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خلفية

كان قــد التــزم القــادة الليبيــون بمجموعــة مــن التعهــدات خــال المؤتمــرات الدوليــة التــي عُقــدت في 
باريــس فــي 29 مايــو 2018، وباليرمــو فــي 13/12 نوفمبــر 2018، بمــا فــي ذلــك العمــل بشــكل بنــاء مع 
الجهــود التــي تيســرها األمــم المتحــدة. ورحــب أعضــاء مجلــس األمــن بإعــان الممثــل الخــاص لألميــن 
العــام فــي 20 مــارس 2019 بــأن الملتقــى الوطنــي ســيُعقد فــي الفتــرة مــن 14 إلــى 16 أبريــل 2019 

فــي مدينــة غدامــس، فــي ليبيــا1.

وهــو اإلعــان الــذي تــم بعــد اللقــاء الــذي تــم فــي 28 فبرايــر 2019 والــذي كان بدعــوة مــن الممثــل 
الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي ليبيــا وبحضــوره، فــي أبــو ظبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، وقــد حضــر االجتمــاع كل مــن »فائــز الســراج« و»خليفــة حفتــر«. واتفــق الطرفــان خــال 
ــى ســبل  ــا عل ــا اتفق ــات عامــة كم ــة مــن خــال انتخاب ــة االنتقالي ــاء المرحل ــى ضــرورة إنه ــاع عل االجتم

الحفــاظ علــى اســتقرار ليبيــا وتوحيــد مؤسســاته2.
 http://bit.ly/2SlMQOP ،2019 1    موقع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، بيان صحفي ملجلس األمن حول ليبيا، 26 مارس

2    موقع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، غسان سالمة يستضيف اجتامعا بني رئيس املجلس الرئايس فايز الرساج وقائد الجيش الوطني الليبي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 28 
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ــكيات  ــك تش ــدء بتحري ــد والب ــر بالتصعي ــة حفت ــزال خليف ــدأ الجن ــات ب ــابق مقدم ــه ودون س إال أن
عســكرية فــي اتجــاه العاصمــة طرابلــس بدعــوة تحريرهــا مــن الميليشــيات الدينيــة المتطرفــة 
المُســيطرة علــى العاصمــة، وأعلــن فــي 4 أبريــل 2019 عــن بــدء معركــة »طوفــان الكرامــة« لتحريــر 
العاصمــة والتــي وصفهــا بأنهــا ســتنتهي فــي غضــون 72 ســاعة، إال أنهــا بــاءت بالفشــل بعــد مضــي مــا 
يقــرب مــن ثاثــة أشــهر. مخلًفــا وراءه كارثــة إنســانية تســبّب بهــا الهجــوم مــن آالف القتلــى والجرحــى 

فيهــم مدنيــون كذلــك وعشــرات آالف النازحيــن.

ــات مــن مســئولي األمــم المتحــدة )المتحــدث باســم  وفــي 9/8 أبريــل 2019 صــدرت مجموعــة بيان
األميــن العــام لألمــم المتحــدة، الممثــل الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي ليبيــا، ورئيــس بعثــة 
األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا، منســقة الشــؤون اإلنســانية فــي ليبيــا( كلهــا تديــن الهجــوم الجــوي 
الــذي شــنته طائــرة تابعــة للجيــش الوطنــي الليبــي علــى مطــار معيتيقــة، وهــو المطــار الوحيــد العامــل 
فــي العاصمــة المتــاح أمــام المدنييــن. ولذلــك يُشــكل هــذا الهجــوم انتهــاًكا خطيــرًا للقانــون اإلنســاني 

الدولــي الــذي يحظــر االعتــداءات علــى المنشــآت التــي يعــول عليهــا المدنيــون3.

لــم تتمّكــن أي جهــة مُســتقلة عســكرية أو سياســية مــن بســط هــذا القــدر مــن الســيطرة والســيادة 
علــى كافــة األقاليــم. بــل وأيضًــا، كان لــدى الميليشــيات ونخــب الفصائــل فــي ليبيــا، بمــن فيهــم حفتــر، 
مصالــح اقتصاديــة وسياســية مشــتركة فــي إبقــاء الصــراع علــى نــار خفيفــة، وتجنّــب كٍل مــن المحصــات 
الحاســمة فــي ســاحة المعركــة والمحــاوالت الخارجيــة إلنهــاء االقتتــال. كمــا اســتغّلت التشــكيات 

المُســّلحة ببراعــة المصالــح األجنبيــة المتنافســة وغيــر المنسّــقة فــي ليبيــا.

وتجاهلــت تقديــرات حفتــر التــي اعتمدهــا لتنفيــذ هجومــه الواقــع بــأن عــددًا كبيــرًا مــن ميليشــيات 
إقليــم طرابلــس لديهــا حوافــز سياســية واقتصاديــة للدفــاع عــن مناطــق نفوذهــا، علــى عكــس الفــراغ 
األمنــي فــي الجنــوب والديموغرافيــة القبليــة الســائدة فــي الشــرق حيــث حقــق حفتــر نجاحًــا أكبــر. كمــا 
أســاء حفتــر تقديــر ردود فعــل النخــب والميليشــيات فــي مدينــة مصراتــة. فهجــوم حفتــر لــم يراهــن فقط 
علــى عنصــر المفاجــأة، إنمــا كان رهــان علــى أن االنقســامات الداخليــة ســتمنع مصراتــة مــن التوصــل 
إلــى اتفــاق بشــأن رد فعلهــا إزاءه. غيــر أن البعــض اعتبــروا هجومــه المفاجــئ بمثابــة خيانــة، فــي حيــن 
نظــر إليــه البعــض اآلخــر علــى أنــه تهديــد وجــودي. والنتيجــة كانــت تعبئــة شــعبية ضــده علــى نطــاق 

المدينــة بأســرها بــداًل عــن ذلــك4.

 http://bit.ly/30A7g9u ،2019 فرباير
 http://bit.ly/2LWNa5l ،2019 3    موقع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، بيان من املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة يف ليبيا، 8 أبريل

http://bit. ،2019 4    مركز كارنيغي للرشق األوسط، حرب ليبيا املقبلة األبدية: ملاذا ال يكمن الحل يف دعم ميليشيا ضد أخرى، فريدريك ويري، عامد الدين بادي، 12 يونيو
 ly/2SnfMWA



5

األوضاع الميدانية/ العسكرية

»ال حــل عســكري لألزمــة فــي ليبيــا« جملــة لــم تغــب عــن الفاعليــن الدولييــن وبعثــة األمــم المتحــدة 
وحتــى عــن طرفــي النــزاع المســلح أنفســهم منــذ بدايتهــا فــي 4 أبريــل 2019.

