ترسيخ اإلفالت من العقاب:
عشر سنوات من املشاركة
الدولية يف ليبيا

شكر وتقدير
مت إعــداد هــذا التقريــر بالتعــاون بــن حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا ( )LFJLومنظمــة  Saferworldكأعضــاء يف شــبكة بدائــل السياســة األمنيــة
( - )SPANوهــي مبــادرة مشــركة لتوثيــق آثــار التدخــات األمنيــة الصعبــة وجعــل القضيــة أكــر فعاليــة بخصــوص النــزاع مــن خــال االعتمــاد علــى
االســتجابات القائمــة علــى الســام واحلقــوق.
تعرب  LFJLو Saferworldعن خالص شكرهما لألفراد الذين شاركوا شهاداتهم معنا.
قام بتأليف هذا التقرير:
كريستينا أورسيني  -مسئولة برامج أوىل يف LFJL
جوردان سرتيت  -مستشار السياسات واملناصرة يف Saferworld
لويس بروكس  -منسق املناصرة والسياسة يف اململكة املتحدة يف Saferworld
البحث واملراجعة والدعم التحريري:
عماد الدين بادي  -زميل باحث يف LFJL
حممد املسريي  -رئيس قسم األبحاث وبناء القدرات يف LFJL
إلهام سعودي  -مدير LFJL
الري أتري  -مدير السياسات العاملية واملناصرة يف ( Saferworldسابقا)
بالل سكر  -منسق برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا يف Saferworld
لويزا وو  -كبرية مستشاري سياسة الصراع يف Saferworld
اليكساندرا ازووا  -مديرة االتصاالت يف LFJL
سكوت يريسلي  -منسق املطبوعات والتحرير يف Saferworld
الرسوم التوضيحية لدومينيكا أوزينسكا ،تصميم مارك رشدان وترجمة سوزان كازان.
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مقدمة
.1
ّ
و ّل ــدت االنتفاض ــة يف ليبي ــا ع ــام  2011زخم ــً غ ــر مس ــبوق م ــن اجله ــود
املتع ـ ّـددة األط ــراف الت ــي ته ــدف ظاهري ــً إىل تعزي ــز أم ــن الش ــعب الليب ــي
ملوحـــً بعـــدم
معمـــر القـــذايف
وحقوقـــه وحرياتـــه .وبعـــد تهديـــد
للثـــوار ّ
ّ
ّ
الرحمـــة أو التعاطـــف ،1ســـمح جملـــس األمـــن التابـــع لـــأمم املتحـــدة
ـكل أساس ــي إىل حماي ــة املدني ــن،
مبجموع ــةٍ م ــن التداب ــر الهادف ــة بش ـ ٍ
مبــا يف ذلــك عــن طريــق التدخّ ــل العســكري 2 .وقــد رأى بعــض املراقبــن
التعددي ــة األط ــراف .ولك ــن ،س ــرعان م ــا انتق ــد
يف ذل ــك ذروة املقارب ــات
ّ
آخـــرون الـــدول املتدخّ لـــة الســـتخدامها املبـــادئ اإلنســـانية مـــن أجـــل
3
تربي ــر طموحاته ــا يف جم ــال السياس ــة اخلارجي ــة.
وإذا كان ــت اجله ــود املتع ـ ّـددة األط ــراف باس ــم املب ــادئ اإلنس ــانية تش ــكّ ل
ـإن النزع ــة الفردي ــة الصريح ــة،
ـاء للمصال ــح الذاتي ــة يف الع ــام  ،2011ف ـ ّ
غط ـ ً
ـل عــن عشــر دول
أن مــا ال يقـ ّ
بعــد عشــر ســنوات هــي املســيطرة .ذلــك ّ
ـج معقّ ــدٍ م ــن املصال ــح اجليوسياس ــية ،واألمني ــة
أجنبي ــة ،مدفوع ـ ًـة مبزي ـ ٍ
واالقتصادي ــة ق ــد ش ــاركت يف النزاع ــات الت ــي عصف ــت بليبي ــا يف العق ــد
احملرك ــة
األخ ــر ،حامل ـ ًـة معه ــا عداواته ــا العاملي ــة واإلقليمي ــة إىل الق ــوى
ّ
الليبي ــة 4.وق ــد اس ــتنتج تقري ــر بعث ــة األمم املتح ــدة الدولي ــة املس ــتقلة
لتقص ــي احلقائ ــق يف ليبي ــا“ 5مش ــاركة دول أجنبي ــة يف الن ــزاع املس ــلح
ّ
6
غ ــر ال ــدويل يف ليبي ــا إىل درج ــة اعتباره ــا أطراف ــً يف الن ــزاع”.

يحذر من االعتداء على بنغازي مع
 1دافيد د .كريكباتريك وكرمي فهيم“ ،القذايف ّ
اقرتاب تصويت األمم املتحدة ”،نيويورك تاميز 17 ،مارس  ،2011متوفّ ر عرب الرابط:
.https://www.nytimes.com/2011/03/18/world/africa/18libya.html
 2جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،القرار رقم  ،)2011( 1970وثيقة رقم S/
 26 ،)2011(RES/1970فرباير  ،2011متوفّ ر عرب الرابط https://www.undocs.
org/S/RES/1970%20(2011؛ جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،القرار رقم
 ،)2011( 1973وثيقة رقم  17 ،)2011(S/RES/1973مارس  ،2011متوفّ ر عرب
الرابط )https://www.undocs.org/S/RES/1973%20(2011
تدخل الناتو يف ليبيا ليس نصرًا للمسؤولية يف
 3جيد مارتينز أوكيكي“ ،ملاذا ّ
احلماية” ،معهد الدراسات األمنية ،متوفر عرب الرابط https://issafrica.org/
amp/iss-today/why-nato-intervention-in-libya-is-not-a-victory-forresponsibility-to-protect؛ وبرونو بومييه“ ،استخدام القوة حلماية املدنيني
والعمل اإلنساين :حالة ليبيا وما بعدها “ ،ديسمرب  ،2011متوفر عرب الرابط:
.https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29540.pdf
 4رامي الالهوم“ ،حرب ليبيا :من يدعم من” ،اجلزيرة ،يناير  ،2020متوفر عرب
الرابطhttps://www.aljazeera.com/news/2020/1/9/libyas-war-who-is- :
.supporting-whom
 5والتي تأسست بقرار من جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
يف يونيو  .2020أنظر :جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة“ ،قائمة
جلان التحقيق وبعثات تقصي احلقائق والتحقيقات الصادرة بها تكليفات
من األمم املتحدة» متوفرة عرب الرابطhttps://www.ohchr.org/AR/ :
. HRBodies/HRC/Pages/COIs.aspx
 6من جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة“ ،تقرير البعثة الدولية
لتقصي احلقائق يف ليبيا” ،وثيقة رقم  1 ،A/HRC/48/83أكتوبر
املستقلة
ّ
 ،2021ص ،5 .متوفر عرب الرابطhttps://www.ohchr.org/EN/HRBodies/ :
.HRC/RegularSessions/Session48/Pages/ListReports.aspx
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وع ــاد العن ــف الناج ــم ع ــن ذل ــك بتكلف ــةٍ كب ــرةٍ عل ــى الش ــعب يف ليبي ــا.
فط ــوال عش ــر س ــنوات م ــن الن ــزاع وم ــا تخلّله ــا م ــن انته ــاكات واس ــعة
ضـــد اإلنســـانية،
حلقـــوق اإلنســـان ومزاعـــم عـــن جرائـــم حـــرب وجرائـــم
ّ
قُ تـــل وأصيـــب اآلالف مـــن األشـــخاص يف ليبيـــا ُ
ـــرد مئـــات اآلالف مـــن
وش ّ
8
منازله ــم 7.وم ــا زال ح ــوايل  10آالف ش ــخص يف ع ــداد املفقودي ــن فيم ــا
يتعرضـــون
ّ
يظـــل اآلالف مـــن الليبيـــن أيضـــً علـــى اختـــاف مشـــاربهم ّ
9
لالختفـــاء القســـري ،والتعذيـــب واإلســـاءة .كمـــا يقـــع املهاجـــرون
والالجئ ــون وملتمس ــو اللج ــوء املوج ــودون يف ليبي ــا ،واملق ـ ّـدرة أعداده ــم
الوحشـــي
بـــ 600ألـــف 10ضحايـــا لغيـــاب القانـــون والقتصـــاد احلـــرب
ّ
يتعرضـــون لالســـتغالل واالبتـــزاز واالســـرقاق 11.ففـــي العـــام ،2021
حيـــث ّ
12
أن  800أل ــف ش ــخص م ــن أص ــل  6،8ملي ــون يف ليبي ــا بحاج ــةٍ إىل
اع ُت ــر ّ
مس ــاعدة إنس ــانية ،وه ــو رق ــم م ــن املتوق ــع أن يص ــل إىل ملي ــون ونص ــف
يف الع ــام  13.2022وفاقم ــت جائح ــة كوفي ــد 19-واالقتص ــاد املتهال ــك يف
ـردي مس ــتويات املعيش ــة وس ــط انقط ــاع للتي ــار الكهربائ ــي ،وانع ــدام
تـ ّ
الوصـــول إىل امليـــاه ،والرعايـــة الصحيـــة والتعليـــم.

