لـيبيـا

واجيت ليبيا تحديات جمو في عام  ، 5102يشيد عمييا التوسع السريع لتنظيم داعش الذي
سيطر عمى مساحة متزايدة من األراضي ،واالنييار التام ليياكل الدولة .مما صاعد من حالة

الفراغ السياسي واالنقسام في البالد ،وىدد بانزالقيا إلى سيناريوىات الفوضى ،وتقسيميا إلى
عدة دويالت .استمرت جميع الفصائل المسمحة عام  5102في ارتكاب انتياكات جسيمة
لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني مستيدفين المدنيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان

والجيات الفاعمة المدنية في ظل إفالت تام من العقاب .وشيد عام  5102أيضًا فشل مستمر

لمحاوالت الشروع في عممية سالم تيدف إلى إعادة توطيد مؤسسات الدولة وسيادة القانون

خصوصًا وأن الجيات الفاعمة اإلقميمية والدولية استمرت في إذكاء حالة النزاع السائدة في ليبيا
من خالل تسميح طرف ضد الطرف اآلخر ما ش ّكل انتياكًا لق اررات مجمس األمن الدولي،
وأحبط أي أمل في نجاح عممية السالم.

67

السياق العام :انهيار مؤسسات الدولة واعاقة عممية السالم:
حكم القذافي ليبيا لمدة  25عامًا حكمًا ديكتاتوريًا حظر خاللو تكوين األحزاب السياسية وأي

شكل من أشكال النشاط د اخل المجتمع المدني أو من خالل أي كيان آخر ،وفرض عقوبات
قاسية وصارمة عمى كل من يمارسو .وقد ُنفّذت عقب الثورة عمميات انتقامية ضد مؤيدي نظام
القذافي؛ وانقسمت القوى الثورية إلى مجموعات مسمحة عديدة يدين معظميا بالوالء لمدنو
األصمية فحسب؛ كما كانت تمك المجموعات مدفوعة في أغمب األحيان برغبة في "االنتقام"

لالنتياكات والتجاوزات والممارسات القمعية في عيد القذافي .وقد تجرأت تمك الجماعات
المسمحة عمى ارتكاب الجرائم في ظل إفالت تام من العقاب بسبب االنييار التام لممؤسسات

القانونية ولمنظام والمؤسسات األمنية الوطنية في البالد .تنتشر عشرات الميميشيات والجماعات
شبو العسكرية والمتطرفة في جميع أنحاء ليبيا .0ولم ُيفمح المجمس الوطني االنتقالي وال المؤتمر

الوطني العام وال مجمس النواب والحكومات المتعاقبة عمى مدار السنوات األربع الماضية في

إرساء سيادة القانون وبناء مؤسسات فاعمة لمدولة ،وبدالً من ذلك أصبحت "مؤسسات الدولة"

تابعة لمميميشيات والجماعات شبو العسكرية.

ولم تُ ِ
رس الحكومات المتعاقبة التي ُش ّكمت حتى اآلن أية معايير من أجل إنشاء آلية لمتصدي
لظاىرة اإلفالت من العقاب المتفشية في البالد ،وتم ُمنح كل من الفصائل المسمحة وقادة

الجماعات شبو العسكرية مناصب سيادية في و ازرتي الدفاع والداخمية ،مثل المجنة األمنية العميا
لمدفاع عن ليبيا وغرفة ثوار ليبيا والحرس الوطني وفجر ليبيا وعممية الكرامة .وعالوة عمى

ذلك ،فإن القوانين والق اررات التي اعتمدىا المجمس االنتقالي والمؤتمر الوطني العام ومجمس

شجعت عمى إنشاء ىياكل شبو عسكرية ال تخضع لسيطرة الدولة.
النواب منذ عام ّ 5100
ال عمى غياب المساءلة ،كما أن
وكان العفو الصادر عن الحكومة الميبية باإلضافة إلى ذلك دلي ً

السمطات الميبية فشمت في إرساء أي آلية لمعدالة االنتقالية ،ما أفضى بالتالي إلى حرمان

المواطنين الميبيين من سبل االنتصاف عمى الصعيد الوطني .وأدى عجز منظومة العدالة

 خبرغخ تىظح تىزَغ انفصبئم فٍ نُجُب:http://www.ecfr.eu/mena/mappinglibya
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الجنائية الميبية عن إجراء أية تحقيقات وطنية إلى ضعف مؤسسات الدولة وتعزيز اإلفالت من

العقاب بد ًال من ضمان المساءلة.

