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اهم  بليبيا،  املتعلق  القسم  هذا  يرصد 

ونقاط  االنسان  بحقوق  املتعلقة  املحطات 

التحول الدميقراطي خاصة يف شقها السيايس 

 15 إىل   2018 سبتمرب   1 من  اعتبارا  وذلك 

سبتمرب 2019 بالنظر إىل ان الوضع يف ليبيا 

مير بتحوالت يومية ومتسارعة يف بنيانه. 

حالة  يف  ليبيا  يف  الترشيعية  الحركة  وألن 

ليبيا،  يف  الحاصل  االنقسام  نتيجة  سكون 

فلم تكن هناك خالل هذه الفرتة حركة عىل 

القوانني  تعديالت  او  الترشيعات  مستوى 

والن الوضع العام يف ليبيا كان يف حالة توتر 

األمر   2018 عام  بداية  مند  مسلح  ورصاع 

يف  العام  الوضع  عىل  بظالله  ألقى  الذي 

املساعي  اجهزتها وإيقاف  الدولة واستقرار 

املؤسسات  هذه  توحد  ان  تحاول  التى 

املنقسم من حوايل ثالث سنوات.

املتعلق  البعد  التقرير  هذا  سيغطي  لهذا 

باملسار السيايس ووضع حقوق االنسان يف 

ليبيا خالل املدة املذكورة.

يف ليبيا  

تطور السياسات 
والتشريعات 

املتعلقة 
بحقوق اإلنسان 

واالنتقال 
الديمقراطي 
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املدنيني  عىل  تسقط  التي  العشوائية  القذائف  عدد  ارتفاع  لوحظ 

مجموعة  سقطت  حيث   2019 أوت/أغسطس  يف24  رقعتها  واتساع 

منطقة  يف  وعرادة  وزناتة  )الغرارات  منطقة  عىل  القذائف  من  كبرية 

سوق الجمعة(.

ويف تطور الفت أصاب صاروخ منزاًل يف حّي يف إحدى ضواحي طرابلس، 

مسفًرا عن مقتل مراهقني اثنني

كبرية  وبصورة  متكرر  بشكل  املدنية  واألحياء  املنشآت  استهداف  تم 

حيث نفذ الطريان الحريب التابع للقيادة العامة غارة جوية استهدف 

من خاللها املستشفى امليداين بطريق املطار. وقد أسفرت الغارة عن 

للقيادة  الجوية  الرضبات  تتوقف  أطباء وإصابة آخرين. ومل  مقتل 4 

العامة بعد حادثة املستشفى امليداين، بل استهدفت سيارة إسعاف يف 

منطقة وادي ربيع، ما تسبب يف مقتل مسعف تابع لجهاز االسعاف 

والطوارئ بطرابلس.

مدرسة  أيًضا  طال  العاصمة  يف  املدنية  واملنشآت  األحياء  استهداف 

العلمني مبنطقة الهاين، إضافة إىل قصف مطار معيتيقة الدويل ملرات 

متعددة من قبل طريان القيادة العامة، ما أّدى إىل توقف حركة املالحة 

الجوية فيه وإلغاء عدد من الرحالت من وإىل املطار.

بحملة  العامة  القيادة  لقوات  املنتسبة  املسلحة  الجامعات  قامت 

ترهيب واسعة النطاق يف درنة، مستهدفة أفراد أرس األعضاء يف قوة 

عن  التقارير  وتوالت  بها،  يرتبطون  بأنهم  يعتقد  ومن  درنة،  حامية 

حاالت االعتقال التعسفي والترشيد القرسي للمدنيني

أسفر القتال بني الجيش الوطني الليبي وقوة حامية درنة، التي كانت 

سبعة  مقتل  عن  درنة،  مجاهدي  شورى  مجلس  باسم  سابقاً  تُعرف 

معظم  ونتجت  بجروح.  مدنياً  ثالثني  وإصابة  األقل  عىل  أشخاص 

اإلصابات يف صفوف املدنيني عن إطالق النار العشوايئ واألسلحة غري 

القيادة  قوات  كانت  بينام  الهاون،  وقذائف  املدفعية  مثل  املوجهة، 

العامة تكثف من عملياتها للسيطرة عىل املدينة القدمية يف درنة1.

أسفر االقتتال بني املجموعات املسلحة املتمركزة يف طرابلس من جهة 

ومجموعة الكانيات املسلحة ومجموعة الصمود املسلحة وحلفائها من 

آخرين   22 وإصابة  مدنياً   15 عن  يقل  ال  ما  مقتل  عن  أخرى  جهة 

منذ  املدنيني  الضحايا  عدد  ليصل   ،2018 سبتمرب  شهر  خالل  وذلك 

و23  وفاة  حالة   34 إىل  أغسطس   26 يف  طرابلس  يف  القتال  تصعيد 

إصابة بجروح.

https://bit. :1- صحيفة املتوسط الليبية، 22 مايو 2019. انظر الرابط التايل
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أطلق مسلحون النار عىل استشاري تقويم 

العظام يف ساقه يف مركز سبها الطبي.

هاجمت مجموعة مسلحة مستشفى 

الجالء للنساء والوالدة يف طرابلس. وقام 

املهاجمون بإطالق النار عىل أحد األطباء 

ما أدى إىل إصابته بجروح مام تسبب يف 

توقف جميع الخدمات الطبية غري الطارئة 

ملدة ثالثة أيام

أصيب فتى يف السادسة عرشة من عمره 

برصاصة طائشة يف ساقه اليرسى يف منطقة 

دريانة ببنغازي. ومل يُعرف مصدر إطالق 

النار حيث مل تشهد املناطق القريبة أية 

اشتباكات اثناء وقوع الحادث.

ُقتل صبي يف السابعة من عمره برصاصات 

طائشة يف منطقة املساكن يف بنغازي. 