ــم  ــتمر الدع ــي العمــل المســلح واس ــا الصــراع ف ــتمر طرف ــة، اس ــة بهــذه الحقيق ــم مــن القناع فالبرغ
لطرفــي الصــراع المحلييــن مــن قبــل األطــراف الدوليــة، بحســب مراقبيــن يهــدف هــذا التعنــت الحالــي 
مــن قبــل طرفــي الصــراع هــو رغبتهــم للوصــول بأكثــر عــدد مــن األوراق لطاولــة المفاوضــات والتــي مــن 

خالهــا ســيتم التأطيــر للــرؤى السياســية عبــر االنتصــارات الميدانيــة المُنجــزة علــى األرض.

تركــزت العمليــات العســكرية والقصــف الجــوي مؤخــرًا علــى محــور المطــار الدولــي، وحاولــت قــوات 
حكومــة الوفــاق الوطنــي مــرارًا الســيطرة علــى المطــار الشاســع والمترامــي األطــراف ولكــن بــاءت كل 
محاوالتــه مــن التقــدم بالفشــل، فبينمــا تُســيطر قــوات حفتــر علــى منطقــة »قصــر بــن غشــير« فــي 
شــرق المطــار الدولــي تســتطيع عبرهــا اســتهداف قــوات حكومــة الوفــاق الوطنــي المكشــوفة فــي محيــط 
المطــار بالمدفعيــة ممــا تســبب بخســائر كبيــرة فــي عــدة محــاوالت فاشــلة. وبســبب اشــتداد المعــارك 
فــي منطقــة وادي الربيــع والكايــخ وقصــر بــن غشــير والعزيزيــة وجهــت بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي 
ليبيــا فــي 7 أبريــل 2019 نــداًء مــن أجــل احتــرام هدنــة إنســانية لمــدة ســاعتين لتأميــن إجــاء الجرحــى 

والمدنييــن مــن قبــل أجهــزة وطواقــم اإلســعاف والطــوارئ والهــال األحمــر الليبــي5. 

واســتمر القصــف الصاروخــي العنيــف طــوال ليلــة 16 أبريــل 2019 علــى حــي أبــو ســليم الســكني ذي 
الكثافــة الســكانية العاليــة فــي طرابلــس والــذي أســفر عــن ســقوط أعــداد كبيــرة مــن القتلــى والجرحــى 

فــي صفــوف المدنييــن6.

ــة  ــأة مدني ــي منش ــس، وه ــي طرابل ــوس ف ــع ريكس ــتهدفت مجم ــة اس ــارة جوي ــاك غ ــك كان هن كذل
تقــع فــي منطقــة مأهولــة بالســكان وقــد اســتخدمها أعضــاء مجلــس النــواب لاجتماعــات. كذلــك وقــع 
هجوميــن علــى ســيارتي إســعاف تقــل طواقــم طبيــة نجــم عــن الحادثيــن مقتــل اثنيــن مــن العامليــن 

ــة آخريــن7. ــن وإصاب الصحيي

ــا علــى مركــز لقــوات »الجيــش الوطنــي الليبــي« فــي  كمــا شــن تنظيــم »الدولــة اإلســامية« هجومً
ــم،  ــت رؤوس معظمه ــم. وقطع ــان للتنظي ــب بي ــخصًا، حس ــرح 16 ش ــل وج ــا فقت ــوب ليبي ــبها بجن س

 http://bit.ly/2GhckI1 ،2019 5    موقع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، نداء عاجل وهام من بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، 7 أبريل

http://bit. ،2019 6    موقع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، املمثل الخاص غسان سالمة: القصف العنيف عىل األحياء السكنية وقتل األبرياء انتهاك صارخ للقوانني الدولية، 17 ابريل
 ly/2NZa7HJ

 http://bit.ly/30BK6Q3 ،2019 7    بعثة األمم املتحدة تستنكر الهجامت األخرية يف طرابلس وتدين حادثة اختطاف عضو املجلس األعىل للدولة، 26 مايو
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ــاص8.  ــرون بالرص ــدم اآلخ وأع

ــة  ــار معيتيق ــس لمط ــى طرابل ــرب عل ــة الح ــد بداي ــتمر من ــوي المس ــف الج ــات القص ــرت عملي واقتص
ــو 2019  الدولــي كان آخرهــا وأكثرهــا إضــرارًا بشــري ومــادي هــو القصــف الــذي تــم فــي يــوم 4 يولي
ــدى  ــررت إح ــا تض ــران كم ــة للطي ــركة األفريقي ــن الش ــن موظفي ــى م ــاع )4( جرح ــى إيق ــذي أدى إل وال

ــة9. ــن الخدم ــا ع ــى خروجه ــا أدى إل ــركة مم ــارات الش طي

وفــي خطــوة تعتبــر ســابقة منــذ بــدء العمليــات العســكرية فــي غــرب ليبيــا، اســتطاعت قــوات حكومــة 
الوفــاق الوطنــي مــن اختــراق دفعــات قــوات »حفتــر« فــي مدينــة »غريــان« والســيطرة الكاملــة علــى 
ــة لقــوات حكومــة  ــة العملياتي ــر مــن الناحي ــرًا كبي ــر هــذا تغيي ــر«، ويُعتب ــوات »حفت ــات ق ــة عملي غرف
الوفــاق، إذ إن مدينــة »غريــان« بموقعهــا االســتراتيجي تربــط »جبــل نفوســة« بطرابلــس وتربــط 
ــا، »غريــان«  مــدن »القريــات« و»مــزدة« التــي تفتــح بدورهــا علــى إقليــم الجفــرة فــي وســط ليبي
ــدار  ــي ت ــات الرئيســية الت ــة العملي ــه غرف ــر« وفي ــوات »حفت ــل خــط اإلمــداد األول لق ــت تمث ــي كان الت
منهــا حــرب طرابلــس. قــد يعتبــر هــذا التطــور فــي الحالــة الميدانيــة ســاح ذو حديــن فقــد حافــز للدفــع 
بالعمليــة السياســية مــن جهــة، وقــد تمثــل إضافــة علــى عوائــق الحــل الســلمي لألزمــة مــن جهــة أخــرى.

ــران التابــع  ــف الطي ــر لغريــان، مثلــت لــه صدمــة قويــة ولطموحاتــه، حيــث كثَّ إن خســارة قــوات حفت
لــه، الغــارات الجويــة علــى معســكرات غريــان ومخــازن الســاح والذخيــرة التــي خلفهــا جنــوده وراءهــم، 
وحــاول الطيــران تســيُّد ســماء المعركــة، وأعلــن فــي 28 يونيــو إســقاط طائــرة مُســيرة، وفــي 4 يوليــو 

إســقاط طائــرة لقــوات الوفــاق ومقتــل طاقمهــا االثنيــن.

محــاواًل بذلــك خلــق دعايــة إعاميــة لرفــع معنويــات قواتــه بعــد »هزيمــة غريــان«، ويظهــر ذلــك جليًــا 
مــن خــال الترويــج النتصــارات وهميــة، مثــل إعــادة الســيطرة علــى غريــان وعلــى منطقتــي صــاح الدين 

والزطارنــة جنوبــي طرابلــس، وهــو مــا نفتــه قــوات الوفــاق10.

