي  واملمتلكات 
القانون 123 لعام 1979 والقانون 4 لعام 1978(، وبعد عام 2011، كجزء من 
أنه  إىل  األمازيغي  املدين  للمجتمع  ممثل  وأشار  االنتقالية.  العدالة  عملية 
السكان  بأراضي  االعرتاف  فإّن  القدمية«،  الزراعية  »األراضي  إىل  بالنسبة 
إعادة  صعوبة  إىل  آخر  خبر  وأشار  كافيً.  سيكون  األمازيغية  األصليني 

واجلدوى. النطاق  حيث  من  مصادرتها  متت  التي  املمتلكات 

املمتلكات  من  الكبري  العدد  عن  التعويض  أن  مالحظة  املهم  »من 
التي متت مصادرتها مبوجب القانون 4 سيتطلب موارد ضخمة وقد 
قد  املمتلكات،  تدمري  فيها  مت  التي  احلاالت  يف  وأنه  ممكًنا،  يكون  ال 
يؤدي ذلك إىل شكاوى متباينة بني املالكني األحدث والسابقني. ومن 

.» التعويض قد تكون أنسب  ثم، فإن بدائل من قبيل 
- مدير مركز دراسات القانون واجملتمع يف بنغازي

تلبية احتياجات اجلرب احملّددة للمرأة

احتياجاتهن  لتلبية  إضافية  جرب  سبل  إىل  حاجة  هناك  إن  النساء  قالت 
سواء. حد  على  مباشرين  وغر  مباشرين  كضحايا  اخلاصة، 

»إّن احتياجات املرأة أعظم شأنًا ألنها تصبح الراعية الوحيدة للعائالت 
بعد حدوث انتهاكات للرجال مثل التهجري القسري واالختفاء القسري 

والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب«.
- امرأة من تاورغاء، مدافعة عن حقوق اإلنسان.

يفقدن  الالتي  النساء  أن  إىل  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعات  وأشارت 
أزواجهن بسبب عمليات القتل  خارج نطاق القضاء أو  االختفاء القسري 
النفسية فحسب، بل  االنتهاكات ال يعانني من الصدمات  أو غر ذلك من 
يعانني أيضً من األثر االجتماعي واالقتصادي الكبر لفقدان معيل األسرة. 
اجملتمع  منظمات  يف  املقابالت  معهم  أجريت  الذين  األشخاص  وأّكد 
املدين إن النساء لديهن فرص قليلة للعثور على الوظائف بسبب القيود 
تفرضها اجلماعات املسلحة وامليليشيات،  التي  الشديدة على احلركة 
إىل  يؤدي  مما  متطرفة،  وعنيفة  حمافظة  أيديولوجيات  ظهور  عن  فضاًل 
قمع حقوق املرأة، مبا يف ذلك احلق يف العمل. وقد أعاقت هذه العوامل 

األساسية164. اخلدمات  على  املرأة  حصول 

واملهارات.  العمل  نقص  بسبب  املالية  الناحية  من  املرأة  »تعاين 
العمل«. من  تتمكن  حتى  املالية  واملساعدة  التعليم  إىل  املرأة  حتتاج 

- امرأة مدافعة عن حقوق اإلنسان من سبها.

واجتماعيًا،  نفسًيا  املرأة  تضر  بالنزاع[  املتعلقة  اجلنسية  »]اجلرائم 
باجلرية«. املرتبط  العار  بسبب  األسرة  وستتجاهلها 

- ناشطة سياسية.

سبل اجلرب

عام  منذ  املنفذة  األخرى  االنتقالية  العدالة  تدابر  مع  احلال  هي  وكما 
2011، فإّن برامج اجلرب مل تكن كافية وجاءت متييزيًة165. تنص املادة 23 
من القانون رقم 29 على توفر »تعويض مناسب من الدولة«، ولكنه يقّدم 
فقط »يف حالة كان اخلطأ الناشئ عنه الضرر وقع بدافع سياسي« مّما 
يستثني ضحايا االنتهاكات التي قد ال تكون ذات دوافع سياسية. كما أنها 
ال تنص على تعويضات أخرى ميكن تقييمها اقتصاديً نتيجة النتهاكات 
حقوق اإلنسان اجلسيمة والتجاوزات اخلطرة للقانون اإلنساين الدويل، 
العمل  ذلك  يف  مبا  الضائعة،  والفرص  والعقلي  البدين  الضرر  مثل 
والتعليم واالستحقاقات االجتماعية، والضرر املعنوي والتكاليف الطبية 
والعالج  الذكرى  تخليد  تغطي   23 املادة  أن  حني  ويف  والقانونية166. 
وإعادة التأهيل وتوفر اخلدمات االجتماعية، فإنها ال تنص صراحة على 
يف  واحلق  اجلنسية،  واستعادة  واملمتلكات،  احلرية  ورد  التعويض، 
العودة اآلمنة والطوعية  للنازحني ، واالعتذار العلني مبا يف ذلك االعرتاف 

بالوقائع وقبول املسؤولية، أو ضمانات عدم التكرار.167

الدويل  اإلنساين  والقانون  الدولية  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  لضحايا 
مع  تتناسب  وفعالة168  كاملة  تعويضات  على  احلصول  يف  احلق 
خطورة االنتهاك ومالبسات كل حالة. وال تعفي سبل اجلرب الدول من 
التزامها بضمان حماكمة مرتكبي جرائم احلرب واالنتهاكات اجلسيمة 
حلقوق اإلنسان. وينبغي أن يقوم الضحايا ومنظمات اجملتمع املدين 
برامج  وتنفيذ  تصميم  يف  هادف  بدور  واألقليات  النساء  وجمموعات 

واالنتصاف.169 اجلرب 
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III( التدقيق أو فحص السجالت

رأى العديد من املستجيبني أّن استبعاد مرتكبي 
االنتهاكات املزعومني من املناصب العامة خطوة هامة 

يف سياق عملية العدالة.

العدالة  عملية  جوانب  من  هامً  جانبً  باعتباره  بالتدقيق  يتعلق  وفيما 
314 مستجيبً )90 يف املئة( هذه اآللية من أجل استبعاد  أّيد  االنتقالية، 
مرتكبي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان عن املؤسسات السياسية 

االنتهاكات. من  املزيد  ومنع  العدالة  وتيسر  األمنية،  أو 

منظمات  قبل  من  النطاق  واسع  بدعم  التدقيق  عملية  حظيت  كما 
اجملتمع املدين وممثلي اجملتمعات احمللية الذين متت مقابلتهم وقالوا 
الستبعاد  املستقبلية  لالنتخابات  حمددة  معاير  هناك  تكون  أن  يجب  إنه 

اإلنسان. حلقوق  خطرة  انتهاكات  ارتكبوا  الذين  أولئك 

األقل  على  فيمكن  حالًيا،  صعبة  تكون  قد  اجلناة  حماكمة  ألن  »نظًرا 
اجلرائم«. ارتكاب  يواصلوا  ال  حتى  عامة  مناصب  تويل  من  منعهم 

- نازح من تاورغاء يف طرابلس.

االقوياء  اإلنتهاكات  مرتكبي  حملاسبة  االنتظار  املفيد  من  »ليس 
مناصب  يتقّلدون  عندما  هم  أنّ إذ  الحقة،  مرحلة  يف  النفوذ  ذوي 
إجراءات  ذلك  يف  ]مبا  شيء  كل  سيفسدون  فإنهم  احلكومة،  يف 

 .» ضدهم[  احملاكمة 
- أكادميي قانوين من جامعة ليبية.

ورأى أفراد اجملتمع املدين إن التدقيق ينبغي أن يستند إىل تقييم كل حالة 
مسؤوليته.  ومستوى  املزعوم  اجلاين  ودور  اجلرمية،  خلطورة  حدة  على 
كما أكد األشخاص الذين متت مقابلتهم أن التدقيق يف اجلناة املزعومني 

املثبت«  والتاريخ  »السجل  و  األدلة  إىل  ملموس  بشكل  يستند  أن  يجب 
عشوائية. اتهامات  على  وليس  اجلرائم،  يف  لتورطهم 

ومع ذلك، مت التأكيد على أن التدقيق واإلقصاء من منصب عام ليس أمرًا 
كافيً لتحقيق املساءلة وينبغي أن يقرتن مبحاكمة قضائية.

يجب  ثم  حماكمات،  هناك  تكون  أن  يجب  التدقيق.  إجراء  ضّد  »أنا 
حماسبة املجرمني وإذا كان لدى الناس سجالت جنائية، فلن يعودوا 

 .» تلقائيًا  التدقيق  يتم  بحيث  معينة  وظائف  يف  للعمل 
- مدافعة عن حقوق اإلنسان وحمامية.

التدقيق

لعام   13 رقم  القانون  العام  الوطني  املؤمتر  أقر   ،2013 مايو   5 بتاريخ 
السياسي واإلداري،170 بعد أن مارست ميليشيات  العزل  2013 بشأن 
العام،  الوطني  املؤمتر  على  شديدة  ضغوطً  خمتلفة  مسلحة 
القانون،  إقرار  ومّت  بالقوة.171  طرابلس  يف  الوزارات  خمتلف  فحاصرت 
الذي يستهدف مسؤويل عهد القذايف الستبعادهم من تويل املناصب 
احملاكمة  أو  الواجبة  القانونية  لإلجراءات  مراعاة  أّي  دون  من  العامة، 
الذين  واألفراد  والوزراء  السابقني  الوزراء  رؤساء  شمل  وقد  العادلة، 
وقادة  اجلامعات،  وموظفي  الدبلوماسي  السلك  يف  سابًقا  عملوا 
النقابات الطالبية وأي شخص مرتبط بأي جهاز أمني. كما نص القانون 
 17 النتفاضة  ناقدة  آراء  لديه  شخص  أي  استبعاد  أيًضا  يجب  أنه  على 

العامة. املناصب  توّلي  من  فرباير 

واملنظمات  الليبيني  الناشطني  من  واسعة  بانتقاداٍت  القانون  قوبل 
أنه ال يتماشى مع املعاير  الناس، على أساس  والسياسيني وعامة 
13 من قبل جملس  القانون رقم  إلغاء  التدقيق. ومت  لعمليات  الدولية 

172  .2015 النواب يف عام 



33 »العدالة هي السبيل الوحيد للمضّي قدمًا«: تصورات الليبيني للعدالة بعد عشر سنوات

مبادئ  اإلنسان  حلقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  وتقدم 
املؤسسي  اإلصالح  سياق  يف  التدقيق  عمليات  بشأن  توجيهية 
يناسب  للتدقيق  واحد  نهج  يوجد  ال  أنه  إىل  وتشر  االنتقالية.  والعدالة 
من  االنتقال  عند  ضروري  أمر  ولكنه  االنتقايل،  السياق  يف  اجلميع 
التوجيهية  املبادئ  وتشدد  الدميقراطي.  النظام  إىل  القمعي  النظام 
االحتياجات  يف  والنظر  حالة  لكل  عملي  تقييم  إجراء  ضرورة  على 
عملية  وتصميم  املوظفني؛  لشؤون  اإلصالح  أهداف  وحتديد  العامة؛ 
املعاير  يحرتم  مبا  املوظفني  شؤون  إصالح  أجل  من  للتطبيق  قابلة 

القانون.173 لسيادة  األساسية 

6.3 دور آليات املصاحلة احمللية غر القضائية

93 يف املئة( ومن أجريت معهم املقابالت   ( انتقد معظم املستجيبني 
مؤسسات  غياب  يف  أنه  وذكروا  احمللية.  املصاحلة  عمليات  أيضً 
ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  األمم  وبعثة  الليبية  السلطات  اعتمدت  الدولة، 
واجملتمعات احمللية على آليات الوساطة التقليدية احمللية يف النزاعات، 
بداًل من استخدام نهج العدالة االنتقالية الشامل الذي ميثل جميع شرائح 
أجريت  الذين  املشاركون  و  املستجيبون  شّدد  ذلك،  ومع  اجملتمع.174 
معهم املقابالت على أن هذه العمليات كانت مسّيسًة، وحمط ضغوط 
من اجلماعات املسلحة، وقّوضت حقوق الضحايا يف العدالة واحملاكمات 
اجلنائية وسبل اجلرب، وعززت اإلفالت من العقاب. وأضافوا أن هذه اآلليات 
االنتهاكات  مع  التعامل  ميكنها  ال  النزاعات  يف  للوساطة  التقليدية 

اإلنسانية. ضد  اجلرائم  أو  احلرب  جرائم  أو  اإلنسان  حلقوق  املعقدة 

»هذه اآلليات غري مالئمة وقد مّت إثبات ذلك منذ عام 2011. و قد تنجح 
يف وقف النريان ولكنها ال تعالج األسباب أو اجلذور ولذلك قد يتأجج 

الصراع نفسه بعد فرتة قصرية«،
- ناشط من تاورغاء.

كما انتقد املستجيبون واألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت اآلليات 
والشباب  النساء  جمموعات  الستبعاد  النزاعات  يف  للوساطة  التقليدية 
يف  حاسًما  دوًرا  لعبت  املرأة  أن  من  الرغم  على  إنه  وقالوا  والضحايا. 
اآلليات  خارج  ذلك  حدث  فقد  املتصارعة،  اجملتمعات  بني  املصاحلة 

النزاعات.175 يف  للوساطة  التقليدية 

وأعرب املستجيبون عن أسفهم ألنه عندما يتعلق األمر باتخاذ القرارات، 
يرتك  وهذا  النساء.  استبعاد  ويتم  الرجل؛  مهام  من  حصرًا  ذلك  يصبح 
اتفاقات  إطار  يف  احملددة  احتياجاتها  تلبية  على  قادرة  غر  املرأة 
الوساطة  آليات  يف  املشاركون  الرجال  واعرتف  احمللية.  املصاحلة 
من  بالضحايا  يعتني«  »اجملتمع  أن  حني  يف  أنه  النزاعات  يف  التقليدية 
ألنها  اآلليات  هذه  يف  رأي  لهن  ليس  النساء  فإن  األسرة،  وأفراد  النساء 

فقط«. للرجال  ثقافًيا  مصممة 

ألنها  اآلليات  هذه  يف  كبر  حد  إىل  املستجيبون  يثق  ال  عام،  بشكل  و 
القبائل  يكون زعماء  األكرث قوة - وغالًبا عندما  القبائل  لتأثر  كانت عرضة 

عنها. مسؤولني  أو  االنتهاكات  يف  متورطني  أنفسهم 

»لقد حاولوا ]زعماء القبائل[ ]حل الصراع بني قبائل الطوارق وغدامس[ 
لكنهم جعلوا األمور أسوأ. تستند هذه الوسائل إىل آراء قبلية، ال تعرتف 
يتصافحون  الناس  جعلت  الصراع،  حتليل  وبدون  اإلنسان،  بحقوق 

ويلتقطون الصور لكن القتال استمر ».
- ناشط يف جمال حقوق اإلنسان من الطوارق من غدامس.