 7يعترب مشهد التشريد يف ليبيا معقدًا مع ما طبعه من موجات نزوح
املشردين داخليًا يف
داخلي وعودة .يف العام  ،2021جتاوز عدد األشخاص
ّ
ليبيا الـ 270ألفًا يف حني زاد عدد العائدين على  600ألف .راجع بوابة النزوح
اخلاصة باملنظمة الدولية للهجرة ،متوفرة على مصفوفة تتبع النزوح على
الرابط التايلhttps://dtm.iom.int/libya :
 8تشمل هذه التقديرات األشخاص اخملتفني منذ عهد القذايف .راجع:
اللجنة الدولية لشؤون املفقودين“ ،ليبيا” [مت االطالع على الرابط يف
يوليو : https://www.icmp.int/the-missing/where-are-the- ،]2021
missing/ libya/#:~:text=There%20are%20estimated%20to%20
.be,Muammar%20Gaddafi’s%2042%2Dyear%20rule
 9لدراسة شاملة حول االختفاء القسري يف ليبيا ،أنظر :حمامون من أجل
العدالة يف ليبيا“ ،لن ننسى :االختفاء القسري يف ليبيا” ،سبتمرب ،2020
متوفرّ ر عرب الرابطhttps://uploads-ssl.webflow.com/5a0d8805f2f99e� :
00014b1414/5f69fc2d9c3bd879cb661c86_Unforgotten%20-%20Enforced%20Disappearances%20in%20Libya%20-%20September%20
,2020%20Final%20Arabic.pdf
 10املنظمة الدولية للهجرة ،مصفوفة تتبع النزوح :ليبيا (مت االطالع على
املعلومات يف يناير  )2022وهي متوفرة عرب الرابطhttps://dtm.iom.int/ :
.libya
 11أنظر مث ًال :حمامون من أجل العدالة يف ليبيا ،والفدرالية الدولية حلقوق
مفر:
اإلنسان ،واملركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان“ :ال ّ
ضد اإلنسانية”،
املهاجرون والالجئون العالقون يف ليبيا يواجهون جرائم ّ
نوفربمرب  ،2021متوفّ ر عرب الرابطhttps://uploads-ssl.webflow.com/5a0d� :
8805f2f99e00014b1414/619bc382269d993bb7b5183b_No-WayOut-migration-lfjl-libya-report-icc-ar.pdf
 12العدد األحدث من عام  ،2020ورد يف :البنك الدويل“ ،تعداد السكان،
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.
اإلجمايل – ليبيا”،
TOTL?locations=LY
 13مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية“ ،نظرة عامة عن
االحتياجات اإلنسانية :ليبيا” (ديسمرب  ،)2021متوفّ ر عرب الرابط https://www.
humanitarianresponse.info/en/operations/libya/document/2022hpc-libya-humanitarian-needs-overview-hno
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أن جـــر انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان وجتـــاوزات القانـــون
وإن كان صحيحـــً ّ
ال ــدويل اإلنس ــاين كان م ــن ب ــن الدواف ــع الرئيس ــية لالنتفاض ــة الليبي ــة ع ــام
أن هـــذه املطالـــب ،وبعـــد عشـــر ســـنوات اليـــوم ،ظلّـــت مـــن
 14،2011إ ّال ّ
دون جمي ــب .فم ــا زال ــت النس ــاء والرج ــال واألطف ــال م ــن خمتل ــف أرج ــاء
عمـــا حلـــق بهـــم
ليبيـــا
ّ
يســـتمرون يف املطالبـــة بالعدالـــة واملســـاءلة ّ
ومم ــا ت ــاه م ــن نزاع ــات مســلّحة وقم ــع
ـذايف،
ـ
الق
ـام
ـ
نظ
ـن
ـ
م
أذى
م ــن
ً
ّ
15
صـــدى لـــدى اجلهـــات
أن العدالـــة واملســـاءلة مل تلـــق
سياســـي .بيـــد ّ
ً
ـم جتاهلهــا ضمــن األولويــات علــى
ـ
يت
ـا
ـ
م
ـً
ـ
وغالب
ـا.
ـ
ليبي
يف
الدوليــة الفاعلــة
ّ
حس ــاب املصلح ــة السياس ــية واجليوسياس ــية وأحيان ــً بذريع ــة الس ــام.
إن ال الس ــام والعدال ــة مل يتحقّ ق ــا.
ـي ع ــن الق ــول ّ
وغن ـ ّ

يه ــدف ه ــذا التقري ــر إىل إع ــام ص ّن ــاع السياس ــات عل ــى املس ــتوى ال ــدويل
حـــول ســـبل إعـــادة توجيـــه اجلهـــود املبذولـــة بعيـــدًا عـــن املصالـــح
ـج أك ــر
األحادي ــة اجلان ــب واأله ــداف األمني ــة الض ّيق ــة النط ــاق ،ونح ــو نه ـ ٍ
ً
شـــمولية يقـــوم علـــى املبـــادئ وعلـــى احـــرام حقـــوق اإلنســـان وذلـــك
دعم ــً للش ــعب الليب ــي يف س ــياق عملي ــة االنتق ــال املس ــتدام إىل الس ــام
ـات
والعدال ــة والدميقراطي ــة .وحتقيق ــً له ــذه الغاي ــة ،ي ــدرج التقري ــر توصي ـ ٍ
ً
ملموســـة إىل الـــدول الثالثـــة ،وإىل املؤسســـات واآلليـــات الدوليـــة ذات
الصل ــة م ــن أج ــل ضم ــان مش ــاركة ب ّن ــاءة يف ليبي ــا.

ـل م ــن الصراع ــات ،ش ــكّ ل إنش ــاء حكوم ــة وح ــدة وطني ــة
بع ــد عق ــدٍ كام ـ ٍ
أمـــل ملســـتقبل دولـــة تنعـــم بقـــد ٍر أكـــر مـــن الســـام
مؤقتـــة بارقـــة
ٍ
واالس ــتقرار .يف غض ــون ذل ــك ،تبق ــى مش ــاركة الق ــوى األجنبي ــة األحادي ــة
ً
وقـــت تســـتدعي فيـــه عمليـــة
حـــل ،يف
مشـــكلة بـــا
الطـــرف يف ليبيـــا
ٍ
ّ
كل البع ــد ع ــن االجتاه ــات
االنتق ــال إىل الس ــام الدائ ــم تغي ــرًا جذري ــً يبتع ــد ّ
الت ــي طبع ــت تدخّ ــل اجله ــات الدولي ــة يف ليبي ــا حت ــى اآلن.
يغ ــوص ه ــذا التقري ــر يف املش ــاركة الدولي ــة يف ليبي ــا عل ــى م ــدى العق ــد
املاضـــي ،وينظـــر يف أثـــر هـــذه املشـــاركة الدوليـــة األحاديـــة اجلانـــب
ً
نظـــرة
يقـــدم
علـــى النـــزاع وعلـــى حيـــاة النـــاس يف ليبيـــا .فبعـــد أن
ّ
ً
عامـــة حـــول النزاعـــات الدائـــرة يف ليبيـــا والتدخّ ـــل األجنبـــي فيهـــا منـــذ
ً
أن أســـاليب املشـــاركة األجنبيـــة
العـــام  ،2011يـــدرج
حتليـــا يب ّيـــن كيـــف ّ

اخملتلفـــة يف ليبيـــا ،مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــال املســـاعدة العســـكرية،
ونق ــل األس ــلحة ،والتع ــاون يف جم ــال مكافح ــة اإلره ــاب والهج ــرة ق ــد
س ــاهمت س ــواء بطريق ــة مباش ــرة أو غ ــر مباش ــرة يف تفاق ــم العن ــف
أن املش ــاركة
وانته ــاكات حق ــوق اإلنس ــان .ويظه ــر التقري ــر أيض ــً كي ــف ّ
أدت إىل تهمي ــش اخمل ــاوف
األجنبي ــة املدفوع ــة باملصلح ــة الذاتي ــة ق ــد ّ
املتعلّق ــة بحق ــوق اإلنس ــان وع ــدم االس ــتجابة لتطلّع ــات الليبي ــن حي ــال
ً
ً
خصبـــة النتشـــار ثقافـــة
بيئـــة
العدالـــة واملســـاءلة ،األمـــر الـــذي شـــكّ ل
اإلفـــات مـــن العقـــاب .وأخـــرًا ،يتنـــاول التقريـــر تأثـــر النهـــج األحـــادي
الط ــرف ومع ــه تهمي ــش القان ــون ال ــدويل واملعاي ــر الدولي ــة عل ــى جه ــود
حتقيـــق الســـام املســـتدام.

 14مت ّثلت إحدى شرارات الثورة الليبية يف االحتجاجات األسبوعية التي كانت
تقيمها أسر ضحايا جمزرة سجن أبو سليم عام  ،1996وكان من بينهم
العديد من السجناء السياسيني ،وقد طالبت عائالتهم بالعدالة واجلرب عن
تعرضوا لها .راجع مث ًال :جو باكر“ ،األحداث التي وقعت من
االنتهاكات التي ّ
عامني تشعل الثورة يف ليبيا حاليًا ”،برنامج العامل ( 11مارس  ،)2011متوفر
عرب الرابطhttps://www.pri.org/stories/2011-03-11/events-2-years-ago- :
.sparked-current-uprising-libya
 15كشف مسح أجرته حمامون من أجل العدالة يف ليبيا يف الفرتة بني
عامي  2020و 2021وسيشار إليه يف هذا التقرير بدراسة وجهات النظر ،عن
مطالبة قوية بالعدالة واملساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف أوساط
ما يزيد على  350مستجيبًا من خصائص دميوغرافية خمتلفة ومن خمتلف
توصلت إليها هذه الدراسة
وسيتم
أنحاء البالد.
التطرق إىل أبرز النتائج التي ّ
ّ
ّ
يف األقسام الالحقة.
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 .2احلروب (غري) األهلية يف ليبيا
احلرب األهلية والرعاة الدوليون
يف يناي ــر  ،2011وعل ــى خلفي ــة الث ــورات الت ــي اندلع ــت يف مص ــر وتون ــس
أمـــت االحتجاجـــات الشـــوارع يف مـــدن ليبيـــة عـــدة.
اجملاورتـــن لليبيـــاّ ،
تطـــورت إىل
وقرابـــة منتصـــف شـــهر فربايـــر ،كانـــت االحتجاجـــات قـــد
ّ
انتفاض ــةٍ ك ــرى انطلق ــت يف مدين ــة بنغ ــازي ش ــرق الب ــاد 16.وإذ س ــعت
الدول ــة الليبي ــة إىل قم ــع املعارض ــة بالق ــوة القاتل ــة ،تصاع ــدت الضغ ــوط
الدولي ــة عل ــى الق ــذايف .وأص ــدر جمل ــس األم ــن التاب ــع ل ــأمم املتح ــدة
وعقوبـــات
القـــرار رقـــم  )2011( 1970فـــرض مبوجبـــه حظـــرًا للســـاح
ٍ
شـــملت حظـــر الســـفر وجتميـــد األصـــول 17.ويف خطـــوةٍ نـــادرةٍ  ،أقـــدم
جمل ــس األم ــن أيض ــً عل ــى إحال ــة احلال ــة يف ليبي ــا إىل احملكم ــة اجلنائي ــة
الدولي ــة 18.وب ــدأت ال ــدول األجنبي ــة تق ـ ّـر تباع ــً باجملل ــس الوطن ــي االنتق ــايل
املؤق ــت ال ــذي تش ــكّ ل بصفت ــه الوج ــه السياس ــي للث ــورة عل ــى اعتب ــاره
19
احلكومـــة الفعليـــة لليبيـــا.
وب ــدأت بع ــض ال ــدول ،مب ــا فيه ــا فرنس ــا واململك ــة املتح ــدة ،املطالب ــة
بالتدخّ ـــل العســـكري ،وهـــو مـــا ســـمح بـــه جملـــس األمـــن يف نهايـــة
20
املطـــاف مبوجـــب القـــرار رقـــم  1973الصـــادر يف  17مـــارس .2011
وطال ــب الق ــرار بوق ــف إط ــاق ف ــوري وإقام ــة منطق ــة حظ ــر ج ــوي حلماي ــة
املدنيـــن .وبعـــد يومـــن ،بـــدأ حتالـــف دويل بقيـــادة اململكـــة املتحـــدة
وفرنس ــا والوالي ــات املتح ــدة مبباش ــرة عمليات ــه يف ليبي ــا .وكان أن غ ّي ــر

