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ليبيا

تقــدم الفــوىض الليبيــة مــؤرشات عــن تفــكك الدولــة واملجتمــع بشــكل حــاد ،لعــب فيهــا التدخــل
الخارجــي دو ًرا محوريًــا يف تجــاوز أســئلة االنتقــال الدميقراطــي املســتند إىل ثــورة  17فيفري/فربايــر
 .2011حيــث يطــرح الليبيــون أســئلة اســتعادة الدولــة ووحــدة املجتمــع بعــد أن أدت الحــرب
األهليــة إىل أن تضــع موضــع الشــك ،أمــام انســداد أفــق األزمــة ،وحــدة الدولــة الحديثــة يف ليبيــا
والوحــدة الوطنيــة التــي تجــل مــن الليبيــن «قبيلــة واحــدة» .مل يعــد مــن خيــار لليبيــن اليــوم إال
تأطــر الحــوار الســيايس مبســاراته املختلفــة مــن أجــل ضــان حــد لصالــح الليبيــن يفــكَ ارتباطهــم
مبصالــح الهيمنــة الخارجيــة .وهــو مــا دعــا رشائــح عديــدة إىل أن تنقلــب عــى املمثلــن املوجوديــن
اليــوم يف الصــدارة مطالبــن بإعــادة متثيــل الليبيــن بجميــع فئاتهــم بعيــدا عــن التيــارات السياســية
التــي تســعى للســيطرة عــى الســلطة فقــط .وهــو الوضــع الــذي جعــل ليبيــا اليــوم بلــد اإلفــات مــن
العقــاب وامللفــات الحقوقيــة غــر املنتهيــة إال عــى هــدر حــق الضحايــا.

52

التقرير ربع السنوي أكتوبر  -ديسمرب 2020

53

مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان  -دعم

54

 -Iمسار الحوار الليبي
تتعــدد املســارات يف ليبيــا رغــم ارتباطهــا إال أن الســيايس دامئــا ،وهــو املرتبــط بتوازنــات الداخــل والخــارج ،يؤثــر عليهــا جميعــا .األمــر الــذي جعــل اللقــاء يــي اآلخــر يف ظــل
غيــاب الثقــة والخــوف مــن العــودة إىل مربــع العنــف األول .وهــو فعليــا معطــى حقيقــي مــع واقــع تواصــل التحشــيدات العســكرية يف خطــوط التــاس يف جفــرة ورست عــى
مشــارف الهــال النفطــي .بينــا انتقــل املســار العســكري بــن جنيــف وغدامــس ورست ليفصــل اتفــاق وقــف إطــاق النــار الهــش لكنــه مل يقــدر عــى تجــاوز واقــع التوازنــات
يف الــرق والغــرب ويف كل منهــا أيضــا ،حيــث تتمســك الجامعــات املســلحة والسياســيون املرتبطــون بهــا مبــا هــو موجــود خوفــا مــن توازنــات قــد تــأيت عــى حســابها .يف
املقابــل انتهــي املســار االقتصــادي إىل بعــض اإلنفـراج لكنــه يبقــى محــدودا يف ظــل خطــر االقتصــاد غــر الرســمي الــذي يعتــر مصــدر متويــل الســاح الرئيــي يف ليبيــا ،وحــا
ال بــد منــه لجــل الليبيــن.

1.1المسار السياسي
بــدأت عـرات الشــخصيات الليبيــة ،حــوا ًرا سياسـيًا عــر الفيديــو بــإرشاف األمــم املتحــدة يــوم االثنــن  26أكتوبــر  ،2020بعــد أيــام قليلــة مــن إعــان اتفــاق وقــف دائــم
إلطــاق النــار يف جميــع أرجــاء ليبيــا يــوم  23أكتوبــر .2020وذلــك للتمهيــد للمحادثــات املبــارشة يف تونــس .وعقــد الحــوار بنــاء عــى مخرجــات مؤمتــر برلــن حــول ليبيــا ،والتــي
اعتمدهــا مجلــس األمــن يف قـراري  )2020( 2510و.]1[)2020( 2542
واملحادثــات هــي األوىل يف إطــار منتــدى الحــوار الســيايس الليبــي ،الــذي ســتتواصل عــره مناقشــة نتائــج املباحثــات الســابقة ،بخصــوص امللفــات العســكرية واالقتصاديــة
واملؤسســاتية ،وأوضــح بيــان لبعثــة األمــم املتحــدة ،أن االجتــاع يضــم شــخصيات مختلفــة مــن املشــهد الســيايس الليبــي ،ويهــدف إىل التحضــر للقــاءات مبــارشة يف التاســع
مــن نوفمــر يف تونس .حســب بعثــة األمــم املتحــدة أن امللتقــى «يهــدف إىل تحقيــق رؤيــة موحــدة حــول إطــار وترتيبــات الحكــم التــي ســتفيض إىل إجـراء انتخابــات وطنيــة
يف أقــر إطــار زمنــي ممكــن ،مــن أجــل اســتعادة ســيادة ليبيــا والرشعيــة الدميقراطيــة للمؤسســات الليبية .وأكــدت أيضــا أنــه «اســتجابة لتوصيــة غالبيــة الليبيــن ،ميتنــع
املدعــوون للمشــاركة يف ملتقــى الحــوار الســيايس عــن تــويل أي مناصــب سياســية أو ســيادية يف أي ترتيــب جديــد للســلطة التنفيذيــة .إثــر محادثــات اســتمرت  5أيــام يف جنيــف
برعايــة أمميــة تــم توقيــع اتفــاق وقــف إطــاق النــار[.]2
قرارات مجلس االمن القرار  https://bit.ly/3p3ytxW )2020( 2542القرار https://bit.ly/3iFNCTW )2020( 2510
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تم في هذا اللقاء إحراز
بعض التقدم بالفعل،
غير أنه بدون حلول
وسط إضافية ودعم
من أطراف النزاع
وداعميهم األجانب
ال يمكن الوصول إلى
مرحلة تفعيل
الحلول المطروحة
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الحــوار فــي تونــس :فــي دولــة مجــاورة لليبيــا لكــن الليبيين
متفرقون
من  9اىل  16نوفمرب

وســط تفــاؤل حــذر ،انطلقــت يف تونــس أوىل جلســات الحــوار بــن الفرقــاء الليبيني يــوم
االثنــن (التاســع مــن نوفمــر  .)2020وهــدف الحــوار إىل تحقيــق رؤيــة موحــدة حــول إطــار
وترتيبــات الحكــم ،التــي ســتفيض إىل إجـراء انتخابــات وطنيــة يف أقــر إطــار زمنــي ممكــن ،مــن
أجــل اســتعادة ســيادة ليبيــا والرشعيــة الدميقراطيــة للمؤسســات الليبيــة ،وانهــاء األزمة .وقــد
أخــذ امللتقــى يف االعتبــار توصيــات «مونــرو» والتفاهــات التــي تــم التوصــل إليهــا يف محادثــات
«بوزنيقــة» والقاهــرة.
تــم يف هــذا اللقــاء إحـراز بعــض التقــدم بالفعــل ،غــر أنــه بــدون حلــول وســط إضافيــة ودعــم
مــن أطـراف النـزاع وداعميهــم األجانــب ال ميكــن الوصــول إىل مرحلــة تفعيــل الحلــول املطروحــة.
وجــاء الحــوار بعــد فــرة هــدوء نســبي دامــت أشــهرا يف البــاد الغارقــة يف الفــوىض .وشــكل
االجتــاع تق ّد ًمــا عــى خــط إنهــاء األزمــة السياســية املســتمرة منــذ ســنوات لكــن عمل ًيــا مل ينتهــي
الحــوار يف تونــس إىل نتائــج تتجــاوز تحديــد التاريــخ الخــاص باالنتخابــات دون الخطــوات العمليــة
للوصــول إليها .وعــى مســتوى املعايــر التــي تــم تحديدهــا الختيــار مــن ميثــل الليبيــن يف مســار
الحــوار الســيايس حددت بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا معايــر اختيــار املشــاركني يف ملتقــى
الحــوار الســيايس الليبــي يف العاصمــة التونســية.