إىل  ليس  و  العفو  إىل  تستند  ألنها  احمللية[  ]املصاحلات  ضد  »أنا 
جرائم«. ارتكبوا  الذين  ألولئك  احلقيقية  املساءلة 

- مدافعة عن حقوق اإلنسان من سرت.

إذا  اآلليات،  هذه  أن  على  يوافقون  املستجيبني  بعض  أن  يبدو  ذلك،  ومع 
والنساء  والدينية  املدنية  للمنظمات  شمواًل  أكرث  وأصبحت  إصالحها  مت 
يف  إيجابي  بشكل  ُتسهم  أن  ميكن  اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص  والشباب 
العدالة  االجتماعية والنهوض باملصاحلة. وقال بعض ممثلي اجملتمعات 
يف  ما  حد  إىل  إيجابيً  دورًا  لعبت  احمللية  املصاحلة  آليات  إن  احمللية 
وإعادة  احملتجزين  سراح  إطالق  أجل  من  املفاوضات  يف  املساعدة 
يف  ليس  ولكن  حجمً،  األصغر  االجتماعية  املنازعات  حل  ويف  النازحني 

اخلطرة. اجلرائم  عن  املساءلة  تقدمي 
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7. التزامات ليبيا مبوجب القانون الدويل حلقوق 
اإلنسان

ليبيا دولة طرف يف املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها 
االختياري  والربوتوكول  والسياسية  باحلقوق املدنية  الدويل اخلاص  العهد 
واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  والعهد  به؛  امللحق 
والثقافية؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية 
أو  القاسية،  العقوبة  أو  املعاملة،  ضروب  من  وغره  التعذيب  مناهضة 
يف  أيضً  طرف  وليبيا  الطفل.  حقوق  واتفاقية  املهينة؛  أو  الالإنسانية 
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وقد صادقت على الربوتوكول 
أّنها  كما  والشعوب.  اإلنسان  حلقوق  األفريقية  للمحكمة  املؤسس 
طرف يف اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة 12 أغسطس 1949 والربوتوكول 

.1949 أغسطس   12 يف  الصادر  جنيف  التفاقيات  الثاين  اإلضايف 

املذكورة  املعاهدات  من  املستمدة  اإليجابية  الواجبات  إىل  واستنادًا 
االنتهاكات  يف  بالتحقيق  ليبيا  تلتزم  العريف،  الدويل  والقانون  أعاله 
الدويل  اإلنساين  للقانون  اخلطرة  واالنتهاكات  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة 
من  وغره  التعذيب  ذلك176  ويشمل  ومعاقبتهم.  مرتكبيها  ومقاضاة 
)سوء  املهينة  أو  الالإنسانية،  أو  القاسية،  العقوبة  أو  املعاملة،  ضروب 
املعاملة(، وحاالت  االخفاء القسري،  واحلق يف  احلياة، واالغتصاب وغره 
من أشكال العنف اجلنسي والعنف املبني على النوع االجتماعي، و االجتار 
بالبشر، وجرائم احلرب177، واجلرائم ضد اإلنسانية178. والدول ملزمة بإجراء 
الدويل  القانون  انتهاكات  ونزيهة يف  حتقيقات فورية وشاملة ومستقلة 
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل179، وتقع على عاتقها املسؤولية 

العقاب.180 من  اإلفالت  لظاهرة  للتصدي  الرئيسية 

حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  بشأن  احلقيقة  معرفة  يف  احلق  كذلك  و 
تقييده  يجوز  ال  حق  اإلنسان  حقوق  لقانون  اخلطرة  واالنتهاكات  اإلنسان 
وهو حق مستقل، يرتبط بواجب الدولة والتزامها يف حماية حقوق اإلنسان 
للضرر  جرب  و  انتصاف  سبل  وضمان  فعالة  حتقيقات  وإجراء  وضمانها، 
احلقيقة  معرفة  على  احلقيقة  عن  الكشف  يف   احلق  وينطوي  فعالة181. 
الكاملة لألحداث واالنتهاكات، وظروفها اخلاصة، ومن شارك فيها، وكذلك 
أسبابها182.  كما يف حالة  االختفاء القسري، يحق ألسرة الضحية املباشرة 

يتّم إبالغها مبصر الشخص اخملتفي و/أو مكان وجوده.183 يف أن 

نهج يتمحور حول الضحية

العدالة  بشأن  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  التوجيهية  املبادئ  تؤكد 
املركزية  باألهمية  االنتقالية  العدالة  برامج  تعرتف  أن  على  االنتقالية 
العمليات184.  هذه  مثل  وتنفيذ  تصميم  يف  اخلاص  وضعهم  و  للضحايا 
وينبغي إجراء مشاورات وطنية مع اإلدماج الصريح للضحايا وغرهم من 
الفئات املستبعدة تقليدياً، لضمان احرتام حقوق الضحايا و آرائهم احرتامً 

تراعي  إجراءات  وضع  وينبغي  االنتقالية.  العدالة  عمليات  تنفيذ  يف  كاماًل 
تدابر  اتخاذ  عن  فضاًل  وكرامتهم،  سالمتهم  لضمان  الضحايا  مصالح 

وحمايتهم. ودعمهم  والشهود  الضحايا،  ملساعدة  حمددة 

العدالة  آليات  تنص  أن  املتحدة  لألمم  التوجيهية  املبادئ  وتقتضي 
عن  مالئٍم  جرٍب  على  املرأة  حصول  لضمان  خاصة  تدابر  على  االنتقالية 
االنتهاكات املتصلة بالنزاعات، ومتكني املرأة من املشاركة الكاملة يف 
هذه العمليات والتطّرق إىل حقوقها ووجهات نظرها على النحو املالئم.185

االنتهاكات  يف  حتقق  أن  االنتقالية  العدالة  وآليات  لعمليات  ينبغي  كما 
سبل  توفر  وأن  مرتكبيها  تقاضي  وأن  األطفال  ضد  املرتكبة  اجلسيمة 
والفتيات186.  للفتيان  اخلاصة  االحتياجات  تلبي  لألطفال  فعالة  انتصاف 
اجلماعات  أو  املسلحة  بالقوات  املرتبطني  األطفال  اعتبار  وينبغي 
جرائم  ارتكاب  يف  شاركوا  قد  الذين  أولئك  فيهم  مبن  ضحايا،  املسلحة 
خطرة، وينبغي عدم مقاضاتهم، أو معاقبتهم، أو تهديدهم باملقاضاة، 
األمم  وتوصي  اجلماعات187.  أو  القوات  تلك  إىل  انتمائهم  جملرد  العقاب  أو 
املتحدة كذلك بوضع سياسات وإجراءات مالئمة لألطفال حلماية حقوق 

والشهود.189 الضحايا  األطفال 
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8. االستنتاجات والتوصيات

يشر البحث إىل أنه بغض النظر عن االنتماء السياسي أو اجلنس أو العرق 
خالل  من  احملايدة  املساءلة  بقوة  يدعمون  الليبيني  فإن  املوقع،  أو 
ارتكبتها  التي  اجلسيمة  واالنتهاكات  اجلرائم  على  القضائية  املالحقات 
اجلهات  ذلك  ويشمل  الليبية.  النزاعات  يف  املشاركة  األطراف  جميع 
اجلهات  عن  فضاًل  لها،  التابعة  وغر  للدولة  التابعة  املسلحة  الفاعلة 

األجنبية. والدول  الناتو  ذلك  يف  مبا  الدولية،  الفاعلة 

 وقد توافق الليبيون على أّن حلقة العنف، والنزاعات املسّلحة، يف ليبيا لن 
تتوقف إاّل بإنهاء ثقافة اإلفالت من العقاب املستشرية حاليً. وقد شّدد 
املستجيبون واألشخاص الذين مّتت مقابلتهم على وجهة نظر مفادها 
وتنّفذ على  ُتبنى  أن  أو وطنية يجب  أّي عملية سالم ومصاحلة حملية  أّن 

أساس مبادئ العدالة االنتقالية.

توّفر عملية عدالة  بّد من  ال  احتياجاتهم،  وتلبية  الضحايا،  ولضمان حقوق 
والبحث  أن يحقق املساءلة اجلنائية،  انتقالية شاملة. وهو ما من شأنه 
القانوين واملؤسساتي من  للضرر، واإلصالح  الكامل  عن احلقيقة، واجلرب 
القانون واملساواة.  والسالمة، وسيادة  التكرار،  تعزيز وضمان عدم  أجل 
صفة  تكسب  ولكي  االنتقالية،  العدالة  آليات  أّن  على  البحث  أّكد  وقد 
تنطبق على جميع  أن  يجب  أن تطبق من دون متييز.  بّد من  ال  الشرعية، 
وخاللها،   2011 انتفاضة  منذ  املرتكبة  اخلطرة  واالنتهاكات  اجلرائم  أنواع 

القذايف. نظام  إبان  املرتكبة  تلك  إىل  إضافة 

تعالج  أن  يجب  االنتقالية  العدالة  عمليات  أّن  على  الضوء  البحث  وسّلط 
جميع اجلرائم واالنتهاكات اخلطرة مبا يف ذلك أعمال القتل، واالغتصاب، 
وغره من أشكال العنف اجلنسي، واإلختفاء القسري، والتعذيب، والتهجر 
القسري واالنتهاكات ضّد األقليات، مبا يف ذلك ما يتعّلق باحلقوق الثقافية 
واحلق يف املواطنة والتمثيل، ومصادرة املمتلكات، والفساد واالختالس. 
أّن  على  املقابالت  معهم  ُأجريت  الذين  واألشخاص  املستجيبون  وشّدد 
أن  شأنه  من  للمساءلة  اجلناة  إخضاع  أجل  من  القانون  وإنفاذ  إصالح 

الدولة، واملصاحلة. ميّهد الطريق للسالم، وبناء 

وبناًء على املسح، وعلى املقابالت والتوصيات التي تقّدم بها املشاركون، 
توصي حمامون من أجل العدالة يف ليبيا باتباع اإلجراءات التالية من أجل 
معاجلة االنتهاكات واجلرائم اخلطرة يف ليبيا، والتي مّت حتديدها كخطواٍت 

أساسية للتقّدم بالسالم والعدالة:

إىل الدولة الليبية:

ااجلرائم  • يف  فّعال  حتقيق  إلجراء  ملّحة  كمسألة  األولوية  إعطاء 
الدولية واالنتهاكات اخلطرية املرتكبة يف ليبيا بهدف حتديد هويات 

العدالة إىل  وتقدميهم  اجلناة 

على  يتعني  واملساءلة.  للعدالة  ملّحًة  و  عارمًة  حاجًة  البحث  أظهر 
االنتهاكات  التحقيقات يف  بإجراء  تقوم بشكٍل فوري  أن  الليبية  السلطات 
الدولية  املعاير  و   القوانني  مع  يتسق  مبا  ليبيا  يف  املرتكبة  واجلرائم 
لالستقاللية، والنزاهة، والشفافية، والشمولية. ويجب أن تكون التحقيقات 
مراعيًة للنوع االجتماعي، مبا يف ذلك من خالل األخذ يف احلسبان جميع 
نطاق  يف  وإظهارها  االجتماعي،  النوع  على  املبنية  اجلرائم  أشكال 
الليبية  الدولة  على  الغاية،  لهذه  حتقيقً  و  التهم.  وحتديد  التحقيقات 
القوانني،  إنفاذ  سلطات  ذلك  يف  مبا   – اخملتصة  للسلطات  تضمن  أن 
وأجهزة املالحقة القضائية و غرها – املوارد الالزمة والقدرة على القيام 
بهذه التحقيقات. ويجب إبالغ الضحايا، وعائالتهم، وجميع اجلهات املعنية 
املتأّثرة بتقّدم التحقيقات وبالقدرة على املشاركة فيها قدر املستطاع، 

الدويل. القانون  مبوجب  حقوقهم  مع  يتوافق  مبا 

القيام باإلصالحات التشريعية من أجل تعزيز املساءلة وضمان عدم  •
تكرار االنتهاكات

واجلرائم  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  عن  املساءلة  لضمان 
الدولية، على الدولة الليبية أن تعّد إطار عمل تشريعي يتسق مع القوانني و 
املعاير الدولية. ويجب على هذا اإلطار أن ينّص على املعاقبة على اجلرائم 
املنصوص  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  تعريفات  تكون  أن  ويكفل  الدولية 
عليها يف التشريعات احمللية، متسقًة مع القوانني و املعاير الدولية، مبا 
و املعاير  للقوانني  االغتصاب طبقً  تعريف و جترمي  العمل على  يف ذلك 
للقانون  الليبية أن تقوم مبراجعة شاملة  الدولة  ينبغي على  الدولية. كما 
رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية من أجل إحقاق حقوق الضحايا 
من دون أي متييز، و بناًء على االستشارات الشمولية. ويف نهاية املطاف، 
واحلريات  اإلنسان  حقوق  يحرتم  عاداًل  دستورًا  تعتمد  أن  الدولة  على 

ويحميها، من دون متييز، مبا يف ذلك كامل حقوق األقليات و النساء.