األوضاع السياسية

فــي محاولــة للدفــع بالعمليــة السياســية فــي ظــل مراوحــة عســكرية طــرح رئيــس »حكومــة الوفــاق« 
المعتــرف بهــا دوليًــا. »فائــز الســراج« مبــادرة لوضــع »خارطة طريــق« مؤكدًا فــي ذات الوقت اســتمرار 
العمليــات العســكرية للدفــاع عــن العاصمــة طرابلــس ضــد الغــزو حســب وصفــه، وعــرض الســراج نقــاط 

 http://bit.ly/2YU2hA2 ،2019 8    دويتش فيلة، »تنظيم الدولة اإلسالمية« يتبنى هجوما دمويا عىل قوات حفرت يف سبها، 4 مايو

 https://www.facebook.com/MitigaAirport/posts/2874896575860552 ،9    الصفحة الرسمية ملطار معتيقة الدويل

10    االناضول، قفزة حفرت عىل هزمية غريان..حرب دعائية ضد الوفاق )تحليل( فيام تواصل قوات الوفاق معركة قطع اإلمدادات بعدما أصابت قوات حفرت يف القلب وأسقطت جناحها الغريب، 18 
 http://bit.ly/2Y06C3o ،يوليو 2019، مصطفى دالع
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لمبادرتــه تشــمل حــل ســلمي وديمقراطــي ألزمــة ليبيــا وبالتنســيق مــع بعثــة األمــم المتحــدة فــي ليبيــا 
وبــدء العمــل فــورًا علــى قاعــدة دســتورية تفضــي إلــى انتخابــات برلمانيــة ورئاســية قبــل نهايــة العــام 
الجــاري، الســراج كان قــد اســتثنى خليفــة حفتــر مــن مبــادرة خارطــة الطريــق ممــا جعــل مبادرتــه ُأحاديــة 

الجانــب وتبــدوا غيــر ذي فائــدة11.

ــات  ــتمرار العملي ــد اس ــب، وأك ــة الجان ــادرة أحادي ــض المب ــر« برف ــة حفت ــام »خليف ــه ق ــن جانب م
العســكرية حتــى تحريــر العاصمــة مــن المليشــيات واإلرهــاب حســب وصفــه، ومــن خــال مقابلــة صحفيــة 
نــادرة لحفتــر مــع صحيفــة المرصــد، عــرض حفتــر خطتــه بعــد نجاحــه بالســيطرة علــى العاصمــة حيــث 
ــة واضحــة  ــة انتقالي ــا ســتدخل مرحل ــى أن ليبي ــا إل ــر مســار ديمقراطــي الفتً أكــد أن الحــل ســيكون عب
ومنضبطــة المــدة وســيتم عبرهــا حــل كل الميليشــيات وتجميــع أســلحتها وحــل كافــة األجســام المنبثقــة 

عبــر اتفــاق الصخيــرات12.

ــر  ــي مق ــر« ف ــير حفت ــامة« »المش ــان س ــيد »غس ــا الس ــي لليبي ــوث األمم ــه زار المبع ــن جانب م
ــار  ــاق الن ــف إط ــروط وق ــي وش ــق السياس ــل المختن ــبل ح ــاول س ــث تن ــا، حي ــرق ليبي ــي ش ــه ف إقامت
واســتئناف العمليــة السياســية، كمــا التقــى أيضًــا رئيــس البرلمــان وممثلــي البلــدي عــن مدينــة بنغــازي 
ولفيــف مــن النشــطاء واألكاديمييــن وشــيوخ القبائــل لتقريــب وجهــات النظــر والعمــل علــى بلــورة رؤيــة 

سياســية لألزمــة القائمــة13.

وفــي طرابلــس قابلــت المستشــارة السياســية لبعثــة األمــم المتحــدة فــي ليبيــا، الســيدة »ســتيفاني 
ــاول الطرفــان ســبل الحــل السياســي والعــودة للمســار  ــز الســراج« حيــث تن ويليامــز« بالســيد »فائ

الســلمي والحــوار.

كمــا حمّــل المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي، »خليفــة حفتــر« »المســؤولية المباشــرة« 
عــن عــودة تنظيــم »داعــش« لنشــاطه اإلرهابــي، معلنًــا إدانتــه الهجــوم اإلرهابي علــى مدينة ســبها وأنه 

حــذر فــور االعتــداء علــى طرابلــس مــن أن المســتفيد مــن هــذا العــدوان هــو التنظيمــات اإلرهابيــة«14.

إضافــة إلــى أن التحــول فــي ســير المعــارك فــي الفتــرة األخيــرة لصالــح »حكومــة الوفاق« والســيطرة 
علــى مدينــة »غريــان« إحــدى ركائــز الحركــة الميدانيــة لقــوات الجنــرال »خليقــة حفتــر« فــي حربــه 
ــة، حيــث زادت  ــاحة الدولي ــى الس ــي عل ــه السياس ــى وضع ــر هــذا الحــدث عل ــة، أًث ــى العاصمــة الليبي عل
وتيــرة الخطــاب المتعلــق بضــرورة الجلــوس إلــى طاولــة الحــوار وزعزعــة ثقــة الحلفــاء الدولييــن للجنــرال 
»خليفــة حفتــر« مــن قدرتــه علــى إتمــام الســيطرة علــى مدينــة طرابلــس وفًقــا لمــا أعلــن عنــه فــي 

 http://bit.ly/32vf8e8 TRT    11 عريب، الرساج يقرتح مبادرة إلنهاء األزمة الليبية تتضمن إجراء انتخابات هذا العام، 16 يونيو 2019،  

12    املرصد، حوار خاص مع املشري خليفة حفرت : املستجدات وخارطة ما بعد طرابلس، 20 يونيو، 2019، مقابلة مع املشري خليفة حفرت القائد العام للجيش الوطني – حاوره الصحفي عيىس 

 http://bit.ly/2YUqarh عبدالقيوم، 

 http://alwasat.ly/news/libya/248809 ،2019 13    بوابة الوسط، سالمة يصل إىل بنغازي للقاء حفرت، سبها: رمضان كرنفودة، 22 يونيو

 http://alwasat.ly/news/libya/244054 ،2019 14    الوسط، الرئايس يحمل حفرت املسؤولية املبارشة عن عودة »داعش« ويدين الهجوم عىل مركز تدريب يف سبها، 4 مايو
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بدايــة الحــرب علــى العاصمــة15.