1.1إشكالية تمثيل الليبيين في الحوار السياسي:
ً
تمثيل مثير للجدل داخليا وشبهات رشاوي ومال سياسي
أكــدت البعثــة الدوليــة أن املشــاركني يف ملتقــى الحــوار الســيايس الليبــي ســيكونون «مــن فئــات مختلفــة» ،وســيجري اختيارهــم بنــاء عــى مبــادئ الشــمولية والتمثيــل
الجغـرايف والســيايس والقبــي واالجتامعــي العــادل .وقــال البيــان بهــذا الشــأن« :إن هــذه املجموعــة تضــم ممثلــن عــن مجلــس النــواب واملجلــس األعــى للدولــة باإلضافــة إىل
القــوى السياســية الفاعلــة مــن خــارج نطــاق املؤسســتني ،ويف ظــل التـزام راســخ باملشــاركة الهادفــة للمــرأة والشــباب واألقليــات بحيــث يكــون الحــوار شــامال لكافــة أطيــاف
ومكونــات الشــعب الليبــي.
يُذكــر أن البعثــة قــد وجهــت  75دعــوة ملمثلــن لكافــة أطيــاف املجتمــع الليبــي للمشــاركة يف أول لقــاء للملتقــى الســيايس الليبــي الشــامل عــر تقنيــة الفيديــو .ويف هــذا
الســياق ناقــش الليبيــون معايــر بعثــة األمــم املتحــدة يف اختيــار مــن ميثلهــم وهــم يســتحرضون حــوار الصخـرات الــذي أنتــج اتفاقــا مل يســتطيع مــن كتبــه تنفيــذه عــى أرض
الواقــع .وهــو مــا أدى إىل املزيــد مــن الرصاعــات يف ليبيــا اعتربهــا العديــدون الســبب الرئيــي يف الحــرب األخــرة التــي شــنها الج ـرال خليفــة حفــر عــى طرابلس .ونتيجــة
لهــذه األســباب دار نقــاش بــن النخــب الليبــي والتكتــات الشــبابية واالحـزاب السياســية حــول طبيعــة املعايــر التــي يجــب ان يعتمــد عليهــا الليبيــون وبعثــة األمــم املتحــدة
الختيــار مــن ميثلهــم يف مســار الحــوار الســيايس الجديــد.
بعد أيام على اتفاق وقف إطالق النار ،ليبيا تستعد النطالق الحوار السياسي .انظر الرابط التاليhttps://bit.ly/38ERocI :
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تكــرر أخطــاء االتفــاق الســيايس الســابق ومــا نتــج عنــه مــن فشــل يف بنــاء الدولــة ،واســتمرار النهــب املمنهــج للــال العــام ،وتعطيــل اللجــوء لالنتخابــات ،وتابــع التحالــف
يف بيانــه ،أنــه ال يوجــد لــه أي ممثــل رســمي عــى طاولــة الحــوار باملنتدى .كــا أكــد التحالــف أنــه ال صحــة الدعــاء البعــض متثيــل التحالــف ،مضي ًفــا أن ممثــل التحالــف يف أي
اســتحقاق هــو مــن تختــاره قيــادة الحــزب الحاليــة ،وذلــك بعدما“  :أبلغنــا بأنــه تــم اســتبدال مقعــد رئيــس الحــزب املرحــوم محمــود جربيــل ،بشــخصية مــن نفــس قبيلتــه،
رئيســا لحــزب ســيايس يحــوي كل املكونــات واملناطــق الليبيــة ،ومل يكــن يو ًمــا ميثــل قبيلــة أو منطقــة معينــة مــع كامــل االحـرام
ضاربــن بعــرض الحائــط حقيقــة أن الراحــل كان ً
لــكل قبائلنــا ومدننــا الحبيبــة” .ورأى التحالــف أن هــذا الخطــأ يعــود للبعثــة يف عــدم وجــود معايــر واضحــة ومحــددة لالختيــار ،واســتمرا ًرا لرغبــة أطـراف ليبيــة «قــد تكــون
مدعومــة مــن أط ـراف خارجيــة إلقصــاء كل مــن ينــادي بالتوافــق عــى مــروع وطنــي ليبــي كأولوية” .وعــر التحالــف عــن دعــم جهــود البعثــة األمميــة إىل ليبيــا للوصــول
التفــاق شــامل ينهــي حالــة الـراع ،بــرط دعــوة كل األطـراف الليبيــة لتحمــل املســؤولية التاريخيــة وتغليــب مصلحــة الوطــن وااللتفــاف حــول مــروع إنقــاذ وطنــي يُنهــي
األزمــة وليــس عــى مبــدأ تقاســم املناصــب بــن املتصارعــن عــى الســلطة فقــط[.]3
دفعــت األزمــة الليبيــة تجمعــات شــبابية عــدة يف البــاد إىل صــدارة األحــداث ،بحثًــا عــن حــل يهــدف إىل طــي صفحــة الحــرب وينهــي الفــرة االنتقاليــة ،مطالبــن بدمجهــم
يف اللقــاءات التــي ترعاهــا البعثــة األمميــة ،ويف مقدمتهــا منتــدى الحــوار الســيايس يف تونس .وشــدد أكــر مــن مائــة شــاب وقعــوا عــى مــا أطلقــوا عليــه “وثيقــة تويــوة” عــى
«عــدم قبــول إعــادة تدويــر الوجــوه التــي أنتجهــا اتفــاق الصخـرات ومل تحقــق أي نجــاح” ،داعــن البعثــة األمميــة يف ليبيــا إىل “متثيــل مبــا ال يقــل عــن  25شــابًا يف مســار الحــوار
املقبــل ،مــع مراعــاة املكونــات الثقافيــة وذوي االعاقــة واملرأة” وتويــوة هــي بلــدة صغــرة يف الجنــوب الليبــي انطلقــت منهــا فعاليــات (املؤمتــر الشــبايب األول) الــذي اســتمر
يومــن وانتهــى ببيــان ختامــي عنوانــه «مــاذا يجــب ان يكــون يف مســار الحــوار الليبــي؟.
وقــال أحمــد التــوايت ،أحــد منظمــي املؤمتــر واملوقعــن عــى الوثيقــة ،إنهــم يقرتحــون تشــكيل «حكومــة أزمــة مصغــرة ذات صالحيــات محــدودة» كحــل رسيــع لألزمــة لحــن
إجـراء انتخابــات يف البــاد ،عــى أن تنحــر مهامهــا بتوحيــد املؤسســات التنفيذيــة للدولــة ،والعمــل عــى وضــع الرتتيبــات الالزمــة إلجـراء العمليــة االنتخابيــة ،وإنهــاء األزمــات
املتمثلــة يف الكهربــاء والوقــود والســيولة .وأضــاف التــوايت أن الوثيقــة تــم تســليمها للمبعوثــة األمميــة ســتيفاين ويليامــز .وقــال« :رغــم الترسيبــات التــي تشــر إىل أن البعثــة
أغلقــت البــاب أمــام أي إضافــات أخــرى فيــا يتعلــق بالتحضــر للمنتــدى ،فإننــا ســنامرس ضغوطًــا يك تكــون بنــود الوثيقــة حــارضة يف االتفــاق الســيايس املقبــل ،وســيكون لنــا
موقــف عــى األرض بالتظاهــر الســلمي ،إذا مل تتــم االســتجابة ملطالبنــا بتمثيــل أوســع للشــباب واملــرأة يف املنتــدى”.
وقــال أكــرم النجــار ،أحــد منظمــي املؤمتــر ،إن «هنــاك تواصـ ًـا كبـ ًرا معنــا ســواء مــن البعثــة األمميــة أو فئــات مــن الشــباب الراغبــن يف االنضــام إلينــا» .وأضــاف أن الوثيقــة
«تع ـ ّد أول منتــج شــبايب يُكتــب خــال الســنوات العــر املاضيــة ،ونعتقــد أن هــذا مــا كان ينقصنــا يف ليبيــا ،فلــم تكــن هنــاك رؤيــة تبلــورت نســتطيع أن نتجمــع حولهــا”.
كــا أضــاف أكــرم إىل أنهــم ســمحوا للشــباب املنخرطــن يف التشــكيالت املســلحة باملشــاركة يف اجتامعهــم ،مــر ًرا ذلــك بـ»أننــا يف حاجــة إىل االســتامع ألصواتهــم ،وقــد نجحنــا يف
الخــروج ببعــض النقــاط اإليجابيــة ،ونــرى مــن خاللهــا أنهــا ممكــن أن تقــدم قيمــة مضافــة ملســار الحــوار املقبــل”.
رغــم أزمــة التمثيليــة املحــدودة مــن حيــث طبيعتهــا ونتائجهــا ،ومــع كل هــذا النقــاش حــول مســار الحــوار الليبــي وتركيبــة اعضــاء منتــدى الحــوار الســيايس اال أن الليبيــون
ذاهبــون يف هــذا املســلك باعتبــاره املســار الوحيــد الــذي ميثــل بديـ ًـا عــن الحــرب التــي اســتمرت لفــرة طويلــة خــال الســنوات املاضيــة .اال انــه يف نفــس الوقــت مــع البــدء
يف أوىل النقاشــات السياســية بــن اعضــاء لجنــة الحــوار اتضحــت الفروقــات الكبــرة يف وجهــات النظــر وخاصــة فيــا يتعلــق بإعــادة تشــكيل الســلطة التنفيذيــة املنقســمة
عــى نفســها رشقًــا وغربًــا منــد أكــر مــن اربعــة ســنوات ،بــل وصــل حــدة الخــاف اىل وجــود شــبهة رشــوة ماليــة قــال بعــض اعضــاء لجنــة الحــوار انهــا عرضــة عليهــم مــن
جهــات معينــة مقابــل تصويتهــم لطــرف مــن االطـراف املتقدمــة ملنصــب رئيــس الــوزراء .ويف تفاصيــل املــال الســيايس ،يُذكــر أنــه قــد نُــر تســجيل مــرب ألحــد املشــاركني
رئيســا للحكومــة الليبيــة مقابــل مكاســب ماديــة ،وقــدم عــدد مــن املشــاركني يف امللتقــى
يف ملتقــى الحــوار الســيايس الليبــي بتونــس ،يدعــو فيــه النتخــاب فتحــي باشــا أغــاً ،
الســيايس بتونــس شــكوى بشــأن هــذه الشــبهات لـراء األصــوات لصالــح جهــات بعينهــا مرشــحة للمناصــب العليــا لقيــادة املرحلــة االنتقاليــة يف ليبيــا .وهــي جهــات محســوبة
عــى التيــار اإلســامي.
فعليًــا فشــل امللتقــى يف تونــس يف التوصــل إىل توافــق حــول تشــكيل مجلــس رئــايس برئاســة ممثــل عــن رشقــي ليبيــا ونائبــن مــن الجنــوب والغــرب ورئاســة حكومــة انتقاليــة
برئاســة مرشــح مــن غــريب ليبيــا ونائبــن عــن الــرق والجنــوب نتيجــة لعــدم وجــود ارضيــة مشــركة بــن اعضــاء لجنــة الحــوار للوصــول اىل توافــق حــول آليــة واضحــة الختيــار
مــن يتقلــد الســلطة التنفيذيــة يف ليبيــا .يف املقابــل ،شــكلت بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا لجنــة قانونيــة ودســتورية ســتضع قانونًــا لالنتخابــات العامــة التــي تــم االتفــاق
عــى تنظيمهــا يف  17ديســمرب مــن ســنة  2021خــال الجولــة األوىل واملبــارشة مــن املفاوضــات يف تونــس .وكشــفت مصــادر قريبــة مــن مفاوضــن عــن رشق ليبيــا شــاركوا يف
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اجتــاع افـرايض عقدتــه املمثلــة الخاصــة لألمــن العــام لألمــم املتحــدة يف ليبيــا باإلنابــة ســتيفاين وليامــز ،مــع ممثــي فرقــاء النـزاع الليبــي عــر االتصــال املــريئ ،عــن تشــكيل
لجنــة تضــم  17عضـ ًوا مــن املشــاركني يف ملتقــى الحــوار الســيايس الليبي .اللجنــة تضــم:

•  11عضوا ً من الغرب •  5من برقة • 1من فزان

وقــال مصــدر قريــب مــن كتلــة نيابيــة يف رشق ليبيــا ،طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه ،إن «البعثــة شــكلت اللجنــة بــدون معايــر ،وتجاهلــت تزكيــات األعضــاء ملمثليهــم،
وأسســت لجنــة قانونيــة دســتورية لوضــع تصــور لحــل لألزمــة الدســتورية ووضــع قانــون االنتخابــات القــادم واملفصــي .وأبــدى مفاوضــون مــن برقــة وفـزان انزعاجهــم مــن
اختيــار  7مــن أعضــاء جامعــة اإلخــوان ضمــن اللجنــة وتجاهــل البعثــة تزكيــات برقــة وفـزان ملمثليهــا بالحــوار .وهــو مــا اعتــروه يفقــد اللجنــة توازنهــا.