إجراء مالحقات مستقلة، تنتج عنها حماكمات عادلة وغري منحازة •

اجلنائية،  املالحقة  إجراء  إىل  البحث  يف  الواضحة  الدعوة  مع  يتسق  مبا 
يتعني على السلطات الليبية اخملتصة أن تتخذ خطواٍت مباشرًة من أجل 
عادلٍة،  حماكماٍت  يف  وحماكمتهم،  املزعومني،  اجلرائم  مرتكبي  مالحقة 
كّلما توفرت أدلة كافية على ارتكابهم جرائم وانتهاكات خطرة أو توّرطهم 
أن  يجب  كما  ومستقلة،  منحازة  غر  احملاكمات  تكون  أن  ويجب  فيها. 
تكون أيضً شّفافًة وعلنيًة بحيث تساهم نتائجها أيضً يف عمليات العدالة 

االنتقالية األخرى من اجل الكشف عن احلقيقة.

الساعية  • اخلارجية  املساءلة  إجراءات  مع  والسريع  الكامل  التعاون 
ليبيا إىل معاجلة اجلرائم واالنتهاكات املرتكبة يف 
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إجراءات املساءلة اخلارجية، من خالل  أن تدعم  الليبية  الدولة  يتعّين على 
تقدمي التعاون السريع ومن دون أي عراقيل مع العمليات التي تقوم بها األمم 
املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية، ومع السلطات يف الدول الثالثة التي 
متارس الوالية القضائية خارج ليبيا على اجلرائم اخلطرة املرتكبة يف ليبيا. 
تقدمي  أمام  الفرص  وإتاحة  الصلة،  ذات  املواقع  إىل  الوصول  ذلك  ويشمل 

الشهادات، واالستجابة علي وجه السرعة علي طلبات التعاون.

و  • الدويل  اجلنائي  القانون  مع  متوافقة  الغري  العفو  قوانني  إلغاء 
معايرهم  و  اإلنساين  الدويل  القانون  و  اإلنسان  حلقوق  الدويل  القانون 

للعفو عن اجلرائم اخلطرة.  الشديدة  عّبر املستجيبون عن معارضتهم 
التحقيق يف اجلرائم اخلطرة ومالحقتها،  ليبيا يف  التزام  ومبا يتسق مع 
وتوفر انتصاف فّعال للضحايا، فإّن على الدولة أن تعمل على إلغاء قوانني 
رقم  القانون  احلصر،  ال  الذكر  سبيل  على  ذلك  يف  مبا  السارية،  العفو 
حتول  التي  العفو  قوانني  إدراج  عدم  تضمن  أن  يجب  كما   .2015 لسنة   6
دون مالحقة مرتكبي اجلرائم اخلطرة يف أّي عملية عدالة انتقالية أو أي 
يف  عليه  التشديد  جرى  وكما  سالح.  نزع  أو  مصاحلة،  أو  سالم،  اتفاقات 
سياق البحث، يجب أن متنح قرارات العفو املتسقة مع املعاير الدولية 
بعد موافقة الضحايا فقط، ويجب أاّل تقّيد حقوقهم يف االنتصاف ومعرفة 
احلقيقة أو وصولهم إىل اجلرب. أما العفو عن اجلرائم األقّل خطورًة فيجب 

أن تؤخذ يف االعتبار بعد عملية العدالة اجلنائية أو البحث عن السالم.

تطوير آلية شمولية وحمايدة للكشف عن احلقيقة •

عن  واالدلة  الوقائع  عن  الكشف  خالل  من  احلقيقة،  إثبات  أّن  البحث  بّين 
من  ومباشرة  حاسمة  خطوة  واملستمّرة،  املاضية  اخلطرة  اجلرائم 
أجل متهيد الطريق أمام املساءلة. تلبيًة لهذه احلاجة، يتعّين على الدولة 
الليبية تطوير آلية وطنية اللتماس احلقيقة حول االنتهاكات، وظروفها، ومن 
شارك فيها وحّرض عليها. يجب أن تنظر االنتهاكات يف األسباب املتجّذرة 
وتسعى من أجل الكشف عن أثر التمييز املرتّسخ ضّد النساء واألقليات. 
اآللية توفر وتيسر املساحة من أجل الضحايا  كما يجب أن تضمن هذه 
وجمتمعات  مستقّلني  خرباء  من  تتألف  أن  ويجب  مظاملهم  ملناقشة 
منّوعة ذات متثيل إثني، وقبلي ومراٍع للنوع االجتماعي. كما يجب أن يكون 

والضحايا. املتأّثرة  اجملتمعات  إلفادة  واسع  وصول  لها 

لتكمل  • احملّلي  اجملتمع  من  بدفٍع  االنتقالية  العدالة  آليات  دعم 
الدولة تقودها  التي  اجلهود 

أظهرت نتائج البحث أّن آليات العدالة االنتقالية املنطلقة من اجملتمعات 
النزاعات  حّل  يف  للتوّسط  التقليدية  احمللية  اآلليات  مثل  احملّلية، 
عليها  الضوء  البحث  سّلط  التي  القضايا  وتتضّمن  فعاليتها.  تثبت  مل 
الغر  والتوازن  اآلليات  هذه  من  والشباب  والنساء  األقليات  استبعاد 
متساوي للسلطة بني األطراف املتنازعة يف آليات الوساطة. كما توافق 
جهود  تستكمل  أن  شأنها  من  اآلليات  هذه  أّن  على  أيضً  املستجيبون 
عودة  يف  التفاوض  ذلك  يف  مبا  الدولة،  تقودها  التي  االنتقالية  العدالة 
يتعني  و  املصاحلة.  على  والتشجيع  احمللية،  النزاعات  وحّل  املشّردين، 

أن  ضمان  أجل  من  احمللية  السلطات  تدعم  أن  الليبية  احلكومة  على 
احلايل،  بالوضع  املتأثرة  الدميوغرافية  الفئات  جميع  اآلليات  هذه  تشمل 
بني  املشاركة  يف  مساواًة  تقيم  وأن  الضحايا،  حول  متمركزًة  تكون  وأن 

اآلليات. هذه  يف  األحزاب 

إعداد برنامج جرب للضرر شامل وشمويل جلميع الضحايا من دون متييز •

نتائج البحث حاجًة واضحًة إىل جمموعٍة واسعٍة من إجراءات  • أظهرت 
اجلرب للضحايا، متناسبًة مع خطورة االنتهاك والضرر الذي حلق بهم. 
ويجب تعديل القوانني وخطط اجلرب ذات الصلة مبا يتسق مع القانون 
إعداد  أجل  من  املتأثرة  واجملتمعات  الضحايا  مع  وبالتنسيق  الدويل 
برنامج جرب شامل يوفر اإلنصاف واجلرب من دون استثناء، بصرف النظر 
عن انتماءات الضحايا أو اجلناة. و يجب إعداد صندوق موّحد لتقدمي اجلرب 
للضحايا كافة، مبا يف ذلك يف احلاالت التي ال ميكن فيها حتديد اجلناة 
أو يف حال عدم قدرتهم أو رغبتهم يف الوفاء بواجباتهم. يجب أن يكون 
اجلرب مراعيً للنوع االجتماعي وينبغي معاجلة العوائق أمام الوصول إىل 
اجلرب عن العنف اجلنسي والعنف املبني على النوع االجتماعي مبا يف 
توّفر  وعدم  االنتقام،  من  واخلوف  الوصمة،  عن  الناجمة  العوائق  ذلك 
والعائالت  والناجني،  للضحايا،  العفو  منح  يجب  و  الدعم.  أو  املعلومات 

املباشرة مبا يف ذلك األرامل واأليتام، واجملتمعات املتأّثرة.

من  ذلك  غر  أو  النفسي  أو  اجلسدي  األذى  عن  التعويض  إىل  وباإلضافة 
للنازحني  والطوعية  اآلمنة  العودة  يلي:  ما  اجلرب  إجراءات  تشمل  األضرار، 
داخليً إىل منازلهم؛ التعويض عن املمتلكات املتضّررة أو التي مّت االستيالء 
القذايف  نظام  صادرها  التي  واملمتلكات  األراضي  ذلك  يف  مبا  عليها، 
1978؛  لسنة   4 رقم  والقانون   1970 لسنة   123 رقم  القانون  مبوجب 
واستعادة حقوق اإلنسان مبا يف ذلك االعرتاف باحلقوق املرتبطة بالهوية 
تعّسفً؛  احملتجزين  عن  الفوري  واإلفراج  املواطنة؛  وحقوق  الثقافية 
والكشف عن مصر املفقودين، و عودة جثث القتلى؛ والوصول إىل الدعم 

املتضّررة. واجملتمعات  الضحايا  تأهيل  إلعادة  و-االجتماعي  النفسي 

املباشرة بعملية التدقيق الفعالة لضمان منع مشاركة اجلناة يف  •
االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان من شغل املناصب العامة

أعلن معظم املستجيبني عن دعمهم آللية استبعاد مرتكبي االنتهاكات 
اخلطرة حلقوق اإلنسان من املؤسسات السياسية و األمنية. و املضي 
على  يتعني  و  اخلطرة،  اجلرائم  و  االنتهاكات  تكرار  ملنع  املساءلة  يف 
الساعني  األفراد  بشأن  التدقيق  عملية  فورًا  تباشر  أن  الليبية  السلطات 
واألمني،  القضائي  والقطاعني  العام  القطاع  ضمن  باملناصب  للفوز 
والذين تتوّفر ضّدهم ادعاءات قابلة للتصديق من التوّرط يف هذه اجلرائم 
أو االنتهاكات. و يجب أن تكون عمليات التدقيق حمايدًة وأن تشمل اجلناة 
تلتمس  أن  الليبية  الدولة  على  و  انتمائهم.  عن  النظر  بصرف  املزعومني 
املنسجمة  التدقيق  بعمليات  يتعلق  فيما  واملشورة  الدولية  التوجيهات 
مع املعاير الدولية. و ذلك مع مراعاة عدم تكرار او تشريع قوانني مماثلة 
لقانون العزل السياسي )القانون رقم 13 لسنة 2013( والعملية التي تلتها 

السابق. القذايف  اثناء نظام  ضّد املسئولني 
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ضمان عدالة انتقالية تتمحور حول الضحايا •

معهم  ُاجريت  الذين  األشخاص  و  املستجيبني  من  قوّي  طلب  ُسّجل 
املقابالت على عملية عدالة انتقالية تتمحور حول الضحاي طوال البحث. 
االتي: الدعاوى، مت اقرتاح  الضحايا ودعمهم يف رفع  ولتشجيع مشاركة 

إعطاء األولوية حلماية الشهود والضحايا وتوفر مساحة آمنة  •
للضحايا من أجل رفع الدعاوى ومناقشة املظامل من دون خوف.

اجلنسية  • واجلرائم  االغتصاب  لضحايا  خاصة  إجراءات  وضع 
وتقدمي  واالحتياجات  احلساسيات  مراعاة  أجل  من  األخرى، 

والرتهيب. الوصمة  على  التغّلب  أجل  من  الدعم 
نشر الوعي حول القانون و حقوق اإلنسان يف أوساط الضحايا  •

والتعبر عن  تكوين فهٍم أفضل حلقوقهم  ملساعدتهم على 
مطالبهم.

خالل  • من  الضحايا  وحقوق  االنتقالية  العدالة  حيال  الوعي  نشر 
إنشاء هيئات يسهل الوصول إليها يف خمتلف أرجاء ليبيا من 
أجل تقدمي املشورة للضحايا وتوجيههم للمطالبة بحقوقهم 

وتقدمي النصح لهم حيال خيارات وعمليات العدالة املتاحة.
الوعي  • زيادة  أجل  من  املدين  اجملتمع  منظمات  ودعم  متكني 

حيال احلقوق القانونية واإلنسانية بني الضحايا وتيسر تشكيل 
وتبادل  التوجيهات  تقدمي  أجل  من  الضحايا  لدعم  جمموعات 
وراء  السعي  من  الضحايا  جمموعات  ومتكني  املعلومات، 

اخملتلفة. اجملموعات  عن  ممثلني  استخدام  أو  حقوقهم 
عملية  • خالل  من  للضحايا  االجتماعي  و  النفسي  الدعم  تقدمي 

العدالة.

إىل األمم املتحدة، واحملكمة اجلنائية الدولية، واجملتمع الدويل:

نظام  • قدرة  وبناء  خمتلطة  حمكمة  طريق  عن  املساءلة  تعزيز 
بفعالية اخلطرية  اجلرائم  مالحقة  على  الليبي  اجلنائي  العدالة 

خمتلطة  قضائية  هيئة  أو  خاصة  حملكمة  قويً  دعمً  املستجيبون  أبدى 
لكي  ليبيا،  يف  مقّرها  ويكون  ودوليني  ليبيني  وقضاًة  موظفني  تضّم 
تساعد يف تقّدم التحقيقات واملالحقات اجلنائية، وضمان عملية قضائية 
حمايدة و حماكمات عادلة وتعزيز قدرة النظام القضائي اجلنائي احملّلي. 
ولضمان حياد احملاكمات اخملتلطة وشرعيتها، أشار املستجيبون إىل أّن 
املشاركة الدولية يجب أن تضّم موظفني قضائيني مستقّلني وال يرتبط 
بالدول املشاركة يف النزاعات الليبية جتّنبً لالنحياز السياسي والتدّخالت.