وأفيد بأن الطفل كان يف سيارة والده 

عندما ٌقتل جراء العيار الناري. ويبقى 

مصدر إطالق النار غري معروف حيث مل 

تكن هناك اشتباكات يف املنطقة املجاورة 

أثناء وقوع الحادث

قام رجل بإطالق النار عىل أحد األطباء 

داخل مركز سبها الطبي ما تسبب يف 

إصابته بجروح

هاجمت عنارص مسلحة مجهولة الهوية 

منزل مواطن يف حي قرص بن غشري 

بطرابلس، ما أدى إىل وفاة امرأة وطفلها. 

أصيبت امرأة برصاصات طائشة يف حي 

الوحييش يف بنغازي، فيام مل يُعرف مصدر 

إطالق النار حيث مل تكن هناك اشتباكات 

يف املنطقة املجاورة وقت وقوع الحادث

تم اختطاف السيد وليد الرتهوين مدير 

مكتب املتابعة بوزارة العدل تصفيته 

جسديًا وألقيت جثته أمام وزارة العدل

اعتداء ارهايب عىل مقر وزارة الخارجية الليبية 

والذي ادى اىل حرق جزء من مقر الوزارة حني 

اقتحم ارهابيون مبنى الوزارة واشتبكوا مع 

عنارص االمن والحامية بعد تفجريهم لسيارة 

مفخخة وأدى هذا االعتداء اىل سقوط ضحايا 

من موظفي وزارة الخارجية وعنارص الحامية 

التابعني لوزارة العدل
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6 25

 وضع 
حقوق 

االنسان 
يف ليبيا:

1-االعتداءات من قبل املجموعات املسلحة

يف ظل الوضع املرتدي لحقوق اإلنسان يف ليبيا، وما متر به من حروب واختطافات 

وترويع وتعذيب، ومنذ بداية النزاع الحايل يف طرابلس، ُسجلت زيادة حادة يف 

عمليات االختطاف واالختفاء واالعتقاالت التعسفية، حيث كان ما ال يقل عن 

سبعة مسؤولني وموظفني ضحية االعتقال التعسفي أو االختطاف يف رشق ليبيا 

وغربها.
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أصيب رجل بطلق ناري يف بنغازي، ومل يُعرف مصدر 

إطالق النار حيث مل تشهد املنطقة القريبة من 

موقع الحادث أية اشتباكات تذكر

أُحرضت إىل مرشحة الزاوية جثة رجل تحمل آثار 

تعذيب. وقد تم اإلبالغ عن اختفاء صاحبها من 

مدينته صرباتة قبل العثور عليها بأيام.

أطلق رجال من قبيلة القذاذفة النار عىل مركبة 

مرت من أمامهم لعدم توقفها عند بوابة مؤقتة يف 

منطقة املنشية يف سبها ما أدى إىل مقتل سائقها 

وهو رجل من قبيلة أوالد سليامن باإلضافة إىل 

راكبة من جنوب الصحراء الكربى. وشهدت األيام 

التي سبقت هذه الحادثة مواجهات مسلحة بني 

القوات التابعة لقبيلتي أوالد سليامن والقذاذفة يف 

منطقة املنشية، ما أسفر عن مقتل عدد من املقاتلني 

وإصابة آخرين.

أصيبت طفلة ذات أربعة أعوام وفتى يبلغ من 

العمر 13 عاماً جراء رصاصات طائشة يف حادثتني 

منفصلتني يف منطقتي الوحييش واملاجوري يف 

بنغازي عىل التوايل، علامً أن املناطق القريبة من 

مشهدي الواقعتني مل تشهد أية اشتباكات. 

أطلقت مجموعة مسلحة النار عىل أحد األطباء 

الجّراحني وأصابته يف ساقه وهددت الطاقم الطبي 

يف مستشفى الجالء يف طرابلس. وكان الجّراح قد 

رفض يف السابق دخول املجموعة املسلحة إىل املرفق 

الطبي عندما حاولت بشكل تعسفي اعتقال طبيب 

آخر قام بعملية جراحية مل يُكتب لها النجاح.

ُعرث عىل جثامن أحد عنارص صنف الهندسة 

العسكرية يف الجيش الوطني الليبي يف الضواحي 

الغربية ملدينة درنة. وكان املتويف قد ُجرّد من ثيابه 

عدا مالبسه الداخلية ويف رأسه أثر لعيار ناري.
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عام 2018، حيـث يواجه الصحفيون مضايقات متكررة، مبا يف ذلك 

رفض إصدار البطاقات الصحفية أو االعرتاف بها ورفض منح تأشـريات 

الدخول واتهامات بالتجسس والتمييز وتهديدات بالقتل أو العنف.

 ويف بداية عام 2019، ُعرضت عىل البعثة حالتان من حاالت القتل 

غري املرشوع وأكرث من 10 حاالت اعتقال واحتجاز تعسفية كام 

ُعرض عىل البعثة أيًضا ثالث حاالت تخويف وتهديدات، مبا يف ذلك 

تهديدات ضد صحفيات

 واليزال اثنان من الصحفيني التونسيني مفقوَدين يف رشق البالد 

وذلك منذ عام 2014

 اختطفت ميليشيا »الردع«، يف 29 أبريل 2019 الصحفينْي السابقنْي 

سليامن قشوط ومحمد اليعقويب وهام منظام »جائزة سبتيموس« 

التي تكرم سنويًا صحفيني ووسائل إعالم وفنانني ليبيني. 

 رصح وزير الداخلية يف حكومة الوفاق الوطني بترصيحات 

عنرصية خالل املؤمتر الصحفي حول الهجوم اإلرهايب الذي استهدف 

مبني وزارة الخارجية الليبية يف العاصمة طرابلس، حيث قال ان 

”املهاجمني كانوا ثالثة أصحاب برشة أفريقية » مام عرضه للنقد من 

طرف العديد من منظامت حقوق االنسان املحلية والدولية وقد 

تفاعلت مع ذلك الوزارة إيجابيا بإعالنها عن نيتها عقد لقاءات مع 

املؤسسات الحقوقية واإلعالمية.