1.1الخلفيات األيدولوجية والسياسية للجنة الحوار الليبية
ال تعنــي القامئــة أن بعضهــم منتــم حاليًــا للحــزب عــى غـرار عبــد الــرزاق العـرادي مــع اإلشــارة إىل أن ذلــك ال يعنــي أيضً ــا ان بقيــة األعضــاء ليــس منهــم مــن هــم مقربــون
مــن الحــزب أو التيــار اإلســامي عمو ًمــا بأشــكال مختلفــة…

أعضاء
محسوبي�ن
على حزب
العدالة
والبن�اء

تي�ارات
ليبيرالية
متفرقة

ً
منتمون سابقا
للطرف الليبرالي
األبرز في ليبي�ا
تحالف القوى
الوطني�ة

موىس فرح

نزار كعوان

سعيد كال

عبد الرزاق العرادي

ماجدة الفالح

خالد غليو

منصور الحصادي

تاج الدين الرزقي (ممثل عن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج)
ً
ابراهيم صهد قيادي سابق في جبهة اإلنقاذ الليبرالية المعارضة لنظام القذافي وحاليا حزب
الجبهة الوطني�ة الليبرالي الوريث للجبهة
عبد الرحمان السويحلي وهو مؤسس وزعيم ائتلاف االتحاد من أجل الوطن

عبد المجيد المليقطة

ام العز الفاريس

خالد االسطى

أمال بوقعيقيص

هاجر القايد

سلوى الدغيلي

مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان  -دعم

المستقلون
ذات
توجهات
ليبرالية

مستقلون
ذات
توجهات
يسارية
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عائشة شالبي

السيدة اليعقوبي

ربيعة ابو راص

محمد بو سنين�ة

فوزي العقاب

عبد
علي كشير
الفتاح حبلوص عمر بوليفة

فالق دنة

محمد لينو

فتحي ارحومة

عبد المطلب ثابت

ابو بكر عويدات

حمد البن�داق

مصباح دومة
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أكرم الجني�ن
الفيدراليون

السبتمبريون
(أنصار
القذافي)

مبروكة القماطي
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مسعود العرفي

انس سعيد

بلقاسم النمر

ادريس البرعيص

زياد دغيم

بدر النحيب

سلطنة المسماري

عبد الرحمان العبار

علي حسن ابو نجيم

محمد البرغوثي

محمد ابو عجيلة

يوسف الفرجاني

محمد الحسناوي

عبدهللا عبد الرحيم

يعتــر البعــض أنهــم محســوبون عــى مــا يعــرف يف االصطــاح االجتامعــي الليبــي الحــايل ب»الخــر» ولكــن حســب املعطيــات فــإن أغلبهــم محســوبون عــى أنصــار ســيف
اإلســام ،كــا تواجــد يف هــذه القامئــة زيــدان الزادمــة والــذي أعلــن انســحابه مــن الحــوار يف بــاغ صحفــي بعــد ذلــك[.]4

مستقلون
ذات
توجهات
مختلفة

صالح العبي�دي

عبد السالم شوها

حسن الزرقاء

لميس بن سعد

معاذ المنفوخ

حمد البن�داق

أحمد الشركيس

الهام السعودي

علي عبد العزيز

عبد القادر يحي

عبدهللا الشيب�ان

الزهراء لنقى

وافية سيف النصر

علي دبيب�ة

حسين االنصاري

جازية شعيتر

محمد الرعيض

ابو بكر العبي�دي

سليمان عريبي

رمضان بلحاج

ابو بكر مصباح

تحالف القوي الوطنية :سنعارض مخرجات المنتدى السياسي بتونس إذا كانت صفقة غير بريئة .انظر الرابط التاليhttps://bit.ly/3skt0F9 :

1.1المسار االقتصادي
بعــد حــوايل عــرة أيــام مــن مؤمتــر برلــن ،اســتضافت العاصمــة املرصيــة القاهــرة ،يف  9و 10فرباير/فيفــري  ،2020جولــة مــن مباحثــات املســار االقتصــادي حــول ليبيــا،
شــارك باللقــاء  28خبـ ًرا اقتصاديًــا وماليًــا ،وتــم التوافــق خاللهــا عــى تشــكيل ثــاث لجــان وهــي :اللجنــة املرصفيــة وتعنــى مبعالجــة االنقســام يف الجهــاز املــريف ومــا يتبعــه
مــن مســايل ،ولجنــة توزيــع االي ـرادات العامــة بعــد الجــدل الــذي دار حــول ســوء ادارة املــال العــام ،ولجنــة االعــار والتنمية الح ًقــا [ ،]5أعلــن املبعــوث األممــي إىل ليبيــا،
غســان ســامة ،خــال إحاطتــه إىل مجلــس األمــن الــدويل يف  30جانفي/ينايــر  2020توجيــه الدعــوات إىل اجتــاع اقتصــادي ثــانٍ حــول ليبيــا يعقــد يف القاهــرة يف التاســع مــن
فيفري/فربايــر  .2020والــذي تشــكلت خاللــه اللجنــة االقتصاديــة مــن شــخصيات اقتصاديــة ورجــال أعــال عــى النجــو التــايل:

أعضاء لجنة
الخبراء
االقتصاديي�ن
للمسار المالي
والسيايس

محمود طبيقة

محمد خالد الغويل

ميسون التوغار

عبدالباري علي شنب�ارو

عماد رجب

نعمان محمد البوري

عاطف الحاسية

عبدهللا عبد الرحيم

مصباح العكاري

مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان  -دعم
أعضاء لجنة
الخبراء
االقتصاديي�ن
للمسار المالي
والسيايس

60
مويس احمد الزوبيك

خالد الكاجيجي

محمود الفطييس

خالد المفيت

منصف الشلوي

المهدي الجدي

محمد بلقاسم شتوان

هالة ابوقعقيص

حسين بي

تقدمــت مناقشــات املســار االقتصــادي أكــر مــن غريهــا منــذ جانفــي فيفري/ينايــر  ،2020وقــد ســاهمت التحــوالت امليدانيــة والضغــوط الدوليــة وخاصــة التظاه ـرات
الشــعبية خــال آخــر الســنة يف الدفــع بالتقــدم نحــو ايجــاد حلــول مســتعجلة مــن أجــل إصــاح العملــة واألزمــة املرصفيــة وتوحيــد امليزانيــة الوطنيــة واالتفــاق عــى جــدول
زمنــي لتنفيــذ جميــع هــذه اإلصالحات .مــن بــن التطــورات اإليجابيــة عــى املســار االقتصــادي اســتئناف إنتــاج النفــط بشــكل كامــل ،وذلــك بفضــل الجهــود الكبــرة التــي
تبذلهــا املؤسســة الوطنيــة للنفــط ،وق ـرار مجلــس إدارة مــرف ليبيــا املركــزي بعقــد اجتــاع ملجلــس اإلدارة بعــد ان كان منقســا عــى نفســه.
تتواصــل يف األثنــاء ،املراجعــة الدوليــة لحســابات فرعــي مــرف ليبيــا املركــزي التــي تعبــر يف منتصــف الطريــق تقريبًــا يف ترصيــح للمســؤولة األمميــة ســتيفاين ويليامــز يــوم
 15ديســمرب  .2020وتعتــر عمليــة مراجعــة حســابات فرعــي املــرف املركــزي جــزء مــن عمليــة توحيــد املــرف املركــزي وإعــادة وضــع آليــات املســاءلة الوطنيــة بشــكل كامــل
فيــا يتواصــل النقــاش حــول توحيــد امليزانيــة وخارطــة طريــق واضحــة للمــي قد ًمــا وإدارة عائــدات النفط .يذكــر أنــه تــم التحفــظ عىل ايـرادات النفــط التــي بلغــت 186
مليــار دوالر خــال التســع ســنوات األخــرة حســب مؤسســة النفــط الليبيــة والتــي أوضحــت أنهــا بصــدد التعاقــد مــع إحــدى الــركات العامليــة الكــرى للمراجعــة والتدقيــق
املــايل ألنظمتهــا املاليــة واإلداريــة ،مؤكــدة أن كافــة إي ـرادات الدولــة الليبيــة وأيضً ــا حقــوق الــركاء األجانــب موثقــة توثي ًقــا دقي ًقــا ومحتجــزة يف حســابات املؤسســة لــدى
املــرف الليبــي الخارجــي .لكــن تطــور مــا ســبق مرتبــط يف نفــس الوقــت بتطــورات الحــوار الســيايس الليبــي املتواصــل إىل حــدود نهايــة فــرة الرصــد[.]6
يعتــر توحيــد مــرف ليبيــا املركــزي وســعر الــرف هدفــان رئيســيان للمســار االقتصــادي بالنظــر إىل أنــه قــد يفتــح املجــال ملزيــد مــن اإلصالحــات االقتصاديــة ،ولتجــاوز
الفجــوة بــن ســعر الــرف الرســمي وســعر الســوق الســوداء باقتصــاد ليبيــا املعتمــد عــى النفــط ،التــي أحدثــت أزمــة ســيولة وشــجعت الفســاد خاصــة أن الجامعــات املســلحة
التــي ميكنهــا الحصــول عــى الــدوالر بســعر الــرف الرســمي قــد جنــت أمــوالً مــن االحتيــال يف الــواردات[.]7
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اللواء فرج المهدوي .رئيس أركان القوات البحرية

العميد أبوقاسم األبعج .آمر المناطق العسكرية الجنوبي�ة
العميد الهادي الفالح .آمر المنطقة العسكرية الغربي�ة

العميد إدريس مادي
العميد عطية حمد .مدير إدارة الحسابات العسكرية
اللواء الفيتوري غريبي�ل .قائد اللواء الثاني مشاة

حكومة
الوفاق فايز
السراج

اللواء أحمد أبوشحمة .آمر غرفة عمليات المنطقة العسكرية الوسطى
العقيد مختار نقاسا .قيادي ميداني
اللواء محمود بن سعيد .قيادي ميداني
اللواء عبدالرحمن محمد الجطالوي .مدير اإلدارة القانوني�ة بوزارة الداخلية

تعتــر الخطــوة املهمــة واملفصليــة يف مســار التوافــق الليبــي إىل اآلن هــي توقيــع االتفــاق الدائــم لوقــف إطــاق النــار بعــد محادثــات اســتمرت خمســة أيــام يف مقــر األمــم
املتحــدة خــال شــهر أكتوبــر كانــت البعثــة األمميــة قــد بثــت مقطــع فيديــو عــى الهــواء مبــارشة ملراســم توقيعــه .يذكــر أن االتفــاق نــص عــى انســحاب جميــع الوحــدات
العســكرية والجامعــات املســلحة مــن جبهــات القتــال ،وكذلــك مغــادرة املرتزقــة واملقاتلــن األجانــب مــن ليبيــا ،خــال  90يو ًمــا ،مــع اســتمرار وقــف إطــاق النــار وفتــح
الطريــق الســاحيل وتبــادل املحتجزيــن بتيســر مــن مجلــس الحكــاء وبدعــم مــن اللجنــة العســكرية املشــركة.

