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ميثل انتشار السالح السبب الرئييس يف عرقلة مسارات الحوار الليبي باعتباره قوة تخرتق املؤسسات 

وتضغط يف اتجاهات محددة، يف ظل عدم العمل عىل إطالق مصالحات وطنية اجتامعية تفصل مع املايض 

القريب الدموي. كام أنها املسؤول املبارش، برعاية سياسية من األطراف املوجودة، عىل جل اإلنتهاكات.

يهمني التفكري يف املسار السيايس عىل الواقع الليبي. رغم أهميته إال أنه ال يجب أن يلغي املسؤولية 

املبارشة للسلطات يف رشق ليبيا وغربها إزاء الوضعية االقتصادية واإلجتامعية ووضعية حقوق اإلنسان. 

وذلك تحت سقف منظومة القانون الدويل واحرتام القوانني الجاري بها العمل.

ليبي�ا
السياسات والتشريعات 

المتعلقة بالتحول الديمقراطي 
وحقوق اإلنسان
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ــارش  ــل دويل مب ــم بتدخ ــم دويل، ث ــي بدع ــكري الليبي-الليب ــراع العس أدى ال

إىل عرقلــة مســارات الحــوار دامئًــا. وهــو العائــق الــذي يبقــى دامئًــا مطروًحــا يف 

امللــف الليبــي، حيــث يُخيـَـم شــبح العــودة إىل الــوراء بصــورة دامئــة. وهــو األمــر 

الــذي يتطلــب تعلــم دروس املــايض القريــب مــن أجــل ضــان تواصــل املســار 

الســيايس الجديــد منــذ بدايــة ســنة 2020.

السياســة  انتكاســات  بيــن  حــوار  الليبــي:  الملــف 
الســاح ومواجهــات 

شــهدت ليبيــا مســارات حــوارات متعــددة ويف مجملهــا تتشــابه مــن حيــث قــرب 

الوصــول التفاقــات قــادرة عــى إنهــاء الــراع واســتئناف اإلنتقــال الدميقراطــي، 

ــا  ــن هن ــلحة. وم ــية واملس ــات السياس ــدد الراع ــة اىل تج ــي برسع ــا تنته لكنه

رضورة التذكــر مبراحــل الحــوار الليبــي وصــواًل اىل اليــوم ومــرورا بأهــم االتفاقات 

واالنتكاســات:

تطور السياسات 
والتشريعات 

المتعلقة باالنتقال 
الديمقراطي
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اجتماع أعضاء مجلس 
النواب المشاركين 

والمقاطعين يف غدامس 
بمشاركة )12+12(

انطالق مسار الحوار 
الخاص بالمرأة 

والمشاركات يشددن 
على استمرار الحوار.

ممثلو المجالس 
البلدية والمحلية 

يجتمعون يف بروكسل.

كوبلر يقترح خمسة 
مبادئ حاكمة بشأن 

االتفاق السياسي الليبي

كوبلر يقترح خمسة 
مبادئ حاكمة بشأن 

االتفاق السياسي الليبي

وصول السراج 
إلى طرابلس وسط 

ارتياح داخلي وتهاين 
وترحيبات دولية.

استئناف جلسة الحوار 
بين النواب المشاركين 

والمقاطعين يف 
طرابلس بحضور بان 

كي مون.

ممثلو األطراف 
الرئيسية ومستقلون 

يجتمعون يف 
الصخيرات.

ممثلو األحزاب والقادة 
والنشطاء يجتمعون 

للمرة الثالثة يف 
الجزائر.

توقيع اتفاق 
الصخيرات المغربية 

برعاية أممية.

وفد من بعض أعضاء 
مجلس النواب وشيوخ 

وأعيان من الشرق 
يصلون طرابلس لدعم 

الحوار والمصالحة 
الوطنية.

فريقا الحوار الممثالن 
للمؤتمر الوطني العام 

ومجلس النواب يعلنان 
عن توصلهما لميثاق 
شرف وطني تحت 

اسم »االتفاق الوطني 
الليبي«.

الدائرة الدستورية 
بالمحكمة العليا تحكم 
ببطالن مقترحات لجنة 

فبراير.

القادة والنشطاء 
يستأنفون اجتماعهم 

الثاين يف الجزائر.

مشاركة واسعة يف 
جولة الحوار الخامسة 

يف الصخيرات.

الفرقاء يجتمعون يف 
تونس ويوقعون اتفاق 

مبادئ

كوبلر يقول إن االتفاق 
السياسي ليس مفتوًحا 
إلعادة التفاوض عليه.

100 عضو يف البرلمان 
يؤكدون دعمهم 
لحكومة الوفاق.

استئناف جلسات 
الحوار بقصر األمم يف 

جنيف.

ممثلو المجالس 
البلدية والمحلية 

يجتمعون يف بروكسل.

المشاركون يف الحوار 
يجتمعون بممثلين 

عن المجتمع الدولي 
يف برلين لدفع عملية 

الحوار.

ليون يعلن تشكيل 
حكومة التوافق 

المقترحة برئاسة فائز 
السراج

المجلس الرئاسي 
يكشف تشكيلة 
حكومة الوفاق 

الوطني.

تأجيل جديد لجلسة 
البرلمان المخصصة 

للتصويت على حكومة 
الوفاق.

استئناف جولة ثانية 
للحوار يف جنيف مع 

غياب المؤتمر الوطني 
العام.

استئناف الحوار 
بالصخيرات 

والمشاركون يتفقون 
على ضرورة تشكيل 

حكومة موحدة.

أطراف الحوار يوقعون 
باألحرف األولى 

على مسودة االتفاق 
السياسي الخامسة 
)الرابعة معدلة(، 

والمؤتمر الوطني العام 
يرفض التوقيع ويقاطع 

الجولة.

عودة الحوار إلى 
جنيف مجدًدا بمشاركة 

موسعة للتأكيد على 
تشكيل حكومة الوفاق 

الوطني.

لقاء بين السراج 
وخليفة حفتر يف 

المرج لبحث تشكيلة 
الحكومة الجديدة.

اإلعالن بالصخيرات 
عن تشكيل حكومة 

الوفاق الوطني.

الحوار يعود إلى 
غدامس بمشاركة 

ممثلين عن المؤتمر 
العام.

انطالق مسار الحوار 
الخاص بممثلي 
األحزاب والقادة 

والنشطاء السياسيين يف 
الجزائر.

الحوار يعود إلى 
جنيف بمشاركة 
موسعة بعد عودة 
المؤتمر الوطني، 

والمشاركون يتفقون 
على االنتقال إلى 

تشكيل حكومة وحدة 
وطنية.

ليون يلتقي ممثلين عن 
المؤتمر يف إسطنبول 
لبحث سبل المضي 
قدًما يف عملية الحوار

مجلس النواب يؤجل 
جلسة مقررة لتعديل 
اإلعالن الدستوري 
ليوم واحد بسبب 

خالف حول أولويات 
جدول األعمال، 

باإلضافة إلى عدم 
اكتمال النصاب.

أعضاء من فريق 
الحوار يعلنون وصول 
المحادثات إلى طريق 

مسدود.

البعثة األممية تعلن 
استئناف جلسات 
الحوار يف المغرب.

استئناف الحوار يف 
الصخيرات بمشاركة 
ممثلين عن مجلس 

النواب والمؤتمر العام 
وشخصيات مستقلة

استئناف مسار الحوار 
الخاصة بالمرأة 

والمشاركات يؤكدن 
تمسكهن بالحوار.

العودة إلى الصخيرات 
لمناقشة تشكيل 

الحكومة ومالحق 
االتفاق السياسي.

المؤتمر العام يقيل 10 
نواب موقعين على 
اتفاق الصخيرات.

المجلس الرئاسي 
يطلب من مجلس 
النواب تمديد أجل 

تقديم تشكيلة حكومة 
الوفاق التي كان مقرًرا 

إعالنها.

29سبتمبر
2014

21 أفريل
2015

23 أفريل
2015

3 جانفي
2016

3 جانفي
2016

31 مارس
2016

5 أكتوبر
2014

15 أفريل
2015

3 جوان
2015

17 ديسمبر
2015

3 جانفي
2016

10 مارس
2016

6 نوفمبر
2014

13 أفريل
2015

9 جوان
2015

6 ديسمبر
2015

4 جانفي
2016

24 فيفري
2016

14 جانفي
2015

23 مارس
2015

10 جوان
2015

8 أكتوبر
2015

19 جانفي
2016

21 فيفري
2016

26 جانفي
2015

20 مارس
2015

12 جوان
2015

3 سبتمبر
2015

31 جانفي
2016

15 فيفري
2016

11 فيفري
2015

10 مارس
2015

10 أوت
2015

1 سبتمبر
2015

1 فيفري
2016

13 فيفري
2016

20 فيفري
2015

5 مارس
2015

26 أوت
2015

27 أوت
2015

03 فيفري
2016

08 فيفري
2016
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ضمــن هــذا املســار الطويــل واملعقــد، تقاطعــت العوامــل الداخليــة واإلقليميــة والدوليــة يف تعطيــل مســارات الحــوار الليبي-الليبــي. 

فكلــا زاد او تراجــع وزن أحــد األطــراف داخليًــا تحــرك الطــرف الــدويل الداعــم لــه، فيــا يبقــى دور دول الجــوار محــدوًدا نســبيًا، 

رغــم املســاعي الدبلوماســية املشــركة مــن أجــل توحيــد الجهــود.

اســتمرت الحــرب يف ليبيــا حتــى ســنة 2020. ومل تســتطع قــوات القيــادة العامــة بقيــادة الجــرال حفــر الدخــول اىل العاصمــة وتحــت 

ضغــط دويل بــدأت يف االنســحاب مــن مواقعهــا، خاصــة بعــد تغــر املوازيــن بســيطرة قــوات الوفــاق عــى العاصمــة طرابلــس يــوم 

06 يونيو/جــوان 2020، أصبحــت مدينــة رست بتغــر الخريطــة العســكرية النقطــة الفاصلــة بــن القوتــن. األمــر الــذي أعطــى فرصــة 

الســتعادة املســار الســيايس رغــم حساســية وآثــار الــراع املســلح الــذي تســبب يف انقســامات داخــل املجتمــع الليبــي.

ــث اســتطاعت  ــة حي ــم رســمها يف العاصمــة األملاني ــي ت ــا لخطــة الت ــي وفًق ــة للمســار الســيايس الليب ــن املرجعي ــح مؤمتــر برل أصب

بعثــة األمــم املتحــدة ان تســتصدر قــراًرا مــن مجلــس األمــن باعتــاد مخرجــات برلــن كإطــار أســايس ملســارات الحــوار يف ليبيــا عــى 

األصعــدة الثالثــة )العســكري – واالقتصــادي – والســيايس(.