 16إلطار زمني حول النزاع الليبي منذ العام  ،2011يرجى زيارة موقع “التقارير
حول ليبيا” التابع ملنظمة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا على الرابط التايل:
.https://www.reportinglibya.org/
 17جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،القرار رقم  ،)2011( 1970وثيقة رقم S/
 26 ،RES/1970فرباير  ،2011متاح عرب الرابطhttps://www.undocs.org/S/ :
).RES/1970%20(2011
 18يشكّ ل القرار رقم  )2011( 1970املرة الثانية التي يقوم فيها جملس األمن
التابع لألمم املتحدة بإحالة حالة يف بلد مع ّين إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
سبق أن حدث ذلك مرة واحدة يف املاضي عندما أحال األوضاع يف دارفور
إىل احملكمة مبوجب القرار رقم .)2005( 1593
 19بعد مصادقة ثنائية من الدول الفردية ،متّ االعرتاف باجمللس الوطني
االنتقايل من قبل اجلمعية العمومية لألمم املتحدة يف سبتمرب :2011
.https://www.un.org/press/en/2011/ga11137.doc.html
 20جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،القرار رقم  ،)2011( 1973وثيقة رقم S/
) 17 ،RES/1973(2011مارس  ،2011متاح عرب الرابطhttps://www.undocs. :
كل من أملانيا وروسيا والصني
) .org/S/RES/1973%20(2011وقد امتنعت ّ
فض ًال عن الهند والربازيل عن التصويت .ومل تستخدم روسيا ،التي تعارض
عمومًا أي انتهاك للسيادة على أسس إنسانية ،حق النقض ،لتأ ّثرها باجلامعة
العربية ،وفق ما زُعم .أنظر :جوليان بورغر« ،قرار احلظر اجلوي يف ليبيا يكشف
عن انقسام عاملي يف انقسام األمم املتحدة» ،ذا غارديان 18 ،مارس ،2011
متوفر عرب الرابطhttps://www.theguardian.com/world/2011/mar/18/ :
.libya-no-fly-resolution-split

8

ه ــذا التدخّ ــل ،بإش ــراف منظم ــة معاه ــدة ش ــمال األطلس ــي 21،مس ــار
وأدى إىل اإلطاحـــة بنظـــام القـــذايف الـــذي كان يحكـــم
الصـــراع األهلـــي ّ
قبضتـــه علـــى البـــاد علـــى مـــدى أربعـــة عقـــود.
وبعـــد ســـقوط القـــذايف ،أنشـــأ جملـــس األمـــن التابـــع لـــأمم املتحـــدة
بعث ــة األمم املتح ــدة للدع ــم يف ليبي ــا دعم ــً للجه ــود الوطني ــة لالنتق ــال
إىل الدميقراطي ــة 22.ويف صي ــف الع ــام  ،2012عق ــدت االنتخاب ــات الوطني ــة
أن حمـــاوالت
وأدت إىل قيـــام املؤمتـــر الوطنـــي العـــام 23.غـــر ّ
يف ليبيـــا ّ
ُ
ً
احلك ــم األوىل بع ــد الق ــذايف كان ــت حمفوف ــة بالتحدي ــات ،وأضع ــف املؤمت ــر
24
الوطنـــي العـــام سياســـيًا نتيجـــة االنقســـامات الداخليـــة.
أن اجملموع ــات الثوري ــة الت ــي كان ــت تتش ــارك ه ــدف
وس ــرعان م ــا اتض ــح ّ
ً
ســـوية ولـــن
تســـتمر يف العمـــل
لـــن
إســـقاط القـــذايف يف العـــام 2011
ّ
تق ــوم كذل ــك بتس ــريح أعضائه ــا .ويف ف ــرة م ــا بع ــد الع ــام  ،2011قام ــت
اجملموع ــات املســلّحة الت ــي تش ــكّ لت ض ـ ّـد ق ــوات الق ــذايف باس ــتغالل
ـت شــهدت فيــه الســاحة الليبيــة والدة جمموعــات
ضعــف الدولــة ،يف وقـ ٍ
ُ
مس ـلّحة جديــدة 25.واعتبــارًا مــن العــام  ،2012أدمــج املقاتلــون مــن الثـ ّـوار
يف مؤسس ــات األم ــن التابع ــة للدول ــة ك ــوزارة الداخلي ــة ووزارة الدف ــاع،
وذل ــك م ــن دون أي عملي ــات تدقي ــق الس ــتبعاد العناص ــر املس ــؤولة ع ــن
ارتــكاب انتهــاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان 26.وإن كانــت فــرص احلصــول
عل ــى رات ــب ق ــد س ــاهمت يف زي ــادة ع ــدد األف ــراد الذي ــن انضم ــوا ضم ــن
أن العدي ــد م ــن ه ــذه امليليش ــيات واجملموع ــات
ه ــذه املؤسس ــات ،إ ّال ّ
 21استخدمت العملية القوة اجلوية والبحرية .أنظر :الناتو“ ،إحصاءات
املوحدة” 2 ،نوفمرب  ،2011متوفّ رة
املهمة اخلتامية لعملية احلماية
ّ
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/
الرابط:
عرب
pdf_2011_11/20111108_111107-factsheet_up_factsfigure.pdf
 22جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،القرار رقم  ،)2011( 2009وثيقة رقم
 16 ،)2011( S/RES/2009سبتمرب  ،2011متوفّ ر عرب الرابطhttps://www. :
)undocs.org/S/RES/2009%20(2011
يصوتون يف أول انتخابات من أكرث من 40
 23دايفيد د .كريباتريك“ ،الليبيون ّ
عامًا” ،نيويورك تاميز 7 ،يوليو  ،2012متوفر عرب الرابطhttps://www.nytimes. :
com/2012/07/08/world/africa/libyans-vote-in-first-election-in-morethan-40-years.html
 24على سبيل املثال ،أعلنت األحزاب السياسية مقاطعتها مرات عدة:
نيجيل آش“ ،احلزبان السياسيان األكرب يقاطعان املؤمتر الوطني العام
باستثناء العمل على الدستور” ،ليبيا هريالد 5 ،يوليو  ،2013متوفر عرب الرابط:
https://www.libyaherald.com/2013/07/05/the-two-biggest-parties.to-boycott-gnc-except-for-work-on-constitution/
 25جملس حقوق اإلنسان“ ،حتقيق املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق
اإلنسان حول ليبيا :النتائج التفصيلية” ،وثيقة رقم ،A/HRC/31/CRP.3
 15فرباير  ،2016الفقرة  ،53متوفرة عرب الرابطMicrosoft Word - A_:
).HRC_31_CRP_3_Final_ (ohchr.org
 26جملس حقوق اإلنسان « ،تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق
اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا وعن االحتياجات ذات الصلة من
الدعم التقني وبناء القدرات» ،وثيقة رقم  12 ،A/HRC/28/51يناير  ،2015ص.
 ،10متوفرة عرب الرابطhttps://undocs.org/ar/A/HRC/28/51 :
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املســـلّحة 27واصلـــت أعمالهـــا بدرجـــة عاليـــة مـــن االســـتقاللية 28.ويف
مايـــو  ،2015أفـــادت إحـــدى اللجـــان احلكوميـــة الليبيـــة أنهـــا تســـعى إىل
29
إع ــادة دم ــج  110آالف عنص ــر م ــن اجملموع ــات املســلّحة.
عـــول القـــادة
ويف هـــذا الســـياق مـــن االنقســـام املتزايـــد ،غالبـــً مـــا ّ
السياس ــيون والعس ــكريون يف ليبي ــا عل ــى ش ــبكات الدع ــم األجنب ــي الت ــي
تشـــكّ لت أثنـــاء النـــزاع عـــام  2011مـــن أجـــل تعزيـــز نفوذهـــم 30.ومبـــوازاة
ذلـــك ،ســـعت بعـــض الـــدول إىل االســـتفادة مـــن نتائـــج مرحلـــة مـــا بعـــد
كل مـــن قطـــر واإلمـــارات
الصـــراع ملصلحتهـــا.
ٍ
وبشـــكل بـــارز ،عمـــدت ّ
العربيـــة املتحـــدة إىل اســـتغالل تنافســـهما علـــى املســـتوى اإلقليمـــي
مـــن خـــال دعـــم جمموعـــات خمتلفـــة يف فـــرة النـــزاع عـــام  2011ومـــا
مســـرح للصـــراع علـــى النفـــوذ لتحديـــد
حتولـــت ليبيـــا إىل
ٍ
بعـــده .وهكـــذا ّ
دول مــا بعــد الثــورة يف املنطقــة ،وحفّ ــزت ذلــك اآلراء املتباينــة حــول دور
اجملموعــات السياســية اإلســامية ،ال ســيما اإلخــوان املســلمني ،فضـ ًـا
31
عـــن الطموحـــات املرتبطـــة بالطاقـــة والتجـــارة عـــر املتوســـط.
ويف تلـــك األثنـــاء ،انســـحبت الـــدول الغربيـــة تدريجيـــً مـــن املشـــهد
كل م ــن اململك ــة املتح ــدة والوالي ــات املتح ــدة ،إضاف ـ ًـة
الليب ــي .وراح ــت ّ
ـب تركيزه ــا عل ــى جه ــود اس ــتقرار
إىل دول أخ ــرى أعض ــاء يف التحال ــف ،تص ـ ّ
حمـــدودة مثـــل تدريـــب الوحـــدات األمنيـــة اخملتلفـــة .وقـــد أثبتـــت تلـــك
اجله ــود فش ــلها نتيج ــة االنقس ــامات الت ــي ش ــهدتها الس ــاحة األمني ــة
يف ليبيــا 32.وابتعــدت الواليــات املتحــدة حتديــدًا بعــد مقتــل الســفري كريــس
ً
ســـتيفنز يف بنغـــازي عـــام ُ 33،2012م
نتهجـــة سياســـة «الـــا ملكيـــة» يف
العملي ــة االنتقالي ــة م ــا بع ــد الق ــذايف 34.وأفس ــح ذل ــك
 27يف هذا التقرير ،يستخدم مصطلح ميليشيا لإلشارة إىل اجلماعات
املسلّحة املنتمية للسلطات والتي غالبًا ما تتلقى الدعم من الدولة .أما
مصطلح جمموعات أو جماعات مس ّلحة فيشري إىل اجملموعات والعصابات
أن االنتماءات والتحالفات غالبًا ما تتماهى
غري املنتمية للدولة .جدير بالتنويه ّ
وتتغري مع مرور الوقت.
 28فريديريك ويهري“ ،إنهاء احلرب األهلية يف ليبيا :التوفيق بني
السياسة وإعادة بناء األمن” ،سبتمرب  ،2014متوفر عرب الرابطhttps:// :
.carnegieendowment.org/files/ending_libya_civ_war.pdf
 29جملس حقوق اإلنسان“ ،حتقيق املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق
اإلنسان حول ليبيا :النتائج التفصيلية” ،وثيقة رقم ،A/HRC/31/CRP.3
 15فرباير  ،2016الفقرة  ،53متوفرة عرب الرابطMicrosoft Word - A_:
).HRC_31_CRP_3_Final_ (ohchr.org
 30فريديريك ويهري“ ،احلرب خرجت من أيدينا” :تدويل النزاعات يف ليبيا بعد
العام  2011من وكالء إىل مشاركني على األرض” ،نيو أمريكا 14 ،سبتمرب ،2020
الفصل  ،3متوفر عرب الرابطhttps://www.newamerica.org/international- :
security/reports/this-war-is-out-of-our-hands/the-backdrop-proxy.rivalries-within-a-revolution-and-political-contestation-2011-2014
 31كاميل لونس“ ،املوانى والسياسية :التنافس بني اإلمارات العربية املتحدة
وقطر يف املتوسط” ،أي أس بي أي ،يوليو  ،2020متوفر عرب الرابطhttps:// :
www.ispionline.it/en/pubblicazione/ports-and-politics-uae-qatarcompetition-mediterranean-26967
 32ويهري ،2020 ،املرجع نفسه.
 33لوك هاردينغ ،كريس ستيفن والوكاالت يف طرابلس“ ،مقتل كريس
ستيفنز ،السفري األمريكي يف ليبيا يف بنغازي ،”،ذا غارديان 12 ،سبتمرب ،2012
متوفر عرب الرابطhttps://www.theguardian.com/world/2012/sep/12/:
chris-stevens-us-ambassador-libya-killed
 34ويهري ،2020 ،املرجع نفسه .الفصل .3