المسار العسكري
انطلقــت أوىل الجلســات يف املســار العســكري يــوم االثنــن  19أكتوبــر  ،2020ثــم يف الفــرة بــن  2و 4نوفمــر  2020قُبيــل امللتقــى يف تونــس .بالتــوازي مــع مفاوضــات
جينيــفُ ،عقــدت لقــاءات داخــل ليبيــا أفضــت اىل اتفاقــات مهمــة بقــي جلهــا غــر مطبــق اىل اآلن.
متــت الجلســات بالتــوازي مــع اســتمرار التوتــر والتأهــب امليــداين ،يف مناطــق التــاس بــن األط ـراف املســلحة ،وســط البــاد وبحثــت اللجنــة العســكرية املشــركة 5 + 5
ملفــات أمنيــة وعســكرية عالقــة بهــدف التمهيــد لبــدء جلســات منتــدى الحــوار الســيايس الليبــي الشــامل يف تونــس ،مــن بينهــا ملفــات توحيــد املؤسســة العســكرية وإخــاء
منطقتــي رست والجفــرة مــن الســاح واملقاتلــن األجانــب .وقــد اتضــح أن امللــف األخــر أصعــب امللفــات التــي تواجــه صعوبــات لحلهــا الرتباطهــا بتوازنــات دوليــة يف نفــس
الوقــت.
قالــت املصــادر (برملانيــة مــن طــرق وحكوميــة مــن طرابلــس) إ ّن التفاهــات حــول أغلــب امللفــات قامئــة عــى حلحلــة ملــف املقاتلــن األجانــب الذيــن يقاتلــون يف صفــوف
الطرفــن ،مشــرة إىل أ ّن ممثــي الجـرال خليفــة حفــر يف اللجنــة العســكرية يشــددون عــى رضورة اعتبــار الوجــود العســكري الــريك إىل جانــب حكومــة «الوفــاق» ضمــن ملــف
املقاتلــن املرتزقــة ،مطالبــن بــرورة فـ ّـك الحكومــة يف طرابلــس حلفهــا مــع الحكومــة الرتكيــة.
فيام يتعلق باألعضاء املشاركني يف مفاوضات اللجنة العسكرية هم اآليت ذكرهم:
قراءة في تركيبة “لجنة الحوار الليبي في تونس ،عبد اللطيف الالفي ،المركز المغاربي للدراسات والتحاليل https://bit.ly/2XXbKb7

غدامس :أول اجتماع داخل ليبيا للجنة العسكرية
أفضت املحادثات ،التي استمرت يومني متتاليني يف غدامس ،إىل اتفاقات مهمة ،من  12نقطة ،حول نزع فتيل التصعيد يف رست والجفرة ،وسحب القوات التي
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ورغم بدء تطبيق ما

ترابــط عــى مشــارفهام ،وإقـرار خطــوات فعليــة لتنفيــذ هــذه البنــود ،وســط ســيل مــن اإلشــادات املحليــة
والدوليــة مبــا أنجــز يف وقــت قصــر للغاية .واختتمــت اللجنــة اجتامعاتهــا ،معلنــ ًة التوصــل إىل تفاهــات
مفصليــة جديــدة حــول القضايــا الــذي أعــدت للتفــاوض ،عــى رأســها تشــكيل منطقــة منزوعــة الســاح قــرب
مناطــق التوتــر يف رست والجفــرة.

اجتماعية التقت في

وتوصلــت اللجنــة العســكرية املشــركة إىل جملــة مــن التوصيــات املهمــة ،فيــا يخــص الرتتيبــات الخاصــة
بتنفيــذ اتفاقاتهــا ،مبــا فيهــا مطالبــة مجلــس األمــن الــدويل بتعجيــل إصــدار قـرار ملــزم ،لتنفيــذ بنــود اتفــاق
جنيــف املوقــع يف  23أكتوبــر  2020املــايض .ويف تفاصيــل التفاهــات:

اتفقت عليه لجان

مدين�ة مصراتة ،بشأن

فتح المطارات ،وتب�ادل
األسرى والمحتجزين

على مراحل ،مع فتح

الحقول النفطية

وعودة الطيران الدالي

بي�ن بنغازي وطرابلس،
إال أن تصريحات القادة

العسكريي�ن من طرفي
الصراع ال يب�دو أنها

تبعث على الطمأنين�ة

لخلق مناخ من تطبيق
جميع مخرجات

مفاوضات اللجنة
العسكرية

أولً  :تشــكيل لجنــة عســكرية فرعيــة لــإرشاف عــى عــودة القــوات
إىل مقراتهــا وســحب القــوات األجنبيــة مــن خطــوط التــاس ،وتعقــد هــذه
اللجنــة أول اجتــاع لهــا يف رست بحضــور لجنــة « »5+5يف القريــب العاجــل
مــع وجــود البعثــة.
ثانيًــا :اتفقــت اللجنــة العســكرية « »5+5عــى االجتــاع يف مدينــة رست يف أقــرب
وقــت ممكــن خــال نفــس الشــهر.
ثالثًا :اتفقت اللجنة عىل تدابري املراقبة مبا فيها املراقبون الدوليون.
راب ًعــا :تحديــد عمــل اللجنــة األمنيــة املشــركة يف وضــع الرتتيبــات األمنيــة يف املنطقــة
املحــددة.
خامســا :قــررت اللجنــة العســكرية « »5+5أن يكــون مقرهــا الرئيــي يف مجمــع
ً
قاعــات «واغادوغــو» يف مدينــة رست.
سادســا :قــررت اللجنــة العســكرية « »5+5أن يكــون مقــر اللجنــة الفرعيــة للرتتيبــات
ً
األمنيــة يف مدينتي هــون ورست.
ســاب ًعا :يعقــد أول اجتــاع لتوحيــد حــرس املنشــآت النفطيــة يف  16نوفمــر مبدينــة
الربيقــة مــع حضــور آمــري حــرس املنشــآت النفطيــة ومديــر املؤسســة الوطنيــة للنفــط والبعثة
األمميــة ،وترفــع أعاملهــا إىل لجنــة «.»5+5
ثام ًنا :تستمر اللجنة الفرعية لتبادل املحتجزين يف عملها إىل حني إمتام امللف.
تاسـ ًعا :تــم االتفــاق عــى تشــكيل فــرق هندســية إلزالــة األلغــام بالتعــاون مــع فريــق
األمــم املتحــدة وجهــاز املخابـرات العامــة.
رشا :العمــل الفــوري عــى فتــح رحــات دوريــة إىل ســبها وغدامــس ،مــع تأهيــل
عــا ً
رسيــع للمطاريــن حســب الحاجــة.
حــادي عــر :تشــكل اللجنــة العســكرية « »5+5لجنــة مختصــة مبتابعــة ومكافحــة
خطــاب الكراهيــة مــن ذوي االختصــاص وبالتعــاون مــع البعثــة ويكــون لديهــا طابــع مــدين.
ثــاين عــر :تطالــب اللجنــة العســكرية « »5+5مجلــس األمــن بالتعجيــل إلصــدار قـرار