وفــي مؤتمــر صحفــي عقــده الممثــل الخــاص لبعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا غســان ســامة 
بمعيــة وزيــر الشــؤون الخارجيــة التونســي خميــس الجيهنــاوي بعــد لقــاء بينهمــا فــي مقــر وزارة الخارجيــة 
ــس، أوضــح ســامة خــال المؤتمــر أن انقســام المجتمــع  بتونــس، حــول آخــر المســتجدات فــي طرابل
ــا فــي مواقــف الــدول داخــل مجلــس األمــن، كمــا أوضــح أن  الدولــي تجــاه الملــف الليبــي يبــدوا متجليً
هنــاك فــي الداخــل الليبــي مــن يعتقــد أن البعثــة طــرف سياســي عليهــا أن تأخــذ موقــف بالكامــل مــع 
هــذا الطــرف أو ذاك. هــذا لــم نقــم بــه ولــن نقــوم بــه، أمــا عــن التدخــات الخارجيــة فــي ليبيــا فأكــد أن 
ــا(. وهنــاك مــن ذهــب ألبعــد  هنــاك مســتويات مــن التدخــل الخارجــي )دبلوماســيًا، سياســيًا، ومعنويً
وقــدم أمــوااًل أو ســاحًا إلــى هــذا الطــرف أو ذاك، فهنــاك 6 إلــى 10 دول حاليًــا تبيــع أو تعطــي أســلحة 
لألطــراف المتنازعــة فــي ليبيــا، رغــم القــرار الواضــح مــن مجلــس األمــن بــأن هــذا يجــب أال يحصــل. كمــا 

أن هنــاك دواًل تُعطــي مشــورات عســكرية مــن خــال خبــراء توفدهــم إلــى ليبيــا16.

األوضاع االقتصادية

يظــل القطــاع االقتصــادي كغيــره مــن القطاعــات تتأثــر بشــكل مباشــر جــراء حالــة االنقســام السياســي 
ــة فــي البــاد  ــة االنقســام فــي المؤسســات المالي والمواجهــات  العســكرية، وقــد انعكــس اســتمرار حال
بالتأثيــر ســلبًا علــى ترتيبــات اإلنفــاق العــام،  ودور األجهــزة الرقابيــة، كمــا ســاهم فــي النقــص المطــرد 

للســيولة النقديــة فــي البنــوك.

ــف  ــس لقذائ ــي طرابل ــار ف ــق المط ــي طري ــط ف ــويق النف ــة لتس ــركة البريق ــازن ش ــت مخ ــا تعرض كم
عشــوائية فــي 16 يونيــو 2019،  وفــي 18 يونيــو 2019، تعــرض مخــزن »شــركة مليتــه« فــي ضاحيــة 

»تاجــوراء« شــرقي العاصمــة لقصــف جــوي.

ــة  ــي مقابل ــح ف ــة صال ــيد عقيل ــرق الس ــي طب ــي ف ــان الليب ــس البرلم ــر رئي ــر عب ــب آخ ــن جان ــذا وم ه
تليفزيونيــة بــأن عوائــد النفــط الليبــي هــي رهينــة للمركزيــة فــي طرابلــس وأن الجماعــات اإلرهابيــة 
والمليشــياوية تســتفيد مــن هــذه العائــدات بشــكل غيــر قانونــي، ملوحًــا فــي نفــس الوقــت باحتماليــة 
تعطيــل الصناعــة النفطيــة للضغــط علــى هــذه المجموعــات المليشــياوية حســب وصفــه، تصريــح الســيد 
ــة للنفــط« مــن الدعــوات  ــه ردة فعــل مباشــرة، حيــث حــذر رئيــس »المؤسســة الوطني ــة كانــت ل عقيل
إلقفــال الصناعــة النفطيــة ومــن مغبــة توريــط الثــروة  الوطنيــة فــي الصراعــات السياســية أو اســتعمالها 

 http://bit.ly/2XRmbKJ 15    القدس العريب، ليبيا: »الوفاق« تسيطر عىل مدينة غريان مقر عمليات حفرت، 26 يونيو 2019،  

16    موقع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، غسان سالمة يف مؤمتر صحفي بتونس: البعثة تسعى للتوصل إىل وقف العمليات العسكرية بالكامل، واملجتمع الدويل بات يدرك الوضع ميدانياً، 14 
 http://bit.ly/2XLvh0t ،2019 يونيو



9

كوســيلة ضغــط سياســي علــى أطــراف وخصــوم محتمليــن مؤكــدًا ضــرورة اســتقالية القطــاع النفطــي 
فــي البــاد. 

فــي ســياق متصــل شــرعت »المؤسســة الوطنيــة للنفــط« بتقديــم عريضــة شــكوى  للنائــب العــام ضــد 
عضــو البرلمــان الليبــي فــي طبــرق الســيد »علــي التكبالــي« لتحريضــه بتعطيــل الصناعــة النفطيــة 

علــى حــد  وصفهــا.

وبالرغــم مــن االســتقرار فــي الصناعــة النفطيــة فــي ليبيــا والــذي بلــغ قيمــة عائداتــه 2.3 مليــار دوالر 
لشــهر مايــو 2019، إال أن  التقاريــر عــن االقتصــاد المــوازي والتهريــب وغســيل األمــوال تبــدوا مســتمرة 

فــي طــول البــاد وعرضهــا، األمــر الــذي يؤثــر ســلبًا فــي اســتقرار قيمــة العملــة المحليــة.

تقاريــر أخــرى مُقلقــة وردت تباعًــا عــن محــاوالت حثيثــة لعمليــات بيــع غيــر قانونــي للنفــط فــي شــرق 
ليبيــا عبــر الســلطات الموازيــة  ومــن خــال عقــود لشــركات مقرهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبســعر 

)55$( للبرميــل وهــذا ســعر أقــل مــن التســعيرة الدوليــة.

الوضع اإلنساني

تســتمر معانــاة أهالــي مدينــة »غــات« الحدوديــة فــي جنوبــي غــرب ليبيــا جــراء الســيول والتــي جرفــت 
ــر 4 آالف  ــا اضط ــة. مم ــراض واألوبئ ــار األم ــن انتش ــاوف م ــد المخ ــة وتزاي ــكنية بالمدين ــاء س ــدة أحي ع
شــخصًا للنــزوح لمناطــق أكثــر ارتفاعًــا فــي ضواحــي المدينــة، وأعلنــت كا الحكومتيــن بأنهــا رصــدت 
ــات  ــهيل منظم ــاعدات بتس ــن المس ــير م ــزء يس ــل ج ــل بالفع ــد وص ــن وق ــة للمتضرري ــاعدات عاجل مس

إغاثيــة أهليــة ومحليــة.

ــل وصــول  بالرغــم مــن المســاعدات التــي رصــدت مــن الحكومتيــن فــي شــرق وغــرب ليبيــا لكــن مثَّ
ــا فــي ظــل التجــاذب العســكري والحالــة األمنيــة المزريــة. ــا حقيقيً المعونــات تحديً

ــا غســان ســامة، علــى رأس وفــد  وقــد زار الممثــل الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي ليبي
مــن مختلــف وكاالت األمــم المتحــدة، المدينــة التــي تضــررت جــراء الفيضانــات المدمــرة، وذلــك بغــرض 

تقييــم االحتياجــات اإلنســانية17.