طريق  عن  احمللية  احملاكم  دعم  الدويل  اجملتمع  املستجيبون  وناشد 
ووضع  واحملتجزين؛  واحملامني،  واحملّققني،  للقضاة،  احلماية  تعزيز 
و  الضبط  مذكرات  تنفيذ  و  ودعم  والشهود؛  الضحايا  حلماية  برنامج 
نظام  إصالح  يف  واملساهمة  بهم؛  املشتبه  املعتدين  ضد  االحضار 
وامليليشيات،  القبائل،  تدّخل  من  استقالليته  لضمان  اجلنائية  العدالة 

األخرى. السياسية  والقوى 

دعم اجملتمع املدين العامل يف ليبيا يف توثيق االنتهاكات واجلرائم  •
التقّدم  يف  األساسي  دوره  أداء  يف  الضحايا  ودعم  اخلطرية 

الضحايا أجل  من  والعدالة  باملساءلة 

تكوين اجلمعيات  يعمل على حماية حرية  أن  الدويل  يتعني على اجملتمع 
القيام بعملها  الليبية من أجل  ليبيا، ودعم منظمات اجملتمع املدين  يف 
األقليات  وجمموعات  النساء  وحماية  واملساءلة،  بالعدالة  التقّدم  يف 
واحلريات للجميع يف ليبيا. ويشمل هذا الدعم مطالبة ليبيا بإصالح إطارها 
القانوين و رفع أي إجراءات قمعية مفروضة على منظمات اجملتمع املدين 
و التي من شأنها ان تقيد حرية التعبر و حرية تكوين اجلمعيات. يجب أن 
يكون األفراد قادرين على إنشاء منظمات اجملتمع املدين، ويجب أن تكون 
منظمات اجملتمع املدين هذه قادرة على احلصول على التمويل، يف كلتا 
احلالتني، دون احلاجة إىل احلصول على إذن مسبق. كما يجب أن حتظى 
املنظمات بالقدرة على إعداد ورش العمل داخل ليبيا وخارجها من دون 
أن تتعّرض ألي استهداف، وأن تقوم بأبحاث التقّصي، واستطالعات الرأي 
واألبحاث من دون إذٍن مسبق من احلكومة أو وكاالتها؛ وأن تصل إىل آليات 
احلماية يف حال تعّرض املنظمات أو األفراد للتهديد أو االستهداف نتيجة 

األعمال التي يقومون بها.

املباشرة باملالحقات اجلنائية من قبل احملكمة اجلنائية الدولية و  •
التواصل اإليجابي مع اجملتمعات اخملتلفة داخل ليبيا، 

كما أظهر البحث، يجب أن تؤدي احملكمة اجلنائية الدولية دورًا اكرث فعالية 
جهود  واستكمال  الختصاصها  املمارسة  خالل  من  الليبي  الوضع  يف 
إىل  النفوذ  ذوي  االنتهاكات  مرتكبي  تقدمي  أجل  من  احمللية  املساءلة 
التهم  توّجه  أن  أيضً  يجب  كما  سريعة.  ومالحقات  حتقيقات  عرب  العدالة 
و  احملّلي.  القضائي  املستوى  على  حتديات  هناك  تكون  عندما  للجناة 
على نحٍو مماثل، ميكن للدول الثالثة أيضً أن تؤدي دورًا حاسمً يف دعم 
القبض  أوامر  يف  املذكورين  تسليم  خالل  من  احملاسبة  و  املساءلة 

الدولية.    اجلنائية  احملكمة  عن  الصادرة 

كما  االنتقالية  العدالة  آلليات  والدعم  الفهم  حمدودية  على  وللتغّلب 
حملة  جتري  أن  الدولية  اجلنائية  احملكمة  على  البحث،  يف  مبّين  هو 
الضحايا  مشاركة  حتسني  أجل  من  الليبيني  أوساط  يف  إيجابية  تواصل 
واجملتمعات املتضّررة. و يجب على احملكمة اجلنائية الدولية أن تشرح 
طبيعة عملها يف ليبيا والفرص املتاحة للتدّخل الهادف يف اسرتاتيجيات 

بها.  تقوم  التي  املالحقة  وعمليات 

العدالة  • جهود  تكّمل  التي  العاملية  القضائية  الوالية  استخدام 
احملاسبة و  باملساءلة  حتقيق  أجل  من  احمللية 

للتحقيق،  العاملية  القضائية  الوالية  استخدام  الثالثة  الدول  على  يجب 
جرائم  يف  بهم  املشتبه  مبقاضاة  تقوم  ان  كافية،  أدلة  هناك  كانت  وإذا 
للوالية  املتسق  االستخدام  سيساعد  احمللية.  حماكمهم  أمام  خطرة 
املساءلة  فجوة  تضييق  على  الثالثة  الدول  قبل  من  العاملية  القضائية 
املعنية  السلطات  على  يجب  للضحايا.  العدالة  من  قدر  وتوفر  احلالية 
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تنفيذ أنشطة توعية  العاملية و أن تضمن  الوالية القضائية  التي متارس 
للضحايا  ليبيا ذات مغزى  اإلجراءات خارج  تكون  أن  وتواصل فعال لضمان 

ليبيا. داخل  اجملتمع  على  إيجابي  تأثر  لها  تكون  وأن 

امللحق 1: اخلصائص الدميوغرافية، املنهجية و 
التحديات فيما يتعّلق باملسح

اخلصائص الدميوغرافية

واسع  نحٍو  على  ممثاًل  ويكون  اجلنسني  بني  متساٍو  توازن  لضمان 
للخصائص الدميوغرافية الوطنية الليبية، مّت استطالع آراء 175 امرأة و169 
رجاًل.190 وكانت أعمار أكرثية املستجيبني ترتاوح بني 18 و39 عامً، و قريبني 

عامً.191  25،8 ليبيا  يف  العمر  متوسط  من 

مّت اختيار املستجيبني من 26 منطقة يف خمتلف أنحاء ليبيا – 159 منهم 
االماكن  اختيار  مّت  وقد  اجلنوب.192  يف   94 و  الشرق  يف   96 الغرب،  يف 
واحمللية  الوطنية  احملّركة  للقوى  تقييم  بعد  احمللية  واجملتمعات 
باجلناة  املتعلقة  للمعلومات  تقييم  بعد  كذلك  و   ،2011 عام  الثورة  منذ 

وضحاياها. اإلنسان  حقوق  انتهاكات  وأنواع  املزعومني 

الرئيسية  والقبلية  اإلثنية  اجملموعات  من  أفرادًا  املستجيبون  وضّم 
من  باملئة   11 العرب،  من  باملئة   73 اآلتية:  النسب  يعكس  مبا  ليبيا،  يف 
الليبيني سمراء البشرة من ضمنهم أهايل تاورغاء، 5 باملئة من األمازيغ، 
6 باملئة من التبو، 3 باملئة من الطوارق، و1 باملئة من املشاشية.193 مّت 
القذاذفة، وورفلة،  قبلية مبا فيها  80 جمموعة  متثيل طيف واسع من 

السياسية. الناحية  من  مهّمشًة  تعترب  التي  وورشفانة 
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التمثيل اجلغرايف

ُأجري البحث يف املناطق الغربية، واجلنوبية والشرقية لليبيا. وقد تأثر عدد 
املستجيبني حسب املوقع بتعقيدات النزاعات التي أّثرت على املوقع و 

كذلك تنّوع اجلناة املتوّرطني.

املنطقة الغربية )159 مستجيبً(: طرابلس – 54 مستجيبً )30 امرأة، 24 
رجاًل(؛ مصراتة – 27 مستجيبً )15 امرأة، 12 رجاًل(؛ سرت – 20 مستجيبً )5 

نساء، 15 رجاًل(؛ ترهونة – 19 مستجيبً )8 نساء، 10 رجال، 1 مل يكشف عن 
نوعه االجتماعي(؛ جبل نفوسة – 12 مستجيبً )العوينية واملشاشية – 4 
 – – امرأة واحدة؛ الزنتان  – رجل واحد؛ جادو  3 نساء؛ نالوت   – رجال؛ تيجي 
تاورغاء مشّردين  3 رجال(؛  )5 نساء؛  8 مستجيبني   – وليد  بني  3 نساء(؛ 
4 مستجيبني )3   – الزاوية  7 مستجيبني )5 نساء، رجالن(؛   – إىل طرابلس 
نساء، 1 مل يكشف عن نوعه االجتماعي(؛ وادي الشاطئ – 3 مستجيبات؛ 
– مستجيب واحد رجل؛  – مستجيبان )امرأة ورجل(؛ مدينة تاورغاء  زوارة 

زلينت – مستجيبة امرأة واحدة؛ اجلفارة – مستجيبة واحدة امرأة.
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 29 58 مستجيبً )28 امرأة،   – املنطقة الشرقية )96 مستجيبً(: بنغازي 
رجاًل، 1 مل يكشف عن نوعه االجتماعي(؛ درنة – 19 مستجيبً )12 امرأة، 7 
إىل  تاورغاء املشّردين  6 رجال(؛  )3 نساء،  9 مستجيبني   – أجدابيا  رجال(؛ 
6 رجال(؛ تاورغاء املشّردين إىل البيضاء  8 مستجيبني )2 نساء،   – بنغازي 

– مستجيب واحد رجل. – مستجيبة واحدة؛ تاورغاء املشّردين إىل برقة 

امرأة،   17( مستجيبً   42  – سبها  مستجيبً(:   94( اجلنوبية  املنطقة 
 12( مستجيبً   22( مرزق  االجتماعي(؛  نوعهما  عن  يكشفا  مل   2 رجاًل،   23
امرأة، 10 رجال(؛ القطرون – 13 مستجيبً )10 نساء، 3 رجال(؛ الكفرة – 13 
مستجيبً )5 نساء، 8 رجال(؛ غات – مستجيبان، وادي احلياة – مستجيب 

واحدة. مستجيبة   – حمددة  غر  بلدة  واحد؛ 

طرق إجراء املسح واملقابالت

مّت اختيار فريٍق من الباحثني من خمتلف اجملتمعات احملّلية ضّم حوايل 20 
فردًا، بني ذكوٍر وإناٍث، من اجملتمع املدين احمللي من شبكة حمامون من 
أجل العدالة يف ليبيا. وقد اختر الباحثون بعناية وفقً لقدرتهم على الوصول 
إىل اجملتمعات احمللية، وملستوى املهنية الذي يتمتعون به ووفقً لفهمهم 

بأصول العدالة االنتقالية ومعرفتهم بالقوى احملّركة للنزاع احملّلي.
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الشرق اجلنوب الغرب

أنثى

ذكر

رسوم بيانية تظهر اخلصائص الدميوغرافية للمستجيبني

مصّغر  جتريبي  مسح  إجراء  مّت  واسع،  نطاٍق  على  باملسح  القيام  وقبل 
مناقشة  ومّتت  احمللية.  اجملتمعات  خمتلف  من  مستجيبني   10 مع 
االستبيان مع عدٍد من ممّثلي اجملتمع املدين من القواعد الشعبية، ما 
سمح لهم بالتحقق من األسئلة املطروحة، ومناقشة صلتها باملواضيع 

الرتجمة. ووضوح  وضوحها  من  والتحقق  البحث،  قيد 

االختيار،  معاير  حول  تفصيلي  بدليل  وتزويدهم  الباحثني  إيجاز  مّت  وقد 
االعتبارات  من  ذلك  وغر  الضرر  إحلاق  عدم  مببدأ  املتعلقة  واملعلومات 

املقابلة. وتقنيات  األخالقية، 

ُجمعت آراء املستجيبني من خالل استبيان باللغة العربية، تضّمن أسئلًة 
مفتوحًة ومغلقًة. وقّدم كّل سؤال مساحًة للتعبر عن التفاصيل أو اآلراء 
البديلة. ومّت إجراء استطالعات الرأي عرب الهاتف )55 باملئة( ووجهً لوجه 
)32 باملئة(، كما أجريت بعض املسوح عرب الربيد اإللكرتوين أيضً )13 باملئة( 
يف حماولة للتغّلب على قيود التواصل واحرتام مطالب السالمة والسرية. 

.KoBo Toolbox كما مّت جمع اإلجابات من قبل الباحثني عرب تطبيق

مّت إجراء املسوح بطريقة نوعية ملدة ساعة واحدة، وتضّمنت نقاشاٍت 
الذهني  العصف  املستجيبون  أحّب  كما  املستجيبني.  مع  متعّمقًة 



41 »العدالة هي السبيل الوحيد للمضّي قدمًا«: تصورات الليبيني للعدالة بعد عشر سنوات

العدالة  خيارات  الستكشاف  نادرًة  فرصًة  لهم  أتاح  أّنه  مبا  الباحثني  مع 
قبل. من  فيها  يفّكروا  مل  لرمبا  التي  واملساءلة 

ساعة  بني  تراوحت  فرتاٍت  على  أجريت  التي  املتعّمقة،  املقابالت  يف 
متحورت  مسائل  تناولت  مفتوحة  نقاشاٍت  يف  اخلوض  مّت  وساعتني، 
حول العدالة واحلقيقة واجلرب وآليات العدالة املمكنة والتي تعّد األنسب 
للسياق الليبي. وجرى إعداد استبيان شبه منّظم لتوجيه األشخاص الذين 
ُأجريت معهم املقابالت. وقد مّتت مقابالت الذكور واإلناث من كّل جمتمع 
اآلراء  جمع  أجل  من  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعات  ذلك  يف  مبا  حمّلي، 
والتوصيات احملددة حسب النوع االجتماعي وقّدمت املقابالت املتعّمقة 
كّل  إىل  بالنسبة  أهمية  ذات  تعّد  التي  اخملتلفة  للمسائل  أعمق  فهمً 
الفرصة  املقابالت  معهم  ُأجريت  الذين  األشخاص  ومنح  حمّلي  جمتمع 

بشأنها. املتنازع  واملسائل  احمللية  االحتياجات  ملناقشة 

وهدف املسح واملقابالت املتعّمقة إىل تقييم وجهات نظر املستجيبني 
بشأن املواضيع التالية:

اخلطوات  • وما  واملساءلة،  العدالة  مبسائل  اإلحاطة  مدى  حتديد 
املتوقعة. والنتائج  امللموسة 

العدالة،  • تقدمي  على  معينة  هيئات  بقدرة  والثقة  االهتمام  مستويات 
واآلليات  الدولية،  اجلنائية  واحملكمة  احمللية،  احملاكم  ذلك  يف  مبا 

. خملتلطة ا
يف  • املساهمة  جمال  يف  التطبيق،  حال  يف  العرفية،  اآلليات  دور 

العدالة. حتقيق 
الفرتات ذات األولوية التي يجب أن تغطيها عملية العدالة )ما بعد العام  •

2011 و/أو اجلرائم املرتكبة أثناء نظام القذايف(.
أولويات واسرتاتيجيات املالحقة القضائية. •
قوانني العفو والشروط التي ُتفرض فيها. •
التدقيق يف مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان من األجهزة السياسية  •

واألمنية.
أهمية الكشف عن احلقيقة، والفرتة التي يجب التحقيق فيها. •
ما الذي ميكن القيام به للضحايا وعائالتهم يف سياق اجلرب، والتعويض،  •

والرّد، والرتضية، وإعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار.
دور العدالة يف حتقيق السالم واملصاحلات. •

االجتاهات  عن  للكشف  والكمية  النوعية  بالوسائل  البيانات  حتليل  مّت 
ولتسليط  االجتماعية  الفئات  خمتلف  بني  التوافق  ونقاط  املشرتكة 
الضوء أيضً على االختالفات يف الرأي. ثم ُوزعت البيانات وُحّللت وفقً للنوع 
االجتماعي، واإلثنية، وما إذا كان األفراد ضحايا مباشرين أو غر مباشرين، 

أيضً. اجلغرايف  للموقع  ووفقً 

فإّن  امنهم،  علي  حفاظً  املشاركني  هويات  يذكر  مل  املسح  أّن  ومبا 
املصدر. جمهولة  االقتباسات  معظم 

وأجرى الباحثون من منظمة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا أيضً أبحاثً 
مكتبيًة منها بحث مفتوح املصدر حول األدلة السمعية والبصرية، ومنصات 

األمم  وتقارير  احملكمة،  ووثائق  احلكومية،  والبيانات  االجتماعي،  التواصل 
املتحدة وبعثة تقّصي احلقائق، والتقارير والبيانات الصادرة عن املنظمات 

الدولية واحمللية والتشريعات احمللية واملراسيم احلكومية.