تُعارض الجماعات المسمحة وشبو العسكرية بصفة رئيسية الحوار الذي تيسره األمم المتحدة،
ألنيا ت سعى لمحفاظ عمى المناطق الخاضعة لسيطرتيا ،ولميروب من احتمال زواليا في حالة

إجراء عممية تدقيق لممؤسسات األمنية ،كما تخشى من آليات المساءلة عن االنتياكات

الجسيمة التي ما فتئت ترتكبيا في جميع أنحاء ليبيا .وأىم الجماعات المعروفة ىي جماعة

حفتر 5التي تقود عممية الكرامة في شرق البالد ،وجماعة صالح بادي التي تقود عممية فجر

ليبيا الثانية ،و"جبية الصمود" في الغرب .وىناك أيضاً القوات العسكرية في الزنتان 2التي

رفضت حكومة الوفاق الوطني المقترحة وقائمة أسماء أعضاء مجمس الرئاسة الجديد وفقًا

لمنسخة الخامسة من اتفاق السالم ا لتي عرضتيا بعثة األمم المتحدة لمدعم في ليبيا في سبتمبر

عام  .5102ورغم التوقيع عمى أحدث اتفاق لمسالم في  01ديسمبر عام  ،25102ال يقبل

بعض الساسة من مجمس النواب والمجمس الوطني العام التنازل عمى المكاسب السياسية التي

وتقمدىم مناصب رفيعة باإلضافة إلى ذلك ،ومن ثم يدعمون
أحرزوىا ويسعون لضمان نفوذىم ّ
الجماعات المسمحة لضمان حمايتيم والحفاظ عمى خططيم السياسية.

 تؼهُذ حفتر ثبنىالء نًجهص انُىاة – إال فٍ حبنخ لجىنه انىفبق انطُبضٍ:https://www.libyaherald.com/2015/10/18/hafter-pledges-loyalty-to-horunless-it-accepts-the-political-accord/

 ججهخ انصًىد ترفط حكىيخ نُىٌ:http://www.libyaobserver.ly/news/steadfastness-front-rejects-leongovernment

انسَتبٌ ترفط حكىيخ نُىٌ انًمترحخ وتكُم انهجىو واالَتمبداد نًجهص انُىاة:http://libyaobserver.ly/news/zintan-rejects-leons-proposed-governmentlashes-out-hor

 األغراف انهُجُخ تىلغ ػهً اتفبق انًصبنحخ وانىفبق انطُبضٍ فٍ انصخُراد ثبنًًهكخ انًغرثُخ، 1دَطًجر : 1
http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3561&ctl=Details&mid=8549&Ite
mID=2099400&language=en-US
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توسع نطاق اإلرهاب واالنتهاكات الجسيمة لمقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون
اإلنساني:
اعتبا ًار من شير مايو عام  ، 5102سقطت مدينة سرت التي تبعد بضعة مئات من الكيمومترات
نصب نفسو حاكمًا عمى المدينة
عن أوروبا تحت السيطرة الكاممة لتنظيم الدولة اإلسالمية الذي ّ
واستخدميا باعتبارىا مركزه الرئيسي في ليبيا .وأطمق دعاة تنظيم الدولة اإلسالمية والموالين لو

حممة من الترويع ضد سكان المدينة ،حيث قوبمت المحاوالت التي جرت مؤخ ًار لمتحرر من
قبضة الجماعة المتطرفة بأعمال عنف ساحقة ،أفضى آخرىا إلى قتل عشرات األشخاص في

منتصف شير أغسطس .وسرت ىي أيضًا المدينة نفسيا التي ُزعم أن تنظيم الدولة اإلسالمية
استخدميا لتنفيذ عمميات اإلعدام العمنية لعدد كبير من المسيحيين األجانب في عام .5102

وبينم ا استمر كل من الخصوم السياسيون والجماعات المسمحة في مماطالتيم التي تعرقل
عممية إبرام اتفاق لمسالم ،منح الفراغ السياسي واألمني المتواصمين الدولة اإلسالمية في ليبيا

طردة في جميع أنحاء البالد ،ولكسب أقاليم إضافية في
فرصة مثالية لبسط نفوذىا بسرعة م ّ

شرق سرت وغربيا وتوطيد وجودىا بشكل كبير بحيث تمكنت من شن عمميات داخل العديد من
المدن الميبية وحوليا ،شاممة بنغازي ومصراتة ودرنة وطرابمس .وكان االستثناء األخير في

يونيو  5102عندما تمكنت عناصر من جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة من
طرد مقاتمي الدولة اإلسالمية من درنة بعد أسابيع من القتال المتبادل.