ليبيا  ..2020مؤتمرات توالت وأزمة تراوح مكانها ،محمد بصيلة ،العين اإلخبارية https://bit.ly/2XXXz5B
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ملــزم لتنفيــذ بنــود اتفــاق جنيــف املوقــع يف تاريــخ  23أكتوبــر .2020
سرت :ثاني اجتماع للجنة العسكرية في ليبيا  10-12نوفمبر 2020
مثل هذا االجتامع نقطة مهمة يف مسار اللجنة وقد أفىض حسب بيان اللجة اىل اتفاق من أربعة عنارص:
أوال :مرحلة اوىل فتح الطريق الساحيل:
البــدء بإخــاء الطريــق الســاحيل مبســافة تســمح مبــرور آمــن للمواطنــن ولهــذه الغايــة بــارشت اللجنــة املختصــة بإعــداد االليــات والخطــوات التنفيذيــة عــى االرض واملبــارشة
بنــزع االلغــام واملخلفــات الحربية املتفجرة بالتعــاون مــع االمــم املتحــدة مــن هــذا الطريــق واملســاحات املحــددة يف هــذه املرحلــة.
إخـراج جميــع املرتزقــة واملقاتلــن االجانــب مــن املنطقــة املســتهدفة بفتــح الطريــق الســاحيل وتجميعهــم يف طرابلــس وبنغــازي للبــدء يف مرحلــة تاليــة مغادرتهــم االرايض
الليبيــة.
كلفــت اللجنــة العســكرية املشــركة  5+5لجنــة اخــاء خطــوط التــاس بســحب االليــات واالســلحة الثقيلــة مــن املنطقــة املســتهدفة بفتــح الطريــق الســاحيل واعــادة
القــوات اىل وحداتهــا بالتنســيق مــع لجنــة الرتتيبــات االمنيــة لتأمــن املنطقــة بعــد اخالئهــا مــن القــوات العســكرية.
ثانيا :تــم االتفــاق عــى ان تبــدأ املرحلــة الثانيــة مبــارشة بعــد انتهــاء املرحلــة االوىل ،وتتضمــن خــروج املرتزقــة واملقاتلــن االجانــب مــن منطقة جميــع خطــوط
التامس وســحبهم اىل بنغــازي وطرابلــس خطــوة اوىل للبــدء يف عمليــة مغادرتهــم لــأرايض الليبيــة خطــوة تاليــه.
ثالثاً :بخصوص الرتتيبات االمنية يف املنطقة املستهدفة ،قررت اللجنة العسكرية املشرتكة ما ييل:
اعتامد الرتتيبات األمنية املشرتكة واملتعلقة بكامل منطقة خطوط التامس التي تم تحديدها من قبل لجنة .5+5
اعتامد الرتتيبات االمنية العاجلة التي تسمح بفتح الطريق الساحيل وتسهيل حركة املرور.
رابعا :قررت اللجنة العسكرية املشرتكة  5+5االجتامع مجددا ً يف أقرب وقت ممكن.
آخــر اللقــاءات داخــل ليبيــا هــي اجتــاع رست .عمل ًيــا مل يتــم تطبيــق جــل مــا اتفــق عليــه خاصــة املتعلــق بفتــح الطريــق الســاحيل ونقطــة املقاتلــن األجانــب ،فيــا بقيــت
بقيــة النقــاط معلقة .كــا أعلنــت غرفــة عمليــات رست – الجفــرة التابعــة لحكومــة «الوفــاق» ،أ ّن الطــرق الرئيســية والفرعيــة الواقعــة يف منطقــة جنــوب أبوقريــن والوشــكة
باتجــاه الجفــرة تعتــر «مغلقــة نهائ ًيــا ،وأكــد بيــان للغرفــة أنــه لــن يســمح بحركــة املســافرين مــن خاللهــا إال بتعليــات غرفــة العمليــات امليدانيــة ،مشـ ًرا إىل أن مــن يخالــف
ذلــك «عليــه تحمــل املســؤولية الكاملــة تجــاه مــا ســيحدث مــن تعامــل ،فيمنــع التجــول والتنقــل نهائ ًيــا ،مهــا كانــت األســباب.
ويف مــؤرش آخــر عــى اســتمرار التوتــر بــن طــريف الـراع ،أعلنــت شــعبة اإلعــام الحــريب التابعــة لقــوات حفــر ،أ ّن القــوات الخاصــة البحريــة «أجــرت منــاورات عســكرية
ضمــن املــروع التعبــوي شــهداء البحريــة» ،بهــدف دعــم القــدرات القتاليــة يف تأمــن الحــدود البحريــة االسـراتيجية الليبيــة ،بحســب بيــان منشــور عــى صفحتهــا الرســمية
عــى فيســبوك ،مــن جانبــه أكــد املتحــدث الرســمي باســم قيــادة قــوات حفــر أحمــد املســاري ،أ ّن محادثــات اللجنــة العســكرية املشــركة «مل تتوصــل إىل يشء رســمي حتــى
اآلن”.
ورغــم بــدء تطبيــق مــا اتفقــت عليــه لجــان اجتامعيــة التقــت يف مدينــة مرصاتــة ،بشــأن فتــح املطــارات ،وتبــادل األرسى واملحتجزيــن عــى مراحــل ،مــع فتــح الحقــول
النفطيــة وعــودة الطـران الــدايل بــن بنغــازي وطرابلــس ،إال أن ترصيحــات القــادة العســكريني مــن طــريف الـراع ال يبــدو أنهــا تبعــث عــى الطأمنينــة لخلــق منــاخ مــن تطبيــق
جميــع مخرجــات مفاوضــات اللجنــة العســكرية .يف الوقــت الــذي تتواصــل فيــه املناوشــات عــى أرض امليــدان واتهــام كل طــرف لآلخــر بخــرق وقــف إطــاق النــار .كذلــك مل
يبــدأ الجانبــان عمليًــا بعــد يف ســحب قواتهــا حيــث ال تـزال قــوات حكومــة الوفــاق الوطنــي متمركــزة يف أبــو قريــن والوشــكة ،مــع ورود أنبــاء عــن تســيري دوريــات .وتــم رصــد
رحــات شــحن عســكرية يف مطــاري الوطيــة ومرصاتــة ،فيــا واصلــت قــوات القيــادة العامــة واملتعاونــن معهــا إقامــة تحصينــات ونقــاط عســكرية مــزودة بأنظمــة دفــاع جــوي
بــن رست والجفــرة ويف املنطقــة الشــالية مــن قاعــدة الجفــرة الجويــة .وتــم رصــد نشــاط مكثــف لطائـرات شــحن بــن مطــار بنينــة والجفــرة وقاعــدة القرضابيــة الجويــة.
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بالنســبة لقــوات فاغــر الروســية ،فالتقاريــر يف شــأنها تشــر اىل تواجــد املئــات مــن جنســيات مختلفــة بــن رصب وأوكرانيــن وروس إىل جانــب حضــور ســوري محــدود
ومقاتــي الجنجويــد الســودانيني .تتواجــد قــوات فاغــر باألســاس يف مــدن الجفــرة الخمســة :هــون ،زلــة ،ودان وســوكنة والفقهــاء ،ورست.

فوىض السالح

وعــى مســتوى خارطــة القــوى يف املنطقــة الغربيــة ،بــدأت املليشــيات حلقــة جديــدة مــن حلقــات التصفيــات والـراع عــى النفــوذ مبــارشة بعــد الســيطرة عــى طرابلــس،
وهــو رصاع تشــد أطرافــه مدينتــي الزاويــة ومرصاتــة وممثليهــا السياســيني واملســلحني .وأبرز هــذه الرصاعــات كانــت بــن مليشــيات مرصاتــة مــن جهــة وبــن مليشــيات الزاويــة
وطرابلــس مــن جهــة أخــرى .وكشــفت مصــادر محليــة النقــاب عــن تجهيـزات تجريهــا مليشــيات مرصاتــة القتحــام مدينــة الزاويــة لتصفيــة حســابات بــن املليشــيات وإعــادة
رســم خارطــة النفوذ  .وأفــادت املصــادر أن الفرقــة ( )20/20التابعــة ملليشــيا «الــردع» أعــدت مخططًــا القتحــام مدينــة الزاويــة ،مبســاعدة مليشــيات مرصاتــة وعــى رأســها
مليشــيا ( )301التابعــة للمليشــياوي محمــد زويب املتــورط يف العديــد مــن الجرائــم وعمليــات تصفيــة داخــل العاصمــة طرابلــس .وأوضحــت املصــادر أن أحــد أســباب التــي
ســتدفع املليشــيات للهجــوم عــى الزاويــة هــي الخــاف الحــاد الواقــع بــن املليشــياوي «عبــد الرحمــن ميــاد» امللقــب بـ»البيدجــا” )مــن مدينــة الزاويــة ( ووزيــر داخليــة
حكومــة الوفــاق فتحــي باشــا اغــا ،إثــر تهجــم «البيدجــا» عــى وزيــر الداخليــة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي.

تشــهد ليبيــا اضطرابــات شــديدة وقتــال مســلح بــن الفصائــل الليبيــة منــذ انــدالع الثــورة يف فربايــر  ،2011إال أن الـراع الــذي ينحــر يف الوقــت الحــارض بــن قــوات املشــر
حفــر وحكومــة الوفــاق الوطنــي يعــرف يف تفاصيلــه حضــو ًرا مليشــياويًا معرقـ ًـا وخط ـ ًرا ،إىل جانــب حضــور قــوات دوليــة ومرتزقــة أجنبية .أخــذت األزمــة الليبيــة منحنــى
أكــر تعقيـدًا بعــد انضــام عــدد مــن األطـراف الدوليــة إىل الـراع ،يف مقدمتهــا مــر ،التــي تحولــت مــن الدعــم الــري لحفــر إىل العلنــي ،بعــد إعــان تركيــا إرســال قــوات
إىل ليبيــا باإلضافــة إىل الـراع بــن اإلمــارات والســعودية التــي تدعــم قــوات القيــادة العامــة مــن جهــة ،وقطــر التــي تدعــم حكومــة الوفــاق مــن جهــة أخــرى .ورغــم إعــان
موســكو املســتمر بعــدم تدخلهــا العســكري يف ليبيــا ،تســاند مجموعــة املرتزقــة الــروس التــي تعــرف باســم «فاغــر» ومتــارس أنشــطتها بتنســيق تــام مــع الحكومــة الروســية-
قــوات حفــر يف عملياتها العســكرية.
بعــد توقيــع تركيــا وحكومــة الوفــاق اتفاقيــات أمنيــة وبحريــة ،أعلــن الربملــان الــريك يف  2جانفي/ينايــر  ،2020املوافقــة عــى إرســال قــوات مــن الجيــش الــريك إىل ليبيــا
ملســاندة حكومــة الوفــاق .وتعرضــت هــذه الخطــوة الســتنكار كبــر عــى املســتوى الــدويل واإلقليمــي ،ونــدد االتحــاد األورويب بهــذه الخطــوة ،بينــا عــرت تونــس عــن رفضهــا
التــام للتدخــل الــريك يف ليبيــا.

ولكــن املصــادر اشــارت إىل أن الخــاف الرئيــي يف الخــاف والـراع بــن الجانبــن هــو إقــدام «البيدجــا» عــى رسقــة معــدات مثينــة مــن مصفــاة الزاويــة لتكريــر النفــط،
باإلضافــة الســتئنافه إرســال قــوارب الهجــرة غــر الرشعيــة مــن مينــاء الزاويــة وزوارة .وحــول الحلقــة الجديــدة مــن رصاع مليشــيات غــرب ليبيــا يبــدو أن فتحــي باشــا اغــا )مــن
مدينــة مرصاتــة( يســعى لالنفـراد بســيطرته عــى طرابلــس رفقــة مليشــيات ( )301عــن طريــق تصفيــة خصومــه يف الزاويــة والزنتــان وككلــة ،فيــا يلعــب «البيدجــا» وغــره
مــن قــادة مليشــيات الهجــرة وتهريــب الوقــود املطلــوب دو ًرا هدفــه هــو جــر مدينــة الزاويــة لـراع املليشــيات ضــد حفــر .ســعى باشــا اغــا يف حينهــا لــرب كل حلفــاء فائــز
الـراج يف الســاحل الغــريب مــن الزاويــة حتــى زوارة لتهيئــة أجــواء مناســبة لقيامــه مبهــام أكــر مــن مهامــه كوزيــر داخليــة يف حكومــة الوفــاق.