 يف رشق ليبيا تعرض العديد من النشطاء والصحفيني لحمالت 

تضييق وتخوين ملجرد وقوفهم ضد الهجوم عىل العاصمة طرابلس

 يف 19 أبريل 2019 عىل سبيل املثال قام الناشط الحقوقـي أحمد 

خليل بنرش فيديو عىل حسابه عىل فيسبوك يعلن فيه انتقاده لحفرت 

بسبب الحرب عىل طرابلس وقتل الليبيني لبعضهم البعض، إال أنه 

واجه حملة تشهري وتخوين قوية للغاية من الصفحات والحسابات 

املنارصة لخليفة حفرت وصلت لحد إهدار الدم.

 قام جهاز األمن الداخيل بقرنادة والتابعة للحكومة املؤقتة 

باختطاف ثالثة موظفني برشكة ليبيانا، حيث احتجزوا دون أي 

إجراءات قانونية،   وذلك نظًرا لبدئهم يف العمل يف لجنة لتسليم 

إدارة فرع ليبيانا ملدير الفرع املكلف من قبل املدير العام للرشكة.

 تستمر يف جنوب طرابلس العمليات العدائية بني طريف النزاع 

الليبي مام أدى ملقتل العديد من املدنيني واملقاتلني، بحسب منظمة 

الصحة العاملية وصل إجاميل عدد القتىل إىل1093 بينهم 106 قتىل 

من املدنيني و5752 جريًحا بينهم 294 مدنًيا،

3-الوضع اإلنساني وأوضاع املهاجرين 
والالجئين والنازحين ومقرات االحتجاز 

احتجاز  مركز  قصف  وهي  بشعة  جرمية  طرابلس  العاصمة  شهدت 

 44 من  أكرث  مقتل  عن  أسفر  والذي  تاجوراء“   ” بضاحية  املُهاجرين 

عي حكومة. الوفاق أن قوات القيادة  مهاجًرا وإصابة 130 جريًحا وتدَّ

العامة بقيادة خليفة حفرت هي من قامت بهذه الغارة الجوية.

قالت منسقة الشؤون اإلنسانية باألمم املتحدة يف ليبيا ماريا ريبريو، 

إّن نحو 120 ألف طالب تأثروا منذ بدء العدوان عىل طرابلس، نتيجة 

أكرث من  البالغ عددهم  النازحني  استخدام 27 مدرسة كمراكز إليواء 

100 ألف نازح.

من جراء السيول التي جرفت عدة أحياء سكنية تستمر معاناة أهايل 

باملدينة مام اضطر 4  ليبيا  الحدودية يف جنويب غرب  مدينة »غات« 

آالف شخًصا للنزوح ملناطق أكرث ارتفاًعا يف ضواحي املدينة، وأعلنت 

وبالرغم  للمترضرين  عاجلة  مساعدات  رصدت  بأنها  الحكومتان  كال 

جريح

حصيلة النزاع يف جنوب طرابلس 
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2- وضع حرية الراي والتعبير واملدافعات 
واملدافعين عن حقوق االنسان: 

عمل  ظروف  عرفت  الحكم،  إىل  الرساج  فائز  حكومة  وصول  بعد 

الصحفيني األجانب فـي ليبيا تراجًعا كبريًا. وتسّبب بث تقرير يس إن 

إن، يف نوفمرب، حول استعباد املُهاجرين يف رّدة فعل مبالغ فيها من ِقبل 

السلطات، ويف تزايد خطـورة االنتهاكات علـى ُحرية الصحافة. أصبـح 

العمـل يف ليبيا ُمهمة ُمستحيلة بالنسبة للصحفيني األجانب واملراسلني 

عمل  ملنع  تخّيله  ميكن  ال  بشكل  الليبية  السلطات  وتعمل  املحليني، 

الصحفيني وفرضت منذ 30 مارس 2016 حزمة من اإلجراءات الجديدة 

فــي طرابلس التي تضع حياة الصحفيني يف خطر، فمنعت إدارة اإلعالم 

الخارجي اعتامدات مراسيل وسائل اإلعالم األجنبية بدعوى العمل عىل 

عىل  يتوجب  فإنّه  الصـادر،  األمر  وحسب  جديدة،  إجراءات  وضع 

اإلعالم  إدارة  شـعار   ّ تحمل  التي  الصحافة  ِصدرية  لبس  الصحفيني 

حقيقة  ل“مراقبتها“.  اإلدارة  إىل  امليكروفونات  تُسلم  وأن  الخارجي، 

يرافقون  املخابرات  أنهم من  يُقرون  أعوانًا  أن  تتمثل يف  أخرى جلية 

الصحفيني، ويُتابعون كل تحركاتهم ويدونون كل تحركاتهم.