والسبب وراء ىذا التوسع السريع واضح لمعيان -وال سيما لممجتمع الدولي الذي يبذل جيودًا

لمتوصل إلى حل لموضع في ليبيا -ىو أن تنظيم داعش في ليبيا والجماعات المتطرفة التي

تحجم توسع تمك
عمى غ ارره ال يواجيون بقوة مضادة محمية ُيعتد بيا عمى األرض يمكنيا أن ّ
التنظيمات وتحارب فكرىا المتطرف .وقد أشار مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى ليبيا في
الموجية إلى قادة ليبيا واضحة :ال يوجد
إحاطتو أمام مجمس األمن ما يمي" :إن الرسالة
ّ
ببساطة بديل آخر عن العمل الموحد والجماعي إذا كان لميبيين أن يفمحوا في منع تكرار

الزحف الكارثي لداعش في بمدان مثل سوريا والعراق" .ولنقل ببساطة ،إن الوضع الفعمي عمى
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أرض الواقع أثبت أن الجيات الفاعمة في ليبيا تستث مر أكثر في االقتتال فيما بينيا عمى حساب
توجيو اىتماميا إلى التصدي لمتيديد الذي يثيره التطرف العنيف.

ويكمن جزء من السبب في لجوء الجماعات السياسية المختمفة بشكل متواصل لمفصائل

والميميشيات المسمحة ،األمر الذي أفضى إلى سمسمة متضاعفة من العنف المتصاعد ،وميد

لخم ق بيئة مواتية لتنظيم داعش وميربي المياجرين لمواصمة أفعاليم اإلجرامية ،في ظل حالة
إفالت تام من العقاب .ويوجد عامل آخر ميم ىو شعور أفراد المجتمع الميبي بالحيف والغبن؛

ويستمر اإلفالت من العقاب في تأجيج دوامة العنف واالنتقام .وحيث أن مرتكبي االنتياكات

التي ارتكبت خالل عيد القذافي وأثناء الثورة وبعدىا ،لم يتعرضوا لممساءلة ،بل إن تمك
االنتياكات ازدادت وطأة ،يتعين عمى الضحايا إيجاد قنوات فعالة لجبر الضرر الواقع عمييم.

وبات من السيل عمى داعش أن تنشر دعوتيا ودعايتيا في جميع أرجاء مدن مثل سرت ودرنة

نظ ًار لمفوضى التي استشرت نتيجة الستمرار القتال عمى األرض ،مدعومًا من الساسة ومقترنًا
بغياب المساءلة.

وال يزال الشعب الميبي يرزح تحت نير ىذه اليياكل الموازية التي ما فتئت ترتكب انتياكات

خطيرة لحقوق اإلنسان في ظل إفالت تام من العقاب ،وتفرض قيودًا مشددة عمى الفضاء العام

من خالل استيداف المبادرات التي يطمقيا الفاعمون المدنيون والناشطون الحقوقيون .وتواصل
الجماعات المسمحة من جميع األطراف اقتراف انتياكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،قد يصل

بعضيا إلى حد الجرائم الدولية ،تشمل اليجمات المباشرة والعشوائية ضد المدنيين والبنية

األساسية المدني ة ،وعمميات القتل غير المشروع والتعذيب وسوء المعاممة في مراكز االحتجاز
التي ال تخضع لسمطة القانون واالعتقاالت التعسفية واالختطاف ،وحاالت االختفاء القسري،

والنزوح القسري .وعالوة عمى ذلك ،تقف ليبيا ،ىذه الدولة الغنية بالنفط ،عمى شفا االنييار
االقتصادي مع حالة الخمل الشديد التي تعاني منيا بنيتيا األساسية ،شاممة الرعاية الصحية

ال عن النقص المتضخم في اإلمدادات الغذائية والكيرباء
والمرافق الحيوية األخرى ،فض ً
والضروريات الحيوية األخرى في جميع أنحاء البالد ،وال سيما في شرقيا .ووفقًا لألرقام األخيرة

التي أعمنيا مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا ،مازال  0,1مميون مواطن ليبي في حاجة إلى
الرعاية الصحية األساسية ،في حين يواجو  0,5مميون مواطن صعوبات في الحصول عمى
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الغذاء الضروري .ويوجد في الوقت الراىن عدد يربو عمى  211,111نازح داخل ليبيا .وقد
أخفقت الدولة في ضمان العودة اآلمنة لي ؤالء النازحين ،وفي توفير السكن المالئم ليم ومنع

الغارات العنيفة عمى مخيمات النازحين .وتعرضت البالد عمى مدى السنوات الثالث الماضية،

ليجومين شيريًا في المتوسط ضد مخيمات النازحين في ليبيا .