بعــد تثيبــت وقــف إطــالق النــار عــن طريــق مؤمتــر برلــن تحركــت الــدول اإلقليميــة املجــاورة لليبيــا يف تحريــك عجلــة املبــادرات 

التــي تحــاول مــن خاللهــا إرجــاع عجلــة الحــوار الســيايس للحركــة مــن جديــد مــن هــذه املبــادرات وأهمهــا )إعــالن القاهــرة( حيــث 

نــص عــى اآليت:

عقيلة صالح يقول إنه 
لن يرضخ ألي تهديد 
وإنه ليس ضد حكومة 
الوفاق، »لكنها يجب 

أن تمر عبر مجلس 
النواب.

اجتماع أعضاء لجنة 
الحوار الليبي بمطار 

غدامس لبحث 
عراقيل مسار االتفاق 

السياسي.

أعضاء لجنة الحوار 
يتوصلون لستة 

مقترحات لتعديل 
االتفاق السياسي.

وساطة تركية إلقناع 
أبرز المعارضين 

للمجلس الرئاسي.

اجتماع نحو 40 
شخصية يف القاهرة 
يقترح تعديل لجنة 

الحوار وإعادة النظر 
يف المادة الثامنة من 

االتفاق السياسي

صدور بيان القاهرة باإلعالن عن التوصل الى قواسم مشتركة 
من أربع خطوات: تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي 
النواب والدولة بحد أقصى 15 عضوا عن كل مجلس للنظر 

يف القضايا التي سبق التوافق على تعديلها يف االتفاق السياسي. 
وقيام مجلس النواب بإجراء التعديالت الدستورية الالزمة 
لتضمن اتفاق الصخيرات يف اإلعالن الدستوري. والعمل 

على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يف موعد أقصاه فبراير 
2018. واستمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية يف ليبيا 
إلى حين تولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما.

أعضاء من المؤتمر 
العام يسلمون مهامه 
لمجلس الدولة الذي 
يقوم بإعالن تعديل 
دستوري، وينتخب 

عبدالرحمن السويحلي 
رئيًسا.

أعضاء الحوار 
يطالبون يف العاصمة 
المالطية فاليتا كافة 

األطراف بعدم اللجوء 
إلى العنف لتسوية 
خالفاتهم السياسية.

قوات حكومة الوفاق 
تعلن السيطرة على 

مدينة طرابلس

مجلس النواب يعقد »جلسة 
تشاورية« بحضور عقيلة 
صالح و70 نائًبا آخرين 

لمناقشة أعمال لجنة 
»6+6«، المكلفة بإيجاد 

حل لمأزق التصويت على 
منح الثقة لحكومة الوفاق. 

انطالق ملتقى الحوار 
السياسي الوطني يف 

اجخرة.

أمضى كل من وزراء 
خارجية تونس والجزائر 
ومصر وبحضور رئيس 
الجمهورية الباجي قائد 
السبسي يف قصر قرطاج، 

إعالن تونس الوزاري 
لدعم التسوية السياسية 

الشامل يف ليبيا.

مؤتمر برلين

رئيس البرلمان يتسلم 
مشروع الدستور الذي 
أقرته الهيئة التأسيسية 

بمقرها يف مدينة 
البيضاء.

التوقيع يف تونس على 
اتفاق مصالحة بين 
مصراتة وتاورغاء.

غسان سالمة ُيعلن عن 
خطة العمل األممية

مؤتمر باليرمو يف 
إيطاليا

أعضاء الحوار 
السياسي يطالبون 
المجلس الرئاسي 
ومجلس النواب 

بالوفاء بالتزاماتهما.

تشكيل فريق مصغر من 
لجنة الحوار للتواصل 

مع البرلمان.

رغم محاوالت رأب 
الصدع، حفتر ينتهي 
لإلعالن عن انتهاء 

اتفاق الصخيرات، بعد 
انتهاء أجل السنتين 

لتشكيل حكومة 
منتخبة

هجوم قوات القيادة 
العامة بقيادة خليفة 
حفتر على طرابلس

مجلس النواب الليبي 
يحيل مشروع الدستور 
إلى اللجنة التشريعية 
لالطالع والمراجعة 

وإبداء الرأي.

رئيس البرلمان يأمل 
بأن يفضي اجتماع 
أطراف الحوار يف 
تونس إلى وفاق 

حقيقي.

اتفاق باريس

مؤتمر أبو ظبي

02 أفريل
2016

12 جانفي
2017

27 جانفي
2017

05 أفريل
2016

13 ديسمبر
2016

17 فيفري
2017

06 أفريل
2016

12 نوفمبر
2016

04 جوان
2020

25 أفريل
2016

12 أكتوبر
2016

20 فيفري
2017

19 جانفي
2020

28 أفريل
2016

13 أوت
2016

20 سبتمبر
2017

12 نوفمبر
2019

28 أفريل
2016

06 أوت
2016

17 ديسمبر
2017

04 أفريل
2019

02 ماي
2016

12 جويلية
2016

29 ماي
2018

مارس
2019
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 التأكيــد عــى وحــدة وســالمة األرايض الليبيــة واســتقاللها، واحــرام كافــة الجهــود واملبــادرات الدوليــة وقــرارات مجلــس 
األمــن التــزام كافــة األطــراف بوقــف إطــالق النــار اعتبــارا مــن 8 يونيو/جــوان 2020.

 ارتــكاز املبــادرة عــى مخرجــات مؤمتــر برلــن، التــي نتــج عنهــا حــل ســيايس شــامل يتضمــن خطــوات تنفيذيــة واضحــة 
)املســارات السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة(، واحــرام حقــوق اإلنســان، واســتثار مــا انبثــق عــن املؤمتــر مــن توافقــات بــن 

زعــاء الــدول املعنيــة باألزمــة الليبيــة.

ــام األمــم املتحــدة واملجتمــع  ــة األمــم املتحــدة، وقي ــة العســكرية )5+5( بجنيــف، برعاي  اســتكال أعــال مســار اللجن
الــدويل بإلــزام كل الجهــات األجنبيــة بإخــراج املرتزقــة األجانــب مــن كافــة األرايض الليبيــة، وتفكيــك امليليشــيات وتســليم 
أســلحتها، حتــى تتمكــن القــوات املســلحة بالتعــاون مــع األجهــزة األمنيــة مــن االضطــالع مبســؤولياتها ومهامهــا العســكرية 

واألمنيــة يف البــالد.

جــاء هــذا اإلعــالن داعــًا ملبــادرة عقيلــة صالــح رئيــس الرملــان الليبــي يف طــرق عندمــا أطلــق مبــادرة لحــل االزمــة الليبيــة بتاريــخ 

21 مايو/مــاي 2020 عقــب انســحاب قــوات القيــادة العامــة بقيــادة الجــرال خليفــة حفــر مــن طرابلــس باتجــاه رست وطــرح فيهــا 

ــالد ترتكــز عــى الحــل الســيايس وتقــي الحــل العســكري، وتنتهــي  ــي تعيشــها الب ــه للخــروج مــن األزمــة الت ــح رؤيت ــة صال عقيل

بإجــراء انتخابــات برملانيــة ورئاســية.

ويف نفــس الســياق بعــد إعــالن عقيلــة صالــح توقــف العمليــات العســكرية بشــكل كامــل أعلــن املجلــس الرئــايس لحكومــة الوفــاق 

الليبيــة، الجمعــة 21 أغســطس/أوت2020، تعليــات لجميــع قواتــه العســكرية، أمــر فيهــا بوقــف فــوري إلطــالق النــار يف كل األرايض 

الليبيــة، فيــا قــال عقيلــة صالــح رئيــس برملــان طــرق بــدوره إن وقــف إطــالق النــار يجعــل مــن رست مقــرًا مؤقتـًـا للمجلــس الرئــايس 

الجديــد وتتــوىل قــوة رشطيــة مــن مختلــف املناطــق تأمينهــا.

يعتــر هــذا اإلعــالن مبثابــة الخطــوة األوىل مــن طــريف الــراع يف ليبيــا للعــودة اىل املســار الســيايس مــن جديــد وهــذا مــا حــدث 

بشــكل عمــي بعــد ذلــك يف لقــاء عقيلــة صالــح رئيــس الرملــان يف طــرق وخالــد املــري رئيــس املجلــس األعــى للدولــة يف مدينــة 

ــة،  ــة املغربي ــة بوزنيق ــا يف مدين ــدي ليبي ــن وف ــت تفاهــات ب ــث حدث ــخ 8 أغســطس/أوت 2020 حي ــة يف املغــرب بتاري ــو زنيق أب

بشــأن املســائل العالقــة يف األزمــة. وقــد توافقــت األطــراف الليبيــة عــى منصــب محافــظ املــرف املركــزي وعــى تقســيم املناصــب 

الســيادية الســبع بالتســاوي، وهومــا يفتــح البــاب إلعــادة هيكلــة املجلــس الرئــايس. وهــو مــا يعتــر خطــوة كبــرة جــًدا تضــاف اىل 

مســار الحــوار الليبــي منــد توقفــه العــام املــايض بســبب الحــرب التــي اندلعــت يف أبريل/أفريــل 2020.

يف خضــم املســاعي الحثيثــة التــي تقودهــا جهــات محليــة ودوليــة عــدة إلنهــاء أزمــة إغــالق املوانــئ وحقــول النفــط الليبيــة وســط 

ورشقــي البــالد، فجــر نائــب رئيــس املجلــس الرئــايس، أحمــد معيتيــق مفاجــأة بإعالنــه التوصــل إىل اتفــاق مــع اللــواء املتقاعــد خليفــة 

حفــر إلعــادة اإلنتــاج. وتــم اإلعــالن عــن االتفــاق معيتيــق يف بيــان بتاريــخ 18 ســبتمر 2020، وتضمــن بنــوًدا عــدة أبرزهــا تشــكيل 

ــاق  ــن اتف ــزي” بنفســه ع ــأى “املــرف املرك ــا ن ــط، في ــة للنف ــن املؤسســة الوطني ــض م ــل برف ــط، قوب ــرادات النف ــة إلدارة إي لجن

معيتيــق، نافيًــا صلتــه بــأي تفاهــات حــول توزيــع عائــدات النفــط.

يف ســياق متصــل، عــر آمــر املنطقــة العســكرية الغربيــة اللــواء أســامة جويــي عــن رفضــه لالتفــاق، مطالبًــا املجلــس الرئــايس والنــواب 

جاءهذا اإلعان 
داعما لمبادرة عقيلة 

صالح رئيس البرلمان 
الليبي في طبرق عندما 

أطلق مبادرة لحل االزمة 
يخ 21 ماي  الليبية بتار
2020 عقب انسحاب 

قوات القيادة العامة 
بقيادة الجنرال خليفة حفتر 

من طرابلس باتجاه سرت
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ــد  ــر، أحم ــم حف ــدث باس ــى املتح ــل احتف ــه، يف املقاب ــح تجاه ــف واض مبوق

ــكرية  ــات العس ــط التوازن ــل ضغ ــد تواص ــا يؤك ــو م ــاق، وه ــاري باالتف املس

ــيايس يف  ــار الس ــل املس ــببه يف تعطي ــة تس ــا، وإمكاني ــالح يف ليبي ــوىض الس وف

ليبيــا.