ــزاع الليبــي ممــا أدى لمقتــل  أمــا فــي جنــوب طرابلــس فتســتمر العمليــات العدائيــة بيــن طرفــي الن
العديــد مــن المدنييــن والمقاتليــن، بحســب منظمــة الصحــة العالميــة وصــل إجمالــي عــدد القتلــى إلــى 
ــتمر  ــا يس ــا، كم ــم )294 ( مدنيً ــا بينه ــن و)5752 ( جريحً ــن المدنيي ــى م ــم )106( قتل )1093 ( بينه

17   موقع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، غسان سالمة يزور »غات« عىل رأس وفد من مختلف وكاالت األمم املتحدة لالطالع عىل األوضاع اإلنسانية ومتابعة أعامل اإلغاثة، 13 يزنيو 2019،   
 http://tiny.cc/n2ls9y
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ــروا مــن مناطقهــم الواقعــة بمناطــق  ــازح ومهجــر ف توقــف 12 ألــف طالــب عــن الدراســة و100 ألــف ن
النــزاع والتوتــر وتزايــدت أيضًــا معــدالت الجريمــة داخــل العاصمــة طرابلــس بنســب ملحوظــة، باإلضافــة 

للقبــض العشــوائي نظــرًا للتــردي الكبيــر فــي الحالــة األمنيــة18.

ــر  ــى إث ــة عل ــي المدين ــي ف ــور األمن ــة التده ــتمر حال ــا تس ــرب ليبي ــوب غ ــى جن ــرزق” أقص ــي “م وف
ــر 2011، فحــوادث االســتهداف العشــوائي والقتــل  ــذ فبراي ــة من ــة بيــن ســكان المدين حساســيات أهلي
ــاة وحفــظ األمــن. ــة فــي ضبــط الجن ــزال مســتمرة مــع فشــل جهــود األجهــزة األمني ــة الت علــى الهوي

وشــهدت العاصمــة طرابلــس جريمــة بشــعة وهــي قصــف مركــز احتجــاز المُهاجريــن بضاحيــة 
“تاجــوراء” والــذي أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن )44( مهاجــرًا وإصابــة )130( جريحًــا وتدَّعــي حكومــة 

ــة19. ــارة الجوي ــذه الغ ــت به ــن قام ــي م ــر ه ــة حفت ــوات خليف ــاق أن ق الوف

أوضاع المُدافعين عن حقوق اإلنسان

فــي ظــل الوضــع المتــردي لحقــوق اإلنســان فــي ليبيــا، ومــا تمــر بــه مــن حــروب واختطافــات وترويــع 
وتعذيــب ومُصــادرة حُريــة الــرأي  والتعبيــر فــي وقــت تتقــدم فيــه األمــم نحــو مجتمعــات أكثــر احترامًــا 

لآلخــر ورأيــه، يســأل الليبيــون أيــن هــم مــن ذلــك؟

ــاء  ــات االختطــاف واالختف ــي عملي ــادة ف ــادة ح ــجلت زي ــس، سُ ــي طرابل ــي ف ــزاع الحال ــة الن ــذ بداي من
واالعتقــاالت التعســفية، حيــث كان مــا ال يقــل عــن ســبعة مســؤولين وموظفيــن ضحيــة لاعتقــال 
التعســفي أو االختطــاف فــي شــرق ليبيــا وغربهــا، واليــزال مصيــر جميــع هــؤالء الضحايــا مجهــواًل، وقــد 

ــة20. ــوا فــي ظــروف مماثل ــد اختف يكــون آخــرون ق

وأدانــت بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا حادثــة اختطــاف عضــو المجلــس األعلــى للدولــة مــن 
حــي قصــر بــن غشــير فــي طرابلــس21. 

واختطفــت مجموعــة مســلحة صبــاح األربعــاء 17 يوليــو 2019، النائبــة بمجلــس النــواب الليبــي ســهام 
ــراد األســرة، فقــد  ــا ألف ــا. ووفًق ــة بنغــازي شــرقي ليبي ــك بعــد اقتحــام منزلهــا فــي مدين ســرقيوة، و ذل
ــة  ــواء 106«، والمعروف ــى »الل ــيا تدع ــن ميليش ــلحين م ــن ومس ــال ملثمي ــرة رج ــن عش ــر م ــل أكث وص

 https://twitter.com/WHOLIBYA/status/1150805024878026752 ،2019 18    حساب منظمة الصحة العاملية الرسمي عىل تويرت، 15 يوليو

19   موقع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، بعثة األمم املتحدة تدين بأشد العبارات االعتداء عىل مركز إيواء املهاجرين ووقوع عرشات الضحايا، وتطالب املجتمع الدويل بإدانته، 3 يوليو 2019،		

 http://bit.ly/2XS5mnV

http:// ،2019 20    بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا تعرب عن قلقها العميق إزاء تزايد حاالت االختطاف واالحتجاز التعسفي وحاالت االختفاء القرسي منذ اندالع القتال يف طرابلس، 8 مايو

 bit.ly/2Y9ANcA

 http://bit.ly/30BK6Q3 ،2019 21    بعثة األمم املتحدة تستنكر الهجامت األخرية يف طرابلس وتدين حادثة اختطاف عضو املجلس األعىل للدولة، 26 مايو
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ــا باســم »أوليــاء الــدم« إلــى منــزل ســرقيوة حوالــي الســاعة 2 مــن صبــاح يــوم األربعــاء وأطلقــوا  أيضً
النــار علــى زوجهــا فــي ســاقيه وضربــوا أحــد أبنائهــا. اللــذان دخــا المستشــفى لتلقــي العــاج، وأثنــاء 
 مغادرتهــم للمنــزل، قامــوا بــرش كتابــات علــى الجــدران تحذيــر باللغــة العربيــة: »الجيــش خــط أحمــر«

و فــي بيــان لــه أعــرب المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي، المعتــرف بــه دوليــا، عــن بالــغ القلــق 
إلختطــاف ممثلــة النــواب “ســرقيوة” واإلعتــداء علــى زوجهــا واقتيادهــا إلــى جهــة مجهولــة. كمــا أعربــت 
البعثــة األمميــة للدعــم فــي ليبيــا فــي بيــان لهــا يــوم الخميــس عــن قلقهــا البالــغ إزاء التقاريــر اإلعاميــة 
المتعلقــة باختطــاف النائبــة ســهام ســرقيوة، وإصابــة زوجهــا22. واشــتهرت ســرقيوة بانتقادهــا لخليفــة 
حفتــر قائــد قــوات شــرق ليبيــا وهجومــه علــى طرابلــس، وكانــت تدعــو إلــى تبنــي حــل سياســي لألزمــة 

الليبيــة.23

كمــا أن هنــاك العديــد مــن المنظمــات المحليــة التــي تحــاول رصــد االنتهــاكات الحاصلــة فــي البــاد، 
وحــث الســلطات علــى التقيــد باحتــرام حقــوق اإلنســان ودفــع مرتكبــي  الجرائــم إلــى العقــاب والدفــاع عــن 
المســتضعفين، بمتابعــة حثيثــة مــن المجتمــع الدولــي ومنظمــات دوليــة معنيــة بحقــوق اإلنســان  إليقاف 
ــر أن كل هــذه اإلجــراءات والدعــوات الصــادرة بالخصــوص ال تجــد  ــاة، غي ــد مــن معان ــه البل ــا يمــر ب م
اســتجابة ســريعة مــع انتشــار  عصابــات مُســلحة اعتــادت حالــة اإلفــات مــن العقــاب، هــذه االنتهــاكات 
نراهــا اليــوم مــن جانبــي الصــراع وقــد اســتهدفت خاصــة المدنييــن ومســت حياتهــم بصفــة ملموســة .