ويتعرض المدنيون ومؤسسات الدولة واألحزاب المشاركة في الحوار السياسي لمتيديد وليجمات
نارية تعسفية تطمقيا مئات الجماعات المسمحة عبر أرجاء البالد ،حيث أنيا تمكنت من

استقطاب أكثر من  511,111مقاتل تدفع ليم أموا ًال طائمة من الموارد المالية المركزية لمدولة.

ويستشري أيضًا العنف وتنتشر االشتباكات المسمحة التي تستيدف المدنيين والناشطين في

ال عن اليجمات العشوائية الخارجية
مجال حقوق اإلنسان ،والنساء واألطفال واألقميات ،فض ً

والمستمرة عمى البنية األساسية الحيوية ومؤسسات الدولة الرئيسية ،كما تشيد بذلك اليجمات
اليومية عمى المرافق الطبية والمطارات المستخدمة في الطيران المدني والمدارس وحقول النفط.

وترتكب الجماعات المسمحة انتياكات يومية جسيمة ومنيجية لحقوق اإلنسان في غرب ووسط

وشرق البالد في ظل إفالت تام من العقاب .وقد لقي  5,852شخصًا مصرعيم عمى مدار عام

 ،5102واضطر أكثر من  12,111شخص لترك منازليم والعيش في مخيمات النازحين
عبر  52مدينة من المدن الميبية.

عجز نظام القضاء الجنائي الميبي في ظل حكم الجماعات المسمحة:
قُ ّدمت أمام المدعي العام خالل أعوام  5105و  510و 5102مئات الحاالت من االنتياكات

الجسيمة المزعومة ،تضمنت عمميات قتل خارج نطاق القضاء ،واستخدام واسع النطاق لمتعذيب

واالعتقال التعسفي ،ضد عدد من الجماعات المسمحة ،ولكن لم تُتخذ حتى وقتنا ىذا أي تدابير
فعمية نحو محاسبة مرتكبي تمك االنتياكات .وعالوة عمى ذلك ،فإن المحاكم الوطنية الميبية
غير قادرة عمى مقاضاة الجناة الذين ُيزعم بارتكابيم جرائم خطيرة بسبب التيديدات المستمرة

 تمرَر جًؼُخ انرحًخ نألػًبل انخُرَخ ويطبػذاد اإلغبثخ اإلَطبَُخ انًمذو إنً االضتؼراضانذورٌ انشبيم.

72

التي يتمقاىا القضاة والمحامون وأعضاء النيابة العامة عمى يد الجماعات المسمحة .ولم ُيحاسب

أي ٍ
جان ممن ينتمون إلى أي من الجماعات المسمحة المنتشرة عمى األرض عمى
حتى اآلن ُ
ارتكاب انتياكات لحقوق اإلنسان في ليبيا منذ عام .5100
غمبة اإلفالت من العقاب عن االنتياكات الجسيمة في ظل عدم وجود رؤية فعالة من شأنيا

تعزيز المؤسسات األمنية في البالد عزز من استمرار العنف . 1وما لم تُعالج ىذه المسألة
معالجة صحيحة وفعالة ،فإن الحديث عن التعايش السممي ومحاربة التطرف العنيف في بمد ال

ٍ
ٍ
وتتحمل الميميشيات
معنى.
مضمون أو
يؤسس عمى سيادة القانون سيبقى خاليًا من أي
ّ
والجماعات شبو العسكرية المسؤولية 8عن االنتياكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان في كافة

أنحاء ليبيا ،وقد تم ّكن تنظيم داعش من الحصول عمى موطئ لو في العديد من المدن الميبية

نتيجة تمك األفعال ،التي تشمل " اليجمات العشوائية المستمرة ضد المدنيين والمدافعين عن

ال عن الضربات الموجية لمبنية
حقوق اإلنسان والنساء واألطفال واألقميات واألجانب ،فض ً
التحتية الحيوية ومؤسسات الدولة الرئيسية" .وبدون إعادة ىيكمة المؤسسات األمنية وتقديم

مرتكبي انتياكات الحقوق إلى العدالة ،فإن أي محاولة إلحالل السالم في ليبيا لن تؤدي سوى

إلى مزيد من التدىور .وان لم ُيحرز تقدم حقيقي عمى أرض الواقع في توطيد سيادة القانون
والحكم الديمقراطي وضمان الحريات األساسية ،فإن فكرة التوصل إلى حل سممي دائم لألزمة

ستظل حممًا بعيد المنال".