فوضى السالح في ليبيا

قبــل التحــول العســكري املهــم بســيطرة قــوات الوفــاق عــى العاصمــة 

ــن  ــغ م ــا البال ــن قلقه ــرت ع ــد ع ــدة ق ــم املتح ــة األم ــت بعث ــس، كان طرابل

تواصــل تدفــق الســالح اىل طــريف النــزاع يف ليبيــا.

لكــن رغــم تغــر التوازنــات، ال يــزال الســالح موجــوًدا يف ظــل انقســام املؤسســة 

العســكرية وانتشــار الجاعــات املســلحة. وقــد أشــارت التقديــرات األمميــة إىل 

أن عــدد قطــع الســالح يف ليبيــا بلــغ:

 29 مليون قطعة من جميع األنواع.

ــور  ــم املذك ــة، والرق ــطة وثقيل ــة ومتوس ــن خفيف ــا ب ــلحة يف ليبي ــوع األس تتن

ــة. ــا املاضي ــن عاًم ــالل األربع ــر خ ــد آخ ــجل يف أي بل ــاله مل يس أع

يف هــذا االتجــاه، ســعت الواليــات املتحــدة األمريكيــة، عــر حــوارات مبــارشة 

مــع الطرفــن منــذ جوان/يونيــو وجويلية/يوليــو 2020، إليجــاد ســبل مناســبة 

لدمــج الجاعــات املســلحة والحــد مــن فــوىض الســالح يف ليبيــا ونــزع ســالح 

ــات املســلحة  ــن الجاع ــض م ــدف ضــان عــدم وجــود رف ــك به أخــرى. وذل

أليــة حــل ســيايس ممكــن مســتقباًل.

وقــد حّمــل تقريــر صــادر عــن األمــم املتحــدة، قــوات القيــادة العامــة بقيــادة 

الجــرال خليفــة حفــر مســؤولية %81 مــن ضحايــا الحــرب املدنيــن يف ليبيــا 

الذيــن وثقتهــم خــالل الربــع األول مــن ســنة 2020.

وأوضح التقرير أن قوات القيادة العامة قد تسبّبت يف

 مقتل 49 مدنيًا من أصل 64 وثقتهم البعثة األممية إىل ليبيا.

ــا مــن أصــل 67 يف الفــرة مــن 1   تســبّبت أيًضــا يف جــرح 57 مدنيً
ــارس 2020. ــي إىل 31 م يناير/جانف

ــن  ــاق %5 م ــة الوف ــع لحكوم ــش التاب ــوات الجي ــي ق ــر أألمم ــل التقري وحّم

الضحايــا، وأضــاف أن %14 مــن الضحايــا مل يكشــف عــن الجهــة التــي 

ــة  ــادة إجالي ــل زي ــل متث ــا بالكام ــة الضحاي ــا إىل أن حصيل ــتهدفتهم، الفتً اس

ــة  ــن، مقارن ــوف املدني ــائر يف صف ــن الخس ــه م ــم توثيق ــا ت ــبة %45 في بنس

ــام 2019. ــن الع ــر م ــع األخ ــابقة يف الرب ــرة الس بالف

إال أن التغيــر يف طرابلــس أدى اىل املســاهمة يف الدفــع بوقــف إطــالق النــار، 

رغــم بعــض الخروقــات املتفرقــة. تــم ذلــك بفضــل بيانــن منفصلــن متزامنــن 

ــا(، ومجلــس  للمجلــس الرئــايس لحكومــة الوفــاق الوطنــي )املعــرف بهــا دوليً

ــة  ــاء الليبي ــة األنب ــواب )طــرق( املــوايل للمشــر خليفــة حفــر، بثتهــا وكال ن

)وال( 1.

لكــن عــى نفــس املســتوى، يطــرح انقســام املؤسســات وعــدم وضــوح هيكليتها 
 https://bit.ly/3oOhYpK :  -1حول بيانات وقف إطالق النار. انظر الرابط التالي

قوات القيادة العامة

قوات جيش الوفاق

لم يتم تحديد من استهدف

مسؤولة عن

مسؤولة عن

مقتل 
49 مدنيا

% 81

% 05

% 14

جرح 
57 مدنيا

من أصل  64

من ضحايا 
الحرب المدنيين 

في ليبيا

من ضحايا 
الحرب المدنيين 

في ليبيا

من ضحايا 
الحرب المدنيين 

في ليبيا

من أصل  64

التقرير األممي خالل الربع األول من سنة 2020

https://bit.ly/3oOhYpK
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ــز وحــدة  ــام تعزي ــة أم ــتهدافه املتواصــل إشــكاليات جدي ــة، وضعــف القضــاء واس ــاع والداخلي خاصــة عــى مســتوى وزارات الدف

الدولــة واســرجاع هيبتهــا، بســبب تواصــل وجــود الجاعــات املســلحة وشــبه العســكرية.

األزمة االقتصادية واالجتماعية والوبائية في ليبيا: عنصر مؤثر جديد

تجمــع املئــات مــن الليبيــن يف العاصمــة طرابلــس مســاء األحــد 24 أغســطس/أوت 2020 حيــث تظاهــروا احتجاًجــا عــى تدهــور 

األوضــاع املعيشــية وانتشــار الفســاد وانقطــاع الخدمــات كالكهربــاء واملــاء وطــول االنتظــار أمــام محطــات الوقــود يف البلــد الــذي 

يشــهد نزاعــات مســلحة منــذ ســنوات. كا تجمــع املحتجــون أمــام مقــر حكومــة الوحــدة قبــل أن يتحولــوا إىل ســاحة الشــهداء يف 

وســط طرابلــس ورددوا شــعرات مــن قبيــل »ليبيــا! ليبيــا!« و«ال للفســاد«.

ــد، هــو »حــراك  ــم حــراك شــعبي جدي ــة يف 23 أغســطس/أوت 2020، ونظّ ــة، والزاوي ــا مظاهــرات واســعة يف مرات انطلقــت أيًض

الشــعب 23/8« أو »حــراك همــة الشــباب 23/8«، يف 23 أغســطس/أوت 2020، احتجاجــات النتقــاد الســلطات يف الــرق والغــرب 

ــوا  ــام، وطالب ــة أي ــى ثالث ــد تســتمّر حت ــي ق ــايئ الت ــار الكهرب ــر املتظاهــرون مــن انقطاعــات التي بســبب الظــروف املعيشــية. وتذّم

ــس« رشق  ــن والخم ــي »زلي ــطس/أوت 2020، يف مدينتَ ــا يف 24 أغس ــرات أيض ــدأت املظاه ــات. ب ــة واالنتخاب ــة االجتاعي بالعدال

ــوب2. ــاري« يف الجن ــبها وأوب ــس، ويف »س طرابل

يُذكــر ان شــعارات املتظاهريــن أظهــرت غضبًــا عــى األمــوال وأجــور املنتســبن للجاعــات املســلحة يف ظــل األوضــاع املعيشــية التــي 

يعيشــها الليبيــون. األمــر الــذي يعكــس ازمــة عميقــة أصبــح فيهــا الســالح عنــر حــل اقتصــادي واجتاعــي بالنســبة للعديديــن.

يف هــذا املســتوى، أضحــت األزمــة االقتصاديــة واالجتاعيــة عنــر حــل بعــد أن أكــدت انفصــال املســار الســيايس والعســكري البطيء 

عــن همــوم الليبيــن، وانغاســه يف املصالــح الخاصــة لألطــراف املتصارعــة محليًــا ودوليـًـا.

ومــن بــن األبعــاد السياســية للمظاهــرات بيــان قبيلــة املغاربــة مــن الشــباب الــذي أكــد عــى رفضــه للرمــوز السياســية يف الــرق. 

ــق يف  ــذي انطل ــة »ال ــة لحــل األزمــة الليبي ــة األممي ــان عــن تأييدهــم ملســار البعث ــوم 20 ســبتمر 2020، وأكــد البي ــان ي صــدر البي

جنيــف للخــروج بتســوية سياســية تحقــق االســتقرار والســالم يف ليبيــا«.

وتعتــر هــذه القبيلــة مــن القبائــل الوازنــة يف الــرق بالنظــر اىل حجمهــا ودور بعــض املنتمــن لهــا يف مرحلــة أوىل مــن التحــوالت يف 

ليبيــا إىل حــدود ســنة 20133.

 https://cnn.it/35Pxnxq : ي بنغــازي ضــد الفســاد وتــردي الخدمــات بعــد احتجاجــات طرابلــس. انظــر الرابــط التــالي
 -2ليبيــا.. مظاهــرات �ف

 https://bit.ly/3oLJdkK : ي برقة. انظر الرابط التالي
3-بعض تفاصيل بيان قبيلة المغاربة �ف

https://cnn.it/35Pxnxq
https://bit.ly/3oLJdkK
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مثــل الحــراك االجتاعــي ذو الخلفيــة االقتصاديــة واملعيشــية منفــًذا للضغــط والتحــول يف املشــهد الليبــي. هــذا ويذكــر أن قبائــل 

أخــرى كقبيلــة املرابطــن قــد أعلنــت عــن تأييدهــا لعقيلــة صالــح كممثــل ســيايس، األمــر الــذي أزعــج املشــر خليفــة حفــر.

ــا حــذر مســعفون ومســؤولون بالنظــام  ــا املســتجد يف ليبي ــة بفــروس كورون ــادة حــاالت اإلصاب ــايئ، ومــع زي بالنســبة للوضــع الوب

الصحــي يف البــالد مــن أن الجائحــة تشــكل خطــرًا جديـًـا. وقــال أحمــد الحــايس املتحــدث باســم اللجنــة الطبيــة الحكوميــة املســؤولة 

عــن مكافحــة الفــروس يف رشق ليبيــا، خــالل شــهر أغســطس/أوت 2020،، إن العامــة بحاجــة التخــاذ اإلجــراءات االحرازيــة الالزمــة، 

وإال فــإن الكــوادر الطبيــة التــي تعــاين مــن نقــص املــوارد ســتكون »غــر قــادرة عــى تغطيــة« االحتياجــات. مــن جهتــه قال ريــك 

ــة واجهــت معوقــات لوجســتية خطــرة يف  ــة يف الــرق األوســط، إن الوكال ــع ملنظمــة الصحــة العاملي ــر الطــوارئ التاب ــان، مدي برين

ــاد يف  ــاض الح ــع االنخف ــوص«. وم ــخصية والفح ــة الش ــة بالحاي ــتلزمات الخاص ــب املس ــرى لجل ــات ك ــك »تحدي ــا يف ذل ــا، مب ليبي

مســتويات املعيشــة الكثــرون يواجهــون صعوبــة يف تحمــل ولــو القليــل مــن النفقــات، مبــا يف ذلــك مــا يلــزم لــراء الكامــات4.