التحديات والقيود املرتبطة بالبحث

من  سلسلًة  التقرير  هذا  إلعداد  املرافقة  األبحاث  إجراء  عملية  واجهت 
التحديات، مبا يف ذلك النزاع املسّلح يف الفرتة ما بني 2020-2019، 194 
العنف  أعمال  نتيجة  احمللية  اجملتمعات  قبل  من  والثقة  األمن  وانعدام 
املستمّرة، وقمع املساحات املدنية واخلوف من االنتقام ضّد األصوات 
ليبيا،  يف  والقمعية  املسّيسة  البيئة  وبسبب  واملعارضة.  الناقدة 
أو  دعمهم  إظهار  يف  وترّددوا  احلذر  درجات  بأقصى  املستجيبون  التزم 

معينة. جلهات  انتقادهم 

أجل  من  حمامون  منظمة  باحثو  تعاون  التحديات،  هذه  على  وللتغّلب 
على  قادرًة  كانت  التي  املدين  اجملتمع  منظمات  مع  ليبيا  يف  العدالة 
الوصول إىل خمتلف اجملتمعات احمللية بأمان وتقدمي إجابات مفصلة عن 
التي تتمحور حول جمموعة من القضايا احلّساسة.195 واحرتمت  األسئلة 
حمامون من أجل العدالة يف ليبيا قرار بعض املستجيبني بعدم الكشف 

معّينني. بجناٍة  يتعلق  فيما  الفردية  آرائهم  عن 

حمدودية  وبسبب  ليبيا.  داخل  األفراد  على  أساسي  بشكٍل  البحث  رّكز 
الوقت واملوارد، مل يغّط املسح اجملتمعات احمللية املنفية مثل أعضاء 
للحماية يف دوٍل أخرى  التجأوا  الذين  الليبيني  أو  السابق يف مصر  النظام 

املتتالية. املسّلحة  النزاعات  نتيجة 

التقاط  أجل  من  املصّممة  واألسئلة  للمستجيبات  القوّي  احلضور  ورغم 
أجل  من  حمامون  أقّرت  االنتقالية،  العدالة  يف  االجتماعي  النوع  جوانب 
اآلتي:  حول  منفصلة  دراسة  إجراء  إىل  القوية  باحلاجة  ليبيا  يف  العدالة 
االنتقالية،  العدالة  إىل  املرأة  وصول  حتسني  كيفية  املرأة،  ضّد  التمييز 
وكيفية تلبية االحتياجات احملّددة لضحايا العنف اجلنسي والعنف املبني 

واإلناث. الذكور  من  االجتماعي  النوع  على 

مل  وبالتايل  عشرة  الثامنة  سّن  فوق  الراشدين  على  أيضً  البحث  رّكز  كما 
باألطفال. اخلاصة  احملّددة  العدالة  احتياجات  تنعكس 

بدورها  طرحت  قد  كوفيد-19  جائحة  أّن  شّك  ال  املطاف،  نهاية  ويف 
سلسلًة من التحديات التي أعاقت قدرة الباحثني على التنقل بحرية ولقاء 

لوجه. وجهً  املشاركني 
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 امللحق 2: الرسوم البيانية

الرسم البياين 1. اجلناة املسؤولون عن انتهاكات حقوق اإلنسان املاضية واملستمّرة، وفقًا للمجموعات اإلثنية
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املستجيبون الذين أجابوا "جهات فاعلة أخرى" مل يكشفوا عن اجملموعة اإلثنية التي ينتمون إليها.
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الرسم البياين 2. اجلناة املسؤولون عن ارتكاب انتهاكات عن حقوق اإلنسان املاضية واملستمّرة، وفقًا للمجتمعات احمللية يف املواقع اخملتلفة
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الهوامش

1 حمامون من أجل العدالة يف ليبيا، تعلن منظمة "حمامون من أجل العدالة يف 
ليبيا" عن نشر "دستوري التقرير والتوصيات" وسوف ترفعه إىل الهيئة التأسيسية 
https://www.libyanjustice. :2014، متوفر عرب الرابط 21 يونيو  لصياغة الدستور، 

 org/news-arabic/dstwry-ltqryr-wltwsyt

العقاب:  من  اإلفالت  ترسيخ  وورلد،  وسايفر  ليبيا  يف  العدالة  أجل  من  حمامون   2
الرابط:  2022، متوفر عرب  17 فرباير  ليبيا،  الدولية يف  عشر سنوات من املشاركة 
https://www.libyanjustice.org/news-arabic/enshrining-impunity-a-

.decade-of-international-engagement-in-libya-lfjl-arabic

حمادثات  مسار  تقّدم  عن  األملانية  اخلارجية  وزارة  األملانية،  اخلارجية  3 وزارة 
https:// :السالم الليبية الليبية بوساطة أممية، 21 أكتوبر 2020، متوفر عرب الرابط

.2408830/-/www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news

4  املستجيبون األربعة الذين شاركوا يف النزاع يتحّدرون من مصراتة، وطرابلس، 
إّنهم  البعض  وقال  األمازيغ.  من  واثنان  العرب  من  منهم  اثنان  وبنغازي.  وزوارة، 
عانوا من أذًى شخصي وخسارة نتيجة مشاركتهم يف النزاع؛ مثاًل نتيجة االختفاء 

االحتجاز. أثناء  حقوقهم  انتهاك  أو  القسري 

5 كان لدى 5 مستجيبني خيار اإلجابة أو عدم اإلجابة على كل سؤال. نتيجة لذلك، مل 
يتم الرد على جميع األسئلة من قبل 349 مستجيًبا.

6 جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، تقرير جلنة التحقيق الدولية املعنية 
https://documents- :بليبيا، وثيقة رقم، 2 مارس 2012، ص. 2، متوفر عرب الرابط
.PDF/G1410596/96/105/dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14

 pdf?OpenElement

القذايف  أقّره  دستوري  نّص  وهو  الشعب،  سلطة  قيام  إعالن  من  7 منطلقً 
سلطة  قيام  إعالن  ليبيا:  أنظر:  كاماًل،  النص  على  لالطالع   .1977 مارس   2 يف 
https://www.refworld.org/ الرابط:  عرب  متوّفر   ،1977 مارس   2 الشعب، 

html .3ae6b4ec14/docid

إلصالح  امللّحة  احلاجة  األفعال:  إىل  األقوال  من  ليبيا:  ووتش،  رايتس  هيومن   8
https://www.hrw.org/ الرابط:  عرب  متوفر   ،2006 يناير   24 اإلنسان،  حقوق 
libya-words-deeds/urgent-need-human-rights-/24/01/2006/report

.reform

 Amnesty International )AI(, Libyan Arab Jamahiriya: نفسه؛  املرجع   9
 ,Amnesty International submission to the UN Universal Periodic Review
available at: https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/  ,2010

 .LY/AI_AmnestyInternational.pdf/Session9

10 هيومن رايتس ووتش، املرجع نفسه.

الدولية  التحقيق  جلنة  تقرير  املتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  جملس   11
املكلفة بـالتحقيق يف جميـع االنتـهاكات املزعومة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
ص.   ،2012 يناير   12  ،44/17/A/HRC رقم  وثيقة  الليبية،  العربية  اجلماهرية  يف 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ :24، متوفر عرب الرابط

 pdf?OpenElement.PDF/G1210121/21/101/GEN/G12

بوسليم  سجن  يف  اجلماعي  القتل  حادث  »ليبيا:  ووتش،  رايتس  12 هيومن 
https://www.hrw.org/ar/ الرابط:  عرب  متوّفر  يونيو/حزيران 2006،  خالل 
أنقاض  بني  من  »النهوض  الدولية،  العفو  منظمة    241975/27/06/2006/news
https://www.amnesty.org/ :سجن ‘أبو سليم’، 26 يونيو 2014، متوفر عرب الرابط

./rising-shadows-abu-salim-prison/06/2014/ar/latest/news

 22 رويرتز،  القذايف«،  ملصر  أساسية  القبلية  ليبيا  سياسة  »حتليل:  آبس،  بيرت   13
https://www.reuters.com/article/us-libya-:الرابط عرب  متوفر   ،2011 فرباير 

 .tribes-idUSTRE71L7VF20110222

14 املرجع نفسه.

 13 ليبيا: القتل واالختفاء والتعذيب،  »ليبيا: املعركة على  15 منظمة العفو الدولية، 
.)amnesty.org( الدولية  العفو  2011 - منظمة  سبتمرب 

*.)2011( 1970/S/RES 16

http://ntclibya. :17 راجع املوقع اإللكرتوين للمجلس الوطني االنتقايل عرب الرابط
./org

مارس   10  ، الليبيني«  بالثّوار  تعرتف  دول  أول  تصبح  »فرنسا  تاميز،  نيويورك   18
world//11/03/2011/https://www.nytimes.com الرابط:  عرب  متوّفر   ،2011

.11france.html/europe

.)2011( 1973/S/RES 19

جملس  عن  صدر  قراٍر  بعد   2011 مارس   19 يف  الدويل  العسكري  التدّخل  بدأ   20
جميع  واتخاذ  ليبيا  فوق  جوي  حظر  منطقة  على  ينّص  املتحدة  لألمم  التابع  األمن 
املتحدة،  الواليات  بقيادة  أواًل  األمر  كان  وإن  املدنيني.  حلماية  الالزمة  التدابر 
السيطرة  أحكم  قد   2011 مارس   31 يف  الناتو  فإّن  وفرنسا،  املتحدة،  واململكة 
 20 ويف  اجلوية.  بالضربات  الثّوار  ودعم  العسكرية  العمليات  على  انفرادي  بشكٍل 
يف  وقتلوه  القذايف  على  القبض  الثوار  ألقى  أن  بعد  النزاع  انتهى   ،2011 أكتوبر 
سرت. أوقف الناتو العمليات العسكرية يف 31 أكتوبر 2011. راجع قرار جملس األمن 
 ،2011 مارس   17  ،)2011(  1973/S/RES  ،)2011(  1973 رقم  املتحدة  لألمم  التابع 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ الرابط  عرب  متوفر 

حلف  منظمة   ;  pdf?OpenElement.PDF/N1126837/37/268/GEN/N11
األخرة  للمرة  حتديثه  مّت  األرشيف(«،  )من  وليبيا  »الناتو  )الناتو(،  األطلسي  شمال 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/ :يف 9 نوفمرب 2015، متوفر عرب الرابط

.htm.71652_topics

وأكادمييني،  منشّقني،  حكوميني  مسؤولني  االنتقايل  الوطني  اجمللس  ضّم   21
الواقع.  بحكم  كحكومة  وعمل  سياسيني  وسجناء  اإلنسان  حقوق  يف  وناشطني 
للمزيد من املعلومات، راجع دايفيد غرينت، »شخصيات رئيسية يف جملس الثوار 
https://www. :25 أغسطس 2011، متوفر عرب الرابط الليبي«، أخبار بي بي سي، 

12698562-bbc.com/news/world-africa

العامة متنح  »بعد مشاحنات عدة، اجلمعية  العامة لألمم املتحدة،  22 اجلمعية 
السادسة  الدورة  يف  الدولة  ممثل  مقعد  الليبي  االنتقايل  الوطني  اجمللس 
https:// الرابط:  عرب  متوفر   ،2011 سبتمرب   16  ،11137/GA رقم  وثيقة  والستني، 

doc.htm.ga11137/2011/www.un.org/press/en

جملس  إىل  السلطة  يسّلم  الليبي  االنتقايل  الوطني  اجمللس  اجلزيرة،   23
https://www.aljazeera.com/:الرابط عرب  متوفر   ،2012 أغسطس   9 جديد، 
 .libya-council-hands-power-to-new-assembly /9 /8 /2012 /news

 .68/19/A/HRC ;44/17/A/HRC 24

25 استنتجت جلنة التحقيق الدولية أّن »النمط الثابت لالنتهاكات يوحي بأنها ارُتكبت 
لنظامه.«،  العليا  والقيادة  القذايف  العقيد  وضعها  عامـة  سياسـات  تنفيذ  نتيجة 
التمهيدية  الدائرة  وأدانت  250؛  الفقرة   ،44/17/A/HRC رقم  الوثيقة  راجع 
راجع  السنوسي.  اهلل  وعبد  القذايف  اإلسالم  سيف  الدولية  اجلنائية  باحملكمة 
جرائم  القذايف،  اإلسالم  سيف  ضّد  العام  املدعي  الدولية،  اجلنائية  احملكمة 
https://www. :مزعومة، مت االطالع عليه بتاريخ 10 فرباير 2022، متوفر عرب الرابط
التمهيدية  الدائرة  icc-cpi.int/libya/gaddafi/pages/alleged-crimes.aspx؛ 
حممد  مبعمر  يتعلق  فيما   58 للمادة  تبعً  العام  املدعي  طلب  يشأن  قرار  األوىل، 
 ،11/01-ICC السنوسي،  اهلل  وعبد  القذايف  اإلسالم  سيف  القذايف،  منيار  أبو 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/ الرابط:  عرب  متوفر   ،2011 يونيو   27