حُرية التعبير واإلنترنت

بعــد وصــول حكومــة فائــز الســراج إلــى الحكــم، عرفــت ظــروف عمــل الصحفييــن األجانــب فــي ليبيــا 
ــي ردّة  ــن ف ــر، حــول اســتعباد المُهاجري ــي نوفمب ــر ســي.إن.إن، ف ــث تقري ــرًا. وتســبّب ب ــا كبي تراجعً
فعــل مبالــغ فيهــا مــن قِبــل الســلطات، وفــي تزايــد خطــورة االنتهــاكات علــى حُريــة الصحافــة. أصبــح 
ــل  ــن، وتعم ــلين المحليي ــب والمراس ــن األجان ــبة للصحفيي ــتحيلة بالنس ــة مُس ــا مُهم ــي ليبي ــل ف العم
ــارس 2016  ــذ 30 م ــت من ــن وفرض ــل الصحفيي ــع عم ــه لمن ــن تخيّل ــكل ال يمك ــة بش ــلطات الليبي الس
ــاة الصحفييــن فــي خطــر، فمنعــت إدارة  حزمــة مــن اإلجــراءات الجديــدة فــي طرابلــس التــي تضــع حي
ــراءات  ــع إج ــى وض ــل عل ــوى العم ــة بدع ــام األجنبي ــائل اإلع ــلي وس ــادات مراس ــي اعتم ــام الخارج اإلع
جديــدة، وحســب األمــر الصــادر، فإنّــه يســتوجب علــى الصحفييــن لبــس صِدريــة الصحافــة التــي تحمــل 

شــعار إدارة اإلعــام الخارجــي، وأن تُســّلم الميكروفونــات إلــى اإلدارة لـ”مراقبتهــا”.

ــن،  ــون الصحفيي ــرات يرافق ــن المخاب ــم م ــرون أنه ــا يُق ــي أن أعوانً ــل ف ــة تتمث ــرى جلي ــة أخ حقيق

 https://bit.ly/2YliMbi  ،22    موقع النهار مقال بعنوان مسلحون خطفوا النائبة سهام رسقيوة من منزلها يف بنغازي

https://bit.ly/2JK7aqf  ،»23    موقع العريب مقال بعنوان مجلس النواب الليبي يحمل حفرت مسؤولية اختطاف النائبة »رسقيوة
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ويُتابعــون كل تحركاتهــم ويدونــون كل تحركاتهــم24.

ويظــل عمــل الصحفييــن فــي محــاور جنــوب طرابلــس عمــًا يتخللــه الكثيــر مــن المخاطــر الميدانيــة، 
ــة تغطيتهــم لألحــداث،  بعــض الصحفييــن قضــوا نحبهــم  والبعــض اآلخــر أصيــب بجــراح خــال محاول
مصــور األسوشــيتد بــرس ُقتــل جــراء قذيفــة عشــوائية فــي ينايــر 2019 و مصــور وكالــة رويتــرز هانــي 
ــال  ــيباني لاعتق ــد الش ــه محم ــرج وزميل ــد الق ــن محم ــرض الصحفيي ــا تع ــو 2019، كم ــي ماي ــارة ف عم

واإلخفــاء  القســري وأفــرج عنهمــا بعــد مــدة25.

وقــد عُــرض علــى بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا مــا ال يقــل عــن 23 حالة مــن حــاالت التهديد 
والتخويــف والعنــف ضــد الصحفييــن منــذ عــام 2018، حيــث يواجــه الصحفيــون مضايقــات متكــررة، بمــا 
فــي ذلــك رفــض إصــدار البطاقــات الصحفيــة أو االعتــراف بهــا ورفــض منــح تأشــيرات الدخــول واتهامــات 
ــون للضــرب  ــف، ومــن المأســاوي أن يتعــرض الصحفي ــل أو العن ــدات بالقت ــز وتهدي بالتجســس والتميي

واالعتقــال واالحتجــاز دون تهمــة واالختطــاف والقتــل أثنــاء تأديتهــم لواجبهــم فــي ليبيــا.

ومنــذ بــدء عــام 2019، عُرضــت علــى البعثــة حالتــان مــن حــاالت القتــل غيــر المشــروع وأكثــر مــن 10 
حــاالت اعتقــال واحتجــاز تعســفيين، واليــزال اثنــان مــن الصحفييــن التونســيين مفقودَيــن فــي شــرق 
البــاد وذلــك منــذ عــام 2014، كمــا عُــرض علــى البعثــة أيضًــا ثــاث حــاالت تخويــف وتهديــدات، بمــا 

فــي ذلــك تهديــدات ضــد صحفيــات26.

ــو  ــرار 2 ماي ــا األح ــاة ليبي ــي قن ــان ف ــيباني العام ــد الش ــرج ومحم ــد الق ــان محم ــال الصحفي ــم ُاعتق ت
2019، مــن طــرف قــوات »الكاينيــات« التابعــة لجيــش الجنــرال »خليفــة حفتــر« وقــد كانــا يغطيــان 
ــة  ــاة التليفزيوني ــح القن ــة »الســعيدية« لصال ــي منطق ــس ف ــوب العاصمــة طرابل ــي جن المواجهــات ف
الخاصــة »ليبيــا األحــرار«27. هــذا وقــد تــم اإلفــراج عنهمــا فــي 24 مايــو 2019 بعــد أكثــر مــن 20 يومًــا 

مــن إلقــاء القبــض عليهمــا28. 

وكانــت حكومــة الوفــاق الوطنــي والمعتــرف بهــا مــن المجموعــة الدوليــة، أصــدرت قــرارًا بتاريــخ 7 
مايــو 2018 تحــت عــدد 555 يحــدّد إجــراءات بعــث جهــاز جديــد لمكافحــة الجريمــة المنظمــة واإلرهــاب، 
ــب  ــاز وتعذي ــف واحتج ــة بخط ــردع« المتهم ــيا »ال ــّل ميليش ــه 13 بح ــي مادت ــرار ف ــص الق ــي ن ويقض
العديــد مــن الصحفييــن وتخريــب مقــر قنــاة النبــأ فــي مناســبتين، وإدمــاج أعضــاء الميليشــيا فــي هــذه 
الوحــدة الجديــدة التــي ســتحمل نفــس االســم!، كمــا تُعطــي المــادة 4 مــن هــذا األمــر صاحيــات لعناصر 
ــة التــي تمكنهــا مــن اعتــراض كل المعلومــات  هــذه القــوّة األمنيــة باســتعمال وســائل الرقابــة التقني

 https://rsf.org/ar/news/-73 ،24    مراسلون بال حدود، 10 يُولُْيو 2018 ليبيا - االجراءات الجديدة التي فرضتها طرابلس تضع حياة الصحفيني يف خطر