ــا يف مســتوى الخدمــات بســبب غيــاب األمــن ورصاع الفرقــاء عــى الســلطة، ومل تعــد  يعــرف النظــام الصحــة يف ليبيــا تقهقــرًا وتدنيً

املستشــفيات واملرافــق الطبيــة قــادرة عــى توفــر الرعايــة الصحيــة الالزمــة للمواطنــن بســبب نقــص األجهــزة واملعــدات وكذلــك 

ــي وشــبه  ــكادر الطب ــادح يف ال ــة املســداة يف ظــل النقــص الف ــة الطبي ــون مــن ضعــف الخدم ــة. ويشــتيك الليبي املســتلزمات الطبي

الطبــي إضافــة إىل التعطــل املســتمر لألجهــزة نتيجــة غيــاب الصيانــة وتجديــد قطــع الغيــار، مــا دفعهــم إىل الســفر للــدول املجــاورة 

وخاصــة تونــس ومــر واألردن وتركيــا لتلقــي العــالج والرعايــة الرضوريــة رغــم تكاليفهــم املشــطة.

باإلضافــة إىل مــا ســبق، يشــتيك الليبيــون مــن الفســاد املســتري يف القطــاع الصحــي، خاصــة أن األمــوال التــي تــم تخصيصهــا ملواجهــة 

أزمــة كورونــا تــّم التالعــب بهــا. ومــن ذلــك الحادثــة املتعلقــة بأعضــاء جهــاز الطــب العســكري حيــث عمــد مســؤولون بــه إىل متريــر 

معامــالت ماليــة مخالفــة للقوانــن واللوائــح املعمــول بهــا، فضــاًل عــن اعتــاد ورصف أمــوال دون وجــود مــا يقابلهــا مــن أعــال عــى 

أرض الواقــع مبروعــات مراكــز العــزل الصحــي داخــل بلديــات نالــوت والزنتــان وزوارة. وهــو مــا أكــده ديــوان املحاســبة يف حكومــة 

الوفــاق الوطنــي. وقــد صــدرت قــرارات مبنــع الســفر ضــد محمــد الهيثــم و6 آخريــن مــن أعضــاء الجهــاز، وهــم لــواء عمــر هويــدي 

مديــر عــام جهــاز الطــب العســكري، ومحمــد حســن ســامل مديــر إدارة املروعــات يف الجهــاز، وعــار منصــور التائــب املراقــب املــايل، 

واملهندســن يف إدارة املروعــات عبــد الحكيــم ســامل عطيــة وعدنــان البشــتي5.

»هنــاك مليونــر جديــد كل يــوم يف ليبيــا، والطبقــة الوســطى تتقلــص يوًمــا بعــد آخــر، والطبقــة السياســية يف ليبيــا لديهــا كــم كبــر 

مــن الفســاد ينــدى لــه الجبــن، وهنــاك َمــن يجنــي ثــروات طائلــة مــن املناصــب يجــري اســتثارها خــارج ليبيــا، ومــا نــراه يف ليبيــا 

أمــر مؤســف. يســتولون عــى املــال العــام ثــم يوظفونــه يف الخــارج«6، املبعــوث األممــي إىل ليبيــا املســتقيل غســان ســالمة،

رغــم الصعوبــات الجمــة، يبــدو أن املشــهد الليبــي يتجــه املشــهد نحــور تعزيــز املســار الســيايس. فقــد أعلنــت رئيســة بعثــة األمــم 

ــع  ــي املوســع والشــامل، مطل ــى الحــوار الســيايس الليب ــس ملتق ــز، اســتضافة تون ــة ســتيفاين وليام ــا باإلناب ــم يف ليبي املتحــدة للدع

نوفمــر2020. وأن امللتقــى يهــدف لتحقيــق رؤيــة موحــدة حــول ترتيبــات الحكــم التــي ســتفيض إلجــراء انتخابــات يف أقــر إطــار 

زمنــي وأضافــت أنــه ســيتم اختيــار املشــاركن يف ملتقــى الحــوار الســيايس الليبــي مــن مختلــف املكونــات الرئيســية للشــعب بــرط 

عــدم توليهــم أيــة مناصــب تنفيذيــة الحًقــا، ولفتــت إىل أن امللتقــى ســيعقد وفــق صيغــة مختلطــة نظــرًا لجائحــة كورونــا بحيــث 

تكــون هنــاك جلســات عــر االتصــال املــريئ وأخــرى مبــارشة، وأعربــت عــن امتنانهــا العميــق لتونــس الســتضافتها االجتــاع املبــارش 

األول مللتقــى الحــوار الســيايس الليبــي.

 https://bit.ly/323iNS5 : ي ليبيا. انظر الرابط التالي
 -4منظمة الصحة العالمية تعرب عن القلق إزاء الوضع الصحي �ف

 https://bit.ly/2HXYy10 :  -5عن المتابعة القضائية لبعض حاالت الفساد. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/35WeHfs :  -6ليبيا من الفساد إل النهب.. )المدرسة الوهمية( نموذجا!. انظر الرابط التالي

التحركات اإلحتجاجية التي اعتبرت أن الفاسدين 
وضعوا الليبيين أمام خطر الموت بالفيروس وخطر 

الفقر وضيق المعيشة. وهو ما له ما يبرره حيث 
تتواصل معدالت الفساد في ليبيا بالتصاعد.

https://bit.ly/323iNS5
https://bit.ly/2HXYy10
https://bit.ly/35WeHfs
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يبقــى الســيناريو الليبــي مفتوًحــا بســبب األزمــات املفتوحــة عــى كل املســتويات. األمــر الــذي يتطلــب فعليًــا إرادة ليبيــة واحــدة يف 

هــذا االتجــاه متنــع اخــراق املصلحــة الليبيــة، ولــو مرحليًــا، مــن اخراقــات التوازنــات الدوليــة. فاملالحــظ أن بانفتــاح ملفــات أخــرى 

ــات رئاســية حساســة، تحركــت امللفــات  ــر عــى انتخاب ــة للتأث ــيك يف محاول ــدور األمري ــا، وتحــوالت ال ــة وتركي ــدول األوروبي ــن ال ب

الليبيــة العســكرية والسياســية. كــا أن الوضــع الصحــي يعتــر ســيًفا عــى رقــاب الليبيــن ينضــاف اىل البندقيــات املفتوحــة دامئًــا.

 »هناك مليونير 
جديد كل يوم في 

ليبيا، والطبقة 
الوسطى تتقلص 

يوًما بعد آخر، 
والطبقة السياسية 
في ليبيا لديها كم 

كبير من الفساد 
المبعوث األممي إلى ليبيا يندى له الجبين«

المستقيل غسان سالمة
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أفــاد االســتعراض الــدوري الشــامل عــن تأكيــد رصيــح بالفشــل التــام يف تنفيــذ 

ــت  ــذ 2015. مثل ــا من ــان يف ليبي ــوق اإلنس ــة حق ــوص وضعي ــات بخص التوصي

انتهــاكات الحــق يف التظاهــر العنــر البــارز خــالل فــرة الرصــد، خاصــة بعــد 

ــة  ــة طيل ــدن ليبي ــدة م ــهدتها ع ــي ش ــلمية الت ــة الس ــات االجتاعي االحتجاج

شــهري أغســطس/أوت وســبتمر. ومثلــت الجاعــات املســلحة الخارجــة عــى 

القانــون أو غــر املنضبطــة مصــدر هــذه االنتهــاكات. كــا أن درجــة اإلنقســام 

داخــل الســلطات يف غــرب ليبيــا تســبب يف ســوء إدارة التظاهــرات واإلســتاع 

ملطالــب الشــعب الليبــي. أمــا يف رشق ليبيــا فامللــف دون متابعــة فعليــة مــن 

قبــل الســلطات املوجــودة.

ين: اإلعتداء على المتظاهر

ميكــن الوقــوف عــى املارســات األمنيــة، واســتغالل الجاعــات املســلحة 

ــادات  ــن القي ــات ب ــق التوازن ــا وف ــع جله ــة، ومتوض ــلطة املدني ــف الس لضع

ــا  ــك اتضــح ان تفاعــل الســلطات مل يكــن مجديً ــا. كذل السياســية الداعمــة له

بالنســبة للمتظاهريــن الســلمين.

انطلقــت مظاهــرات واســعة يف طرابلــس، ومراتــة، والزاويــة يف 23 أغســطس 

أوت 2020، ونظّــم حــراك شــعبي جديــد، هــو »حــراك الشــعب 23/8« أو 

»حــراك همــة الشــباب 23/8« يف 23 أوت احتجاجــات النتقــاد الســلطات 

ــدأت  ــل«. ب ــي »ال تُحتم ــية الت ــروف املعيش ــبب الظ ــرب بس ــرق والغ يف ال

ــْي زليــن والخمــس رشق طرابلــس، ويف  املظاهــرات أيضــا يف 24 أوت يف مدينتَ

ــوب. ــاري يف الجن ــبها وأوب س

ــع 19 شــخًصا بشــأن املظاهــرات  ــالت م ــش مقاب ــس ووت ــن رايت أجــرت هيوم

والــرد العنيــف عليهــا، مبَــن فيهــم متظاهــرون، وأقــارب، وأصدقــاء متظاهريــن، 

تطور السياسات 
والتشريعات 

المتعلقة بحقوق 
االنسان
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وصحفيــن، ومحامــن، وناشــطن. ووثّقــت 24 حالــة احتجــاز تعســفي بــن 23 و29 أغســطس/أوت 2020، وأُفــرج عــن العديــد منهــم، 

وانتــرت صــوًرا وفيديوهــات للقــوى األمنيــة وهــي تســتعمل القــوة املفرطــة، أعــى منصــات التواصــل االجتاعــي.

قــال شــهود شــاركوا يف مظاهــرة إّن املظاهــرات يف طرابلــس وأماكــن أخــرى كانــت ســلمية إىل حــّد كبــر. ردت الجاعــات املســلّحة 

املوجــودة يف طرابلــس واملرتبطــة بحكومــة الوفــاق الوطنــي، بجمــع املتظاهريــن بالقــوة واحتجازهــم يف أماكــن مل يُكشــف عنهــا يف 

ــزال العــدد الحــايل  ــن بهــدوء، ومــا ي ــذ 24 أغســطس/أوت 2020، تقــوم الجاعــات املســلحة بإطــالق رساح املحتجزي ــة، ومن البداي

للمتظاهريــن املحتجزيــن يف طرابلــس غــر معــروف.