..PDF.08499_CR2011

810؛  الفقرة   ،A/HRC/19/68 250-247؛  الفقرات   ،A/HRC/17/44 26
قلقه  عن    S-15/1 رقم  قراره  يف  اإلنسان  حقوق  جملس  عّبر  ICC-01/11؛ 
املتظاهرين  ضّد  والتعذيب  واالحتجاز  التعّسفي  االعتقال  عمليات  حيال  الشديد 
حقوق  حالة  املتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  جملس  راجع  السلميني. 
اإلنسان يف اجلماهرية العربية الليبية، A/HRC/S-15/2، 25 فرباير 2011، متوفر 

https://www.libyanjustice.org/news-arabic/dstwry-ltqryr-wltwsyt
https://www.libyanjustice.org/news-arabic/dstwry-ltqryr-wltwsyt
https://www.libyanjustice.org/news-arabic/enshrining-impunity-a-decade-of-international-engagement-in-libya-lfjl-arabic
https://www.libyanjustice.org/news-arabic/enshrining-impunity-a-decade-of-international-engagement-in-libya-lfjl-arabic
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2408830
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2408830
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2408830
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/105/96/PDF/G1410596.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/105/96/PDF/G1410596.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/105/96/PDF/G1410596.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/105/96/PDF/G1410596.pdf?OpenElement
https://www.refworld.org/docid/3ae6b4ec14.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b4ec14.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b4ec14.html
https://www.hrw.org/report/2006/01/24/libya-words-deeds/urgent-need-human-rights-reform
https://www.hrw.org/report/2006/01/24/libya-words-deeds/urgent-need-human-rights-reform
https://www.hrw.org/report/2006/01/24/libya-words-deeds/urgent-need-human-rights-reform
https://www.hrw.org/report/2006/01/24/libya-words-deeds/urgent-need-human-rights-reform
https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LY/AI_AmnestyInternational.pdf
https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LY/AI_AmnestyInternational.pdf
https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LY/AI_AmnestyInternational.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/101/21/PDF/G1210121.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/101/21/PDF/G1210121.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/101/21/PDF/G1210121.pdf?OpenElement
https://www.hrw.org/ar/news/2006/06/27/241975
https://www.hrw.org/ar/news/2006/06/27/241975
https://www.hrw.org/ar/news/2006/06/27/241975
https://www.reuters.com/article/us-libya-tribes-idUSTRE71L7VF20110222
https://www.reuters.com/article/us-libya-tribes-idUSTRE71L7VF20110222
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/025/2011/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/025/2011/ar/
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https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N1126837.pdf?OpenElement
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ الرابط:  عرب 
أخبار  F26ED6DDC5DCD9A085257842006BB30F-Full_Report.pdf؛ 
مارس   16 ليبيا«،  يف  اجلزيرة  مصّور  مقتل  تشجب  »اليونيسكو  املتحدة  األمم 
https://news.un.org/en/story/2011/03/369102- الرابط:  عرب  متوفر   ،2011
unesco-deplores-murder-al-jazeera-cameraman-libya؛ الدائرة التمهيدية 
 ، القذايف،  اإلسالم  سيف  على  القبض  أمر  الدولية،  اجلنائية  باحملكمة  األوىل 
https://www.icc-cpi.int/  . الرابط:  عرب  متوفر   ،2011 يونيو   ICC-01/11، 27

.CourtRecords/CR2011_08353.PDF

اجلنائية  للمحكمة  العام  للمدعي  األول  التقرير  الدولية،  اجلنائية  احملكمة   27
رقم  األمن  جملس  بقرار  عماًل  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  جملس  إىل  الدولية 
https://www.icc-cpi.int/ الرابط:  عرب  متوفر   ،4 ص.   ،2011 مايو   4  ،1970
/0/9EAB-A179A105738E-4A78-29B6-NR/rdonlyres/A077E5F8

pdf .UNSCLibyaReportEng04052011

28 املرجع نفسه.

بالقضية،  اخلاصة  املعلومات  ورقة  118-119؛  الفقرتان   ،68/19/A/HRC 29
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حقوق  أوضاع  تطّورات  تنتظر:  لن  والعدالة  احلقيقة  ووتش،  رايتس  هيومن    99
عرب  متوفر   ،2009 ديسمرب   12 املؤسسية،  املعوقات  وسط  ليبيا  يف  اإلنسان 
منظمة  ؛    256016/12/12/2009/https://www.hrw.org/ar/report الرابط: 
2014، متوفر  يونيو   26 أبو سليم«،  أنقاض سجن  »النهوض من بني  الدولية،  العفو 
rising-/06/2014/https://www.amnesty.org/ar/latest/news الرابط:  عرب 
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100 تطالب أسر ضحايا جمزرة أبو سليم باحلقيقة واملالحقة القضائية، رافضني 
التخّلي عن السعي إىل املساءلة.  القذايف مقابل  الذي سبق أن قّدمه  التعويض 
راجع منظمة العفو الدولية، ليبيا: يجب حتقيق العدالة التي طال انتظارها بالنسبة 
الرابط:  عرب  متوفر   ،2014 يونيو   27 سليم«،  »أبو  سجن  يف  القتل  حادثة  لضحايا 
؛   /  ar/2014/006/https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19
هيومن رايتس ووتش، احلقيقة والعدالة لن تنتظر: تطّورات أوضاع حقوق اإلنسان 
الرابط:  عرب  متوفر   ،2009 ديسمرب   12 املؤسسية،  املعوقات  وسط  ليبيا  يف 

.  256016/12/12/2009/https://www.hrw.org/ar/report

101  ما زالت الدعوى حمّل استئناف. راجع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، تقرير 
األمني العام، وثيقة رقم S/41/2020، 15 يناير 2020، الفقرة 75، متوفر عرب الرابط: 
_15_https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_to_sc
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 5 بني  آخرين   15 أحكام  تراوحت  فيما  احلياة؛  مدى  باحلبس  ثمانية  على  ُحكم    103
مؤّسسة  إىل  واحد  شخص  أحيل  بينما  آخرين   4 تربئة  ومّتت  سنة،  و12  سنوات 
وقد  النقض.  حمكمة  أمام  للطعن  حاليً  احلكم  هذا  ويخضع  العقلية.  للصحة 
الفرتة(  تلك  يف  دوليً  بها  املعرتف  )احلكومة  البيضاء  يف  العدل  وزارة  أعلنت 
وعدم  املتهمون  فيها  يقبع  التي  االحتجاز  ظروف  منتقدًة  والغيً،  باطاًل  احلكم 
ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  راجع  احملامني.  إىل  كاٍف  بشكٍل  الوصول 
حماكمة  حول  تقرير  اإلنسان،  حلقوق  املتحدة  لألمم  السامية  واملفوضية 
متوفر   ،2017 فرباير   21  ،)630/2012 رقم  )القضية  القذايف  نظام  يف  عضو   37
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ الرابط:  عرب 
الدائرة  Countries/LY/Trial37FormerMembersQadhafiRegime_AR.pdf؛ 
املقّدم  الطعن  مقبولية  بشأن  قرار  الدولية،  اجلنائية  باحملكمة  التمهيدية 
نظام  من   )3( و20   19 )ج(،   )1(  17 باملواد  عماًل  القذايف  اإلسالم  سيف  من 
https://www.icc-cpi.int/ الرابط:  عرب  متوفر   ،2019 أبريل   5 األساسي،  روما 

يوليو   28 تاريخ   ،5/2015 رقم  البيان  CourtRecords/CR2019_01904.PDF؛  
عرب  متوفر  فايسبوك،  موقع  على  العدل  وزارة  صفحة  على  نشر  كما   ،2015
https://www.facebook.com/918143241537221/photos/ التايل:  الرابط 
وقت  يف   .pcb.1010614705623407/1010613928956818/?type=3&theater
البيان، كانت احلكومة بقيادة عبد اهلل الثني تعترب احلكومة املعرتف بها دوليً لليبيا.

104  رفضت احملكمة اجلنائية الدولية، وكذلك ممثلو الضحايا يف احملكمة اجلنائية 
الدولية )جملس الضحايا(، ومنظمات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حمامون من أجل 
العدالة يف ليبيا، العفو عن السيد القذايف. انظر الدائرة التمهيدية األوىل للمحكمة 
اجلنائية الدولية، املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف، الطعن يف املقبولية 
 )3( 20 و   19 و  17 )1( )ج(  القذايف عمال باملواد  الدكتور سيف اإلسالم  الذي قدمه 
 ،44 الفقرة   ،640-11/01-11/01-ICC  ،2018 يونيو   5 األساسي،  روما  نظام  من 
.02875_https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019 :متوفر عرب الرابط
PDF حمامون من أجل العدالة يف ليبيا ومنظمة ريدرس، مالحظات من حمامون 
من أجل العدالة يف ليبيا ومنظمة ريدرس عماًل باملادة 103 من القواعد اإلجرائية 
https:// الرابط:  عرب  متوفر   ،42-40 الفقرات   ،2018 سبتمرب   28 اإلثبات،  وقواعد 
 .654-11/01-11/01-www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC
كما شّكك جملس الضحايا يف صحة العفو املمنوح للسيد القذايف ألن »حكومة 
احملامي  مكتب  انظر  الوقت.  ذلك  يف  لليبيا  الشرعية  احلكومة  تكن  مل  البيضاء« 
مقبولية  قرار  يف  الدفاع  طعن  موجز  على  الضحايا  عن  نيابة  الرد  للضحايا،  العام 
الرابط:  عرب  متاح   ،44 و   35 الفقرتان   ،2019 يونيو   11  ،11/01-11/01-ICC القضية، 

 pdf/5fe207/https://www.legal-tools.org/doc

اجلنائية  باحملكمة  االستئناف  دائرة  44؛  الفقرة  ICC 105-11/01-11/01-640؛ 
الصادر  القرار  يف  القذايف  اإلسالم  سيف  السيد  طعن  بشأن  احلكم  الدولية، 
قّدمه  الذي  الطعن  مقبولية  بشأن  »قرار  بعنوان  األوىل  التمهيدية  الدائرة  عن 
نظام  من   )3( و20  و19  )ج(   )1(  17 باملواد  عماًل  القذايف  اإلسالم  سيف  الدكتور 
 ،2020 مارس   9  ،11/01-11/01-ICC  ،2019 أبريل   5 يف  األساسي«،  روما 
https://www.icc-cpi.int/Pages/record. الرابط:  عرب  متوفر   ،97-93 الفقرات 
يف  العدالة  أجل  من  حمامون  منظمة    695-11/01-11/01-aspx?docNo=ICC
صحة  يف  الضحايا  جملس  شّكك  كما  نفسه.  املرجع  ريدرس،  ومنظمة  ليبيا 
الشرعية  احلكومة  تكن  مل  البيضاء«  »حكومة  ألن  القذايف  للسيد  املمنوح  العفو 
الضحايا  نيابة عن  الرد  العام للضحايا،  انظر مكتب احملامي  الوقت.  لليبيا يف ذلك 
يونيو   11  ،11/01-11/01-ICC القضية،  مقبولية  قرار  يف  الدفاع  طعن  موجز  على 
https://www.legal-tools.org/ الرابط:  عرب  متاح   ،44 و   35 الفقرتان   ،2019

.pdf/5fe207/doc

106  حمامون من أجل العدالة يف ليبيا، »أصوات الضحايا: املشاركة يف احملكمة 
https://uploads-ssl. الرابط:  عرب  متوّفر   ،2022 يناير   10 الدولية«،  اجلنائية 
_61dc329f2fe4d276b4cf3791/5a0d8805f2f99e00014b1414/webflow.com

 20Voices_Participation_ICC_AR.pdf%99%80%Victims%E2

107  للمزيد من املعلومات عن هذا املوضوع، يرجى العودة إىل مالحظات أصدقاء 
احملكمة من منظمتي حمامون من أجل العدالة يف ليبيا وريدرس عماًل بالقاعدة 103 
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ICC-11/01-11/01-678، 28 أكتوبر 2019، متوفر 

.PDF.06284_https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019 الرابط:  عرب 

108  تتعلق بقضية السريع – أبو سليم عندما أقدمت القوى األمنية التابعة لنظام 
القذايف بنصب كمني وقتل 146 من املتظاهرين املناهضني للقذايف يف طرابلس  

.1019024701610729/https://www.facebook.com/libyaschannel/posts

109  منظمة ضحايا حلقوق اإلنسان، تدوينة على فايسبوك، 18 يناير 2017، متوّفر 
505705042811.https://m.facebook.com/victimsohr/photos/a الرابط:  عرب 

.hi_IN=locale2&3=type?/1202644099783826/072

110  اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، املادة 14: احلق يف املساواة أمام احملاكم 
أغسطس   23  ،32/CCPR/C/GC عادلة،  حماكمة  ويف  القضائية  والهيئات 
 .32/https://undocs.org/CCPR/C/GC :2007، الفقرة 59، متوفر عرب الرابط
وقد واصلت ليبيا التزامها بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام منذ عام 2010 ؛ غر أن قانون 

العقوبات الليبي ينص على عقوبة اإلعدام فيما يتعّلق بجرائم خمتلفة.