اجمل ــال أم ــام الق ــوى اإلقليمي ــة ،وم ــن ث ــم روس ــيا ،لتش ــكّ ل جه ــات فاعل ــة
رئيس ــية يف الصراع ــات الليبي ــة.

من حرب أهلية إىل حرب بالوكالة
حتولــت إىل حــرب أهليــة
وبحلــول العــام  ،2014تصاعــدت حــدة التو ّتــرات حتــى ّ
مـــدد املؤمتـــر
شـــاملة .ويف فربايـــر  ،2014وقعـــت االحتجاجـــات بعـــد ّ
أن ّ
الوطن ــي الع ــام لواليت ــه الت ــي كان م ــن املق ـ ّـرر أن تنته ــي صالحيته ــا يف
ذل ــك الش ــهر 35.يف غض ــون ذل ــك ،ش ــهدت مناط ــق ش ــرق ليبي ــا الغني ــة
ً
سلســـلة مـــن االعتـــداءات العنيفـــة مـــن قبـــل امليليشـــيات
بالنفـــط
واجملموع ــات املس ـلّحة الت ــي اس ــتهدفت لي ــس فق ــط املس ــؤولني م ــن
عه ــد الق ــذايف ،إمن ــا أيض ــً الناش ــطني والصحافي ــن والقض ــاء ،س ــاهمت
36
ـكل تدريج ــي.
ومه ــد العن ــف ،ال ــذي
يف تقوي ــض احلكوم ــات املتتالي ــة بش ـ ٍ
ّ
37
أدى وف ــق م ــا أفي ــد إىل قت ــل م ــا يزي ــد عل ــى  640ش ــخصًا يف الع ــام ،2013
ّ
طريــق الســلطة أمــام املشــر خليفــة حفــر ،ضابــط مــن عهــد القــذايف
كان ق ــد أمض ــى عش ــرين عام ــً يف الوالي ــات املتح ــدة.
وم ــع عج ــز احلكوم ــة ع ــن معاجل ــة العن ــف ،ق ـ ّـدم حف ــر نفس ــه عل ــى أ ّن ــه
احلـــل .ويف  14فربايـــر  ،2014يف كلمـــة متلفـــزة لـــه ،أعلـــن عـــن خارطـــة
ّ
طري ــق جدي ــدة لليبي ــا تش ــمل تش ــكيل حكوم ــة مؤقت ــة وجمل ــس دف ــاع
عس ــكري 38.يف ماي ــو  ،2014وبع ــد أن جم ــع الوح ــدات املس ـلّحة م ــن زم ــن
القــذايف وجمموعــات مسـلّحة أخــرى يف اجليــش الوطنــي الليبــي املعلــن
ذاتي ــً ،ال ــذي ب ــات يع ــرف فيم ــا بع ــد بالق ــوات املســلّحة العربي ــة 39،أطل ــق
ضـــد
حفـــر عمليـــة الكرامـــة .ومتّ تقدميهـــا كعمليـــة مكافحـــة لإلرهـــاب
ّ
اجملموع ــات العنيف ــة الت ــي كان ــت تنش ــأ وتتكاث ــر ح ــول بنغ ــازي الت ــي راح ــت
تفقــد اســتقرارها أكــر فأكــر 40.ويف الواقــع ،اســتهدفت العمليــة مــن متّ
تصويره ــم كمعارض ــن حلف ــر واس ــتخدمت فيه ــا الق ــوة املُ فرط ــة 41.يف
مــوازاة ذلــك ،يف  18مايــو  ،2014هاجمــت امليليشــيات التابعــة حلفــر مقـ ّـر
يحتجون على متديد
 35بارتيك ماركي وغيث شنيب“ ،يف املواجهة ،الليبيون ّ
الربملان” ،رويرتز 7 ،فرباير  ،2014متوفر عرب الرابطhttps://www.reuters. :
.com/article/us-libya-crisis-idUSBREA161MH20140207
 36هيومن رايتس ووتش ،عد القتلى يف بنغازي 6 ،يونيو  ،2014متوفر
عرب الرابطhttps://www.hrw.org/news/2014/06/06/counting-dead- :
benghazi؛ وسايفر وورلد« ،املجتمع املدين حتت التهديد يف ليبيا 2 »،ديسمرب
 ،2014متوفر عرب الرابطhttps://www.saferworld.org.uk/resources/news-. :
and-analysis/post/141-civil-society-under-threat-in-libya
 37ذا دايلي ستار“ ،العنف يف ليبيا يسفر عن مقتل  643شخصًا يف العام
 :2013الربملان” 23 ،يناير  ،2014متوفّ ر عرب الرابطhttp://www.dailystar.com. :
lb/News/Middle-East/2014/Jan-23/245054-libya-violence-kills-643.people-in-2013-parliament.ashx#axzz32ZGVB8bS
“ 38إعالن االنقالب العسكري بقيادة خليفة حفرت يف ليبيا” 14 ،فرباير ،2014
متوفّ ر عرب الرابط.https://www.youtube.com/watch?v=W3-LFMsX284 :
املسلحة العربية
 39وولفرام التشر“ ،أكرث جيش غري نظامي ،نشوء القوات
ّ
الليبية خلليفة حفرت” ،املعهد األملاين للشؤون السياسية واألمنية 2 ،نوفمرب
 ،2020متوفّ ر عرب الرابطhttps://www.swp-berlin.org/publications/ :
.products/arbeitspapiere/2020WP02_FG06_lac.pdf
 40ويهري ،2014 ،املرجع نفسه.
ظل
 41منظمة العفو الدولية“ ،ليبيا :املدنيون حماصرون يف بنغازي يف ّ
ظروف صعبة مع احتدام القتال” 30 ،سبتمرب  ،2016متوفر عرب الرابطhttps:// :
www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/09/libya-civilians-trapped-in/benghazi-in-desperate-conditions-as-fighting-encroaches
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42
وأدت ه ــذه التهدي ــدات إىل توحي ــد
املؤمت ــر الوطن ــي الع ــام يف طرابل ــس.
ّ
فصائـــل سياســـية وعســـكرية عـــدة فشـــكّ لت ائتالفـــً ُعـــرف فيمـــا بعـــد
بفج ــر ليبي ــا وحش ــد عناص ــره ض ـ ّـد اجملموع ــات املوالي ــة حلف ــر.