وسعت الميميشيات والجماعات شبو العسكرية باستمرار إلى عرقمة عممية السالم في ليبيا .فقد

مارست عمميات قتل وترويع لممتظاىرين 1في جميع أنحاء ليبيا ،واغتيال لمنشطاء وأعضاء

وتشن ىجمات عمى البنى التحتية
السمطة القضائية ومسؤولي الدولة .وىي ترىب المدنيين
ّ

 -1يركس انمبهرح َري أٌ ظًبٌ انًطبءنخ وإػبدح ثُبء انًؤضطبد األيُُخ هًب انًطبراٌ انىحُذاٌ
نتحمُك انطالو فٍ نُجُب:
u~=|n~w& 1 1 =?/iw.syxic.www//:xtt
 يركس انمبهرح :دوايخ انؼُف فٍ نُجُب َتُجخ غجُؼُخ نإلفالد يٍ انؼمبة:ni=|n~w& 1 1=?/iw.syxic.www//:xtt :
 انُبجىٌ فٍ ثُغبزٌ َحكىٌ ػٍ انصىارَخ وانفىظً أثُبء االحتجبج ػهً خطخ األيى انًتحذح-}yccy|uc-tu||-crivyvic-iu~wxnzy/~uwc/~ut.}ytt|uunctuyu.www//:xtt
trv.cYvcsvQ.txncxc#
1-|n~-r~-nwny~ct-ituct-sxnc
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المدنية والمطارات 01بذريعة حماية ثورة فبراير أو مكافحة اإلرىاب .وتمارس تمك الجماعات
ضغوطًا عمى الساسة في المجمسين من أجل عدم قبول أي اتفاق لمسالم ليس من شأنو تعزيز
مواقفيا والمناصب التي تقمدىا أفرادىا في المؤسسات األمنية وضمانة حصانتيم من أي

محاسبة.

وأعربت بعثة األمم المتحدة لمدعم في ليبيا في تقرير مشترك ليا مع المفوضية السامية لحقوق

اإلنسان صدر في  0نوفمبر عام  005102عن قمقيا العميق إزاء االنتياكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ،مسمطة الضوء عمى الوضع المتردي داخل نظام القضاء

الميبي الذي بات عاج اًز عن التصدي لتمك الجرائم .05وجاء في التقرير ما يمي" :استمر نظام
العدالة في مواجية صعوبات بالغة بسبب استمرار القتال وانعدام األمن .فالمحاكم معطمة في

سرت ودرنة وبنغازي منذ  .5102وعمى الرغم من أن القضاة والمدعين العامين في محكمة

جنوب بنغازي قرروا في  02حزيران/يونيو  5102إعادة تفعيل عمل المحكمة ،فإنو من غير
الواضح ما إذا كان عمميم قد استؤنفت فعال  ...واستمر القضاة ووكالء النيابة ومسؤولو إنفاذ

القانون في مواجية ىجمات عنيفة وتيديدات".

وذكر التقرير أيضًا ما يمي" :بسبب انييار منظومة العدالة الجنائية في أجزاء من البالد ،لم يعد
ىناك سوى وسائل محدودة متاحة أمام الضحايا لمحصول عمى الحماية ووسائل التعويض في
ظل اإلفالت التام من العقاب .وحتى في الحاالت النادرة التي تم فييا تقديم تقارير الشرطة ،لم

تُتخذ أي إجراءات لبدء تحقيقات سريعة ومسيبة وفعالة ومحايدة ومستقمة ولتقديم الجناة إلى

 - 1إضمبغ يروحُخ نُجُخ ،يب أضفر ػٍ لتم ظجبغ كجبر فٍ غراثهص:
- 1 1 1 1
/ytu}/iw.tirct.www//:xtt
|vyetxuituwc=crisu?/ c~r
 ثؼثخ األيى انًتحذح نهذػى فٍ نُجُب ،تمرَر ػٍ حبنخ حمىق اإلَطبٌ فٍ نُجُبَ 16 ،ىفًجر :2015http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16
757&LangID=A
 يذافؼى حمىق اإلَطبٌ انهُجٍُُ فٍ دائرح انهجىو 25 ،يبرش :2015http://www.ohchr.org/ch/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=157
52&LangID=A