ــدة  ــل يف ســجن بقاع ــى األق ــام ع ــة أي ــزوا أربع ــن احتُج ــم، الذي ــرج عنه ــن املف ــن املتظاهري ــن م ــاء اثن ــارب وأصدق ــا رصح أق ك

معيتيقــة العســكرية يف طرابلــس، إن الرجلــن أفــادا بتعرضهــا للــرضب املتكــرر وإجبارهــا عــى توقيــع تعهــدات بعــدم املشــاركة يف 

مظاهــرات مســتقبلية. تديــر الســجن قــوة الــردع الخاصــة بقيــادة خالــد البنــي.

أشــار ثالثــة شــهود إن »لــواء النــوايص«، الــذي يســيطر عــى محيــط ميــدان الشــهداء، كان املســؤول األســايس عن اســتخدام الرشاشــات 

واألســلحة الثقيلــة لتفريــق املتظاهريــن واعتقــال املتظاهرين تعســًفا يف 23 أغطــس/أوت 2020، واأليــام الالحقة.

أكــد متظاهــران إّن عنــارص الرطــة املوجوديــن يف ميــدان الشــهداء مل يتدّخلــوا لحايتهــم. ويظهــر فيديــو نــر عــى فيســبوك يف 

23 أغســطس/أوت 2020، اســتعال الجاعــات املســلّحة أســلحة ثقيلــة والرشاشــات لتفريــق املتظاهريــن يف وجــود ســيارات رشطــة 

مركونــة يف امليــدان والتــي مل يتحــرك أي مــن افرادهــا املصاحبــن لحايــة املتظاهريــن يــأي شــكل مــن األشــكال.

انعدام االستقرار المؤسساتي: سلطة الجماعات المسلحة على الميدان

يف 26 أغســطس/أوت 2020، فــرض »املجلــس الرئــايس« التابــع لحكومــة الوفــاق الوطنــي حظــر تجــّول ألربعــة أيــام، متذّرًعــا بتفــي 

فــروس »كورونــا«. وقــام مبــد حظــر التجــول 10 أيــام يف 30 أغســطس/أوت 2020، وحظــر التجــول يف الخــارج مــن الســاعة 9 مســاًء 

حتــى 6 صباًحــا، وهــو مــا فــرسه املتظاهريــن انــه محاولــًة ملنعهــم مــن التظاهــر وقــد تجاهلــوه يف الغالــب.1

رغــم مــا ســبق، تواصلــت املظاهــرات الشــعبية يف بنغــازي، وقــد تــم عــى إثرهــا إيقــاف الناشــط »ربيــع العــريب«، الــذي أكــد أصدقاءه 

إنهــم فقــدوا االتصــال بــه، منــذ مشــاركته يف مظاهــرة »جمعــة إنقــاذ ليبيــا مــن الفســاد واملفســدين« التــي دعــا إليهــا شــباب مــن 

نشــطاء بنغــازي. وقــال أحــد شــهود واقعــة االعتقــال، أن أشــخاًصا نزلــوا مــن ســيارة ســوداء معتمــة الزجــاج ودون لوحــات، واتجهــوا 

نحــو الناشــط ربيــع العــريب، وتحدثــوا معــه، قبــل أن يقتــادوه إىل الســيارة، ومنهــا إىل جهــة غــر معلومــة.

وأضــاف الناشــطون أن وزارة الداخليــة يف الحكومــة املؤقتــة منحــت منظمــي املظاهــرة تريًحــا يســمح لهــم بالتظاهــر، إال أنهــم 

فوجئــوا عنــد وصولهــم ســاحة التظاهــر بســيارات عســكرية وأخــرى دون لوحــات وعنــارص عســكرية وأمنيــة تنتــر يف املــكان، وأن 

بعــض األشــخاص املحتمــن بتلــك العنــارص حاولــوا اســتفزاز املتظاهريــن، هاتفــًة بحيــاة القائــد العــام للجيــش املشــر خليفــة حفــر.2

تعتــر أجهــزة أمــن تابعــة لقــوات القيــادة العامــة يف الــرق، مــن بينهــا جهــاز مكافحــة الظواهــر الســلبية وجهــاز مكافحــة اإلرهــاب، 

املؤلــف مــن عنــارص املداخلــة املســلحن، املســؤول عــن إطــالق حملــة اعتقــاالت واســعة يف أكــر مــن مدينــة، عــى رأســها بنغــازي، 

خــالل فــرة املظاهــرات. فيــا لــواء النــوايص وقــوات الــردع غــريب ليبيــا املســؤولة األوىل عــن قمــع املتظاهريــن. فقــد أفــاد شــهود 

عيــان أن كتيبــة النــوايص قــد أرســلت ســيارات مســلحة اىل طريــق الشــط بطرابلــس والحقــت املتظاهريــن.3

رغــم أن رئيــس املجلــس الرئــايس فائــز الــرساج قــد أعلــن عــن تنســيقه مــع مكتــب النائــب العــام لإلطــالق الفــوري لــرساح كل مــن مل 

يتــورط يف أعــال تخريــب للممتلــكات العامــة والخاصــة. كــا أعلــن حينهــا الرئــايس يف بيــان لــه اتخــاذه اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة 

ــف  ــام عــن توقي ــك. ورغــم إعــالن املدعــي الع ــات نتجــت عــن ذل ــن وأي إصاب ــق يف أي تجــاوزات وقعــت ضــد املتظاهري للتحقي

متهمــن باالعتــداء عــى املتظاهريــن، إال أنــه مل يتــم اإلعــالن عــن هوياتهــم أو مجريــات التحقيــق ومآالتهــا يف شــأنهم. األمــر الــذي 

يتطلــب مــن الســلط القضائيــة الحــرص عــى االبتعــاد عــن التســييس والخضــوع لضغــط الجاعــات املســلحة لفــرض قــوة القانــون.4

 2TFrEop/ly.bit//:https : 1- تقرير هيومن رايتس ووتش. انظر الرابط التالي
 2HUsU4D/ly.bit//:https : .  انظر الرابط التالي ي 2-  عن اعتقال ربيع العر�ب

 3jKWVR9/ly.bit//:https : 3- بعض تفاصيل إطالق النار عىل المتظاهرين. انظر الرابط التالي
 3kMsL1i/ly.bit//:https : 4- عن بيان المدعي العام. انظر الرابط التالي
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ين والاجئين وطالبي اللجوء: المهاجر

قالــت مفّوضيــة األمــم املتّحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان إن خفــر الســواحل الليبــي )التابــع لفائــز الــرساج( واصــل انتهــاك حقــوق 

املهاجريــن غــر الرعيــن يف البحــر املتوســط. وأوضحــت املفوضيــة، أن “خفــر الســواحل” يواصــل إعــادة القــوارب إىل الشــواطئ مــن 

حيــث انطلقــت، واعتقــال املهاجريــن الذيــن يتــم اعراضهــم يف مرافــق احتجــاز تعســفي حيــث يواجهــون ظروفـًـا مرّوعــة، مبــا يف ذلــك 

التعذيــب، وســوء املعاملــة، والعنــف الجنــي، وانعــدام الرعايــة الصحيــة وغرهــا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

وأشــارت املفوضيــة إىل أن هــذه املرافــق املكتظــة معرّضــة مــن دون أدىن شــّك لخطــر تفــي كوفيــد19- عــى أوســع نطــاق ممكــن، 

داعيــة إىل وقــف جميــع عمليّــات اعــراض القــوارب وإعادتهــا إىل ليبيــا، مجــددة التأكيــد عــى رضورة امتثــال الــدول دومــا اللتزاماتهــا 

مبوجــب القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وقانــون الالجئــن. وأعــرب املتحــّدث باســم املفوضيــة روبــرت كولفيــل، يف إحاطــة مــن 

ــأن الســلطات املالطيــة طلبــت مــن الســفن التجاريــة دفــع القــوارب، التــي  ــر التــي تفيــد ب جنيــف، عــن قلــق شــديد إزاء التقاري

تحمــل مهاجريــن منكوبــن، إىل أعــاق البحــار.

وأعربــت املفوضيــة أيًضــا عــن القلــق مــن أن ســفن البحــث واإلنقــاذ اإلنســانية، التــي عــادة مــا تجــوب منطقــة وســط البحــر األبيــض 

املتوســط، ُمِنَعــت مــن دعــم املهاجريــن املنكوبــن، يف وقــت ارتفعــت فيــه أعــداد َمــن يحاولــون القيــام بهــذه الرحلــة املحفوفــة 

باملخاطــر، مــن ليبيــا إىل أوروبــا.

ويف 15 أبريل/أفريــل 2020، قالــت املفوضيــة إن بعثــة األمــم املتّحــدة للدعــم يف ليبيــا تحّققــت مــن إعــادة ســفينة عــى متنهــا 51 

مهاجــرًا وطالــب لجــوء، بينهــم 8 نســاء و3 أطفــال، إىل ليبيــا عــى مــن قــارب مالطــي خــاص بعــد أن انتشــلتهم مــن امليــاه املالطيــة.

وقــد أرســلت الســلطات الليبيــة املهاجريــن إىل ســجن الســّكة، وخــالل األيــام الســتة التــي قضوهــا يف البحــر، لقــي خمســة أشــخاص 

مرعهــم وفُِقــد ســبعة آخــرون ويفــرض أنهــم غرقــوا. كــا أشــارت املفوضيــة إىل ادعــاءات تفيــد بــأّن مراكــز تنســيق اإلنقــاذ البحــري 

املعنيــة مل تــرّد عــى نــداءات االســتغاثة التــي وصلتهــا أو أنّهــا تجاهلتهــا.5

رغــم الــر اجــع النســبي لعمليــات الهجــرة بســبب جائحــة الكورونــا، اســتأنفت عصابــات التهريــب نشــاطها انطالقًــا مــن الســواحل 

الليبيــة. وأوضــح تقريــر وكالــة »بلومبــرغ« أن مــا يقــارب 900 مهاجــر غــر رشعــي انطلقــوا مــن الشــواطئ الليبيــة يف الفــرة مــن 

14 إىل 28 مايو/مــاي 2020، قاصديــن ســواحل أوروبــا وتــم اعــراض 679 منهــم وإعادتهــم إىل ليبيــا بينــا اســتطاع الباقــون اإلفــالت 

والوصــول إىل الضفــة األخــرى مــن البحــر املتوســط.