كام أصدرت قراًرا بتاريخ 7 مايو 2018 تحت عدد 555 يحّدد إجراءات 

نص  ويقيض  واإلرهاب،  املنظمة  الجرمية  ملكافحة  جديد  جهاز  بعث 

واحتجاز  بخطف  املتهمة  »الردع«  ميليشيا  بحل   13 مادته  يف  القرار 

مناسبتني،  يف  النبأ  قناة  مقر  وتخريب  الصحفيني  من  لعدد  وتعذيب 

وإدماج أعضاء امليليشيا يف هذه الوحدة الجديدة التي ستحمل نفس 

هذه  لعنارص  صالحيات  األمر  هذا  من   4 املادة  تُعطي  كام  االسم!، 

القّوة األمنية باستعامل وسائل الرقابة التقنية التي متكنها من اعرتاض 

بالسلم  والعبث  البالد  بأمن  »املساس  التي من شأنها  املعلومات  كل 

عرب  أو  االجتامعي  التواصل  شبكات  عىل  القومي  واألمن  االجتامعي 

وسائل التواصل التقليدية.«

ويظل عمل الصحفيني يف محاور جنوب طرابلس عمـال يتخلله الكثري 

اآلخر  والبعض  نحبهم  قضوا  الصحفيني  بعض  امليدانية،  املخاطر  من 

أصيب بجراح خالل محاولة تغطيتهم لألحداث،

 مصور األسوشيتدبرس قتل جراء قذيفة عشوائية يف يناير 2019 

 كام قتل املصور الصحفي محمد بن خليفة أثناء أدائه لعمله يوم 

18 يناير 2019 وذلك عند تعرض املركبة العسكرية التي كان يرافقها 

لقصف عشوايئ يف منطقة قرص بن غشري جنويب طرابلس،

 إصابة مصور وكالة رويرتز هاين عامرة يف مايو 2019 

 تعرض الصحفيون محمد القرج وزميله محمد الشيباين العامالن يف 

قناة ليبيا األحرار يف 2 مايو 2019 لالعتقال واإلخفاء القرسي، مــن 

طرف قوات »الكانيات« التابعة لجيش الجرنال »خليفـة حفتـر« 

وقد كانا يغطيان املواجهات يف جنوب العاصمة طرابلس يف منطقة 

»السعيدية« وأفرج عنهام بعد أكرث من 20 يوًما من إلقاء القبض 

عليهام.

 ُعرض عىل بعثة األمم املتحدة للدعم فـي ليبيا ما ال يقل عن 23 

حالة مـن حاالت التهديد والتخويف والعنف ضد الصحفيني خالل 
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تعرض مخيم الفالح 2  الذي يؤوي 

العائالت النازحة من تاورغاء إىل القصف 

بالصواريخ، ما أسفر عن حالتي وفاة 

وإصابة 15 شخًصا من سكان املخيم، وكان 

من بني اإلصابات خمس نساء وطفلني

أصيب أحد املحتجزين وذلك إثر وقوع 

شظية عىل مركز احتجاز املهاجرين يف 

طريق املطار التابع إلدارة مكافحة الهجرة 

غري النظامية يف مرمى النريان.

ُقتل أحد موظفي املؤسسة الوطنية للنفط 

وُجرح ستة آخرون يف هجوم مزدوج 

استهدف مقر املؤسسة يف طرابلس، حيث 

لجأ منفذو الهجوم إىل إطالق أعرية نارية 

بشكل مبارش وقذائف يدوية وتفجري 

أحزمة ناسفة. وُقتل أيضاً حارس أثناء 

الهجوم

حصد االقتتال الذي اندلع يف بني 

مجموعات طرابلس املسلحة من جهة 

ومجموعة الكانيات املسلحة وحلفائها 

من جهة أخرى أرواح ما ال يقل عن ستة 

مدنيني وأسفر عن إصابة سبعة مدنيني 

آخرين بجروح.

رجل لقي حتفه يف عقر داره يف منطقة 

بن غشري عندما سقطت قذيفة عىل 

منزله، كام ُقتل طالب يف كلية االقتصاد 

بجامعة طرابلس يف منزله جراء قصف 

عشوايئ، باإلضافة إىل امرأتني ورجل مسّن 

لقوا حتفهم يف منطقة راس يوسف أثناء 

محاولتهم الفرار من القصف.

أصيب رجل بجروح جراء شظية أصابت 

جسده إثر تعرض مركبته لقصف عشوايئ 

يف جنويب طرابلس. ويف اليوم نفسه، 

تعرضت مركبة إسعاف تابعة لقسم 

الطوارئ يف مستشفى ترهونة لقصف 

عشوايئ من مصدر غري معلوم وأسفر هذا 

الحادث عن إصابة اثنني من اإلطار الطبي 

كانا يقومان بواجبهام داخل املركبة.

أصيب ثالثة مدنيني، امرأتان ورجل، 

بجروح إثر قصف عشوايئ طال مركبتهم. 

ويف اليوم نفسه، ُجرح ثالثة مدنيني، طفلة 

ورجل وامرأة مسّنني، جراء تعرض منزلهم 

للقصف العشوايئ.
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31 شخًصا محتجزون يف غرفٍة صغرية أبعادها 4.5 مرت و5 أمتار، أي  ما 

يقارب 0.7 مرت مربع للشخص الواحد. ووردت يف شهادات عدد من 

املحتجزين إنهم كانوا يحصلون عىل وجبة واحدة كل يومني إىل ثالثة 

أيام، بينام ينتظر الوافدون الجدد أربعة أيام قبل تلقي الطعام.

تحركت الرشطة الليبية إلنهاء احتجاج نظمه مهاجرون محتجزون يف 

مركز احتجاز السكة بطرابلس ما أدى الشتباكات أصيب فيها نحو 50 

شخصا، وفقا لوكالة الهجرة التابعة لألمم املتحدة.

وفيام يتعلق مبرافق االحتجاز التي تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية 

»تقارير  تلقت  إنها  األممية  البعثة  قالت  الوفاق،  لحكومة  التابعة 

والتعذيب  والتعسفي  املطول  االحتجاز  من  حاالت  عن  موثوقة 

ورفض  الطبي  واإلهامل  االحتجاز  ظروف  وسوء  القرسي  واالختفاء 

للعائالت واملحامني  السامح  االحتجاز  السجون ومراكز  املسؤولني عن 

http://alwasat.ly/news/libya/255900 :3-   بوابة الوسط، بيان صحفي، 31 أوت 2019، القاهرة. انظر الرابط التايل

بالزيارة«.

أوضح تقرير األمني العام عن الحالة الليبية، الصادر يف شهر أغسطس 

امرأة منهن 184 من  بلغ 278  املحتجزات  النساء  2019 أن مجموع 

غري الليبيات و109 من األحداث واألطفال، مودعني يف سجون الرشطة 

القضائية، بينام آخرون محتجزون يف مرافق تخضع اسميًّا لسيطرة وزارة 

الداخلية أو وزارة الدفاع، يف مرافق تديرها مبارشة جامعات مسلحة 

بدون فرصة للطعن يف مرشوعية احتجازهم أو التامس اإلنصاف عن 

االنتهاكات التي تعرضوا لها.