 https://rsf.org/ar/news/-152 ،2019 25    مراسلون بال حدود، ليبيا : اعتقال صحفيان، مراسلون بال حدود تطالب بإطالق رساحهام فورا ودون رشوط، 3 مايو

http://bit. ،2019 26    موقع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، فيام يحتفل العامل باليوم العاملي لحرية الصحافة، الصحفيون الليبيون يواجهون تهديدات متزايدة وأعامل عنف، 3 مايو
 ly/2GiNpDY

 https://rsf.org/ar/news/-152 ،27    مراسلون بال حدود، 3 َمايُو 2019 ليبيا : اعتقال صحفيان، مراسلون بال حدود تطالب بإطالق رساحهام فورا ودون رشوط

 https://rsf.org/ar/news/-157 ،28    27 َمايُو 2019، مراسلون بال حدود تعرب عن ارتياحها لالفراج عن الصحفيني الليبيني
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التــي مــن شــأنها »المســاس بأمــن البــاد والعبــث بالســلم االجتماعــي واألمــن القومــي« علــى شــبكات 
التواصــل االجتماعــي أو عبــر وســائل التواصــل التقليديــة، وحســب شــهود عيــان فلقــد اختطفــت ميليشــيا 
ــن الســابقيْن ســليمان قشــوط ومحمــد اليعقوبــي وهمــا  ــل الماضــي الصحفييْ ــردع«، فــي 29 أبري »ال

منّظمــا »جائــزة ســبتيموس« التــي تكــرم ســنويًا صحفييــن ووســائل إعــام وفنانيــن ليبييــن29. 

ــن  ــق وتخوي ــات تضيي ــن لحم ــطاء والصحفيي ــن النش ــد م ــرض العدي ــد تع ــا فق ــرق ليبي ــي ش ــا ف أم
فقــط لوقوفهــم ضــد الهجــوم علــى العاصمــة طرابلــس، وفــي 19 أبريــل 2019 قــام الناشــط الحقوقــي 
أحمــد خليــل بنشــر فيديــو علــى حســابه علــى فيســبوك30 يعلــن فيــه انتقــاده لحفتــر بســبب الحــرب علــى 
طرابلــس وقتــل الليبييــن لبعضهــم البعــض، إال أنــه واجــه حملــة تشــهير وتخويــن قويــة للغايــة مــن 

الصفحــات والحســابات المناصــرة لخليفــة حفتــر31 وصلــت لحــد إهــدار الــدم. 

التوصيات

• ضــرورة العمــل علــى مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى االســتقرار والمصالحــة الوطنيــة وحمايــة 	
حقــوق اإلنســان. 

• أن تتوقــف جميــع أطــراف النــزاع فــي ليبيــا فــورًا عــن األعمــال القتاليــة والعنــف، وتضــع حــدًا 	
ــن  ــى المدنيي ــات عل ــك الهجم ــي ذل ــا ف ــاني  بم ــي اإلنس ــون الدول ــاكات القان ــى وانته للفوض
والمُهاجريــن الذيــن اســتهدفتهم الهجمــات عــدة مــرات، ويبــدأ الجميــع فــي العمليــة 
السياســية فــي  أقــرب وقــت ممكــن، والعمــل علــى إحيــاء الملتقــى الوطنــي الجامــع والتهيئــة 

النتخابــات ديمقراطيــة.  

• العمل على تشجيع المبادرات الليبية المختلفة إلحداث انفراجة في الحوار.	

• العمل على توحيد الموقف الدولي والذي أصبح يمثل عثرة أمام التهدئة في ليبيا.	

• ــة 	 ــوق اإلنســان للعمــل بحري ــم ومســاعد لمنظمــات حق ــي ومجتمعــي مائ ــاخ قانون ــر من توفي
ــة.   ــة والدولي ــع المنظمــات  اإلقليمي ــا وتواصلهــا م ــان داخــل ليبي وأم

• ضمــان احتــرام الحــق فــي الحيــاة والحُريــات العامــة والحقــوق الفرديــة وتوفيــر األمــان للجميــع 	
فــي ليبيــا، وضمــان المعاملــة اإلنســانية لجميــع  األشــخاص المحتجزيــن ووضــع مراكــز االحتجــاز 

واإليــواء تحــت اإلشــراف القضائــي، بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة للعمــل. 

 https://rsf.org/ar/news/-53 ،29    15 َمايُو 2018 - تحديث 16 َمايُو 2018 ليبيا: القرار عدد 555، تفويض للميليشيات التي تعادي حرية الصحافة

 http://bit.ly/2Sl5BBI ،2019 30    حساب الناشط الحقوقي أحمد خليل فيسبوك، فيديو يعلن عن موقفه الناقد للهجوم املسلح عىل طرابلس من قبل قوات حفرت، 19 أبريل

http://bit.ly/2O2HBoo ،2019 31    صفحة ليبيا الكرامة فيسبوك، منشور يدعو إىل تطهري بنغازي من أمثال الناشط أحمد خليل، 22 أبريل
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• وضــع خطــة عاجلــة إنســانية لمســاعدة المتضرريــن وعــودة النازحيــن والمُهجَّريــن بالتعــاون 	
مــع المنظمــات الدوليــة التــي تعمــل فــي هــذا  المجــال.

• العمــل علــى ضبــط األداء اإلعامــي الليبــي والحــد مــن دعــوات الحــض علــى الكراهيــة والعنــف، 	
وإرســال رســائل تهدئــة وقبــول الحــوار.

• أمنهــم وســامتهم 	 الليبييــن ووضــع ضمانــات بخصــوص  النشــطاء  العمــل علــى دعــم 
اإلنســان.  حقــوق  ومنظمــات  أنشــطة  وكذلــك  الشــخصية، 

• العمــل علــى توفيــر الحمايــة للصحفييــن والناشــطين والحقوقييــن وتوفيــر منــاخ مائــم للقيــام 	
بعملهــم فــي ظــل الظــروف اإلنســانية الصعبــة  والفوضــى التــي تعانــي منهــا ليبيــا منــذ فتــرة 

مــن الزمــن. 

• ــخ 	 ــرار 555 الصــادر بتاري ــاء الق ــى إلغ ــة اإلنترنــت والعمــل عل وقــف اإلجــراءات الخاصــة بمراقب
ــا الــذي أعطــى صاحيــات  07 مايــو 2018 والصــادر مــن حكومــة الوفــاق  المعتــرف بهــا دوليً
واســعة لبعــض عناصــر القــوّة األمنيــة باســتعمال وســائل الرقابــة التقنيــة التــي تمكنهــا مــن 
اعتــراض كل المعلومــات ومراقبــة ومســاءلة مســتخدمي اإلنترنــت علــى كتاباتهــم علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، والعمــل مــع الــدول  المُصــدِّرة للبرامــج واألجهــزة التقنيــة علــى عــدم بيع 
أو تصديــر البرامــج أو األجهــزة للميليشــيات المســلحة فــي ليبيــا أو ألطــراف أخــرى  تتمكــن مــن 

إيصالهــا لتلــك الميليشــيات. 