ومنــذ انــدالع أزمــة كورونــا علّقــت معظــم ســفن اإلنقــاذ اإلنســانية، مثــل »أوشــن فايكنــغ« و«يس ووتــش«، أنشــطة إنقــاذ املهاجريــن 

يف البحــر املتوســط. كــا أدت إجــراءات مكافحــة الجائحــة إىل إغــالق الحــدود واملطــارات يف مختلــف دول العــامل، مــا دفــع مفوضيــة 
 3jPoc4W/ly.bit//:https : 5- عن تقرير المفوضية. انظر الرابط التالي

يل حادثة سفينة 15 أفر

تقرير مفّوضية األمم المّتحدة السامية لحقوق اإلنسان

 51
مهاجرا و طالب لجوء عادوا على متن 

قارب مالطي بعد انتشالهم من المياه

هم
بين

بعد قضاء 6 
أيام في البحر

8 نساء و3 أطفال
أرسلتهم السلطات الليبية 

ة
ّ

إلى سجن السك

لقي 5 أشخاص 
مصرعهم

فقد 7 أشخاص
؟
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الالجئــن واملنظمــة الدوليــة للهجــرة إىل تعليــق كافــة رحــالت إعــادة التوطــن. 

لكــن بعــد أشــهر وخــالل شــهر يونيــو/ جــوان 2020، اســتأنفت هــذه املنظــات 

نشــاطها اإلنســاين.

جــاءت فــرة الراجــع النســبي إىل حــدود شــهر أفريــل بعــد ارتفــاع كبــر مقارنــة 

بنفــس الفــرة مــن الســنة الفارطــة. 

 %298: نسبة ارتفاع محاوالت الهجرة

 6629: عدد محاوالت الهجرة من السواحل الليبية

6 .Sea Watch املصدر: منظمة

ــخًصا،  ــد 45 ش ــة، فق ــواحل الليبي ــة الس ــن قابل ــرق مهاجري ــة غ ــر حصيل يف أك

ــق حــوايل 82 مهاجــرًا  ــا، انطل ــاء محاولتهــم الهــرب مــن ليبي بينهــم أطفــال، أثن

ــة انفجــر محــرك القــارب فانقلــب  عــى مــن قــارب باتجــاه الســواحل األوروبي

ــال. ــم 5 أطف ــل بينه ــا عــى األق ــاركًا وراءه 45 غريًق ــب، ت املرك

قبــل وقــوع الكارثــة، مجموعــة »هاتــف اإلنــذار« كانــت قــد تلقــت إنــذارا بإبحار 

قارب يــوم األحــد 15 أغســطس/أوت 2020، مــن الســواحل الليبيــة، وأكــدت يف 

تغريــدة عــى تويــر أنهــا أعلمــت »جميــع الســلطات« املعنيــة بوجــود مهاجرين 

ــداءات  ــدو أن ن ــن يب ــم. لك ــرك قاربه ــر مح ــا انفج ــاعدة، بعدم ــة للمس بحاج

املنظــات غــر الحكوميــة مل تجــد مــن يســتمع إليهــا. وأضافــت املنظمــة بلهجــة 

صارمــة »إيطاليــا ومالطــا وأوروبــا، إن مســؤولية غــرق النــاس تقــع عليكــم«.7

خالل مايو/ماي وأغسطس/أوت 2020:

  3500 شخص حاول عبور املتوسط

InfoMigrants :املصدر

وبتاريــخ 15 ســبتمر 2020، أعلــن خفــر الســواحل اليونــاين، أّن ثالثــة مهاجريــن، 

ــة  ــم قبال ــن، حــن غــرق مركبه ــوا حتفهــم مســاء االثن ــرأة وطفــالن، لق هــم ام

الســواحل الرقيــة لجزيــرة كريــت، يف حــن تم إنقــاذ 53 آخريــن كانــوا برفقتهم.

ويف ســياق متصــل، أفــادت وســائل إعــالم، بغــرق أو فقــدان مــا ال يقــل عــن 24 

ــا. وتــويف يف  ــر انقــالب قاربهــم يف البحــر املتوســط بالقــرب مــن ليبي مهاجــرًا إث

هــذه الحادثــة 17 مهاجــرًا مريـًـا، احتجــزت عصابــات التهريــب غرهــم، ويُقــدر 

عددهــم ب15 نفــرًا. واشــرطت العصابــات الحصــول عــى مبالــغ ماليــة مقابــل 

إطــالق رساحهــم.8

يف املقابــل، يتواصــل التنســيق األمنــي بــن ليبيــا وشــال املتوســط. فقــد قــررت 

ــز  ــا، لتعزي ــس وفاليت ــيق« يف طرابل ــزي تنس ــاء »مرك ــا إنش ــا وليبي ــن مالط كل م

ســبل مواجهــة الهجــرة غــر الرعيــة عــر البحــر األبيــض املتوســط، وســتتم إقامة 

ــر  ــك »لتوف ــا. وذل ــن مالط ــل م ــن، بتموي ــي الدولت ــن يف عاصمت ــن املركزي هذي

الدعــم الــرضوري ملواجهــة الهجــرة غــر الرعيــة يف ليبيــا والبحــر املتوســط«.

رغــم هــذه الجهــود، إال أن اإلشــكالية تبقــى متواصلــة بخصــوص مراكــز احتجــاز 

 Migrants : l’ONG Sea Watch reprend ses opérations de sauvetage. Voir le lien : -6
 https://bit.ly/2HXNQHO

 Voir aussi: Sea Watch. https://bit.ly/2Jh3rTd
 3mIfwiR/ly.bit//:https : 7- موقع Alarm Phone. انظر الرابط التالي

 384KKfU/ly.bit//:https : . انظر الرابط التالي 8- عن حادثة الغرق خالل شهر سبتم�ب
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عدد محاوالت الهجرة 
من السواحل الليبية

 .Sea Watch المصدر: منظمة

أخبرنا ما يسمى 
بخفر السواحل 

الليبي أن 
سفينتهم لديها 

عطل وال يمكنها 
اعتراض األشخاص 

المنكوبين. 
السلطات اإليطالية 
أخبرتنا أنها ليست 

مسؤولة عن 
المنطقة, إيطاليا 
ومالطا وأوروبا، 

إن مسؤولية غرق 
الناس تقع عليكم

مجموعة »هاتف اإلنذار«

https://bit.ly/2HXNQHO
https://bit.ly/2Jh3rTd
https://bit.ly/3mIfwiR
https://bit.ly/3mIfwiR
https://bit.ly/384KKfU
https://bit.ly/384KKfU
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ــا، حيــث تســتمر يف الوجــود مســتغل  ــا للمنظومــة القانونيــة والحقوقيــة واملؤسســية يف ليبي ــا حقيقيً املهاجريــن التــي متثــل اخراقً

شــبكة العالقــات اإلجتاعيــة والسياســية والعســكرية القامئــة. وقــد مثلــت تهديــًدا حقيقيـًـا للمهاجريــن خــالل فــرة الوبــاء الصحــي. 

األمــر الــذي دعــا أمــن عــام األمــم املتحــدة إىل إغالقهــا.

 2400 مهاجر والجئ يف مراكز اإلحتجاز الرسمية

املصدر: إحاطة مبعوثة األمم املتحدة

وتقــدر كل مــن املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن ومنظمــة الهجــرة الدوليــة عــدد مراكــز االحتجــاز الرســمية يف ليبيــا بأكــر مــن 

33 مركــزًا، فيــا تــأيت املطالبــات األمميــة بإغــالق مراكــز احتجــاز املهاجريــن يف وقــٍت تكافــح فيــه ليبيــا للتصــدي لجائحــة كورونــا 

بإمكانيــات خجولــة وقطــاٍع صحــي متهالــك، مــا يُعــرض املهاجريــن وطالبــي اللجــوء لخطــر اإلصابــة بالوبــاء بالنظــر الكتظــاظ مراكــز 

االحتجــاز وحالــة التســيب وانعــدام الــرف الصحــي واملرافــق، واالفتقــار ألبســط الخدمــات اإلنســانية والرعايــة الطبيــة.

ــا عــى مــدى عــاٍم كامــل ممتــد حتــى جويلية/يوليــو  ــا وداميً ومــن ناحيــة أخــرى، عــاش املهاجــرون وطالبــو اللجــوء كابوًســا مرعبً

2020، عندمــا كان القصــف يطــال مراكــز احتجازهــم وســط املواجهــات بــن قــوات حكومــة الوفــاق وقــوات الجيــش الوطنــي الليبــي 

بقيــادة خليفــة حفــر. وحينهــا أشــارت املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان إىل أن عــدم نقــل املحتجزيــن مــن املناطــق القريبــة مــن 

األهــداف العســكرية محتملــة أو عــدم نقــل أهــداف عســكرية كانــت متموضعــة جــوار مركــز احتجــاز يعــد جرميــة حــرب وانتهــاكات 

ــة. وبحســب  ــار الهجــات املحتمل ــن آث ــن م ــة املدني ــة لحاي ــر املمكن ــع التداب ــدويل الداعــي التخــاذ جمي ــون ال ــات القان اللتزام

التقاريــر الدوليــة، تعــود أســباب إطالــة مــدة احتجــاز املهاجريــن يف مراكــز االحتجــاز إىل تفاهــامت تحــدث بــني عصابــات تهريــب 

البــر وبعــض عنــارص األمــن وخفــر الســواحل واملجموعــات املســلحة، مــن أجــل ترتيــب طُــرق النقــل وتحديــد التاريــخ والعــدد 

املطلــوب وتجهيــز مراكــب الصيــد والطوافــات املطاطيــة الالزمة.9وقــد ســبق للتقريــر نصــف الســنوي الســابق ملركــز دعــم التحــول 

الدميقراطــي، وورقاتــه الخاصــة بهــذا امللــف اىل تفصيــل مراكــز االحتجــاز التــي تخــرج عــن اإلحصــاءات الرســمية، ومســاهمتها يف 

خــرق حقــوق اإلنســان يف ليبيــا.