ظـــل العنـــف املتصاعـــد يف الشـــرق والغـــرب ،متّ انتخـــاب جملـــس
ويف
ّ
النـــواب يف يونيـــو 2014
حمـــل املؤمتـــر الوطنـــي العـــام املنتهيـــة
ليحـــل
ّ
ّ
واليتـــه .وقـــد جـــرت االنتخابـــات وســـط مشـــاركة انتخابيـــة متدنيـــة،
مبرشــحني موالــن حلفــر 43.وإن كان مــن املفــرض علــى جملــس النـ ّـواب
أن يعق ــد جلس ــاته يف بنغ ــازي ،إ ّال أ ّن ــه انتق ــل إىل مدين ــة ط ــرق الش ــرقية
44
العتبـــارات أمنيـــة علـــى ضـــوء العنـــف الدائـــر يف طرابلـــس وبنغـــازي.
ٍ
وش ــكّ لت عملي ــة انتق ــال جمل ــس الن ــواب إىل ط ــرق بداي ــة االنقس ــامات
السياســـية وإنشـــاء مؤسســـات موازيـــة .يف خطـــوةٍ متســـقةٍ مـــع
جمل ــس الن ــواب ،اتخ ــذت احلكوم ــة االنتقالي ــة مق ــرًا له ــا يف البيض ــاء .يف
تل ــك األثن ــاء ،ق ــام أعض ــاء املؤمت ــر الوطن ــي الع ــام املتوافق ــون م ــع فج ــر
ليبيــا بتشــكيل حكومــة خاصــة بهــم يف طرابلــس عرفــت بحكومــة اإلنقــاذ
الوطن ــي .ووج ــدت ليبي ــا نفس ــها ب ــن حكومت ــن متوازيت ــن ومؤسس ــات
متوازي ــة أيض ــً :حكوم ــة اإلنق ــاذ الوطن ــي يف طرابل ــس وإدارة موازي ــة يف
مه ــد ه ــذا التقس ــيم يف
الش ــرق تصط ـ ّ
ـف م ــع جمل ــس الن ــواب 45.وق ــد ّ
هي ــكل احلك ــم الطري ــق أم ــام ص ــراع مط ـ ّـول يف الس ــنوات الالحق ــة.
ويف ســياق النــزاع الالحــق ،تشــكّ ل حتالفــان إقليميــان حــول ليبيــا 46.فمــن
كل م ــن دولت ــي قط ــر
جه ــةٍ  ،حظي ــت اجله ــات املناهض ــة حلف ــر بدع ــم ّ
وتركيــا .فبالنســبة إىل قطــر ،تشــكّ ل مناهضــة حفــر جــزءًا مــن تخاصمهــا
اإلقليمـــي مـــع اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة .أمـــا بالنســـبة إىل تركيـــا،
فباإلضافــة إىل كونهــا قريبـ ًـة إيديولوجيــً مــن فــرع اإلخــوان املســلمني يف
ليبي ــا ،كان ــت لديه ــا وم ــا زال ــت مصال ــح اقتصادي ــة رئيس ــية ،وطموح ــات
47
بحري ــة وتطلّع ــات جيوسياس ــية يف ليبي ــا.
مـــن جهـــةٍ أخـــرى ،اصطفّ ـــت اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة ومصـــر مـــع
عملي ــات مكافح ــة اإلره ــاب الت ــي شــنّها حف ــر .فتماش ــيًا م ــع تنافس ــها
 42أحمد األمامي وأولف اليسينغ“ ،املسلحون املناصرون للواء السابق
بحله” ،رويرتز 18 ،مايو  ،2014متوفر
يهاجمون الربملان الليبي ،ويطالبون ّ
https://www.reuters.com/article/us-libya-violenceالرابط:
عرب
.idUSBREA4G04A20140518
 43بي بي سي« ،االنتخابات الليبية تنعقد بنسبة إقبال خفيفة وحماولة
إلنهاء األزمة السياسية» 26 ،يونيو  ،2014متوفر عرب الرابطhttps://www. :
.bbc.co.uk/news/world-africa-28005801
 44احلرة« ،جلسة تشاورية للربملان الليبي يف طربق» 3 ،أغسطس ،2014
متوفر عرب الرابط.https://arbne.ws/3jO3ULu :
 45ماري فيتزجريالد وماتيا توالدو“ ،دليل سريع إىل الالعبني الرئيسيني يف
ليبيا” 19 ،مايو  ،2016متوفر عرب الرابطhttps://ecfr.eu/special/mapping_ :
.libya_conflict/
 46جملس األمن التابع لألمم املتحدة“ ،رسالة مؤرخة  1حزيران/يونيو 2017
ً
عمال
وموجهة إىل رئيس جملس األمن من فريق اخلرباء املعني بليبيا املنشأ
بالقرار  ،)2011( 1973وثيقة رقم  1 ،S/2017/466يونيو  ،2017متوفرة عرب الرابط:
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1711623.pdf
 47فالرييا تالبوت“ ،نضال تركيا من أجل بسط نفوذها يف شرق املتوسط”،
املعهد اإليطايل للدراسات السياسية الدولية ،يوليو  ،2020متوفر عرب
الرابطhttps://www.ispionline.it/en/pubblicazione/turkeys-struggle- :
.influence-eastern-mediterranean-26977
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مـــع قطـــر ومعارضتهـــا لظهـــور اجلماعـــات اإلســـامية السياســـية
حملي ــً وإقليمي ــً ب ــدأت اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة ع ــام  2014مت ـ ّـد حف ــر
تـــروج الدعايـــة املواليـــة لـــه يف
باألســـلحة والقـــوة اجلويـــة 48.وراحـــت
ّ
مقاب ــل األخب ــار املناهض ــة الت ــي ترعاه ــا قط ــر 49.أم ــا الرئي ــس املص ــري
عب ــد الفت ــاح السيس ــي ،وال ــذي أمس ــك بالس ــلطة خلف ــً للرئي ــس األول
املنتخـــب دميقراطيـــً والـــذي كان ينتمـــي جلماعـــة اإلخـــوان املســـلمني
يف العـــام  ،2013فقـــد رأى يف حفـــر حليفـــً مينـــع وصـــول العنـــف إىل
احل ــدود الغربي ــة ملص ــر .باإلضاف ــة إىل ذل ــك ،فق ــد س ــعت مص ــر وف ــق م ــا
أش ــيع إىل معاجل ــة خماوفه ــا املرتبط ــة بالطاق ــة وإع ــادة إحي ــاء اقتص ــادٍ
50
ـرد م ــن خ ــال إتاح ــة الف ــرص لنخب ــة رج ــال األعم ــال والق ــوى العامل ــة.
مـ ّ
وع ــادت فرنس ــا إىل املش ــهد الليب ــي بع ــد أن كان ــت م ــن أق ــوى اجله ــات
املؤ ّي ــدة لتدخ ــل حل ــف النات ــو .ويش ــاع أنّه ــا أقدم ــت مدفوع ـ ًـة بحس ــابات
أمني ــة ودفاعي ــة يف س ــياق اس ــتثماراتها العس ــكرية األوس ــع نطاق ــً يف
الس ــاحل عل ــى املش ــاركة يف عملي ــات مكافح ــة اإلره ــاب الت ــي تنفّ ــذ يف
51
جـــراء مقتـــل
اخلفـــاء واملناصـــرة حلفرت .وقـــد كُ شـــفت تلـــك العمليـــات ّ
52
ثالث ــة عناص ــر م ــن االس ــتخبارات الفرنس ــية يف ش ــرق ليبي ــا ع ــام ،2016
واالكتش ــاف الالح ــق للصواري ــخ الفرنس ــية يف قاع ــدة للق ــوات املناص ــرة
53
حلف ــر يف يولي ــو .2019
ونتيج ــة تدوي ــل الص ــراع ،ازدادت ش ــحنات الس ــاح إىل أعض ــاء الفصيلي ــن
املشـــكَّ لني بشـــكل فضفـــاض شـــرق والغـــرب ،وذلـــك يف انتهـــاك
حلظ ــر الس ــاح املف ــروض م ــن األمم املتح ــدة يف الع ــام 54وعل ــى خلفي ــة
يســـرت األمم املتحـــدة حـــوارًا سياســـيًا
تصاعـــد العنـــف يف العـــام ّ ،2015
ب ــن ممثل ــن ع ــن األط ــراف الليبي ــة املتنازع ــة .و ُت ـ ّـوج احل ــوار يف توقي ــع
وأدى إىل والدة
االتفـــاق السياســـي الليبـــي يف الصخـــرات يف املغـــرب ّ
 48إليونورا أردمياين وفيديريكا سايني فاسانوتي“ ،اإلمارات العربية املتحدة
يف ليبيا واليمن :تكتيكات خمتلفة ،هدف واحد” ،املعهد اإليطايل للدراسات
السياسية الدولية ،يوليو  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www.ispionline.:
it/it/pubblicazione/uae-libya-and-yemen-different-tactics-onegoal-27138
 49املرجع نفسه .راجع أيضًا ص 13-14 .من هذا التقرير.
 50خليل العناين“ ،فهم اسرتاتيجية مصر يف ليبيا” ،املركز العربي بواشنطن،
يوليو  ،2020متوفر عرب الرابطhttp://arabcenterdc.org/policy_analyses/ :
.understanding-egypts-strategy-in-libya/
تقر بدورها
 51كرمي مزران وفيديريكا سايني فاسانوتي“ ،على فرنسا أن ّ
يف األزمة الليبية” ،اجمللس األطلسي 21 ،يوليو  ،2021متوفر عرب الرابط:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/france-mustrecognize-its-role-in-libyas-plight/
 52كانت صحيفة لوموند أول من أفادت عن عمليات فرنسا السرية يف
ليبيا يف فرباير  :2016لوموند“ ،فرنسا تقود عمليات سرية يف ليبيا23 ”،
فرباير  ،2016متوفر عرب الرابطhttps://www.lemonde.fr/international/:
article/2016/02/24/la-france-mene-des-operations-secretes-en.libye_4870605_3210.html
 53إيريك شميدت وديكالن والش“ ،الصواريخ األمريكية التي ُعرث عليها يف
ً
أصال لفرنسا”،
املتمردين يف ليبيا بيعت
معسكر
ّ
Eric Schmitt and Declan Walsh, ‘U.S. Missiles Found in Libyan Rebel
Camp Were First Sold to France’, The New York Times, 9 July 2019,
available at: https://www.nytimes.com/2019/07/09/world/middleeast/
us-missiles-libya-france.htm
 54ويهري ،2020 ،املرجع نفسه.
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حكوم ــة الوف ــاق الوطن ــي املع ــرف به ــا دولي ــً ،بقي ــادة فاي ــز الس ـ ّـراج .إ ّال
ان االتف ــاق السياس ــي الليب ــي مل يح ــظ س ــوى بق ــد ٍر قلي ــل م ــن الش ــرعية
ّ
علـــى املســـتوى احمللّـــي ومل ينجـــح يف معاجلـــة انقســـام احلكـــم يف
ليبيـــا .ومل تنجـــح حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي يف احتـــكار املؤسســـات
األمني ــة ،ومل تتع ـ ّـد كونه ــا حكوم ـ ًـة ش ـ ً
ـكلية حافظ ــت عل ــى احل ـ ّـد األدن ــى
م ــن التمثي ــل ال ــدويل الرس ــمي 55.ومل يق ــدم جمل ــس الن ــواب ،وال ــذي م ــن
املقـــرر أن يصبـــح الهيئـــة التشـــريعية ذات الشـــرعية مبوجـــب االتفـــاق
السياســي الليبــي باملصادقــة علــى حكومــة الوفــاق الوطنــي بــل واصــل
دعمــه للحكومــة االنتقاليــة يف البيضــاء .وبحلــول العــام  ،2016كان يف ليبيــا
ثالثـــة مراكـــز للقـــوة :حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي املعـــرف بهـــا دوليـــً يف
ومقرهـــا طرابلـــس أيضـــً ولكنهـــا
طرابلـــس؛ وحكومـــة اإلنقـــاذ الوطنـــي
ّ
56
فقــدت تدريجيــً ســيطرتها ودعمهــا؛ والســلطات يف طــرق والبيضــاء.