وبعــد فشــل الهجــوم الــذي شــنه خليفــة حفــر يف أفريل/أبريــل  2019للســيطرة عــى العاصمــة طرابلــس ،تــم التوقيــع يف  23أكتوبــر عــى اتفــاق وقــف إطــاق نــار دائــم
و»بأثــر فــوري» برعايــة األمــم املتحــدة ،مــا أعــاد إحيــاء اآلمــال يف إحــال الســام .مل تشــهد خريطــة النفــوذ الليبيــة منــذ  7جوان/يونيــو  2020وحتــى يومنــا الحــايل تبــدالت
تذكــر يف واقــع الســيطرة لصالــح أي مــن طــريف الـراع ،يف حــن تســتمر التحشــيدات العســكرية مــن الطرفــن عــى محــاور شــال غــرب مدينــة «رست» االسـراتيجية التــي
تشــكل بوابــة العبــور إىل منطقــة الهــال النفطــي واملوانــئ التــي بداخلهــا ،واملســؤولة عــن تصديــر قرابــة  60%مــن إنتــاج البــاد مــن النفــط.

تبقــى مليشــيات الزاويــة دون القــدرة الكافيــة للوقــوف يف وجــه مليشــيات مرصاتــة املتحالفــة مــع الســوريني ،ومليشــيا «الــردع» األمــر الــذي قــد يوحــي بســقوط رسيــع
ملافيــا تهريــب البــر واملحروقــات غــرب طرابلــس .يُذكــر أن «البيدجــا» ظهــر يف مقابلــة مــع صحيفــة «البوســت» اإليطاليــة األمــر الــذي أدى إىل اســتنكار واســع يف أوســاط
الــرأي العــامل املحــي والخارجــي ودفــع باشــا أغــا للتــرء منــه يف  26أكتوبــر  .2019وكان تقريــر أمنــي صــادر عــن األمــم املتحــدة يف يونيــو  2017قــد وصــف «عبدالرحمــن
ميــاد» بـ”مهــرب بــر ،ومســؤول عــن إطــاق النــار يف البحــر ،و يتزعــم منظمــة إجراميــة ويشــتبه يف أنــه أغــرق العـرات مــن املهاجريــن .وعمــل عــى اعتقالــه الحقا .وتســيطر
املليشــيات عــى مدينــة الزاويــة بقيــادة شــعبان هديــة املكنــى «أبــو عبيــدة الـزاوي» التابــع للجامعــة الليبيــة املقاتلــة فــرع تنظيــم القاعــدة يف ليبيــا ،ومحمــد بحــرون املكنــى
«بالفــأر» الــذي يــرأس مليشــيا اإلســناد األمنــي بالزاويــة ،وهــو مهــرب للوقــود رفقــة املهــرب محمــد كشــاف امللقــب «بالقصــب» آمــر رسيــة النــر املســيطرة عــى مصفــاة
الزاويــة.

الهــدوء الحــذر امليــداين يرافقــه حـراك ســيايس مــن أجــل ترتيــب األوراق الدول َّيــة ،ويتمثــل يف مباحثــات تركيــة– روســية متخــض عنهــا االتفــاق عــى إنشــاء مجموعــة عمــل
مشــركة خاصــة بليبيــا ،بالتزامــن مــع مســا ٍع أمريكيــة لتحييــد رست والهــال النفطــي عــن املعــارك عــر مقــرح إخالئهــا مــن قــوات الطرفــن وجعــل تلــك املناطــق تحــت إرشاف
أممي .تشــر خريطــة انتشــار النقــاط العســكرية الرتكيــة يف غــرب ليبيــا ،إىل ارتفــاع عــدد النقــاط الرتكيــة الرئيســية يف ليبيــا إىل ســتة نقــاط ،بعــد أن تــم تثبيــت نقطــة جديــدة
يف منطقــة «تاورغــاء» جنــوب مدينــة مرصاتــة.

مــن جهــة أخــرى يبــدوا ان تــوازن القــوى داخــل مدينــة طرابلــس نفســها يرتتــب بطريقــة تختلــف عــى مــا كانــت عليــه قبــل الحــرب األخــرة عــى طرابلــس ،وتبعــا للشــد
بــن الزاويــة ومرصاتــة .وقــد ادى الح ـراك الشــعبي الــذي حــدث يــوم  23أوت/أغســطس  2020إىل ظهــور ال ـراع الســيايس يف بيــت حكومــة الوفــاق اىل العلــن بــن رئيــس
رصا للح ـراك الشــعبي ،وهــذا مــا جعــل التشــكيالت املســلحة يف املنطقــة الغربيــة
املجلــس الرئــايس فائــز ال ـراج ووزيــر داخليتــه فتحــي باشــا اغــا الــذي أخــذ موق ًفــا منــا ُ
وطرابلــس تحديـدًا تصطــف بــن الرجلــن .األمــر الــذي كاد ان يــؤدي إىل قتــال بــن هــذه التشــكيالت املســلحة ،حيــث قطعــت امليليشــيات املتحالفــة مــع حكومــة فائــز الـراج
منافــذ العاصمــة الرئيســية ،فيــا تقيــم نقــاط تفتيــش صارمــة فيهــا ،ومــن جهــة أخــرى انطلقــت مــن مرصاتــة عـرات العربــات املســلحة تســلي ًحا جيـدًا نحــو طرابلــس ،وقــد
وصلــت إىل ضاحيــة تاجــوراء يف رشقــي العاصمــة ،وأكــدت مصــادر مقربــة مــن قــادة األرتــال «إنهــا جــاءت لدعــم قــوات وزارة الداخليــة يف وجــه تغــول ميليشــيات النــوايص
وشــبيهاتها» ،فيــا يعــزز مــا أشــيع عــن خالفــات بــن الـراج ووزيــر داخليتــه فتحــي بــاش أغــا.

النقاط العسكرية الرتكية جرى تركيزها يف مواقع اسرتاتيجية غرب ليبيا ،إما مطلة عىل الساحل أو أنها تساهم يف حامية الرشيط الساحيل وهي:

وتحــدث شــهود عــن ســر مســلحي امليليشــيات يف دوريــات بســيارات مدنيــة ،وهــم يرتــدون الــزي املــدين وســط العاصمــة الليبيــة ،ورصــد شــهود عيــان انتشــا ًرا مكث ًفــا
لعربــات عســكرية تابعــة للميليشــيات املواليــة لحكومــة ال ـراج مبيــدان الشــهداء يف طرابلــس ،قبيــل انطــاق املظاه ـرات يــوم  23أوت محملــة مبدافــع رشاشــة.
قاعدة الوطية
الجوية

مطار معيتقية

مين�اء طرابلس
الدولي

مطار مصراتة

مين�اء مصراتة

واجهــت مليشــيات طرابلــس االحتجاجــات .وأكــد شــهود إنهــم رأوا عربــات مدرعــة وآليــات ثقيلــة متجهــة نحــو ميــدان الشــهداء ومنافــذ أخــرى وســط طرابلــس ،وطالــب
نشــطاء يف حينهــا بحاميــة دوليــة مــن بطــش املســلحني وقــال نشــطاء ليبيــون إن زعــاء كتيبــة النــوايص التابعــة مليليشــيات طرابلــس «اتصلــوا بنــا وخريونــا بــن البقــاء يف بيوتنــا
أو مواجهــة مــوت محتــم» .يف املقابــل ،حــارصت ميليشــيات مســلحة تابعــة لوزيــر الداخليــة فتحــي باشــا أغــا ،مقــر الحكومــة يف طريــق الســكة بعــد وصــول فتحــي باشــا
آغــا لحضــور جلســة التحقيــق معــه أمــام املجلــس الرئــايس برئاســة فايــز الـراج ،وســط أنبــاء حــول تراجعــه عــن طلبــه بعلنيــة التحقيــق ،وكان فايــز الـراج رئيــس حكومــة
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الوفــاق غــر الرشعيــة يف العاصمــة الليبيــة طرابلــس ،قــد أصــدر قـرارا بإحالــة وزيــر الداخليــة املفــوض إىل التحقيــق عــى خلفيــة إطــاق النــار عــى املتظاهريــن الســلميني
يف طرابلــس.

باشا أغا :

وزير الداخلية
الليبي المفوض
في حكومة الوفاق
الوطين

كان باشــا أغــا يف زيــارة إىل تركيــا وأثنــاء عودتــه إىل مطــار معيتيقــة يف طرابلــس قــام باســتعراض يف
موكــب عســكري مؤلــف مــن  300ســيارة مســلحة طافــت أنحــاء العاصمــة الليبيــة ،يف تحـ ٍـد للـراج الــذي
اختفــت ميليشــياته ومل تتصــد مليليشــيات باشــا آغــا .ويف ظــل هــذه التجاذبــات أثــارت تحــركات مثــرة
للجــدل لبعــض امليليشــيات املســلحة املحســوبة عــى حكومــة «الوفــاق» الليبيــة ،برئاســة فائــز الـراج يف
العاصمــة طرابلــس ،مخــاوف مــن انــدالع موجــة جديــدة مــن االشــتباكات ،تزامنــا مــع ترصيحــات إعالميــة
لبعــض قــادة امليليشــيات ،فقــد شــن هيثــم التاجــوري ،قائــد مــا يســمى «كتيبــة ثــوار طرابلــس» ،هجومــا
حــادا عــى حكومــة الوفــاق والقــوات املواليــة لهــا ،ووصفهــا يف أحــدث ظهــور إعالمــي لــه بعــد تغيبــه
مؤخـرا عــن املشــهد ،بعــد أن كان يف اإلمــارات ]8[،ب»الحكومــة الهزيلــة» ،كــا وصــف قواتهــا بـ»جيــش
الصوبــات» ،معتـ ًرا أنــه ال وجــود للجيــش والرشطــة .وفيــا بــدا ردًا عــى مســاعي فتحــي بــاش أغــا ،وزيــر
داخليــة الوفــاق ،للســيطرة عــى مداخــل ومخــارج العاصمــة طرابلــس ،طالــب التاجــوري بــأن يكــون عــى
علــم بــكل مــن يريــد الدخــول لطرابلــس ،ســواء كانــت دوريــات ،أو أي قــوة تريــد االنتشــار يف املدينــة.