ــم  ــي ت ــة الت ــر الجاعي ــق يف املقاب ــدء يف التحقي ــة عن الب ــات الدولي ــة الجناي ــت محكم ــس، أعلن ــات يف طرابل ــاء املواجه ــد انته بع

ــا. العثــور عليهــا يف عــدة مناطــق، بعــد مطالــب حكوميــة ليبيــة واســتنكار دويل واســع، لكــّن الجانــب اإلنســاين فيهــا مــا زال مغيبً

وُعــر يف مدينــة ترهونــة وحدهــا، جنــوب رشقــي طرابلــس، وحدهــا، عــى 11 مقــرة جاعيــة تضــّم رفــات عــرات القتــى، بعضهــم 

ــة العامــة  ــة يف حكومــة الوفــاق يف منتصــف شــهر أغســطس/أوت 10.2020ونــرت الهيئ ــوزارة الخارجي ــان ل ــون، بحســب بي مدني
 2HQW3gT/ly.bit//:https : ي وكابوس مراكز االحتجاز. انظر الرابط التالي ف الحلم األورو�ب ي ليبيا ب�ي

9- المهاجرون �ف
 2TKWV9e/ly.bit//:https : 10- حول المقابر الجماعية �في ترهونة. انظر الرابط التالي

المقابر الجماعية: 
معركة من بقايا 

المعارك

https://bit.ly/2HQW3gT
https://bit.ly/2HQW3gT
https://bit.ly/2TKWV9e
https://bit.ly/2TKWV9e
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للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن، وهــي هيئــة حكوميــة تابعــة للوفــاق الوطنــي، عــى حســابها بفيســبوك، صــوًرا النتشــال جثــث 

قالــت إنهــا كانــت مدفونــة يف مقــرة جاعيــة يف أحــد املــزارع. وأكــدت الهيئــة انتشــال عــر جثــث رغــم اكتشــاف »العبــث« بهــا، 

ــة اســتخراج الجثــث  ــدل محاول ــن، لكــن عليهــم مســاعدة املختصــن، ب ــاس عــى أبنائهــم املفقودي ــة الن ــّدر حرق ــا »تُق متابعــة أنه

بنفســهم«.

تحدثــت عــدة وســائل إعــالم مقّربــة مــن حكومــة الوفــاق عــن أن غالبيــة القتــى هــم مــن أهــايل املدينــة. وألقــت هــذه املصــادر 

باللــوم عــى ميليشــيا الــكاين أو الكانيــات، وهــي ميليشــيا مواليــة لخليفــة حفــر، قُتــل عــدد مــن قادتهــا قبــل أســابيع يف العمليــات 

العســكرية. وقــد اشــتهرت هــذه امليليشــيا عــام 2017 بأعــال قتــل واســعة املدينــة، وكانــت عــى صلــة يف بداياتهــا مــع حكومــة 

الوفــاق، إاّل أن عالقــة الطرفــن ســاءت قبل إعــالن خليفــة حفــر حملتــه للســيطرة عــى طرابلــس.11

حرية الصحافة في ليبيا:

حســب آخــر إحصائيــة، ملنظمــة مرســلون بــال حــدود لهــذا العــام، جــاءت ليبيــا يف املرتبــة 162 يف املــؤرش العاملــي لحريــة الصحافــة، 

وأوضحــت املنظمــة، أن تراجــع ترتيــب ليبيــا، ســببه حالــة عــدم االســتقرار الســيايس واألمنــي الــذي تعيشــه البــالد منــذ ســنوات، 

ــة إىل  ــل عــدد منهــم، إضاف ــني، وأدت إىل مقت ــاة الصحفي ــه مــن نزاعــات مســلحة وحــروب، انعكســت ســلًبا عــىل حي ومــا صاحب

اعتقالهــم بشــكل تعســفي.

ومل تبــارح مكانهــا املتــدين يف هــذا املــؤرش العاملــي، عــىل مــدى الســنوات املاضيــة، فقــد حلــت يف املرتبــة ال 164 عــام 2019، ويف 

املرتبــة ال162 يف عــام 2018، ويعمــل املــؤرش عــىل قيــاس حالــة حريــة الصحافــة يف 180 بلــًدا عــىل مســتوى العــامل.

اإلختفاء القسري:

بعــد عــام عــىل اختفــاء املحاميــة والناشــطة ســهام رسقيــوة، ال يــزال مصريهــا مجهــواًل. بتاريــخ 17 يوليو/جويليــة 2020، أصــدرت 

بعثــة األمــم املتحــدة بيانًــا بهــذا الخصــوص.12

هــذا وقــد شــهدت فــرة الرصــد، وخــالل األزمــة الصحيــة يف البــالد، اختفــاء طبيــب يف بنغــازي انتقــد تعامــل الســلطات مــع الوبــاء. 

ــة  ــاة الحــدث املوالي ــاده عــى قن ــون ببنغــازي، يف 30 مــارس 2020، بعــد انتق ــب العي ــور محمــد عجــرم طبي ــد االتصــال بالدكت فُق

للجــرال خليفــة حفــر لســلطات املنطقة الرقيــة عــى ســوء إدارتهــا وتناولهــا ألزمــة كورونــا. وتســاؤل الدكتــور عــن امليزانيــة التــي 

رصــدت لــوزارة الصحــة والبالــغ قدرهــا 300 مليــون دينــار، يف حــن مل توفــر أبســط املســتلزمات مبــا فيهــا رشيــط ســحب عينــات 

التحليــل، والــذي ميكــن توفــره مببلــغ زهيــد.

ــة  ــه لوم ــى يف الل ــق، وال نخ ــة الح ــل كلم ــه!! لَِنُق ــرأس قاطع ــق ال ــبوك »خال ــابه بفيس ــى حس ــر ع ــة، ن ــد املداخل ــه بع ــر أن غ

ــه تــم اســتدعائه مــن قبــل مــا يســمي »برئيــس أركان«  ــغ بأن ــه تعــرض لالســتجواب، وأُبل الئــم«، ليتبعهــا بأخــرى, كشــف فيهــا أن

 2HQXzQ7/ly.bit//:https : . انظر الرابط التالي 11- الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب عىل التوي�ت
 3eiy4Du/ly.bit//:https : 12- عام عىل اختفاؤ سهام رسقيوة. انظر الرابط التالي

جريمة اعتداء جسيم على 
الصحفيين الليبيين في 

الفترة من 2015 - 2018  

صحفيا ليبيا غادرو البالد 
فى ثالث سنوات هرًبا من 

الظروف األمنية المتردية

38483
تقرير منظمة مراسلون بال حدود/ماي 2020.

https://bit.ly/2HQXzQ7
https://bit.ly/2HQXzQ7
https://bit.ly/3eiy4Du
https://bit.ly/3eiy4Du
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ــا،  ــه نهائيً ــل أن ينقطــع االتصــال ب ــرزاق الناظــوري، قب ــد ال ميليشــيات حفــر، عب

ــن. 13 ــب مقرب بحس

ــا  ــوداء عامليً ــة الس ــدر القامئ ــا تتص ــر أن ليبي ــب األحم ــر الصلي ــد تقري ــذا ويؤك ه

لحــاالت االختفــاء القــرسي، حيــث أوضحــت اللجنــة، يف تقريــر لهــا مبناســبة اليــوم 

العاملــي لالختفــاء القــرسي، أن “الــراع والهجــرة عامالن أساســيان يقفــان وراء عدد 

 حــاالت االختفــاء يف ليبيــا، وأن عــدد املختفــن يف ليبيــا بلــغ أكر من 1600 شــخص«.

ــول  ــدل ح ــد الج ــالم بع ــى اإلع ــة ع ــات املرف ــزاع يف املؤسس ــل الن ــذا ويتواص ه

ــالم.  ــة لإلع ــة الليبي ــى رأس الهيئ ــو ع ــد بعي ــرساج ملحم ــن ال تعي

طبقــا للقــرار رقــم )597( لرئاســة حكومــة الوفــاق الوطنــي  تــم إنشــاء املؤسســة 

الليبيــة اإلعــالم والتــي تكــون لهــا الشــخصية االعتباريــة والذمــة املاليــة املســتقلة 

طرابلــس. يف  لهــا  الرئيــي  املقــر  ويكــون  الوفــاق  وزراء  ملجلــس   والتابعــة 

ــال  ــة يف مج ــة للدول ــة العام ــط والسياس ــذ الخط ــة تنفي ــرار للمؤسس ــح الق ومن

ــي: ــا ي ــص م ــى األخ ــا ع ــالم وله اإلع

 اقــراح وتنفيــذ خطــط وبرامــج ومروعــات التنميةوالتطويــر الخاصــة 
باملؤسســة والجهــات التابعــة لهــا وميزانيتهــا يف اقــراح مروعــات القوانن 
واللوائــح واألنظمــة املتعلقــة بالعمــل اإلعالمــي الوطنــي ووضــع وتطبيــق 
ــع وجوهــه واتخــاذ  ــط املنظمــة للعمــل اإلعالمــي بجمي ــر والضواب املعاي
ــه واملســاهمة يف تأمــن  ــه وأدائ ــن مســتوى كفاءت ــع م ــزم للرف ــا يل كل م

املناعــة الوطنيــة وتحصــن الدولــة واملجتمــع.

 إصــدار الراخيــص واألذونــات الالزمــة ملزاولــة العمــل اإلعالمــي ، وتنظيم 
ــة  ــة ووضــع الضوابــط الكفيل ــة والفضائي ــة األرضي ــرددات اإلذاعي ــح ال من
مبنــع الرسقــة والتعــدي عــى الحقــوق األدبيــة ، واقــراح لوائــح واســعار 

اإلنتــاج اإلعالمــي العتادهــا مــن مجلــس الــوزراء.

 تنفيــذ السياســات املتعلقــة باالســتثار االقتصــادي يف املجــاالت االعالمية 
وتنظيــم الراكــة والتعــاون مــع القطــاع اإلعالمــي الخاص.

ويخضع لتبعية املؤسسة الليبية لإلعالم الجهات التالية:

 324DUmW/ly.bit//:https : 13- عن حادثة اختفاء الط�بي محمد عجرم �في بنغازي. انظر الرابط التالي

 هيئة العامة للصحافة

 وكالة األنباء الليبية

 مركز اإلعالم الجديد

  قناة ليبيا الوطنية

  قناة ليبيا الرسمية

الفضائيــة  ليبيــا  قنــاة   
ليبيــا” “تلفزيــون 

  قناة ليبيا الرياضية

 قناة الشبابية

 راديو الشبابية

  راديو ليبيا

 راديو الروق

  إذاعة القرآن الكريم

 قناة ليبيا اإلخبارية

 قناة ابرارن األمازيغية

 قناة الهداية

ــز البحــوث والدراســات   مرك
ــة اإلعالمي

 أي جهــة أخــرى تتبــع الهيئــة 
ــة لإلعالم العام

محمد عجرم

ير الصليب  يؤكد تقر
األحمر أن ليبيا تتصدر 

القائمة السوداء 
عالميا لحاالت 

اإلختفاء القسري، 
موضحا أن “الصراع 

والهجرة عامان 
أساسيان يقفان وراء 

عدد حاالت االختفاء 
في ليبيا، وأن عدد 

المختفين في ليبيا بلغ 
أكثر من 1600 شخص

https://bit.ly/324DUmW
https://bit.ly/324DUmW
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الحقــا جــاء قــرار رئاســة حكومــة الوفــاق بتعيــن بعيــو ليكشــف عــن هشاشــة آليــات اتخــاذ القــرار ومؤسســاتها. فقــد رفضــت عــدة 

جهــات متنفــذة، خاصــة منهــا ثــوار طرابلــس، عــى خلفيــة خالفــات حــول االعتــادات املاليــة يف وزارة اإلعــالم وتقاســم النفــوذ بــن 

الجاعــات املســلحة واملوالــن لهــا.