• ــكرية، 	 ــة، والعس ــة األمني ــل المؤسس ــددة داخ ــارات المتش ــل التي ــن توغ ــد م ــى الح ــل عل العم
ــا ســواء  ــة فــي كامــل أرجــاء ليبي ــارات داخــل المؤسســات األمني ــك التي خاصــة بعــد انتشــار تل

ــاذ. ــة اإلنق ــك حكوم ــاق، وكذل ــة الوف ــي وحكوم ــس الرئاس ــة، أو المجل ــة المؤقت الحكوم

• وضــع خطــة لتحقيــق المُصالحــة الوطنيــة علــى أســاس الحــوار، التوافــق، والمســاواة التامة بين 	
جميــع الليبييــن، بمــا فــي ذلــك النســاء واألقليــات  العرقيــة والدينيــة وغيرهــا مــن األقليــات، مــع 
التعــاون بشــكل وثيــق مــع بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا ومفوضيــة األمــم المتحــدة 

 الســامية لحقــوق اإلنســان، بمــا يحافــظ علــى الوحــدة العرقيــة والوطنيــة. 

• العمــل علــى الوصــول للمصالحــة الوطنيــة الشــاملة مــن خــال مســار ناجــع للعدالــة االنتقاليــة 	
يضمــن مســاءلة جميــع األطــراف المســؤولة عــن  انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 
والقانــون الدولــي اإلنســاني وانتهــاكات حقــوق اإلنســان وفقــًا للمعاييــر الدوليــة، وإدراج 

ضمانــات  عــدم التكــرار ووضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب. 

• ــى 	 ــل عل ــكرية والعم ــة والعس ــات األمني ــاء المؤسس ــادة بن ــفافة إلع ــددة وش ــات مح ــي آلي تبن
احتــواء المؤسســات البديلــة مــن التشــكيات المســلحة المؤمنــة بالدولــة ومؤسســاتها، كذلــك 
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ــي  ــش نظام ــب المســلحة تحــت جي ــج الميليشــيات والكتائ ــة دم ــر محــددة لعملي ــع معايي وض
وطنــي.

• العمــل علــى دعــم األنشــطة الثقافيــة والمجتمعيــة ذات الطابــع المدنــي، ســواء ثقافيــة، أو فنية، 	
أو حقوقيــة، كذلــك التركيــر علــى قطــاع بعــث المشــاريع لقطــاع الشــباب فــي ليبيــا لتنميــة روح 

االبتكار.

• العمل على القضاء على كافة األجهزة الموازية داخل المؤسسات الليبية.	

• العمــل علــى ضمــان اســتقال صناعــة النفــط وإيقــاف أي محــاوالت للعمــل بطريقــة غيــر شــرعية 	
مــن خــال تســليط عقوبــات علــى كل مــن  يتعــدى أو يتعــاون أو يتعامــل بالتصــرف فــي ملكيــة 

الشــعب والدولــة الليبيــة ككل. 
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  الديمقراطي وحقوق االنسان مركز دعم التحولصدارات ا

  إدماج ثقافة حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي في المجال السياسي: بين خصوصية السياق ورقة بحثية بعنوان

 )وأهمية الرهانات )ليبيا

  إدماج ثقافة حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي في المجال السياسي: بين خصوصية السياق ورقة بحثية بعنوان

 )وأهمية الرهانات )تونس

  تاريخ ال ينتهي من الصدام مع السلطة التنفيذيةورقة بحثية بعنوان استقالل القضاء في مصر .. 

 ورقة بحثية بعنوان شرق ليبيا: الدولة المدنية بين مطرقة العسكر وسندان التشدد الديني. 

 لمجتمع المدني في ليبياورقة بحثية بعنوان تشريعات ا 

 ورقة بحثية بعنوان تعليق مركز دعم على مشروع قانون تنظيم المجتمع المدني في ليبيا 

 باري...العودة إلى زمن المبايعةالمسار إج 2018االنتخابات الرئاسية -ورقة بحثية بعنوان مصر 

 ورقة بحثية بعنوان الحبس االحتياطي في مصر إجراء أم عقوبة 

  اإلنسان واالنتقال الديمقراطي في التقرير السنوي األول حول تطور السياسات و التشريعات المتعلقة بحقوق

 مصر، تونس وليبيا

 ِدراسة حول الدستور وحقوق اإلنسان في بلدان الثورات العً  ربية )تونس، مصر وليبيا( نموذجا 

 ة في قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب ورقة بحثية بعنوان قراء

 المصالح

  اتونس وليبي-دليل إرشادي حول إدماج مبادئ حقوق اإلنسان و مساواة النوع االجتماعي في المجا ل الحزبي 

 الكلمة لألقليات…العدد األول من دورية دعم حول الديمقراطية و التنوع الثقافي 

 العدد الثاني من دورية دعم حول موقع للمرأة والشباب في العملية الديمقراطية 

 ورقة بحثية بعنوان نيابة أمن الدولة .. لالعتقال وجوه كثيرة 

 حول تطور السياسات و التشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الديمقراطي في  ثانيالتقرير السنوي ال

 مصر، تونس وليبيا

  التقرير السنوي الثاني لمركز دعم : تطور السياسات و التشريعات المتعلقة بحقوق االنسان و االنتقال الديمقراطي

 (2018اوت  31 -2017سبتمبر  1في مصر و تونس و ليبيا )
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مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان »دعم«

ــاخ  ــق من ــدف إىل خل ــام 2015، ته ــة مســتقلة تأسســت ع ــه غــر حكومي          مؤسســة شــبه أقليمي

مالئــم للتقــدم بالبنــاء الدميقراطــي املســتند إىل مبــادئ حقــوق االنســان يف تكاملهــا وشــموليتها. وتســعى 

إىل دعــم وتعزيــر مســارات ومؤسســات دميقراطيــة تشــاركية عــى أســس املدنيــة واملســاواة والتنميــة 

املســتدامة، وذلــك مــن خــالل تنمية القــدرات ودعــم الجهــود الرامية إىل إصــالح السياســات والترشيعات 

مبــا يالئــم مبــادئ الدميقراطيــة املرتكــزة عــى حقــوق اإلنســان واالســهام ىف انتــاج معرفــة حــول واقــع 

ومســارات التحــول الدميقراطــي يف البلــدان املعنيــة. وتعمــل املؤسســة بالتعــاون مــع األطــراف املعنيــة 

ــة والقــوى  ــات الحكومي ــة، والجه ــة، والدولي ــات املجنمــع املــدين املحلية،واإلقليمي مــن منظــات وهيئ

السياســية وناشــطني املجتمــع املــدين.

العنوان: 14, نهج معاوية ابن ايب سفيان - االن سفاري 1003-  تونس

info@daamdth.org :املوقع االلكرتوين
الهاتف: 675 891 71 216+ / الفاكس: 675 891 71 216+

daamdth@

DAAM_Center@

DAAM_CENTER@

daam_center@