سلط التقرير الضوء عىل املحتجزين بشكل تعسفي يف سجن معيتيقة، 

الذي يعتقد أنه يضم 3600 محتجز، ووفًقا ملكتب التحقيقات التابع 

ملكتب النائب العام، جرى تقيص أوضاع ما يقدر بنحو 800 محتجز 

وأُفرج عن نحو 300 محتجز ونُـقل آخرون.

لقوات  منتسبة  جامعات  إن  املتحدة  لألمم  العام  األمني  تقرير  قال 

لحقوق  جسيمة  انتهاكات  ارتكبت  العامة،  للقيادة  التابعة  الجيش 

اإلنسان وللقانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك عمليات إعدام بإجراءات 

موجزة للمحتجزين من املقاتلني واملدنيني

االحتجاز  تقارير عن حاالت  تلقت  األممية  البعثة  أن  التقرير  أوضح 

ليبيا  رشق  يف  لالحتجاز  قرنادة  مركز  يف  املحتجزين  للمدنيني  املطول 

املحتجزين  وحرمانهم من زيارات أرسهم منذ مايو 2018، ومن بني 

املدين  املجتمع  يف  وناشطون  الطبي،  املجال  يف  عاملون  مهنيون 

وشخصيات دينية.3

قال تقرير 
األمين العام 
لألمم املتحدة 
إن جماعات منتسبة 
لقوات الجيش التابعة 
للقيادة العامة، 
ارتكبت انتهاكات 
جسيمة لحقوق 
اإلنسان وللقانون 
الدولي اإلنساني، 
بما يف ذلك عمليات 
إعدام بإجراءات 
موجزة للمحتجزين من 
املقاتلين واملدنيين

من وصول املساعدات التي رصدت من الحكومتني يف رشق وغرب ليبيا 

لكن واجهت تلك املعونات تحديًا حقيقًيا يف ظل التجاذب العسكري 

والحالة األمنية املزرية. 

من  عائلة   200 قرابة  أن  لها  بيان  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  ذكرت 

مرزق نزحت إىل القطرون منذ اندالع الحرب التي شنتها قوات حفرت 

النازحة  العائالت  بأن  تفيد  تقارير  إىل  املنظمة  وأشارت  املدينة  عىل 

تقيم مع أقاربها أو أرس مضيفة يف القطرون، ومن الجدير بالذكر ان 

استمرار حالة التدهور األمني يف مرزق عىل إثر حساسيات أهلية بني 

سكان املدينة منذ فرباير 2011، فحوادث االستهداف العشوايئ والقتل 

عىل الهوية التــزال مستمرة مع فشل جهود األجهزة األمنية يف ضبط 

الجناة وحفظ األمن2.

الدراسة و100  ألف طالبا عن  توقف 12  يستمر يف جنوب طرابلس 

والتوتر  النزاع  مبناطق  الواقعة  مناطقهم  من  فروا  ومهجر  نازح  ألف 

بنسب  طرابلس  العاصمة  داخل  الجرمية  معدالت  أيًضا  وتزايدت 

الكبري  ملحوظة. باإلضافة إىل عمليات اإليقاف العشوايئ نظًرا للرتدي 

يف الحالة األمنية.

املهاجرين  الليبية شاهدة عىل مآيس آالف  الشواطئ  تزال  أنه ال  كام 

ومن  أوروبا،  يف  أفضل  حياة  إىل  سعيهم  أثناء  حياتهم  انتهت  الذين 

ال يغرق يعاين يف مراكز االحتجاز، يف السنوات األخرية، قدمت الدول 

املعابر،  من  للحد  الليبية  السلطات  إىل  واألموال  التدريب  األوروبية 

يف  محارصين  املهاجرين  ترتك  الجهود  هذه  إن  قالوا  املنتقدين  لكن 

املهربني  أيدي  عىل  واالستغالل  املعاملة  سوء  يواجهون  حيث  ليبيا، 

املهاجرين حتفهم يف محاولة  اآلالف من  املحلية، ولقي  وامليليشيات 

به  قاموا  ما  وغالًبا  باملخاطر،  املحفوف  املتوسط  البحر  طريق  لعبور 

يف زوارق خشبية مزدحمة أو بقوارب قابلة للنفخ ، لكن هناك آالف 

آخرون تم إنقاذهم. 

ليس اإلنقاذ أو النجاة نهاية املطاف لحياة آمنة مستقرة، ففي تقييم 

ملركز احتجاز لالجئني واملهاجرين »املوقوفني تعسفًيا« وجدت منظمة 

أطباء بال حدود أن شخصاً من بني كل أربعة أشخاص يعاين من سوء 

التغذية أو  نقص الوزن. قالت املنظمة يف تقرير لها قامت بنرشه أن 

يف  معتقلون  من 100 طفل،  أكرث  بينهم  يزيد عىل 300 شخص،  »ما 

 670 بنحو  يقدر  ما  هناك  أن  كام  طرابلس  يف  السبعة  احتجاز  مركز 

ألف مهاجر يف ليبيا، بينهم 5700 يف مراكز احتجاز، حيث يتعرضون 

الجنيس،  والعنف  والتعذيب،  كاالبتزاز،  منتظم  بشكل  النتهاكات 

والعمل القرسي.

فقد ما ال يقل عن 30 شخًصا وانجراف جثث إىل الشاطئ بعد غرق 

زورق كان يقل نحو 50 مهاجرا، 

قال املتحدث باسم البحرية الليبية، ان خفر السواحل يف مدينة صرباتة 

الغربية أنقذ 17 مهاجًرا، منهم طفل، وتم انتشال جثث من املاء مبا يف 

ذلك جثث أطفال

21 فرباير 2019، اكتشفت الفرق الطبية منظمة )أطباء بال حدود( أن 

https://ar.li- :2-  ليبيا أوبزرفر، 28 فرباير 2019، طرابلس. انظر الرابط التايل

byaobserver.ly/archive/201902
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حفرت  حلفاء  اهم  اظهر  بعدما  خاصة  طرابلس.  عىل  االخري  هجومه 

اإلقليميني والدوليني عدم رضاهم عن حملته عىل طرابلس.