يف غضــون ذلــك ،تحــدث قــادة عســكريون مــن قــوات عمليــة «بــركان الغضــب» ،التابعــة لقــوات «الوفــاق» ،عــن حالــة اســتنفار يف كتيبــة ثــوار طرابلــس «التاجــوري» ،بينــا
رصــد ســكان محليــون إعــادة بعــض امليليشــيات لتمركزاتهــا يف طرابلــس ،بشــكل مفاجــئ وبــا تفســر .ورصــدت وســائل إعــام محليــة ليبيــة ظهــور مهــرب متــت معاقبتــه مــن
مجلــس األمــن الــدويل ،ومطلــوب للنائــب العــام ،يدعــى محمــد كشــاف /الزاويــة /وكنيتــه «القصــب» ،إىل جانــب صــاح النمــروش «الزاويــة» ،وزيــر الدفــاع بحكومــة الوفــاق،
خــال زيارتــه األخــرة ملقــر حــرس املنشــآت النفطيــة .ورأت أن وجــوده بعــد اعتقــال رشيكــه عبــد الرحمــن ميــاد ،امللقــب بالبيدجــا يف طرابلــس منتصــف أكتوبــر ،يطــرح تحديًا
حــول مــدى خطــط وزارة الداخليــة بحكومــة الوفــاق للتصــدي للميليشــيات]9[.
ويســيطر كشــاف عــى مصفــاة الزاويــة للنفــط منــذ ســنوات ،كــا يوصــف بأنــه «أحــد أغنيــاء وأباطــرة التهريــب يف مناطــق الســاحل الغــريب ،علــا بأنــه يقــود ميليشــيات
تابعــة لحــرس املنشــآت النفطيــة ،وهــو مــدرج عــى قامئــة عقوبــات مجلــس األمــن الــدويل ،التــي تشــمل حظــر الســفر وتجميــد األمــوال .باإلضافــة إىل عقوبــات محليــة مــن
النائــب العــام يف طرابلــس ،كــا اســتعان النمــروش بخدمــات أحــد عنــارص تنظيــم «داعــش» ،بعدمــا أصــدرت وزارة الدفــاع قـرارا ً بتكليــف محمــد بلعــم بــإدارة ومتابعــة ملــف
تبــادل املعتقلــن والجثامــن ،بالتعــاون مــع اللجنــة الدامئــة للشــؤون اإلنســانية بالــوزارة ،علــا بأنــه شــارك ســابقًا يف املعــارك التــي خاضهــا متطرفــون ضــد قــوات القيــادة العامــة
يف مدينــة بنغــازي ،قبــل هروبــه إىل طرابلــس.
مــن جهــة أخــرى ،شــهدت مدينــة بنغـــازي (رشق ليبيــا) مــا وصفتــه وكالــة األنبــاء الليبيــة ،املواليــة للســلطات هنــاك بإجـراءات تأمينيــة واســعة النطــاق ،وانتشــار مــروري
الشطــة واألقســام والوحــدات امليدانيــة التابعــة مل ُديريــة األمــن ،أدرج مكتــب اإلعــام األمنــي باملديريــة هــذه اإلج ـراءات يف إطــار تنفيــذ
ُمكثــف ،ونشــاط أمنــي ملراكــز ُ
تعليــات القائــد العــام للجيــش الوطنــي ،املشــر خليفــة حفــر.

مصادر :هيثم التاجوري يعود مجددًا للعاصمة طرابلس وتفاهمات مع باشاغا .انظر الرابط التاليhttps://bit.ly/3p7LHtq :
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كان مجلــس حقــوق اإلنســان قــد أنهــى لجنــة تحقيــق ســابقة بشــأن ليبيــا يف  .2012وأنشــأ املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان يف ذلــك الوقــت تحقي ًقــا آخــر بشــأن ليبيــا يف
مــارس  ،2015واختُتــم هــذا التحقيــق عملــه يف جانفي/ينايــر .2016
وقــد أصــدرت املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،التــي لديهــا تفويــض للتحقيــق يف جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية واإلبــادة الجامعيــة يف ليبيــا منــذ  ،2011بنــاء عــى
األعــال الســابقة ،مذكــرة عــام  2017وأخــرى عــام  2018العتقــال القيــادي يف قــوات القيــادة العامــة محمــود الورفــي ،لكــن الق ـرار مل يطبــق شــأنه شــأن جميــع الق ـرارات
بخصــوص العديــد مــن مهــريب البــر وتجــار الســاح واملخــدرات وأمـراء الحــرب يف ليبيــا .يف خطـرات ســابقة ،أصــدر مجلــس األمــن الــدويل عقوبــات عــى ســتة أشــخاص بينهــم
إيرترييــن متورطــن بــإدارة شــبكات لتهريــب البــر يف ليبيــا ســنة  2018لكنهــا مل تطبــق ،خاصــة أن هــذه الشــبكات تســتفيد مــن عالقــات ومصالــح مــع الســلطات القامئــة يف
رشق ليبيــا وغربهــا .األمــر الــذي يجعــل متابعــة اإلنتهــاكات وتوثيقهــا والحفــاظ عــى األدلــة أمـ ًرا صعبًــا

احتجاجات في طرابلس وعنف من السلطة
ـض مظاهـرات كانــت ســلمية إىل حـ ّد كبــر ضــد الفســاد يف أواخــر أوت/
اســتعملت جامعــات مسـلّحة مرتبطــة بـــ «حكومــة الوفــاق الوطنــي» الليبيــة القـ ّوة الفتّاكــة لفـ ّ
ـخاصا يف العاصمــة ،وعذّبتهــم ،وأخفتهم .فقــد احتجــزت جامعــات مس ـلّحة يف طرابلــس تعس ـفًا  24متظاه ـ ًرا عــى األقــل ،مبَــن فيهــم
أغســطس  ،2020واحتجــزت تعس ـفًا أشـ ً
ـض املظاه ـرات ،فجرحــت بعــض
صحفيــون كانــوا يغطّــون الحــدث ،ورضبــت بعضهــم ،واســتعملت الرشاشــات ،واألســلحة املضــادّة للطائ ـرات املحمولــة عــى مركبــات لفـ ّ
املتظاهريــن ،وقتلــت أحدهــم بحســب املزاعــم .شــملت الجامعــات «كتيبــة الن ـ ّوايص» املرتبطــة بــوزارة الداخليــة يف حكومــة الوفــاق الوطنــي تحــت إمــرة مصطفــى ق ـدّور،
و “قـ ّوة الــردع الخاصــة» بقيــادة عبــد الــرؤوف كارة ،واملجموعــة املسـلّحة املعروفــة بـــ «قــوة األمــن العــام» بقيــادة عــاد الطرابلــي.

 )IIالسياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان
يعتــر ملــف حقــوق اإلنســان يف ليبيــا مل ًفــا عــى الهامــش ،وهــو ملــف يُفتــح يف كل مــرة ليُغلــق بأرقــام الضحايــا وبشــاعة االنتهــاكات لكــن دون محاســبة فعليــة للجنــاة.
تعــزز وضعيــة ليبيــا اإلفــات مــن العقــاب رغــم كل القـرارات واإلجـراءات والبيانــات يف خصوصهــا.

انتهاكات حرب طرابلس
اتخــذ مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة يف  22جوان/يونيــو  2020خطــوة إيجابيــة نحــو مســاءلة مرتكبــي الجرائــم واالنتهــاكات ،مــن خــال إنشــاء لجنــة
لتقــي الحقائــق للتحقيــق يف انتهــاكات جميــع األط ـراف يف ليبيــا .كــا طرحــت «املجموعــة األفريقيــة» يف مجلــس حقــوق اإلنســان ق ـرارا خــال الــدورة الـــ  43للمجلــس،
طالبــت فيــه مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ميشــيل باشــليه بإيفــاد بعثــة لتقــي الحقائــق فــو ًرا للتحقيــق يف انتهــاكات القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان
والقانــون اإلنســاين الــدويل مــن ِقبــل جميــع أط ـراف الن ـزاع الليبــي منــذ بدايــة  .2016وقــد تضمــن الطلــب أيضً ــا الحفــاظ عــى األدلــة لضــان محاســبة املســؤولني عــن
االنتهــاكات .واعتُمــد الق ـرار بتوافــق اآلراء.
مــع انتهــاء املواجهــات املســلحة يف العاصمــة الليبيــة طرابلــس واملناطــق املحيطــة بهــا يف  5جوان/يونيــو  2020بانســحاب القــوات املســلحة والقــوات املواليــة لهــا ،ال يـزال
النـزاع مســتم ًرا يف رست ،عــى بعــد  450كيلومــر رشق العاصمــة ،ويف أجـزاء أخــرى مــن البــاد .ال يـزال حظــر األســلحة الــذي أقــره مجلــس األمــن الــدويل العــام  2011ســاريًا،
ولكــن مل تتــم معاقبــة أي طــرف النتهاكــه .يف الوقــت الــذي تتحمــل فيــه جميــع األط ـراف ســواء قــوات القيــادة العامــة بقيــادة حفــر أو قــوات حكومــة الوفــاق مســؤولية
االنتهــاكات التــي تراوحــت بــن التعذيــب واإلخفــاء القــري والتصفيــة امليدانيــة.
ومنــذ ســيطرة حكومــة الوفــاق عــى ترهونــة ،وردت تقاريــر عــن نهــب وتدمــر ممتلــكات خاصــة مــن قبــل الجامعــات املســلحة التابعــة لحكومــة الوفــاق الوطنــي وإســاءة
معاملة املعتقلني.
وقــد وث ّقــت هيومــن رايتــس ووتــش أيضً ــا محنــة عــدة آالف مــن املهاجريــن وطالبــي اللجــوء املحتجزيــن يف ظــروف غــر إنســانية يف مرافــق االحتجــاز التــي تديرهــا وزارة
الداخليــة يف حكومــة الوفــاق واملهربــن واملتجريــن بالبــر ،حيــث يتعرضــون للعمــل القــري والــرب واالعتــداء الجنــي[ .]10يف املقابــل ،كانــت القــوات التابعــة لخليفــة
حفــر والقــوات املســاندة لهــا مســؤولة عــن جرائــم مامثلــة ضــد الليبيــن واألجانــب يف ليبيــا ،ظهــرت آثارهــا خاصــة بعــد انســحابها مــن طرابلــس وترهونــة.