التضييق على المجتمع المدني

ال يــزال اإلطــار القانــوين املنظــم للعمــل الجمعيــايت واملجتمــع املــدين الليبــي منقوًصــا. وقــد تعهــدت ليبيــا يف االســتعراض الــدوري 

الشــامل لوضعيــة حقــوق اإلنســان لســنة 2015 بجملــة مــن اإلصالحــات تتعلــق أساًســا بتغيــر املنظومــة القانونيــة املوروثــة مــن 

عهــد القــذايف. لكــن واقــع الحــال أكــد فشــاًل تامــا يف هــذا املســار وصــواًل اىل االســتعراض الــدوري لســنة 2020 املزمــع إجــراءه خــالل 

شــهر نوفمــر.

أحــد القوانــن املعمــول بهــا منــذ مــا قبــل الثــورة يف ليبيــا، هــو القانــون رقــم 19 بشــأن إعــادة تنظيــم الجمعيــات األهليــة الصــادر 

ــا أصــدرت  ــه.14  ك ــم 73 لســنة 2002 وملحقات ــام رق ــر الشــعب الع ــة مؤمت ــرار أمان ــة الصــادرة بق ــه التنفيذي ــام 2001 والئحت ع

مفوضيــة املجتمــع املــدين الليبيــة لوائــح خاصــة مبنظــات املجتمــع املــدين املحليــة والدوليــة. وهــي النصــوص املعمــول بهــا حاليًــا، 

والتــي أدت إىل التضييــق عــى حريــة تكويــن الجمعيــات.

وجــاء قــرار املجلــس الرئــايس لحكومــة الوفــاق الوطنــي رقــم )286( لســنة 2019 والصــادر بتاريــخ 7/3/2019 بشــأن اعتــاد الالئحــة 

التنظيميــة لعمــل مفوضيــة املجتمــع املــدين،15 ليزيــد مــن حجــم التضييــق عــى العمــل املــدين.16 

ميكــن مالحظــة أن عمــل املفوضيــة يركــز عــى ربــط املجتمــع املــدين بفروعــه وصــواًل إىل املركــز. وقــد أشــار منشــور املفوضيــة إىل 

هــذا الجانــب، حيــث يتوجــب عــى كل الجمعيــات التعامــل مــع املكاتــب الفرعيــة واإلبــالغ عــن جميــع نشــاطاتها.

 2UldskL/ly.bit//:https : 14-  لإلطالع عىل القانون. انظر الرابط التالي
 36pMTjK/ly.bit//:https : 15- لإلطالع عىل الالئحة. انظر الرابط التالي

 38AEexP/ly.bit//:https : 16- منشور المفوضية عىل صفحتها الرسمية بخصوص الالئحة الجديدة. انظر الرابط التالي

جاء قرار رئاسة 
حكومة الوفاق 

بتعيين بعيو ليكشف 
عن هشاشة 

آليات اتخاذ القرار 
ومؤسساتها. 

https://bit.ly/2UldskL
https://bit.ly/2UldskL
https://bit.ly/36pMTjK
https://bit.ly/36pMTjK
https://bit.ly/38AEexP
https://bit.ly/38AEexP


ان
س

إلن
ق ا

قو
وح

ي 
اط

قر
دمي

 ال
ول

تح
بال

ة 
لق

تع
امل

ت 
عا

رشي
الت

 و
ت

سا
سيا

 لل
ي

نو
س

 ال
ف

ص
ر ن

ري
تق

ال

80

ــص  ــة للحصــول عــى الرخي ــص عــى رشط اإلعــالم املســبق للمفوضي ــي تن ــح املســتعملة، الت ــد اللوائ ــم قواع يعكــس هــذا التعمي

لالنطــالق يف العمــل، كــا يتوجــب عليهــا الحصــول عــى إذن مســبق لفتــح حســاب بنــيك. كــا تتمتــع املفوضيــة بصالحيــة تجميــد 

حســاب الجمعيــة. وهــي املخولــة بحــل الجمعيــة بنــاء عــى تقديــر املفوضيــة وحدهــا.

باإلضافــة إىل تركيــز منظومــة الرخيــص املســبق يف إجــراءات تكويــن الجمعيــات، ال تنــص اللوائــح عــى دور الســلطة القضائيــة يف 

الرقابــة عــى عمــل املفوضيــة. تعتــر املفوضيــة اليــوم بروقراطيــة ذات صالحيــات واســعة قــادرة عــى تعطيــل املبــادرة املواطنيــة 

ــا مــن نشــاط  ــة لردودهــا. وهــي تعكــس تخوف لالنخــراط يف العمــل املــدين، بســبب طــول اإلجــراءات وعــدم وضــع آجــال معقول

املجتمــع املــدين خاصــة يف ظــل االنقســام املؤسســايت والــراع الســيايس الليبــي.

اشــرط قــرار املفوضيــة املذكــور أعــاله، الحصــول عــى ترخيــص مســبق لطلــب التمويــالت، باإلضافــة اىل وضعــه مهلــة للمنظــات 

الدوليــة لتقديــم تقاريرهــا املاليــة، أو أنهــا ســتواجه الحــل واملنــع مــن العمــل. 

التوصيات

على المستوى السياسي:
ــة،  ــاع والداخلي ــات وزارات الدف ــة مؤسس ــا خاص ــة وتوحيده ــات الدول ــكي يف مؤسس ــالح الهي ــع باإلص  رضورة الترسي
وتحديــد املســؤولية الوظيفيــة والســلم الراتبــي الكفيــل بتحديــد مصــدر القــرارات ومنفذيهــا، لتجنــب تدخــل التنظيــات 

واملســلحة وشــبه العســكرية، التــي يجــب أن تُحــل.

ــة ووقوفــه وراء  ــل املصالحــة الوطني ــاره ســببًا رئيســيًا يف تعطي ــة باعتب  رضورة إنهــاء تواجــد الســالح خــارج إطــار الدول
الجرميــة املنظمــة وتهريــب البــر واإلتجــار بهــم.

 الترسيــع يف العمليــة السياســية للوصــول إىل انتخابــات وحكومــة وطنيــة موحــدة جديــدة، تضمــن وحــدة ليبيــا دولــة 
وشــعبًا.

 إجــراء مصالحــات شــاملة بــن القبائــل الليبيــة إلنهــاء حــاالت القتــل بهــدف االنتقــام تحــت مســميات »أوليــاء الــدم«. 
والعمــل عــى تبــادل جثــث القتــى واألرسى.

ــايل واملســلح خاصــة يف وزارة اإلعــالم  ــوذ امل ــة عــى الفســاد يف املؤسســات الرســمية وشــبكات النف  إطــالق حــرب فعلي
ــالد. ــة يف الب ــة السياســية والصحي ــن املؤسســات الرئيســية يف إدارة األزم والصحــة، وهــي م

ــم  ــة احتياجاته ــن ومعاين ــن املواطن ــرب م ــة بالق ــة الصحي ــى إدارة األزم ــدر ع ــا األق ــة باعتباره ــلطة املحلي ــز الس  تعزي
ــارشة. املب

ــاء  ــن يف القطــاع القضــايئ، وإنه ــل يف حــق العامل ــة والتوقــف عــن مارســات الضغــط والقت ــة القضائي  إصــالح املنظوم
ــة العامــة. ــة عــى النياب ســيطرة الســلطة التنفيذي

ــا  ــد، لكــن الســلطات القامئــة يجــب عليه ــي جدي  لعــل جــزء مهــا مــن اإلصــالح التريعــي ينتظــر وضــع دســتور ليب
ــة. ــة القامئ ــة القانوني ــة املنظوم ــة ومراجع ــدات الدولي ــرام املعاه اح

على المستوى الحقوقي:
 غلــق مراكــز االحتجــاز وإطــالق رساح املحتجزيــن ووضــع إطــار قانــوين واضــح ومتكامــل يحــرم قواعــد ومبــادئ حقــوق 

اإلنســان.

 تحديد السلطات املسؤولة مبارشة يف التعامل مع ملف املهاجرين بدل تعدد املتدخلن يف هذا املجال.

 اإلنهاء مع حاالت االختفاء القرسي وكشف مصر املختفن إىل اليوم,

 رضورة دعم توثيق حاالت االختفاء القرسي السابقة وكشف املسؤولن عنها وجلبهم اىل العدالة.

 العمل عى وقف محاوالت السيطرة عى اإلعالم والرقابة عى مواقع التواصل االجتاعي. 

 ضان استقاللية املؤسسة الليبية لإلعالم وإخراجها من تحت إرشاف السلطة التنفيذية.

ــالم املحــي يف منطــق الداخــل  ــم اإلع ــع دع ــة الناشــئة واملســتقلة م ــم املؤسســات اإلعالمي ــالم ودع  إصــالح قطــاع اإلع
ــي. ــوب الليب والجن

 الكشــف عــن جرائــم املقابــر الجاعيــة ومحاســبة املســؤولن عنهــا وإخراجهــا مــن التــداول الســيايس عليهــا واســتغاللها 



ان
س

الن
ق ا

قو
وح

ي 
اط

قر
دمي

 ال
ول

تح
 ال

عم
 د

كز
مر

81

كورقــات ضغــط عــى األطــراف الليبيــة يف املفوضــات.

 ضــان حــق التظاهــر وردع الجاعــات املســلحة وشــبه العســكرية عــن االعتــداء عــى املتظاهريــن، ومحاســبة املســؤولن 
عــن االعتــداءات التــي عقبــت مظاهــرات شــهري أغســطس/أوت وســبتمر 2020.

 عــى الســلطات يف ليبيــا اإلرساع يف إصــالح املنظومــة القانونيــة الخاصــة بحريــة تكويــن الجمعيــات، وإلغــاء اإلجــراءات 
املضيقــة عــى منظــات املجتمــع املــدين منقبــل مفوضيــة املجتمــع املــدين ســواء يف الــرق أو الغــرب، فعــى الســلطات 
ــا تجــاوز منظومــة الرخيــص املســبق كــرط للعمــل الجمعيــايت يف مختلــف أشــكاله، نحــو تعزيــز حريــة املبــادرة  يف ليبي
والنشــاط املــدين مــع تعزيــز صالحيــات القضــاء يف هــذا املســتوى، ليصبــح الســلطة املخولــة بالرقابــة عــى عمــل املجتمــع 
املــدين مبــا فيهــا اعــال املفوضيــة ذات نفســها واخراجهــا مــن عبــاءة الســلطة التنفيذيــة التابعــة لهــا ســواء يف الــرق أو 

الغــرب. 