من التدويل إىل السالم؟
مل يعـــرف حفـــر قـــط باالتفـــاق السياســـي الليبـــي بـــل واصـــل جهـــوده
إلحـــكام الســـيطرة علـــى البلـــد عســـكريًا .وبحلـــول منتصـــف العـــام ،2018
كان ــت ق ــوات حف ــر ق ــد س ــيطرت عل ــى أكرثي ــة املناط ــق يف ش ــرق ليبي ــا،
ويف يناي ــر  ،2019س ــيطرت عل ــى منطق ــة ف ــزان اجلنوبي ــة .يف أبري ــل ،2019
وفيمـــا كان األمـــن العـــام لـــأمم املتحـــدة أنطونيـــو غوترييـــش يف زيـــارة
رســمية إىل طرابلــس قبــل أيــام علــى ملتقــى وطنــي بقيــادة أمميــة لعقــد
تســـوية لتشـــارك الســـلطة ،شـــنّت القـــوات املســـلّحة العربيـــة الليبيـــة
هجوم ــً عل ــى طرابل ــس 57.وردًا عل ــى ذل ــك الهج ــوم ،احت ــدت ميليش ــيات
وجمموع ــات مسـ ـلّحة ع ــدة يف غ ــرب ليبي ــا ض ـ ّـد هج ــوم حف ــر ،مب ــا يف
ذل ــك جه ــات مل يس ــبق له ــا أن احت ــدت م ــع حكوم ــة الوف ــاق الوطن ــي.
رد
وم ــع احت ــدام العن ــف ،مل يق ــم جمل ــس األم ــن التاب ــع ل ــأمم املتح ــدة ب ــأي ّ
كل م ــن الوالي ــات املتح ــدة وروس ــيا عل ــى اس ــتخدام ح ــق
فع ــل .وأقدم ــت ّ
الفيت ــو ض ـ ّـد ق ــرا ٍر قام ــت بصياغت ــه اململك ــة املتح ــدة للمطالب ــة بوق ــف
إط ــاق الن ــار 58.وأت ــى الفيت ــو األمريك ــي بع ــد أي ــام عل ــى اتص ــال هاتف ــي ج ــرى
بــن الرئيــس دونالــد ترامــب وحفــر ملناقشــة «جهــود مكافحــة اإلرهــاب»،
يف خمالف ــة واضح ــة لدع ــم الوالي ــات املتح ــدة جله ــود األمم املتح ــدة يف
 55مورييل أسيبورغ ،وولفرام التشري وماريكي ترانسفيلد“ ،مهمة
مستحيلة؟ الوساطة األممية يف ليبيا ،وسوريا واليمن ،“ ”،املعهد األملاين
للشؤون السياسية واألمنية ،أكتوبر  ،2018متوفّ ر عرب الرابطhttps://:
_www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research
papers/2018RP08_Ass_EtAl.pdf
 56ماري فيتزجريالد وماتيا توالدو“ ،دليل سريع إىل الالعبني الرئيسيني يف
ليبيا” 19 ،مايو  ،2016متوفر عرب الرابطhttps://ecfr.eu/special/mapping_ :
.libya_conflict/
 57بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا« ،بيان من املمثل اخلاص لألمني
العام يف ليبيا غسان سالمة عن امللتقى الوطني 9 »،أبريل ،2019
متوفر عرب الرابطhttps://unsmil.unmissions.org/statement-special- :
representative-secretary-general-libya-ghassan-salam%C3%A9.national-conference
 58ميشيل نيكولز“ ،الواليات املتحدة وروسيا تعلنان عدم دعم دعوة األمم
املتحدة للهدنة يف ليبيا :ديبلوماسيون” ،رويرتز 19 ،أبريل  ،2019متوفر
عرب الرابطhttps://www.reuters.com/article/us-libya-security-un- :
idUSKCN1RU2ML

ـإن سياس ــة فرنس ــا
ليبي ــا 59.ورغ ــم االدع ــاءات الرس ــمية بخ ــاف ذل ــك 60،ف ـ ّ
عمـــا تقـــوم بـــه زميالتهـــا مـــن الـــدول
يف ليبيـــا
ّ
اســـتمرت يف االبتعـــاد ّ
أن باريـــس حجبـــت بيانـــً لالحتـــاد
األعضـــاء يف االحتـــاد األوروبـــي ويزعـــم ّ
ـل الت ــزام األمم املتح ــدة الصم ــت
األوروب ــي ض ـ ّـد هج ــوم حف ــر 61.ويف ظ ـ ّ
والتض ــارب األمريك ــي واألوروب ــي ،دخل ــت دول أجنبي ــة ع ــدة عل ــى اخل ــط.
ً
ضربـــة
دعمـــً حلفـــر ،قـــادت اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة أكـــر مـــن 850
جوي ـ ً
ـة باس ــتخدام الطائ ــرات النفاث ــة واملس ـ ّيرة ،وأرس ــلت أك ــر م ــن 6000
ط ــن م ــن األســـلحة والذخائـــر عـــن طريـــق النقـــل اجلـــوي يف الفـــرة م ــا
ب ــن أبري ــل  2019و 62.2020وباإلضاف ــة إىل تيس ــر عملي ــات نق ــل األس ــلحة
قدم ــت مص ــر الدع ــم اجل ــوي
بالتع ــاون م ــع اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدةّ ،
واالســـراتيجي
وهـــددت مـــرارًا بنشـــر فـــرق مقاتلـــة علـــى األرض 63.ومـــا
ّ
كان مــن روســيا بدورهــا ،يف حماولــةٍ منهــا للتعويــل علــى عــدم االتســاق
م ــن اجلانب ــن األمريك ــي واألوروب ــي ،واتخ ــاذ موق ــع له ــا كوس ــيطة للق ــوة
اجليوسياس ــية ،بالوق ــوف خل ــف حف ــر .فم ـ ّـدت موس ــكو حف ــر بامللي ــارات
مـــن العملـــة الليبيـــة املوازيـــة التـــي متـــت طباعتهـــا خـــارج القنـــوات
الرس ــمية الليبي ــة ،والت ــي تق ـ ّـدر بح ــوايل  4،5ملي ــار دين ــار ليب ــي يف الف ــرة
ب ــن فرباي ــر ويوني ــو  64.2019كم ــا باش ــر العناص ــر العس ــكريون الروس ــيون
65
م ــن جمموع ــة فاغ ــر عملياته ــم يف ليبي ــا.
حتدث مع القائد الليبي حفرت
 59ستيف هوالند“ ،البيت األبيض يقول ّإن ترامب ّ
يوم اإلثنني” ،رويرتز 19 ،أبريل  ،2019متوفر عرب الرابطhttps://www.reuters. :
com/article/us-libya-security-trump/white-house-says-trump-spoketo-libyan-commander-haftar-on-monday-idUSKCN1RV0WW
 60يف مقابلة جرت عام  ،2019مث ًال ،أعلن وزير اخلارجية الفرنسي جان
السراج .قدمنا
قدمت الدعم املستمر حلكومة
إيف لودريان ّ
أن “فرنسا ّ
ّ
قدرًا كبريًا من املساعدة لألمم املتحدة وفيما يتعلق باألمن أيضًا :”.وزارة
الشؤون اخلارجية وأوروبا“ ،الوزير جان إيف لودريان“ :فرنسا يف ليبيا ملكافحة
اإلرهاب” 2 ،مايو  ،2019متوفر عرب الرابطhttps://www.diplomatie.gouv.fr/ :
en/our-ministers/jean-yves-le-drian/press/article/minister-jean-yves.le-drian-france-is-in-libya-to-combat-terrorism-02-05-19
 61غابرييال باكزينسكا وفرانشيسكو غواراسيو« ،فرنسا حتجب دعوة
االحتاد األوروبي لوقف هجوم حفرت يف ليبيا» 10 ،أبريل  ،2019متوفر عرب
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-eu-tajaniالرابط:
.idUSKCN1RM1DO
 62إليونورا أردمياين وفيديريكا سايني فاسانوتي“ ،اإلمارات العربية املتحدة
يف ليبيا واليمن :تكتيكات خمتلفة ،هدف واحد” ،املعهد اإليطايل للدراسات
السياسية الدولية ،يوليو  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www.ispionline.it/it/:
pubblicazione/uae-libya-and-yemen-different-tactics-one-goal-27138
 63اجلزيرة“ ،الربملان املصري يوافق على نشر قواته القتالية يف ليبيا”،
 20يوليو  ،2020متوفر عرب الرابطEgypt’s parliament approves troop :
deployment to Libya | Khalifa Haftar News | Al Jazeera
 64يف نوفمرب  ،2019استولت مالطا على شحنة من النقود الليبية املطبوعة
يف روسيا وهي يف طريقها إىل حفرت .أنظر :معهد الشرق األوسط“ ،الدينارات
تدل على إمكانية إصالح
الليبية املطبوعة يف روسيا والتي ّمت االستيالء عليها ّ
اقتصاد احلرب األهلية يف ليبيا” ،معهد الشرق األوسط 7 ،نوفمرب  ،2019متوفر
عرب الرابطhttps://www.mei.edu/publications/seized-russian-printed- :
dinars-highlight-opportunity-reform-libyas-civil-war-economy؛ وباتريك
املتمرد” ،ذا غارديان1 ،
وينتور“ ،مالطا حتبط شحنة نقدية متجهة إىل قائد ليبيا
ّ
نوفمرب  ،2019متوفر عرب الرابطhttps://www.theguardian.com/world/2019/ :
.nov/01/malta-halts-shipment-of-cash-destined-for-libyan-rebel-chief
 65اجلمعية العامة لألمم املتحدة“ ،استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق
اإلنسانوإعاقةممارسةحقالشعوبيفتقريرمصريها”،وثيقة رقم 28،A/75/259
يوليو  ،2020متوفر عرب الرابط.https://undocs.org/en/A/75/259 :
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وســـعيًا منهـــا إلنقـــاذ حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي ،نشـــرت تركيـــا فرقهـــا
يف ليبي ــا .واس ــتند التدخّ ــل إىل اتف ــاق تع ــاون عس ــكري ج ــرى توقيع ــه ب ــن
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي وتركيـــا يف نوفمـــر  66.2019ويف غضـــون ذلـــك،
ضمنـــت أنقـــرة مصاحلهـــا االقتصاديـــة يف مذكـــرة تفاهـــم مـــع حكومـــة
الوفـــاق الوطنـــي تغطـــي احلـــدود البحريـــة يف املتوســـط ،مبـــا يف ذلـــك
منطقـــة اقتصاديـــة حصريـــة 67.كمـــا جنّـــدت تركيـــا مقاتلـــن ســـوريني
للمش ــاركة يف األعم ــال العدائي ــة ،م ــن بينه ــم أطف ــال 68،يف زي ــادةٍ عل ــى
عشــرات اآلالف مــن املرتزقــة القادمــن مــن روســيا ،والتشــاد ،والســودان
ـكل
والذيــن كانــوا موجوديــن يف البــاد أصـ ًـا 69.وقــد ســاهم تدخّ ــل ليبيــا بشـ ٍ
تقدمــه علــى طرابلــس ،ودخــل
ّ
فعــال يف تراجــع مكاســب حفــر مــا أعــاق ّ
الن ــزاع يف مرحل ــةٍ م ــن اجلم ــود يف املنطق ــة الوس ــطى لليبي ــا.
واســـتنادًا إىل اجلهـــود الدبلوماســـية الســـابقة وموقعهـــا كالعـــب
حيـــادي يف الصـــراع ،اســـتضافت أملانيـــا مؤمتـــرًا دوليـــً يجمـــع اجلهـــات
الفاعلـــة الدوليـــة املشـــاركة يف ليبيـــا ،عـــرف مبؤمتـــر برلـــن .وقـــد
حـــدة
التـــزم املشـــاركون مبضاعفـــة اجلهـــود مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن ّ
العنـــف وإنهـــاء األعمـــال العدائيـــة ،ودعـــم املفاوضـــات التـــي تقودهـــا
األمم املتح ــدة ،واح ــرام حظ ــر توري ــد الس ــاح وتنفي ــذه 70.كم ــا أس ــفرت
العمليـــة أيضـــً عـــن تشـــكيل جلنـــة عســـكرية  5+5وافقـــت علـــى وقـــف
71
إطـــاق النـــار يف  23أكتوبـــر .2020