من  عدًدا  أن  إىل  يس  يب  يب  يف  اإلعالمية  املتابعة  لقسم  تقرير  يشري 

املحللني حاولوا الربط بني التقارب يف توقيت الحدثني وما يرونه دوًرا 

مهام ملا يعرف بجامعة »السلفيني املداخلة« ضمن قوات رشق ليبيا، 

والتي تتبع أفكار الفقيه السلفي، ربيع املدخيل، الذي يعيش يف اململكة 

التي توصف بأنها مصدر األيديولوجية السلفية وراعيتها، ويعتقد أيًضا 

أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني تضم بني صفوفها عدًدا من 

السلفيني املداخلة أيًضا، األمر الذي يفرس اإلشاعات التي اثريت بشأن 

حدوث انقسام يف صفوفهم يف أعقاب الهجوم األخري.

منت  عىل  أيًضا  استقباله  تم  كام  روسيا،  إىل  رحالت  بعدة  حفرت  قام 

ليبيا. وتدخلت روسيا يف  حاملة طائرات روسية رست قبالة شواطئ 

صالحه باستخدام حق النقض ملنع صدور قرار من مجلس األمن الدويل 

يدين تقدم قوات حفرت نحو طرابلس.

بعد اجتامع مغلق دعا مجلس األمن قوات القيادة العامة بقيادة حفرت 

إىل »وقف نشاطها العسكري«، وذلك يف بيان صحفي متفق عليه3.

ندد وزراء خارجية دول االتحاد األورويب بهجوم قوات خليفة حفرت، 

عىل طرابلس معتربين إياه »تهديًدا للسلم العاملي«.

كام دعا الوزراء األوروبيون، يف بيان مشرتك، كافة أطراف النزاع الليبي 

إىل إلقاء السالح وااللتزام باملحادثات التي ترعاها األمم املتحدة4.

تدريب  مركز  عىل  اإلرهايب«  »داعش  تنظيم  شنه  الذي  للهجوم  كان 

 https://bbc.in/2A0U85N  :3-  يب يب يس عريب، 10 أفريل 2019. انظر الرابط التايل

 https://bit.ly/3acIMIW :ماي 2019. انظر الرابط التايل DW، 13 4-  قناة

 https://bit.ly/37ZnRbW :5-  بوابة الوسط، القاهرة، 5 ماي ،2019. انظر الرابط التايل

BBC، 27  -6 جوان 2019. انظر الرابط التايل:  

املؤقتة  الحكومة  أدانت  حيث  قويًا  صدى  سبها  مدينة  يف  للجيش 

طرابلس  يف  امليليشياوي«  »الحشد  عليه  أطلقت  ما  محملة  الهجوم، 

مسؤولية هذا الهجوم، 

ويف محاولة لكرس حالة الجمود السيايس، دعت أكرث من 100 شخصية 

وأكادمييون  كتَّاب  بينهم  املجتمع  رشائح  مختلف  إىل  تنتمي  ليبية 

وصحفيون ودبلوماسيون وأعضاء يف مجلس النواب، إىل لـ»وقف القتال 

والتمسك بالحلول السلمية واستمرار الجهود لعقد املؤمتر الجامع الذي 

حرّضت له بعثة األمم املتحدة بأرسع وقت، وعرقلته هذه الحرب«5.

املسار الحربي والعسكري 

يف تطور ملفت لسري املعارك يف طرابلس أعلنت حكومة الوفاق سيطرتها 

عىل مدينة غريان االسرتاتيجية بعد اشتباكات مع قوات القيادة العامة 

للهجوم  األساسية  اإلمداد  قاعدة  غريان هي  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

عىل العاصمة طرابلس وهو ما يعد خطرا كبريا عىل فرصة بقاء قوات 

القيادة العامة ويهدد نجاح حملتها6.

جراء  ليبيا  بجنوب  املدنيني  من   60 من  أكرث  وجرح  شخصا   42 قتل 

رضبات جوية استهدفت مقرا حكومًيا، فيام تحدثت حكومة الوفاق 

الوطني عن عرشات الضحايا من املدنيني. وقوات حفرت تقر بقصف يف 

املنطقة لكنها نفت استهداف أي مدنيني. ورصح عضو املجلس البلدي 

جريحا.  و51  قتيال   43 عنه  نتج  الجوي  »القصف  لرويرتز  مرزق  يف 

هذه كحصيلة أولية«. وأتهم املسؤول املحيل قوات رشق ليبيا )الجيش 

الوطني الليبي( بقيادة خليفة حفرت بتنفيذ الهجوم عىل البلدة.

يتغذى االنقسام والتناحر يف ليبيا من تعدد ادوار الالعبني االقليميني والدوليني. 

جهة،  من  بينها  فيام  أوروبية  دول  مصالح  تتقاطع  الحالية،  الظروف  ظل  يف 

باإلضافة  أخرى،  جهة  من  الناتو  حلف  داخل  األمرييك  الحليف  مع  وتتقاطع 

إىل لعب روسيا لدور يف دعم جهات معينة عىل الساحة الليبية كاملشري خليفة 

الداعم  العربية واإلقليمية، مثل دور محور قطر وتركيا  حفرت، وكذلك املواقف 

لجهات يف طرابلس، ومحور اإلمارات ومرص الداعم لحفرت وقوى أخرى هناك. 

ويف وصفه لترشذم املشهد الليبي، قال املبعوث الخاص لألمم املتحدة إىل ليبيا، 

غسان سالمة مؤخًرا يف مقابلة مع مجلة “إمييل” الفرنسية » إن ليبيا تشظت إىل 

ألف قطعة، معتربًا أن بناء هذا “البلد سيستغرق جياًل كاماًل”.

السياسية  واملعارك  املبادرات  أهم  التقرير رصد  من  الجزء  ونحاول خالل هذا 

خالل فرتة تغطية التقرير.