ودول  ليبيا  فشل  بسبب  إنه  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العام  املدعي  وقال    111
أخرى يف التعاون وضمان اعتقال املشتبه بهم يف الوقت املناسب، ومبا أن اثنني 
منهم قد توفيا يف وقٍت الحٍق، فقد حرمت الدول الضحايا وعائالتهم من العدالة 
واملساءلة. أنظر احملكمة اجلنائية الدولية، »بيان املدعي العام للمحكمة اجلنائية 
بقرار  عماًل  ليبيا،  يف  احلالة  بشأن  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  جملس  إىل  الدولية 
https://www.icc- :2021، متوّفر عرب الرابط 17 مايو   ،»)2011( 1970 جملس األمن 

.otp-statement-unsc-libya-210517=cpi.int/Pages/item.aspx?name

على  بالقبض  أوامر  ثالثة  األوىل  التمهيدية  الدائرة  أصدرت   ،2011 يونيو   27 يف    112
معّمر حممد أبو منيار القذايف وسيف اإلسالم القذايف وعبد اهلل السنوسي، على 
أنحاء  جميع  يف  واالضطهاد(  )القتل  اإلنسانية  ضد  جرائم  ارتكاب  بتهمة  التوايل، 
ليبيا يف الفرتة من 15 إىل 28 فرباير 2011 عرب أجهزة الدولة والقوى األمنية. ويف 22 
نوفمرب 2011، أنهت الدائرة التمهيدية األوىل رسميً القضية املرفوعة ضد معمر 
القذايف بعد وفاته. وأعلنت القضية املرفوعة ضد عبد اهلل السنوسي غر مقبولة 
زالت  فما  القذايف  اإلسالم  سيف  ضد  املرفوعة  القضية  أما   .2013 أكتوبر   11 يف 
يف مرحلة ما قبل احملاكمة، يف انتظار نقل سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة 
الدولية،  اجلنائية  احملكمة  أخبار  أنظر  املعلومات  من  ملزيد  الدولية.  اجلنائية 
تؤّكد  الدولية  اجلنائية  باحملكمة  االستئناف  دائرة  القذايف:  اإلسالم  سيف  »قضية 
مقبولية الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية«، 9 مارس 2020، متوفر عرب الرابط: 
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عن  الصادران  الورفلي  سيف  بو  مصطفى  حممود  بحق  القبض  أمرا  زال  ما    113
أمر  صدر  وقد  منّفذين.  غر   2018 يوليو  و4   2017 أغسطس   15 يف  احملكمة 
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يف  الثاين  القبض  أمر  وصدر   )PDF.05031_cpi.int/CourtRecords/CR2017
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حممد  التهامي  فإن  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  العام  املدعي  ملكتب  وفقً    114
الداخلي  األمن  جلهاز  السابق  والرئيس  الليبي  للجيش  السابق  »اللواء  هو  خالد 
الليبي«. وأصدرت احملكمة اجلنائية الدولية أمر اعتقاله يف 18 أبريل 2013 ؛ وُرفعت 
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ملكافحة  إجراءات  اتخاذ  خالل  من  وتعزيزها  اإلنسان  حقوق  بحماية  املتعلقة 
اإلفالت من العقاب، Add/102/2005/4.E/CN.1 ، 8 فرباير 2005، املبدآن 7 و11، 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ الرابط:  عرب  متوفرة 

.pdf?OpenElement.PDF/G0510898/98/108/GEN/G05

لتعزيز  طريق  خارطة  العقاب  من  اإلفالت  ليكف  للحقوقيني،  الدولية  اللجنة   140
.2020 يوليو  ليبيا،  يف  االنتقالية  العدالة 

نساء  أربع  استباقي:  بشكل  املساءلة  يدعموا  مل  املستجيبني  من  ستة    141
ورجالن من سرت  ومن جبل نفوسة وطرابلس والكفرة، مبا يف ذلك بعض ممثلي 
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عن اجلرمية. املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان، عقوبة اإلعدام، 
https://www. الرابط:  عرب  متوفر   ،2022 فرباير   15 يف  املصدر  على  االطالع  مّت 

أيضً  راجع   ..ohchr.org/EN/Issues/DeathPenalty/Pages/DPIndex.aspx
تأثر رادع مثبت على اجلرمية  »عقوبة اإلعدام ليس لديها  الدولية،  العفو  منظمة 
عرب  متوفر   ،2021 فرباير   23 املهينة«،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  املعاقبة  وهو 
/2021/3737/https://www.amnesty.org/en/documents/ior40 الرابط: 
20 %20proven,and %20no %20has %20penalty %en/#:~:text=Death

.20International%20Amnesty%2D%20%20punishment%degrading

ربع  يفعل  كما  الرأي،  هذا  يدعمون  التبو  من  املستجيبني  نصف  من  143 أقّل 
األمازيغيني، وواحد فقط من الليبيني  من ذوي البشرة السوداء من مرزق وال أحد 
الرأي عدٌد كبر  العرب، متّسك بهذا  أوساط  الطوارق. ويف  من املستجيبني من 

لليبيا. والغربية  الشرقية  األجزاء  من  املستجيبني  من 

144 إذ تقّر منظمة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا بهذا السياق وجتنيد األطفال 
اإلجراءات  من  للتهّرب  جوازًا  عشرة  الثامنة  دون  الناس  مينح  أن  يجوز  ال  ليبيا،  يف 
على  ذلك  مع  التعامل  يتّم  أن  ويجب  ارتكبتها.  التي  اخلطرة  اجلرائم  عن  التأديبية 
أساس كّل قضية على حدة، وعلى السلطات والهيئات التشريعية باحملاكم اتباع 
القانون الدويل واملعاير الدولية والتوجيهات ويجب توجيه مسار الدعوى مبا يصّب 

يف مصلحة الطفل الفضلى.

نظام  على  بالرتكيز  العدالة  دعموا  الذين  األشخاص  إّن  املثال،  سبيل  على    145
القذايف آمنوا أّن اجلناة الرئيسيني هم أواًل مناصرو القذايف، وثانيً القوات الثورية 
األشخاص  أما  2011(؛  العام  منذ  الناشطني  اآلخرين  اجلناة  من  قائمة  )تليها 
أّن  اعتقدوا  فقد   2011 العام  منذ  األولوية  منحوا  أو  العدالة  حتقيق  دعموا  الذين 
ذكر  جهتهم،  من  اإلنسان.  حقوق  انتهاكات  عن  املسؤولة  كانت  الثورية  القوات 
املستجيبون الذين دعموا حتقيق العدالة منذ العام 2014 اجملموعات املسّلحة، 
والقوات  الليبية،  العربية  املسّلحة  والقوات  وداعش،  اإلسالمية،  واجلماعات 
القبلية، واجلماعات  الوطني، واجلماعات املسّلحة  الوفاق  املتحالفة مع حكومة 

املسؤولية. من  األكرب  القدر  تتحّمل  التي  اجلهات  بني  األجنبية  املسّلحة 

باسم  إدخالها  مت  التي  القوانني  أدت  املاضي،  القرن  من  السبعينات  خالل   146
امللكية  توزيع  وإعادة  نزع  إىل  االجتماعية  للعدالة  القذايف  نظام  سياسة  حتقيق 
 123 رقم  القانون  القوانني  هذه  وتشمل  واسع.  نطاق  على  واألراضي  اخلاصة 
للدولة،  الزراعية واملستصلحة اململوكة  األراضي  التصرف يف  1970 بشأن  لعام 
والقانون رقم 142 لعام 1970 بشأن األراضي واآلبار القبلية )القانون 142(، والقانون 
)القانون  العقارية  بامللكية  األحكام اخلاصة  بعض  تقرير  بشأن   1978 لعام   4 رقم 
استعادتها  ثم  القبلية،  األراضي  ملكية  الدولة  نزعت   ،142 القانون  خالل  ومن   .)4
التي  القوية  القبائل  إلضعاف  استخدم  الذي   ،123 للقانون  وفًقا  توزيعها  وأعادت 
كان يعتقد أنها تدعم النظام امللكي السابق. وفًقا لدراسة أجرتها جامعة بنغازي 
وجامعة ليدن والتي ُنشرت يف عام 2017، تشر التقديرات إىل أن القانون 4 أدى إىل 
2011، تسبب ذلك يف نزاعات  75000 عقار. ومنذ عام  56000 إىل  نزع امللكية عن 
الدراسة  ووجدت  العنف.  إىل  البعض  جلأ  حيث  املمتلكات،  على  النطاق  واسعة 

والقانون   4 القانون  من  املتضررين  ملظامل  كافية  استجابة  هناك  تكن  مل  أنه 
بامللكية  املتعلقة  النزاعات  حّل  أوتو،   ميشال  وجان  إبراهيم  سليمان  راجع   .123
ملشروع  النهائي  التقرير  االنتقالية:  العدالة  سياق  يف  القذايف،  بعد  ما  ليبيا  يف 
https:// الرابط:  عرب  متوّفر   ،2017 سبتمرب  وهولندا،  ليبيا  بني  ما  تعاوين  أبحاث 
www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/
instituut-voor-metajuridica/resolving-real-property-disputes-in-post-

.ghadaffi-libya.pdf

ميكن  بحيث  جدًا  متدّن  املشاسية  من  املستجيبني  عدد  أّن  من  147 بالرغم 
أّنه مهّم، على اعتبار أّنهم تعّرضوا لألعمال االنتقامية يف  إاّل  اعتباره رقمً متثيليً 

القذايف. نظام  بدعم  االدعاءات  خلفية  على   2011 العام 

التالية:  البلديات  يف   املقيمني  املستجيبني  جانب  من  قاطعً  الرفض  جاء   148
طرابلس، سرت،  مصراته، أهايل تاورغاء، ترهونة، الزاوية،  جبل نفوسة، بني وليد، 

والكفرة. مرزق  سبها،  درنة،  بنغازي، 

 :2015 لسنة   6 رقم  القانون  مبوجب  العفو  من  املستثناة  اجلرائم  تشمل   149
واخلطف،  الهوية،  على  القتل  اجلنسي؛  االعتداء  باخملّدرات؛  اإلجتار  اإلرهاب؛ 
راجع  بالفساد.  املرتبطة  واجلرائم  احلدود؛  جرائم  والتعذيب؛  القسري  واالخفاء 

.3 املادة  العام،  العفو  بشأن   2015 لسنة   6 رقم  القانون 

150 القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو العام، املادة 2.

151  املرجع نفسه، املادة 7.

152  املرجع نفسه، املادة 6.

استئناف  بشأن  الصادر  احلكم  الدولية،  اجلنائية  باحملكمة  االستئناف  دائرة   153
سيف اإلسالم القذايف لقرار الدائرة التمهيدية األوىل بعنوان »القرار بشأن مقبولية 
الطعن الذي قّدمه الدكتور سيف اإلسالم القذايف عماًل باملواد 17 )1( )ج(، 19 و20 
)3( من نظام روما األساسي«، يف 5 أبريل 2019، 9 مارس 2020، متوفر عرب الرابط: 

.PDF.00904_https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020

أو  فيهم  املشتبه  استبعاد  ينبغي  العريف،  الدويل  اإلنساين  للقانون  ووفقً   154
املتهمني أو احملكوم عليهم بارتكاب جرائم حرب من العفو. أنظر  اللجنة الدولية 
 ،2017 أكتوبر   4 والنطاق«،  الهدف  اإلنساين:  الدويل  والقانون  »العفو  األحمر،  للصليب 
https://www.icrc.org/en/document/amnesties-and- الرابط:  عرب  متوفر 
يف  الطعن  الدولية  اجلنائية  احملكمة  رفضت  عندما   .ihl-purpose-and-scope
»هناك اجتاه قوي ومتزايد  أّن  القذايف، ذكرت  الذي قّدمه سيف اإلسالم  املقبولية 
وعاملي يفيد أن االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإلنسان - التي قد ترقى 
إىل مستوى اجلرائم ضد اإلنسانية بطبيعتها - ال تخضع للعفو أو العفو مبوجب القانون 
الدويل«. أنظر احملكمة اجلنائية الدولية، املدعي العام ضّد سيف اإلسالم القذايف، 
القضية رقم   ICC-11/01-11/01، الدائرة التمهيدية األوىل، قرار بشأن »الطعن يف 
املقبولية الذي قدمه الدكتور سيف اإلسالم القذايف عماًل باملواد 17 )1( )ج( و 19 و 
20 )3( من نظام روما األساسي«، 5 أبريل 2019، الفقرتان 61 و 77، متاح على العنوان 

 PDF.01904_https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019 التايل: 

القانون  سيادة  أدوات  اإلنسان،  حلقوق  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية   155
الرابط:  عرب  متوفر   ،2009  ،1/09/HR/PUB العفو،  قوانني  النزاع:  بعد  ما  لدول 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_en.pdf

الرابط:  عرب  متاح  بالقوة،  املواقعة   ،407 املادة  الليبي،  العقوبات  قانون   156
115997/97659/https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC

 2520Ara.pdf%LBY97659/671669284-F/

157 قانون العقوبات الليبي، املادة 424.