انطلقــت مظاهـرات واســعة يف طرابلــس ،ومرصاتــة ،والزاويــة يف  23أوت/أغســطس  ،2020ونظّــم حـراك شــعبي جديــد ،هــو حـراك الشــعب  23/8أو حـراك همــة الشــباب
 ،23/8احتجاجــات النتقــاد الســلطات يف الــرق والغــرب بســبب الظــروف املعيشــية .تذ ّمــر املتظاهــرون مــن انقطاعــات التيــار الكهربــايئ التــي قــد تســتم ّر حتــى ثالثــة أيــام،
ـي زليــن والخمــس رشق طرابلــس ،ويف ســبها وأوبــاري يف الجنــوب[.]11
وطالبــوا بالعدالــة االجتامعيــة واالنتخابــات .بــدأت املظاهـرات أيضــا يف  24أوت/أغســطس يف مدينتَـ ْ
تــم اإلعــان يف غــرب ليبيــا عــن إنشــاء لجنــة تحقيــق يف االعتــداءات املذكــورة لكنهــا إىل اليــوم مل تصــدر عنهــا أيــة نتائــج .كــا مل تعمــل الســلطة القضائيــة عــى متابعــة
الجنــاة بالنظــر إىل أنهــم منتمــون للجامعــات املســلحة املســيطرة عــى طرابلــس مــن النــوايص وكتيبــة الــردع .فعل ًيــا ،يتــم يف ليبيــا قــر الجرائــم كــا هــو حــال الضحايــا ،ليبــدو
كل إجـراء قانــوين محــي ودويل دون معنــى يف الحقيقــة .ومبراجعــة بعــض الشــهادات وااللتقــاء ببعضهــم مــن مصــادر رصــد التقريــر يتجنــب هــؤالء التعاطــي مــع أي تفصيــل
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تم العثور في حينها على
 60جثة في ثالجات

الموتى بمستشفى
ترهونة تعود إلى

مقاتلي قوات الوفاق،
ً
ُ
كما عثر سابقا في

مستشفيات بطرابلس

على جثث تعود لمقاتلي

حفتر .والغرض من

تحفظ كل جانب على

جثث الطرف اآلخر هو

إجراء عمليات لتب�ادلها
ً
الحقا بي�ن الطرفين،

كما وقع أكثر من مرة
في معارك بالحرب

الليبي�ة ،تحت رعاية

األمم المتحدة والهالل

الليبي .لكن عدد الجثث

في مدين�ة ترهونة خارج

المستشفى قد يتجاوز
 200جثة
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معتربين أن «ال يشء حدث”.

التقرير ربع السنوي أكتوبر  -ديسمرب 2020
متثــل فعـ ًـا الليبيــن قــادرة عــى انتــاج حــل واقعــي لألزمــة

حفر املوت (مقابر جامعية يف ترهونة)

إيقاف الدور السلبي للدول األجنبية وفك االرتباط بينها وبني قوى الداخل

 160 -جثة

دعم دور املجتمع املدين الليبي ورفع يد املتدخلني يف شأنه مع دعم األصوات السياسية والنسائية التي تم إقصاءها عمدًا

 25 -موق ًعا

القضاء عىل املال السيايس الفاسد الذي سعى اىل فرض أسامء بعينها عىل الليبيني لقيادة الفرتة القادمة وصولً إىل االنتخابات

 -عدد املختفني يف ترهونة 338 :حسب آخر البالغات وزارة العدل الليبية

ضامن شفافية املسار االنتخايب والرقابة النزيهة عليه كحل رئييس للتعبري عن إرادة الليبيني

تقاريــر «مر ّوعــة» عــن مقابــر جامعيــة يف مدينــة ترهونــة يف ليبيــا ،واالتهامــات تشــر إىل قــوات حفــر التــي
انســحبت مــن املدينــة بعــد معــارك مــع قــوات الوفــاق .بعــد اســتعادة قــوات حكومــة الوفــاق املعــرف بهــا
مــن األمــم املتحــدة مدينــة ترهونــة ،الواقعــة عــى بعــد  90كلــم جنــوب رشق طرابلــس ،مــن قبضــة قــوات
حفــر ،تناقلــت العديــد مــن التقاريــر وجــود مقابــر جامعيــة يف املدينــة ،إذ نقلــت صفحــات تابعــة للفصائــل
املســلحة التابعــة لحكومــة الوفــاق ،صــو ًرا ملقابــر جامعيــة تســببت فيهــا قــوات حفــر قبــل مغادرتهــا املدينــة،
وواصلــت الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن ،وهــي هيئــة حكوميــة تابعــة للوفــاق الوطنــي،
نــر الصــور واألرقــام عــى حســابها بفاســبوك ،لعمليــات انتشــال.
وتحدثــت عــدة وســائل إعــام مق ّربــة 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  2017بأعــال قتل
واســعة املدينــة ،وكانــت عــى صلــة يف بداياتهــا مــع حكومــة الوفــاقّ ،إل أن عالقــة الطرفــن ســاءت قبــل إعــان
خليفــة حفــر حملتــه للســيطرة عــى طرابلــس ،بســبب محاولــة «الكانيــات» التغلغــل يف طرابلــس.
تــم العثــور يف حينهــا عــى  60جثــة يف ثالجــات املــوىت مبستشــفى ترهونــة تعــود إىل مقاتــي قــوات الوفــاق،
كــا ُعــر ســابقًا يف مستشــفيات بطرابلــس عــى جثــث تعــود ملقاتــي حفــر .والغــرض مــن تحفــظ كل جانــب
عــى جثــث الطــرف اآلخــر هــو إج ـراء عمليــات لتبادلهــا الح ًقــا بــن الطرفــن ،كــا وقــع أكــر مــن مــرة يف
معــارك بالحــرب الليبيــة ،تحــت رعايــة األمــم املتحــدة والهــال الليبــي .لكــن عــدد الجثــث يف مدينــة ترهونــة
خــارج املستشــفى قــد يتجــاوز  200جثة .ومـ ّـا أثــار االنتبــاه يف كلمــة رئيــس الهيئــة العامــة للبحــث والتعـ ّرف
عــى املفقوديــن ،كــال أبوبكــر ،قولــه إن هنــاك صعوبــات جمــة يف جمــع الجثــث املدفونــة ،ألن بعضهــا كان
مفخ ًخــا مــن الداخــل ،فضـ ًـا عــن وجــود ألغــام قــرب هــذه الجثــث ملحاولــة قتــل مــن يصــل إليها[ .]12تبقــى
حفــر املــوت أث ـ ًرا مــن املعــارك يف ليبيــا الواجــب حلهــا الســتعادة متاســك املناطــق وأهلهــل بــدل أن يتحــول
األمــر إىل عــداء مجتمعــي يحــل فيــه الســاح والعنــف.

 )IIIالتوصيات

المسار السياسي:
اسرتجاع الثقة بني الليبيني ،األمر الذي ميكن أن يسمح بحل األزمة السياسية
إعــادة تصــور دور بعثــة األمــم املتحــدة يف ليبيــا عــر إرشاك القــوى الفاعلــة يف ليبيــا لخلــق طاولــة حــوار

ليبيا« :األمم المتحدة» تنشئ لجنة لتقصي الحقائق .انظر الرابط التاليhttps://bit.ly/38S0enC :

71

المسار العسكري
العمل عىل إيجاد حل إيجايب وحقيقي لفوىض السالح التي أصبحت ت ُهيكل عالقات وتوازن املصالح يف الداخل
محاسبة وردع مخالفي حظر توريد السالح بصورة جدية ،والتي سبق لألمم املتحدة أن أكدت عىل خرقه
إيقاف الدعم الدويل لبعض التشكيالت املسلحة والتيارات املتنفذة يف الساحة الليبية
البدء يف تطبيق مخرجات اللجنة العسكرية  5+5خاصة املرتبط منها بفتح الطريق الساحيل تحت رقابة أممية وليبية مستقلة
العمــل جديًــا عــى ســحب املرتزقــة واألجانــب مــن ليبيــا ،ومتيكــن الليبيــن مــن إدارة امللــف العســكري مبــارشة وبرقابــة أمميــة .وهــو مــا ميكــن فعل ًيــا مــن إعــادة هيكلــة
القــوات املســلحة والتشــارك يف مســار بســط األمــن وتوحيــد املؤسســات األمنيــة والعســكرية

المسار االقتصادي
العمــل عــى توحيــد املؤسســات املاليــة واالقتصاديــة الليبيــة واملــرف املركــزي وضــان التقســيم العــادل لعائــدات النفــط كرافعــة اقتصاديــة لجمــع شــتات الليبيــن حــول
االقتصــاد الرســمي والخــروج مــن فــوىض االقتصــاد غــر الرســمي الــذي يعتــر مصــدر التمويــل الرئيــي للمليشــيات والعصابــات املســلحة
الترسيع يف هذا املسار بناء عىل املتطلبات الحقيقية لليبيني خاصة املعيشية منها
رفــع يــد املليشــيات عــن عــدة حقــول نفطيــة تعتــر ري ًعــا لهــا ،وه نفســها جامعــات مرتبــط بقــوى الســلطة يف الــرق والغــرب ،وإعادتهــا للمؤسســات الرســمية باتفــاق
ليبي-ليبــي

حقوق اإلنسان
التعجيل مبخرجات لجان تقيص الحقائق ووضع آليات واضحة لوضع حد لإلفالت من العقاب يف ليبيا
العمل عىل توثيق الجرائم واالنتهاكات وحفظ األدلة
تعزيز دور السلطة القضائية وسلطات التحقيق والبحث التي اتضح جليًا خضوعها وترهيبها من قبل املسلحني يف ليبيا
العمل عىل تبادل الجثث واألرسى من أجل مل شتات الليبيني وتجنب سيناريوهات التشفي والقتل والتصفية املتبادلة