املسار السياسي:

أعلنت اللجنة املركزية النتخابات املجالس البلدية فتح باب الرتشح لالنتخابات 

يف 14 مجلًسا بلديًا يوم 4 مارس متتد حتى 10 مارس 2019، والبلديات هي: 

صرباتة، نسمة، براك الشاطئ، وادي البوانيس، إدري الشاطئ، رصمان، األصابعة، 

الرحيبات، الرجبان، مسالتة، ككلة، القرضة الشاطئ، الشويرف، الزاوية الجنوب.

وعسكري  سيايس  انقسام  وسط  فرباير  لثورة  الثامنة  الذكرى  الليبيون  استقبل 

إىل  االقتتال  نتيجة  والترشد  والنزوح  الفقر  حد  ووصل  السلطة،  عىل  واقتتال 

سعر  ارتفاع  بسبب  املرتدي  االقتصادي  الوضع  عن  ناهيك  قياسية،  مستويات 

الدوالر لستة أضعاف مقارنة مبا قبل فرباير، وأيًضا نقص السيولة يف املصارف 

وطوابري املواطنني الطويلة عىل أبوابها1.

مطلع  دويل  مؤمتر  تنظيم  إىل   2019 فيفري   11 يف  اإلفريقي  االتحاد  دعا  كام 

)جويلية -يوليو/أوت – أغسطس( وطلب تنظيم انتخابات يف أكتوبر 2019. 

تنظيم  حول  اتفاق  مقرتح  عن  املتحدة  األمم  أعلنت  فيفري/فرباير،   28 يف 

الوطني«  »املؤمتر  املتحدة عن  األمم  أعلنت  الرساج وحفرت. كام  بني  انتخابات 

املقرر يف منتصف أفريل/أبريل 2019 يف غدامس وسط ليبيا يهدف إىل الخروج 

من األزمة الليبية2.

يف مارس 2019 اتجهت كل األنظار اىل مؤمتر غدامس ورشعت بعثة االمم املتحدة 

يف ليبيا يف دعوة الشخصيات التي من املزمع حضورهم اىل املؤمتر الوطني الجامع 

كان هناك امر يدرس يف رشق البالد تحديد من اهم االطراف الليبية املوجودة 

عىل الساحة، وبعد مرور أسبوعني ويف الرابع من أفريل/أبريل 2019 أمر حفرت 

قوات القيادة العامة )الجيش الوطني الليبي( بقيادته بالتوجه صوب طرابلس 

يف الوقت الذي كان األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو جوترييش موجوًدا فيه 

يف املدينة لإلعداد ملؤمتر املصالحة الوطنية.

العسكرية يف  بالقوة  التزامه  ظلت خطب وترصيحات حفرت نفسه متسقة مع 

مهمته املعلنة إلعادة النظام إىل ليبيا بل وملح إىل حكم البالد يف نهاية املطاف، 

وهذا ما يتم رفضه يف غرب البالد خاصة من التيارات العسكرية التى تناست 

اىل  الدخول  تنوي  التي  حفرت  قوات  مواجهة  اىل  والتفتت  الداخلية  رصاعاتها 

طرابلس ويبدو ان هناك تزامنا بني زيارة حفرت للمملكة العربية السعودية قبل 

أسبوع من بدء هجومه عىل طرابلس ولقائه بامللك سلامن بن عبد العزيز وشنه 

 https://bit.ly/386HEVx  :1-  مرصاوي، القاهرة، 17 فيفري 2019. انظر الرابط التايل
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امنهم  بخصوص  ضامنات  ووضع  الليبيني  النشطاء  دعم  عىل  العمل 

وسالمتهم الشخصية، وكذلك انشطة ومنظامت املجتمع املدين وحقوق 

توثيق مختلف  االستمرار يف  والنشطاء  املنظامت  تلك  االنسان، وعىل 

االنتهاكات لحقوق االنسان بشكل دائم ومستمر.

العمل عىل ضبط االداء االعالمي الليبي والحد من دعوات الحض عىل 

الكراهية والعنف سواء االعالمية او الرسمية الحكومية منها، وارسال 

رسائل تهدئة وقبول الحوار، العمل يف إطار الرشوط واملبادئ املهنية 

لالعالم والعمل الصحفي.

العمل عىل دعم االنشطة الثقافية واملجتمعية ذات الطابع املدين، سواء 

املشاريع  الرتكيز عىل قطاع بعث  او حقوقية، كذلك  او فنية،  ثقافية، 

لفائدة الشباب يف ليبيا لتنمية روح االبتكار.

العمل عىل زيادة اإلنتاج املعريف املتعلق بقضايا الهجرة عىل املستوى 

املفاهيمي والقانوين والحقوقي التأكيد مبا يساعد الجميع عىل التمييز 

الحكومتان طريف الرصاع من  تتهرب  الالجئني واملهاجرين حتى ال  بني 

اإللتزامات الدولية تجاه الالجئني

العمل عىل مالمئة قوانني وضوابط الهجرة غري النظامية يف الترشيعات 

الدولية  املعرتف  الوطنية لجعلها قابلة للتنفيذ ومتطابقة مع اآلليات 

تهريب  لظاهرة  التصدي  يتيح  مبا  املحيل  القضاء  آليات  وتفعيل  بها، 

البرش

القضايئ  االرشاف  تحت  واإليواء  اإلحتجاز  مراكز  وضع  عىل  العمل 

وأخراجها من تحت سلطة امليليشيات املسلحة

ىلع مستوى املسار السياسي واألمني:

الحل  إىل  والعودة  النار  وإطالق  القتال  اشكال  لكافة  الفوري  الوقف 

والتداول  الدميقراطية  اآلليات  عىل  القامئة  واملفاهامت  السيايس 

تحضري عىل  من  يلزمه  وما  االنتخابات  عرب صندوق  للسلطة  السلمي 

كافة املستويات القانونية والتحضريية واللوجيستية.