يف ليبي ــا م ــن أج ــل تيس ــر ملتق ــى احل ــوار السياس ــي الليب ــي 72.ويف إط ــار
ً
ملتقـــى احلـــوار السياســـي الليبـــي ،اتفـــق 75
ممثـــا ليبيـــً علـــى خارطـــة
ســـتوجه
طريـــق 73واختـــاروا أعضـــاء الســـلطة التنفيذيـــة املؤقتـــة التـــي
ّ
الب ــاد إىل عق ــد االنتخاب ــات الوطني ــة الت ــي كان م ــن املزم ــع عقده ــا يف 24
ديســمرب  74.2021ويف حلظــةٍ تاريخيــة ،يف  10مــارس  ،2021ح ّلــت حكومــة
ـل حكومــة الوفــاق الوطنــي وصــادق عليهــا جملــس
الوحــدة الوطنيــة حمـ ّ
النـــواب يف مدينـــة ســـرت وســـط ليبيـــا .وكانـــت تلـــك املـــرة األوىل التـــي
يحــدث فيهــا تس ـلّم وتســليم للحكومــة بصــورة ســلمية منــذ العــام .2012
ـل خالف ــات عل ــى
ـتمرت أش ــكال التو ّت ــر وانع ــدام اليق ــن يف ظ ـ ّ
ولك ــن ،اس ـ ّ
القوان ــن الت ــي يج ــب أن ترع ــى االنتخاب ــات وتصوي ــت بس ــحب الثق ــة م ــن
75
حكوم ــة الوح ــدة الوطني ــة م ــن قب ــل جمل ــس الن ــواب يف س ــبتمرب .2021
يف ديســـمرب  ،2021متّ تأجيـــل االنتخابـــات ،األمـــر الـــذي زاد مـــن الشـــكوك
76
ح ــول مس ــتقبل ليبي ــا.
يف تلــك األثنــاء ،مــا زال مــن غــر الواضــح كيــف ســتتبلور الــرؤى املتعارضــة
لل ــدول األجنبي ــة املتدخّ ل ــة يف ليبي ــا م ــع بداي ــة ه ــذا الفص ــل اجلدي ــد م ــن
عمليــة التحـ ّـول الدميقراطــي .فرتكيــا تدافــع مــن أجــل بقــاء قواتهــا علــى
األراض ــي الليبي ــة أله ــداف تدريبي ــة واس ــراتيجية 77،ويف يولي ــو  ،2021أف ــاد
أحـــد التقاريـــر عـــن وجـــود قـــوات عســـكرية روســـية نظاميـــة متمركـــزة

ص ــادق جمل ــس األم ــن التاب ــع ل ــأمم املتح ــدة عل ــى نتائ ــج مؤمت ــر برل ــن
يف القــرار رقــم  2510الــذي حـ ّـدد إطــار العمــل لبعثــة األمم املتحــدة للدعــم

بناء على
 66إيسي توكساباي ،أحمد األمامي“ ،تركيا ترسل قواتها إىل ليبيا ً
طلب طرابلس” ،رويرتز 26 ،كانون األول  ،2019متوفر عرب الرابطhttps://www. :
reuters.com/article/us-turkey-libya-erdogan-idUSKBN1YU0EZ
https://www.theguardian.com/world/ 2019/dec/ 20/ libyan.government-activates-cooperation-accord-with-turkey
تهز شرق املتوسط” 25 ،ديسمرب
 67رويرتز“ ،الصفقة البحرية بني تركيا وليبيا ّ
 ،2019متوفر عرب الرابطhttps://www.reuters.com/article/us-turkey- :
.libya-eastmed-tensions-explain-idUSKBN1YT0JK
 68جملس حقوق اإلنسان“ ،تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقصي
احلقائق يف ليبيا” ،وثيقة رقم  1 ،A/HRC/48/83أكتوبر  ،2021ص،20 .
متوفر عرب الرابطhttps://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ :
RegularSessions/ Session48/ Pages/ ListReports.aspx
 69املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان “ ،ليبيا :خرباء من
املتحدة يطالبون بالتحقيق يف االنتهاكات املرتبطة بأنشطة املرتزقة
األمم ّ
« 17 ،يونيو  ،2020متوفّ ر عرب الرابطhttps://ohchr.org/AR/NewsEvents/ :
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25970&LangID=A
 70احلكومة الفدرالية األملانية“ ،مؤمتر برلني حول ليبيا :نتائج املؤمتر”19 ،
يناير  ،2020متوفّ ر عرب الرابطhttps://www.bundesregierung.de/breg-en/ :
news/the-berlin-conference-on-libya-1713882
 71تتألّف اللجنة العسكرية  5+5من خمسة ضباط عسكريني مي ّثلون
احلكومة القائمة يف طرابلس وخمسة ممثلني حلكومة الشرق .بعثة األمم
املتحدة للدعم يف ليبيا“ ،حلظة تاريخية :األمم املتحدة تشيد بتوقيع اتفاق
وقف إطالق النار يف ليبيا” ( 23أكتوبر  ،)2020متوفّ ر عرب الرابطhttps://news. :
.un.org/en/story/2020/10/1076012
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 15( S/RES/2510 72فرباير  ،)2020متوفر عرب الرابط https://undocs.
ملعلومات عامة حول ملتقى احلوار السياسي
).org/S/RES/2510%20(2020
ٍ
الليبي ،راجع موقع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا عرب الرابطhttps:// :
ثان
 .unsmil.unmissions.org/libyan-political-dialogue-forumوعقد مؤمتر ٍ
لربلني يف يونيو  2021أعيد فيه التشديد على التزام القوى األجنبية املشاركة
بعملية انتقال سلمي .أنظر :مؤمتر برلني الثاين حول ليبيا“ ،نتائج املؤمتر”23 ،
يونيو  ،2021متوفر عرب الرابطhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ :
.resources/210623-lby-abschlusserk-download-en-data.pdf
 73بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا“ ،خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية
للحل الشامل” ،متوفرة عرب الرابطhttps://unsmil.unmissions.org/sites/ :
ّ
.default/files/lpdf_-_roadmap_final_arabic_0.pdf
 74بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا “ ،إحاطة املمثلة اخلاصة لألمني
العام لألمم املتحدة يف ليبيا باإلنابة ستيفاين ويليامز بعد إغالق باب التصويت
على السلطة التنفيذية املؤقتة”( 5فرباير  ،)2021متوفر عرب الرابطhttps:// :
unsmil.unmissions.org/acting-special-representative-secretary.general-libya-stephanie-williams-remarks-following-closing
 75اجلزيرة“ ،الربملان الليبي يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية”،
 21سبتمرب  ،2021متوفر عرب الرابطhttps://www.aljazeera.com/ :
news/2021/9/21/libya-parliament-withdraws-confidence-from-unity.government
 76اجلزيرة“ ،مل تأجلت االنتخابات يف ليبيا :دليل سريع” 23 ،ديسمرب ،2021
متوفر عرب الرابط”https://www.aljazeera.com/news/2021/12/23/why-
libya-election-got-postponed
 77تي أر تي العاملية“ ،تركيا :ال يجوز اخللط بني املرتزقة يف ليبيا والقوات
املشروعة” 6 ،مايو  ،2021متوفر عرب الرابطTurkey: Mercenaries in Libya :
)should not be confused with legitimate troops (trtworld.com
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يف ليبي ــا 78.ورغ ــم وض ــع خط ــة عم ــل لس ــحب املرتزق ــة 79،وتقاري ــر ع ــن
عملي ــة انس ــحاب جزئ ــي 80،م ــا زال العدي ــد منه ــم عل ــى األرض 81.وقدم ــت
إدارة الرئي ــس األمريك ــي باي ــدن بارق ــة أم ــل باملش ــاركة البن ــاءة م ــن خ ــال
83
جتديــد الدعــم لــأمم املتحــدة 82وفــرض الضوابــط علــى القــوى األجنبيــة.
ـات
كم ــا فرض ــت الوالي ــات املتح ــدة كم ــا أوروب ــا واململك ــة املتح ــدة عقوب ـ ٍ
متورط ــون بانته ــاكات حق ــوق
عل ــى األف ــراد املش ــتبه به ــم عل ــى أنه ــم
ّ
ً
مســـتدامة حتـــى
إن املشـــاركة البنـــاءة بحاجـــة ألن تكـــون
اإلنســـانّ 84.
تنجـــح يف عكـــس مفاعيـــل اجتاهـــات العقـــد املاضـــي ،الـــذي شـــهد
انتص ــارات أحادي ــة اجلان ــب ونابع ــة م ــن مصال ــح ذاتي ــة يف ليبي ــا ،كان له ــا
تداعيـــات كارثيـــة علـــى املواطنـــن يف ليبيـــا.