74

العدالة .وبحسب عمم البعثة لم تتم إدانة أي من الجناة المنتمين لجماعة مسمحة منذ عام
."5100

ومنذ انتياء الفترة التي يغطييا التقرير المذكور ،تدىورت بشكل مستمر قدرة المنظومة القضائية

الميبية عمى إجراء تحقيقات تتسم بالشفافية والفعالية والمالحقة القضائية عن االنتياكات

الجسيمة لمقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني  ، 0حيث باتت المحاكم في جميع

أنحاء البالد غير قادرة عمى بدء أو تنفيذ اإلجراءات القانونية الالزمة لمالحقة أو مقاضاة

مرتكبي الجرائم بسبب التيديدات المباشرة التي يتعرض ليا القضاة والمحامون وغيرىم من

أعضاء المجتمع القانوني واليجمات الموجية ضدىم .وشممت تمك اليجمات أيضاً مكاتب

النيابة العامة وس اري المحاكم ،مثمما حدث يوم  02ديسمبر عندما تعرض مكتب المدعي العام
في تاجوراء لمتدمير خالل معارك نشبت بين مجموعتين مسمحتين.

ووفقًا لما ورد في تقرير جمعية القضاة الميبيين ،02كان عام  5102واحداً من أسوأ األعوام التي

مرت عمى المجتمع القانوني في ليبيا بعد عام  ،5100حيث استُيدفت األوساط القانونية عمى
يد جميع أطراف النزاع بما فييا الفصائل المسمحة في غرب البالد والقوات التابعة لمحكومة

المعترف بيا دوليًا والجماعات المتطرفة .وتكثفت اليجمات منذ عام  ،5102حيث وردت
عشرات الحاالت الموثقة التي تعرض فييا وكالء النيابة والقضاة لالغتيال والخطف والمعاممة

الالإنسانية ،وغير ذلك من أشكال الترىيب والتيديدات ،األمر الذي أجبر عددًا كبي ًار منيم عمى

الفرار خارج البالد .وأفادت جمعية القضاة الميبيين أيضًا أن  8من أعضاء السمطة القضائية

و محامين لقوا حتفيم خالل الفترة من عام  510وحتى عام  ،5102كان من ضمنيم
الناشطة في مجال حقوق اإلنسان سموى بوقعيقس ، 02التي كانت أيضًا من أبرز األطراف

الفاعمة في المبادرة الوطنية لممصالحة التي بدأت في أغسطس من عام  510باإلضافة إلى

 يمبثهخ يغ يرواٌ انطشبٍَ ،رئُص جًؼُخ انمعبح انهُجٍُُ فٍ . 1 / / انتمرَر انطُىٌ نجًؼُخ انمعبح انهُجٍُُ نؼبو  ، 1ثبنغخ انؼرثُخ ،انًهحك رلى . َجت ػهً نُجُب أٌ تكفم إجراء تحمُك يُبضت ػمت يمتم يحبيُخ ثبرزح ريُب ً ثبنرصبص:https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/06/libya-must-ensure-properinvestigation-after-lawyer-salwa-bugaighis-shot-dead/
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كونيا عضوًا في الييئة التحضيرية المستقمة لمحوار الوطني  .0ووقع أحدث ىجوم موثق يوم

 0ديسمبر عام  ،5102حيث اختُطف السيد خالد عمي قويض ،01عضو مكتب المدعي العام

العام أثناء أدائو ميام وظيفتو في مجمع النيابة العامة في طرابمس ،عمى يد جماعات مسمحة

تحفظت عميو لمدة أربع ساعات ثم أطمقت سراحو.

استمرار االعتداءات عمى المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني
ووسائل اإلعالم:
مازال المدافعون عن حقوق اإلنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني 08المحمية والعاممون في

وسائل اإلعالم 01يواجيون تيديدات خطيرة تطال حياتيم وسالمتيم البدنية ،وما برحوا يمنعون
من القيام بعمميم .وىم محاصرون بين النفي والقتل أو التخمي عن أنشطتيم المينية .وقد فر
العديد منيم خارج البالد حيث يعممون من دول مجاورة في ظل بيئة ىشة لمغاية وغير آمنة،

ويواجيون العديد من الصعوبات االجتماعية واالقتصادية والتيديدات المستمرة حتى في المنفى

ومن عدم القدرة المينية عمى مواصمة العمل مع زمالئيم الذين بقوا داخل البالد يمارسون

عمميم متجنبين لفت األنظار إلييم.