تبني آليات محددة وشفافة إلعادة بناء املؤسسات األمنية والعسكرية 

املسلحة  التشكيالت  من  البديلة  املؤسسات  احتواء  عىل  والعمل 

املؤمنة بالدولة ومؤسساتها والحد من توغل التيارات املتشددة داخل 

املؤسسة االمنية، والعسكرية، كذلك وضع معايري محددة لعملية دمج 

امليليشيات والكتائب املسلحة تحت جيش نظامي وطني.

عىل  قامئة  تكون  التي  املختلفة  الليبية  املبادرات  تشجيع  عىل  العمل 

أساس حوار )ليبي – ليبي( برعاية دولية لالمم املتحدة ومجلس األمن.

مبادئ  وثيقة  ارساء  خالل  من  انتقالية  منظومة  أرساء  عىل  العمل 

قدما  وامليض  السلمي  السيايس  للعمل  املجال  بفتح  تسمح  دستورية 

نحو انتخابات ديقراطية لحسم الرصاع السيايس عرب تصويت الشعب 

الليبي. 

أكد الجيش الوطني الليبي )قوات القيادة العامة( تنفيذ رضبة جوية 

عىل بلدة مرزق، لكنه نفى استهداف أي مدنيني. ونفى أيًضا قصف 

العاصمة.  الجوية عىل  الرضبات  بتكثيف  اعرتف  لكنه  االحتجاز  مركز 

وقال »الجيش الوطني الليبي« يف بيان إن الرضبة استهدفت »مقاتيل 

املعارضة التشادية«، وهي عبارة تشري عادة إىل قبائل التبو املعارضة 

له يف املنطقة7.

مفخخة  بسيارة  هجوم  عن  مسؤوليته  )داعش(  الدولة  تنظيم  أعلن 

شخًصا.   11 إصابة  عن  أسفر  ما  درنة،  يف  الجيش  قوات  استهدف 

ووردت تقارير، يف الفرتة بني 12 و15 يونيو 2019، بوقوع اشتباكات 

بني التنظيم ووحدات محلية تابعة لقوات القيادة العامة، يف منطقة 

الهروج الصحراوية، الواقعة رشق سبها، وفق التقرير املوجه إىل مجلس 

األمن، مشريًا إىل أنه خالل تلك الهجامت قتل ما ال يقل عن 22 شخًصا 

عىل يد »داعش« يف الجنوب8.

أعلنت قوات القيادة العامة بقيادة حفرت، تدمري كل ثكنات الطائرات 

الرتكية املسرّية التي متت إعادة تشييدها يف مرصاتة، كام أكد أستخدام 

سالح الجو يف استهدف الكلية الجوية يف مرصاته9.

الخاتمة:

ليبيا  التي حصلت يف  األحداث  اهم  نتتبع  ان  املستطاع   حاولنا قدر 

التقرير تسلساًل منطقًيا  ان نجعل يف هذا  الفرتة وحاولنا  خالل هذه 

الحدث  واهمية  الحدوث  زمن  أساس  عىل  املستطاع  قدر  لألحداث 

يف  والعسكري  السيايس  املسار  حركة  سري  عىل  االحداث  هذه  وتأثري 

ليبيا. كام ان بقية تطورات الرصاع التي هي خارج مدة تغطية التقرير 

ستكون محل تغطية وتحليل يف التقارير الدورية القادمة ملركز دعم 

التحول الدميقراطي وحقوق االنسان )دعم(.

التوصيات

تعاين ليبيا من تزايد التدخل األجنبي اإلقليمي والدويل يف دعم طريف 

النزاع املسلح مبا ساهم ومازال يساهم يف نزيف االنتهاكات الجسيمة 

لحقوق االنسان يف الرب الليبي وتورط ُجل الجهات يف تلك االنتهاكات، 

الليبي  امللف  لحلحلة  الرؤية  توحد  استمرار عدم  انه يساهم يف  كام 

داخل  او  االمريكية  املتحدة  والواليات  األورويب  االتحاد  بني  ما  سواء 

االتحاد االورويب نفسه ودوله بعضها البعض. وهو ما يجعل استمرار 

ميليشيات  وانتشار  االمن  ومجلس  املتحدة  االمم  قرارات  انتهاكات 

مسلحة مدعومة من دول بعينها مبا يسمح باالفالت الدائم من العقاب 

ملن قاموا بتلك االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان خالل الرصاع.

ىلع املستوى الدولي

العمل عىل توحيد وجهة النظر الدولية والعمل عىل دبلوماسية واضحة 

لجميع االطراف لحلحلة ملف الرصاع الليبي من أجل األمن واالستقرار 

الدائم القائم عىل أسس العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية.
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عىل مجلس األمن توفري القرارات واآلليات الناجعة والرادعة التي تجرب 

حظر  قرارات  احرتام  عىل  ليبيا  يف  املتداخلة  األجنبية  الطراف  جميع 

التسليح ألطراف الرصاع.

إنشاء لجنة تقيص حقائق مستقلة حول اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق 

اإلنسان يف ليبيا ومحاسبة القامئني بتلك االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

أو  الصحي،  والقطاع  للمدنيني  املتعمد  باالستهداف  سواء  االنسان 

القتل خارج نطاق العدالة، أو التعذيب واملعاملة الالإنسانية، وكذلك 

االختفاء القرسي واالعتقال التعسفي، وانهاء ظاهرة االستمرار الدائم 

لالفالت من العقاب

التوقف عن استغالل ملف الهجرة غري النظامية من خالل فرض وجهة 

النظر االمنية األوروبية وعودة مراكب اإلنقاذ املوقوفة عن عملها فوًرا، 

“إيطاليا،  االوربية  الدول  بعض  تتخذها  التي  اإلجراءات  كافة  وإدانة 

ومالطا” والتي تسبب يف عرقلة ثم وقف عمليات اإلنقاذ الدولية يف 

وسط املتوسط

ىلع مستوى املسار الحقوقي:

العمل عىل نرش مبادئ وثقافة حقوق االنسان من خالل برامج ممتدة 

ومربمجة مع املدارس والجامعات والبلديات الليبية