بني  يجمع  خمتلط  واختصاص  برتكيبة  اخملتلطة  القضائية  الهيئات  تتصف   158
وقعت  التي  القضائية  الوالية  ضمن  عادًة  تعمل  وهي  والدولية  الوطنية  اجلوانب 
فيها اجلرائم. راجع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، أدوات سيادة القانون 
HR/ اخملتلطة،  احملاكم  إرث  من  القصوى  االستفادة  الصراع:  بعد  ما  لدول 
https://www.un.org/ruleoflaw/files/ الرابط:  عرب  متوفر   ،2008  ،2/08/PUB

HybridCourts.pdf. جتدر اإلشارة إىل أّن املستجيبني مل يذكروا صراحًة احملاكم 
حمكمة  يفضلون  عمومً  ولكنهم  الدويل،  القانون  من  تسمية  ألنها  اخملتلطة 

ودوليني. ليبيني  قضاة  تضّم  خمتلطة 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/108/98/PDF/G0510898.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/108/98/PDF/G0510898.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/108/98/PDF/G0510898.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/EN/Issues/DeathPenalty/Pages/DPIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/DeathPenalty/Pages/DPIndex.aspx
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-metajuridica/resolving-real-property-disputes-in-post-ghadaffi-libya.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-metajuridica/resolving-real-property-disputes-in-post-ghadaffi-libya.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-metajuridica/resolving-real-property-disputes-in-post-ghadaffi-libya.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-metajuridica/resolving-real-property-disputes-in-post-ghadaffi-libya.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00904.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00904.PDF
https://www.icrc.org/en/document/amnesties-and-ihl-purpose-and-scope
https://www.icrc.org/en/document/amnesties-and-ihl-purpose-and-scope
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_01904.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_01904.PDF
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_en.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/97659/115997/F-671669284/LBY97659%2520Ara.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/97659/115997/F-671669284/LBY97659%2520Ara.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/97659/115997/F-671669284/LBY97659%2520Ara.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/97659/115997/F-671669284/LBY97659%2520Ara.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/HybridCourts.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/HybridCourts.pdf
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املتحدة  األمم  مقاربة  العام:  األمني  من  توجيهية  مذكرة  املتحدة،  األمم   159
https://www.un.org/ الرابط:  عرب  متوفر   ،2010 مارس  االنتقالية،  العدالة  حيال 

.2010FINAL.pdf_ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March

 15 يف  عليها  االطالع  مت  كمبوديا،  حماكم  يف  االستثنائية  الدوائر  مثاًل  160 راجع 
.https://www.eccc.gov.kh/en الرابط:  عرب  متوفر   ،2022 فرباير 

الوسطى،  أفريقيا  جلمهورية  اخلاصة  اجلنائية  احملكمة  مع  احلال  هي  كما    161
اخلاصة  اجلنائية  احملكمة  »عن  أفريقيا،  يف  الدولية  اجلنائية  احملكمة  راجع 
https:// الرابط:  عرب  متوفر   ،2018 أكتوبر   23 الوسطى«،  أفريقيا  جمهورية  يف 
about-the-new-special-/23/10/2018/www.icjafrica.com/single-post

.criminal-court-in-the-central-african-republic

تّرحب  اإلنسان  حقوق  مفوضية  السودان:  »جنوب  املتحدة،  األمم  أخبار   162
باخلطوات األوىل نحو مؤسسات العدالة االنتقالية«، 1 فرباير 2021، متوفر عرب الرابط: 

.1083492/02/2021/https://news.un.org/en/story

القانون  سيادة  أدوات  اإلنسان،  حلقوق  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية   163
.2008 اخملتلطة،  احملاكم  إرث  تعزيز  النزاع:  بعد  ما  لدول 

التحديات  االنتقالية:  العدالة  تطّورات  املرغني،  وصالح  املقهور  عزة  راجع   164
 .2021 فرباير  األمركية،  احملامني  نقابة  ليبيا،  يف  قدمً  للمضّي  والسبل 

النزاعات منذ عام  بالعنف اجلنسي طوال  االدعاءات اخلطرة  الرغم من  165 على 
2011، ال تزال ليبيا تفتقر إىل تشريعات لتوفر اجلرب لضحايا العنف اجلنسي والعنف 
املبني على النوع االجتماعي يف سياق النزاع. يف عام 2014، اعتمدت وزارة العدل 
للناجيات من العنف اجلنسي خالل  904، الذي أنشأ صندوق تعويضات  القرار رقم 
انتفاضة 2011، لكن القرار افتقر إىل احلماية للضحايا الذين يبلغون عن اجلرائم ومل 
يتم سّنه مطلًقا. أعلنت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا يف عام 2021 أنها تعمل 
على مشروع قانون يعالج العنف ضد املرأة، ولكن مسودة النص مل تتح للجمهور.

نظام  ظل  يف  السياسيني  السجناء  التعويضات  من  املستفيدون  يشمل   166
مذبحة  يف  قتلوا  الذين  األشخاص  وأسر  2012(؛  لسنة   50 رقم  )القانون  القذايف 
أسرة  لكل  املال  من  مبلغ  صرف  2013(؛  لسنة   31 رقم  )القانون  سليم  أبو  سجن 
2012(؛  لسنة   10 رقم  )القانون  فرباير   17 لثورة  األوىل  السنوية  الذكرى  يف  ليبية 
واألفراد الذين يعانون من إعاقة بدنية وعقلية دائمة والذين أصيبوا خالل النزاع ضد 
نظام القذايف - أولئك الذين يقاتلون إىل جانب القوات الثورية ضد نظام القذايف أو 
مناصريها؛ والضحايا املدنيني لهجمات نظام القذايف )القانون رقم 4 لسنة 2013(؛ 
عالوة شهرية ألسر األشخاص الذين ماتوا أو فقدوا فيما يتعلق بثورة 17 فرباير ونزاع 
17 فرباير ومعاداتهم لها يف أي وقت  »من ثبتت مناهضتهم لثورة  2011، باستثناء 

.))2( 2 2014، املادة  1 لعام  من األوقات، وبأي شكل من األشكال« )القانون رقم 

األساسية  املبادئ  اإلنسان،  حلقوق  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية   167
جلسيمة  االنتهاكات  لضحايا  واالنتصاف  اجلرب  يف  احلق  بشأن  والتوجيهية 
 16 اإلنساين،  الدويل  للقانون  اخلطرة  واالنتهاكات  اإلنسان  حلقوق  الدويل  للقانون 
https://www.ohchr.org/en/ الرابط:  عرب  متاح   ،20 الفقرة   ،2005 ديسمرب 

,professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx

من  اإلفالت  ليكف  للحقوقيني،  الدولية  اللجنة  للحقوقيني،  الدولية  168 اللجنة 
.2020 يوليو  ليبيا،  يف  االنتقالية  العدالة  لتعزيز  طريق  خارطة  العقاب: 

املبادئ  من  املستوفاة  اجملموعة  واالجتماعي،  االقتصادي  169 اجمللس 
ملكافحة  إجراءات  اتخاذ  خالل  من  وتعزيزها  اإلنسان  حقوق  بحماية  املتعلقة 
.31 املبدأ   ،2005 فرباير   8  ،  1.Add/102/2005/4.E/CN العقاب،  من  اإلفالت 

170  املرجع نفسه، املبدأ 32.

171  أنظر القانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن العزل السياسي واإلداري، متوفر عرب 
.  31771/https://security-legislation.ly/ar/law الرابط: 

الرابط  عرب  السياسي  العزل  قانون  يف  القصور  ومواطن  ليبيا  172 راجع 
Amirah--2013-ARI20/165708/https://www.files.ethz.ch/isn التايل: 

.Fernandez-Libia-ley-aislamiento-politico-arabe.pdf

تقّلد  من  القذايف  عهد  مسؤويل  منع  الذي  القانون  تلغي  ليبيا  سي،  بي  بي    173
https://www.bbc.co.uk/news/world-latin- ،2015 املناصب العامة، 2 فرباير

.31104099-america

174 املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان، أدوات سيادة القانون يف 
https://www.ohchr. ،2006 ،دول ما بعد الصراع، فحص السجالت: إطار تشغيلي
.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawVettingen.pdf

واإلثنيات  القبائل  بني  النزاعات  يف  للفصل  احمللية  املصاحلة  استخدمت    175
والزنتان،  املشاشية  وبني   ،2011 عام  وتاورغاء  مصراتة  بني  النزاع  مثل  اخملتلفة 
والنزاع بني قبائل التبو، والطوارق، وأوالد سليمان يف أوباري يف اجلنوب، والنزاعات 
هذه  بعض  فّض  عمليات  يف  توّسطت  وقد  ذلك.  إىل  وما  والطوارق  غدامس  بني 
النزاعات دول أجنبية أو األمم املتحدة. راجع جامعة أدنربه، قاعدة بيانات اتفاقات 
https:// الرابط:  عرب  متاح   ،2022 فرباير   15 يف  عليه  االطالع  مت  ليبيا،  السالم، 
5D=&Se%5Bregion%www.peaceagreements.org/search?SearchForm
5D=&%5Bname%SearchForm&77=5D%5Bcountry_entity%archForm
5Bagreeme%5D=any&SearchForm%5Bcategory_mode%SearchForm

.5D=&s=Search+Database%nt_text

فيديو  ليبيا،  يف  السالم  وسيطات  السالم،  أجل  من  الليبية  املرأة  منرب  راجع   176
https://www.youtube.com/ الرابط:  عرب  متوفر   ،2019 يوليو   13 يوتيوب،  على 
 1325 رقم  األمن  جملس  قرار  تنفيذ  إدريس،  عفت  76cRwINKc8g=watch?v؛ 
https://gsdrc.org/wp-content/ الرابط:  عرب  متوفر   ،2017 يناير   12 ليبيا،  يف 
.in-Libya.pdf-1325-Implementation-of-UNSCR-_026/08/2017/uploads

/21/CCPR/C  ،)80( 31 177  اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 
https:// الرابط:  عرب  متوفر  و18،   15 الفقرتان   ،2004 مايو   26  ،13.Add/1.Rev

.533996/digitallibrary.un.org/record

العريف،  اإلنساين  الدويل  القانون  بيانات  قاعدة  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة   178
متوفر   ،2022 فرباير   15 يف  عليه  االطالع  مت  احلرب،  جرائم  مالحقة   .158 القاعدة 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/ الرابط:  عرب 

rul_rule158_v1

ملزيد  العريف.  الدويل  القانون  مبوجب  أيضً  حمظورة  اإلنسانية  ضد  اجلرائم    179
ومسؤولية  اإلبادة  مبنع  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  أنظر  املعلومات،  من 
عرب  متوفر   ،2022 فرباير   15 يف  عليه  االطالع  مت  اإلنسانية،  ضّد  اجلرائم  احلماية، 
https://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against- الرابط: 

.humanity.shtml

Add/102/2005/4.E/CN  180.1ـ املبدأ 19.

الدويل«  القانون  مبوجب  اخلطرة  »اجلرائم  مصطلح  املتحدة  األمم  181 عّرفت 
» اإلخالالت اخلطرة باتفاقيات جنيف املؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩  بأنه يشمل 
اإلنساين  للقانون  أخرى  وانتهاكات   ١٩77 لعام  املرفق   األول  اإلضايف  والربوتوكول 
ضد  واجلرائم  اجلماعية،  اإلبادة  وجرائم  الدويل،  القانون  مبوجب  جرائم  تعترب  الدويل 
الدويل،  املستوى  على  احملمية  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  وغرها  اإلنسانية، 
الدول  الدويل  القانون  يطالب  التي  /أو  و  الدويل  القانون  مبوجب  جرائم  تعترب  التي 
موجزة،  بإجراءات  واإلعدام  القسري،  واالخفاء  التعذيب،  مثل  عليها،  باملعاقبة 
والرق«.  انظر اجمللس االقتصادي واالجتماعي، اجملموعة املستوفاة من املبادئ 
ملكافحة  إجراءات  اتخاذ  خالل  من  وتعزيزها  اإلنسان  حقوق  بحماية  املتعلقة 

.2005 شباط  فرباير   8  ،  1.Add/102/2005/4.E/CN العقاب،  من  اإلفالت 

يف  احلق  عن  دراسة  اإلنسان،  حلقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية   182
E/ اإلنسان،  حلقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  تقرير  احلقيقة،  معرفة 
https://documents-dds- الرابط:  عرب  متاح   ،2006 فرباير   8  ،91/2006/4.CN
.PDF/G0610654 /54 /106 /ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06

 pdf?OpenElement

183 املرجع نفسه.

Add/102/2005/4.E/CN  184.1، املبدأ 34.

حيال  املتحدة  األمم  مقاربة  العام:  لألمني  توجيهية  مذكرة  املتحدة،  األمم   185
.2010 مارس  االنتقالية،  العدالة 

186  املرجع نفسه، ص. 5.

ممارسات  حتسني  الفتيات.  تقوله  ما  األطفال،  لتجنيد  الدولية  187 املنظمة 
يف  املسلحة  واجملموعات  بالقوى  املرتبطات  الفتيات  إدماج  وإعادة  تسريح 
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https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/08/026_-Implementation-of-UNSCR-1325-in-Libya.pdf
https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/08/026_-Implementation-of-UNSCR-1325-in-Libya.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/533996
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https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v1_rul_rule158
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»العدالة هي السبيل الوحيد للمضّي قدمًا«: تصورات الليبيني للعدالة بعد عشر سنوات52

https://www.refworld. :جمهورية الكونغو الدميقراطية، 2017، متوفر عرب الرابط
.html.5949032a4/org/docid

https://www.unicef.org/mali/ الرابط:  عرب  متوفرة  باريس،  188 مبادئ 
.file/ParisPrinciples.pdf/1561/media

189  املرجع نفسه.

190 اختار 5 أشخاص عدم حتديد نوعهم االجتماعي.

 8 ليبيا، مت االطالع عليه يف  191  وكالة االستخبارات املركزية، كتاب حقائق العامل: 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/ الرابط:  عرب  متوفر   ،2022 فرباير 

..countries/libya/#people-and-society

192  يعكس هذا األمر كثافة السكان يف كّل من هذه املناطق اجلغرافية. للمزيد 
من املعلومات، يرجى االطالع على مقياس سكان العامل، سكان ليبيا، مت االطالع 
https://www.worldometers.info/ الرابط:  عرب  متاح   ،2022 فرباير   8 يف  عليه 

./world-population/libya-population

بالنزاع  متعلقة  أمنية  وألسباب  إثنياتهم.  بتحديد  املستجيبني  بعض  يقم  مل   193
املستمّر، فإّن عدد املشاشية الذين شاركوا يف املسح كان أدنى من املعّدل 

الوطني.

لوقف  اتفاق  توقيع  حني  وإىل   2019 أبريل  من  ليبيا  يف  املسّلح  النزاع  استمّر   194
املعلومات،  من  للمزيد   .2020 أكتوبر  يف  النزاع  يف  األطراف  قبل  من  النار  إطالق 
راجع حمامون من أجل العدالة يف ليبيا، أصوات الضحايا: ملتقى احلوار السياسي 
https://www.libyanjustice.org/news/ :الليبي، 28 يوليو 2021، متوفر عرب الرابط

.victims-voices-the-libyan-political-dialogue-forum

195  بالرغم من أّن املستجيبني كانوا عمومً مرتاحني للمشاركة وقّدروا الفرصة 
التي أتيحت لهم من أجل مناقشة مظاملهم وطموحاتهم للعدالة، إاّل أّن شعورًا 
باليأس العام حيال الوضع ونظام العدالة املعّطل يف ليبيا وسياسة اإلفالت من 

العقاب املستشرية جعل العديد منهم غر واثقني من مآل املساءلة.

https://www.refworld.org/docid/5949032a4.html
https://www.refworld.org/docid/5949032a4.html
https://www.refworld.org/docid/5949032a4.html
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https://www.libyanjustice.org/news/victims-voices-the-libyan-political-dialogue-forum
https://www.libyanjustice.org/news/victims-voices-the-libyan-political-dialogue-forum
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