ووفقًا لمركز القاىرة" ،بتاريخ  50نوفمبر  ، 5102أصدر رئيس الييئة العامة لإلعالم والثقافة،
حث فيو األجيزة األمنية عمى "القبض عمى الجواسيس والخونة ومنع أي
عمر القويري بيانًا ّ
حث
وسيمة إعالمية أو منظمة مجتمع مدني ممولة من الخارج أو ليا ارتباطات خارجية ".كما ّ
المواطن الميبي عمى "أخذ زمام المبادرة واقفال دكاكين العمالة وأوكار الجوسسة وطردىم خارج

 انهُئخ انتحعُرَخ نهحىار انىغٍُhttp://ndpc.ly/ar/ : - 1جًؼُخ انمعبح انهُجٍُُ :ثُبٌ صحفٍ ثتبرَخ دَطًجر  ، 1انًهحك .
 نُجُب -انُفٍ أو انًىد :انؼُف واَهُبر انذونخ َتركبٌ خُبراد لهُهخ نهًذافؼٍُ ػٍ حمىق اإلَطبٌ:-|yiyn/|yiyn/unct-}ytt|u-nviysn-~itx/iuwy~/u~/iw.vytx.www//:xttc
iywxtc-xr}n~-|unvu-tuctn-s||ncut-n~t-vy|u~su-tuntx-i-uxy|u
 هُىيٍ راَتص ووتش :انحرة ػهً وضبئم اإلػالو – انصحفُىٌ فٍ دائرح انهجىو فٍ نُجُب:-r~tui-n|yctczri~/}utyn-wni/1 /1 / 1 /iuit/iw.xiw.www//:xttc
{|yiyn-nttns
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ينوه
ليبيا ".ىذا وأصدرت و ازرة الثقافة والمجتمع المدني بدورىا بالغًا بتاريخ  52نوفمبر ّ 5102

عمى جميع المنظمات ومؤسسات ال مجتمع المدني داخل ليبيا عدم حضور أي مؤتمرات
واجتماعات وورش عمل خارج ليبيا إال بعد إعالميا وأخذ الموافقة بذلك".51

المساءلة باعتبارها آلية من آليات الردع لتحقيق السالم في ليبيا:
عجز النظام القضائي الميبي حتى وقتنا ىذا عن ضمان المساءلة الفعالة عمى الصعيد الوطني

في جميع أنحاء البالد عن االنتياكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق اإلنسان ولمقانون اإلنساني.

ال عن أشكال
ويعود ذلك بشكل كبير إلى توجيو اليجمات ضد القضاة والمحامين وغيرىم ،فض ً

التدخ ل األخرى التي تمارسيا الجماعات المسمحة داخل المؤسسات القضائية والتنفيذية
والتشريعية في البالد .وقد جعل تصاعد النزاع المسمح في شرق البالد خالل شير أيار/مايو

من عام  5102وفي غرب البالد خالل شير يوليو من العام نفسو ،واقترانو بضعف مؤسسات

الدولة ،احتماالت تفعيل عممية المحاسبة الوطنية ىدفًا بعيد المنال في الوقت الحالي .وتقع
عمى عاتق كل من الحكومة الميبية والمجتمع الدولي من ثم مسؤولية ضمان المساءلة وكذلك
سيادة القانون فيما يخص الجرائم الدولية المرتكبة في ليبيا من خالل إجراء تحقيقات دولية

واعمال اإلجراءات القانونية الواجبة.

ُبذلت بعض المحاوالت عمى الصعيد الدولي ،وان كانت غير شاممة وال كافية لمتصدي لمسألة
اإلفالت من العقاب عن االنتياكات في ليبيا.
ففي يونيو  ، 5102ناقش مجمس األمن الدولي فرض عقوبات عمى زعماء الفصائل المسمحة

ىدد
والجماعات شبو العسكرية من طرفي النزاع ،ثم تاله االتحاد األوروبي في يوليو حيث ّ

بفرض عقوبات ضد من يفسدون عممية السالم في ليبيا .وسمحت تمك الخطوات لمبمديات

والجيات الفاعمة المحمية في غرب البالد بالعمل معًا ،حيث أُتاحت ليا حي اًز إلبرام اتفاقات

َ - 1ؼرة ائتالف انًُظًبد انهُجُخ نحمىق اإلَطبٌ ػٍ تخىّفه يٍ انًحبوالد انًطتج ّذح نتمُُذ حرَخ
انتؼجُر ،وحرَخ انتجًغ وتكىٍَ انجًؼُبد ػهً َحى غُر يشروع:
http://www.libyanjustice.org/arabic-news/arabic-news/post/220
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لوقف إطالق النار وتبادل المحتجزين .ونظ ًار لمتيديد بالمساءلة الدولية أيضًا إلى حد كبير

وخوفاً من العقوبات التي تستيدف الفصائل الكبرى من بين الجماعات المسمحة في مصراتة

(التي تُعتبر إحدى الفصائل المسمحة األكثر نفوذًا في تشكيل عممية فجر ليبيا التابعة لممؤتمر
الوطني العام) توقفت تمك الفصائل عن معارضة جيود وقف إطالق النار المحمية وأعمنت بد ًال

من ذلك في تموز/يوليو  5102دعميا التفاقات وقف إطالق النار المحمية ومحادثات السالم

بوساطة األمم المتحدة .ومع ذلك ،لم تُتّخذ أ ي خطوات حقيقية لمتابعة التنفيذ الفعمي ألحكام
قرار مجمس األمن رقم  )5102( 5012الذي يجيز تجميد أصول األفراد الذين ُيعتقد أنيم
ارتكبوا انتياكات جسيمة لحقوق اإلنسان في البالد ومنعيم من السفر.

وطمبت المحكمة الجنائية الدولية من مجمس األمن األممي في  5تشرين الثاني/نوفمبر ،5102

خالل جمسة إحاطة مع أعضاء المجمس توفير الموارد الالزمة لمباشرة تحقيق في االنتياكات

استنادًا إلى المعمومات المقدمة من منظمات المجتمع المدني ومعمومات أخرى جمعتيا األمم

المتحدة .وذكر تقرير لممحكمة الجنائية الدولية أن مكتب المدعي العام "ال يزال  ...يشعر
بالقمق كذلك إزاء مواصمة األطراف كافة ،ومنيم الجيش الوطني الميبي وفجر ليبيا،
واإلسالميين ،وداعش ،وحمفاء كل منيم ،والفاعمين الدوليين شن ىجمات تسفر عن سقوط

ضحايا في صفوف المدنيين ،ويبدو أن بعضيا ُيرتكب بشكل عشوائي .ومن بين وسائل اليجوم
الشائعة الضرب ات الجوية ،ونيران أسمحة القناصة ،والقصف" .ومع ذلك ،ال توجد أنشطة دولية

كافية لجمع األدلة ولم تُتخذ إجراءات قانونية رسمية ضد األفراد الذين ارتكبوا أو مازالوا
مستمرين في ارتكاب انتياكات جسيمة لمقانون الدولي في ليبيا.

ستستمر عدم فعالية عممية بناء قدرات المؤسسات القضائية واألمنية الميبية والتعاون التقني

معيا في الوقت الراىن إلى حد كبير إن لم تُتخذ تدابير كافية لضمان المساءلة الجنائية الدولية
ويعتبر إجراء تحقيق دولي مستقل
عن االنتياكات المستمرة التي يرتكبيا أفراد بعينيم في ليبياُ .
وفعال وشفاف أو تحقيقات متعددة في االنتياكات السابقة والحالية مطمبًا ممحًا لمغاية من أجل

توفير قاعدة لعممية مساءلة دولية فعالة .وينبغي ألي تحقيق من ىذا القبيل التحقق من الوقائع،
وتحديد األفراد الذين ارتكبوا والجماعات التي ارتكبت انتياكات جسيمة ،ورسم خطوط سمسمة

واضحة لمقيادة والمسؤولية الفردية عن ىذه الجرائم .وتقوم بعثة التحقيق في االنتياكات التي
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ارتكبت في ليبيا منذ بداية عام  ، 5102والتي تقودىا المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في
األمم المتحدة ،بدور حاسم في توفير المعمومات وتقديم توصيات حول كيفية استخدام ىذه

المعمومات عمى الوجو األمثل من أج ل ضمان اتخاذ المجتمع الدولي تدابير فعالة لممساءلة
تتضمن متابعة إجراءات األمم المتحدة والتحقيقات التي تباشرىا المحكمة الجنائية الدولية ،أو

إحالة بعض من ىذه القضايا إلى محاكم البمدان التي تطبق االختصاص القضائي العالمي.
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