 78دايلي صباح“ ،القوات الروسية متمركزة يف ليبيا” 23 ،يوليو  ،2021متوفر
عرب الرابطhttps://www.dailysabah.com/world/africa/regular-russian- :
troops-stationed-in-libya
أعدتها اجلنة العسكرية املشرتكة  5+5يف أكتوبر  2021كخطوةٍ باجتاه
ّ 79
التنفيذ الكامل لقرار وقف إطالق النار الصادر يف  23أكتوبر  ،2020أنظر“ :اجلولة
الثالثة عشرة من حمادثات اللجنة العسكرية املشرتكة  6-8 ،”5+5أكتوبر
 ،2021متوفر عرب الرابطhttps://unsmil.unmissions.org/sites/default/ :
_files/jmcs_statement_geneva_meeting_6-8_oct_2021_20211008
.english.pdf
 80مرصد الشرق األوسط 300“ ،من املرتزقة األجانب يغادرون ليبيا بطلب من
فرنسا 7 ،”،يناير  ،2022متوفر عرب الرابطhttps://www.middleeastmonitor. :
com/20220107-300-foreign-mercenaries-leave-libya-at-francesrequest/
 81يقدر عدد املقاتلني األجانب املوجودين يف ليبيا بعشرين ألفًا وأكرث حتى
مايو  .2021أنظر :إديث لوديرير« ،رئيس األمم املتحدة :املقاتلون األجانب يف
ليبيا ينتهكون وقف إطالق النار» ،أسوشيتد برس 15 ،مايو  ،2021متوفر عرب
الرابطhttps://apnews.com/article/united-nations-libya-africa-middle- :
east-f3a758d5ab63f21e71a50ee1c95b9a8c
 82مث ًال ،حتت إدارة بايدن ،أعادت الواليات املتحدة االنضمام إىل جملس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،بعد أن سحب الرئيس األمريكي
السابق ترامب عضوية الواليات املتحدة عام  .2018أنظر :كايتي روجرز،
“إدارة بايدن تنتقل لالنضمام إىل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
من جديد” ،نيويورك تاميز 7 ،فرباير  ،2021متوفر عرب الرابطhttps://www. :
nytimes.com/2021/02/07/us/politics/human-rights-council-biden.administration.html
 83اجمللس األوروبي للعالقات اخلارجية“ ،كيف ميكن لبايدن أن يحول
السياسة األمريكية يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا” 3 ،نوفمرب ،2020
متوفر عرب الرابط” https://ecfr.eu/article/how-a-biden-win-could-
.transform-us-policy-in-the-middle-east/
ً
ً
إجرامية
شبكة
 84مث ًال ،وزارة اخلزانة األمريكية“ ،اخلزانة األمريكية تعاقب
تهدد استقرار ليبيا وأمنها” 6 ،أغسطس  ،2020متوفر عرب الرابطhttps:// :
ّ
االحتاد
home.treasury.gov/news/press-releases/sm1083وجملس
األوروبي“ ،ليبيا :االحتاد األوروبي يفرض عقوبات إضافية على جتاوزات حقوق
اإلنسان وانتهاكات حظر السالح” 21 ،سبتمرب  ،2020متوفر عرب الرابطhttps:// :
www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/21/
libya-eu-imposes-additional-sanctions-for-human-rights-abusesand-arms-embargo-violations/؛ وحكومة اململكة املتحدة“ ،اململكة
املتحدة تعاقب ميليشيا الكانيات وقادتها :بيان الوزير”  13مايو  ،2021متوفر
عرب الرابطhttps://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-libyan- :
al-kaniyat-militia-and-its-leaders-ministers-statement
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 .3ترسيخ الصراعات واالنتهاكات
قدمـــت اجلهـــات الفاعلـــة الدوليـــة ،يف ســـياق ســـعيهم إىل حتقيـــق
ّ
مصاحلهـــم الذاتيـــة يف ليبيـــا ،الدعـــم العســـكري أو دخلـــوا يف اتفاقـــات
أمني ــة م ــع جه ــات حملي ــة ع ــدة ،مم ــا أث ــر عل ــى الق ــوى احملرك ــة احمللي ــة
ً
مباشـــرة أو غـــر مباشـــرة اجملموعـــات
املعقـــدة ،وغالبـــً مـــا مكّ ـــن
املس ـلّحة وامليليشــيات .ومــن التدخّ ــل العســكري والبيــع غــر املشــروع
ـإن
لألس ــلحة إىل النه ــج األمني ــة الضيق ــة ملكافح ــة اإلره ــاب والهج ــرة ،ف ـ ّ
الطـــرق التـــي تشـــارك فيهـــا اجلهـــات الدوليـــة يف الدولـــة قـــد فاقمـــت
م ــن الن ــزاع واملعان ــاة الت ــي يعيش ــها الس ــكان يف ليبي ــا.

ساحة معارك فتّاكة
تتم ّثـــل إحـــدى الطـــرق الرئيســـية التـــي تدخلـــت فيهـــا الـــدول األجنبيـــة
يف ليبيـــا يف توفـــر الدعـــم العســـكري للفصائـــل املشـــاركة يف النـــزاع
الليب ــي .وق ــد اتخ ــذ األم ــر يف البداي ــة ش ــكل نق ــل لألس ــلحة ،يف انته ــاك
أدى إىل انتشـــار أنـــواع خمتلفـــة مـــن األســـلحة يف
ممـــا ّ
حلظـــر الســـاحّ ،
الب ــاد 85.يب ــدو أ ّن ــه م ــن الصع ــب تقدي ــر النط ــاق الدقي ــق لعملي ــات نق ــل
حـــد
األســـلحة غـــر القانونيـــة ،ومـــع ذلـــك فاملشـــكلة خطـــرة جـــدًا إىل ّ
86
أ ّن ــه ُأطل ــق عل ــى ليبي ــا اس ــم «خمت ــر للمع ــدات العس ــكرية األجنبي ــة».
ويشـــمل ذلـــك الطائـــرات بـــدون طيـــار اإلماراتيـــة والرتكيـــة الصينيـــة
ممـــا جعـــل مـــن ليبيـــا أحـــد أكـــر مســـارح احلـــروب بالطائـــرات
الصنـــعّ ،
87
ـام روس ــية وه ــي
ب ــدون طي ــار يف الع ــامل .كم ــا متّ العث ــور أيض ــً عل ــى ألغ ـ ٍ
حمظـــورة مبوجـــب اتفاقيـــة حظـــر اســـتعمال وتخزيـــن وإنتـــاج ونقـــل
88
ـتمرت بع ــض
األلغ ــام املض ــادة لألف ــراد وتدم ــر تل ــك األلغ ــام .كم ــا اس ـ ّ
جه ــات التصدي ــر الرئيس ــية يف الع ــامل ،مب ــا يف ذل ــك الوالي ــات املتح ــدة،
واململك ــة املتح ــدة ،وع ــدد م ــن دول االحت ــاد األوروب ــي يف بي ــع األس ــلحة

 85جملس األمن التابع لألمم املتحدة“ ،رسالة مؤرخة  29تشرين الثاين/
نوفمرب  2019وموجهة إىل رئيس جملس األمن من فريق اخلرباء املعني
ً
عمال بالقرار  ،)2011( 1973وثيقة رقم  9 ،S/2019/914ديسمرب
بليبيا املنشأ
 ،2019متوفرة عرب الرابطhttps://www.ecoi.net/en/file/local/2021151/ :
S_2019_914_E.pdf
 86ماركوس كامي ،رينيه شولز“ ،االحتاد األوروبي لن يكون قادرًا على تنفيذ
حظر السالح الذي فرضته األمم املتحدة يف ليبيا” ،املعهد األملاين للدراسات
الدولية واألمنية 8 ،مارس  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www.swp-berlin. :
.org/10.18449/2020C08/
املسية ،وقابلية اإلنكار واملعلومات
“الطائرات
 87وولفرام التشري،
ّ
املضللة” 3 ،مارس  ،2020متوفّ ر عرب الرابطhttps://warontherocks. :
ّ
com/2020/03/drones-deniability-and-disinformation-warfare-in.libya-and-the-new-international-disorder/
88جملس األمن التابع لألمم املتحدة“ ،رسالة مؤرخة  8مارس 2021
وموجهة إىل رئيس جملس األمن من فريق اخلرباء املعني بليبيا املنشأ
ً
عمال بالقرار  ،)2011( 1973وثيقة رقم  8 ،S/2021/229مارس  2021متوفرة
عرب الرابط .https://undocs.org/S/2021/229 :راجع أيضًا جملس حقوق
لتقصي احلقائق يف ليبيا »،وثيقة
اإلنسان« ،تقرير البعثة الدولية املستقلة
ّ
رقم  1 ،A/HRC/48/83أكتوبر  ،2021ص ،8-7 .متوفر عرب الرابطhttps:// :
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/ListHRCMandat.aspx
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وخمالف ــة حظ ــر األس ــلحة يف ليبي ــا ،م ــا يظه ــر اعتب ــارًا متدني ــً للمخ ــاوف
89
املتعلّق ــة بحق ــوق اإلنس ــان يف العالق ــات األمني ــة.
املتطـــورة املســـتوردة مـــن اخلـــارج النـــزاع
وكان أن جعلـــت األســـلحة
ّ
أك ــر فت ــكًا ،ال س ــيما عندم ــا اســتُخدم يف املناط ــق املأهول ــة بالس ــكان
ـكل كب ــر 90.ع ـ ً
ـاوة عل ــى ذل ــك ،عمل ــت بع ــض ال ــدول األجنبي ــة عل ــى
بش ـ ٍ
اســـتخدام القـــوة العســـكرية املباشـــرة مـــن خـــال الضربـــات اجلويـــة
واملقاتل ــن والق ــوات األجنبي ــة .ومل تس ــهم االعت ــداءات الت ــي قام ــت به ــا
اجله ــات الفاعل ــة األجنبي ــة س ــوى يف تصعي ــد ح ــدة الن ــزاع ،م ــا زاد م ــن
حتم ــل ال ــدول األجنبي ــة مس ــؤولية أعم ــال القت ــل واجل ــرح وجرائ ــم
إمكاني ــة ّ
احلـــرب احملتملـــة يف ليبيـــا.
أدت ضرب ــات النات ــو إىل مقت ــل
وكان االجت ــاه ق ــد ب ــدأ بالفع ــل يف الع ــام ّ :2011
مـــا بـــن  223و 403مدنيـــن مل
يقـــر بهـــا الناتـــو أبـــدًا 91.ويف الســـنوات
ّ
التالي ــة ،متّ توثي ــق م ــا يزي ــد عل ــى  4500ضرب ــة نفّ ذته ــا  15جه ــة خمتلف ــة
مبـــا فيهـــا الفصائـــل احملليـــة والـــدول األجنبيـــة 92.وبحلـــول العـــام ،2020
ً
واحـــدة مـــن أســـوأ الـــدول يف العـــامل فيمـــا
كانـــت ليبيـــا قـــد أصبحـــت
ـص قت ــل املدني ــن وتش ــويههم 93.يف األش ــهر األوىل م ــن الع ــام ،2020
يخ ـ ّ
أف ــادت بعث ــة األمم املتح ــدة للدع ــم يف ليبي ــا ع ــن زي ــادة بنس ــبة  %45يف
الوفي ــات يف صف ــوف املدني ــن باملقارن ــة م ــع الع ــام الس ــابق 94.كم ــا بل ــغ
عــدد األشــخاص النازحــن داخليــً ذروتــه يف الفــرة بــن عــام ،2020-2019
فيمـــا ُأجـــر أكـــر مـــن  250ألـــف شـــخص ملغـــادرة منازلهـــم بـــن أبريـــل

 89لنظرة عامة حول تصدير األسلحة ،راجع :معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث
السالم« ،االجتاهات يف عمليات نقل األسلحة دوليًا لعام  ،»2020مارس ،2021
متوفّ ر عرب الرابطhttps://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_ :
at_2020.pdf
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/26/uksells-arms-to-nearly-80-of-countries-under-restrictions-shows-report.
حاد بعدد املدنيني القتلى أو اجلرحى يف ليبيا بسبب
 90كارن مايفي“ ،ارتفاع ّ
املتفجرة” ،ذا غارديان 7 ،يناير  ،2020متوفّ ر عرب الرابطhttps:// :
األسلحة
ّ
www.theguardian.com/global-development/2020/jan/07/steep-rise.in-civilians-killed-or-injured-in-libya-by-explosive-weaponry
 91أوليفر إميهوف“ ،عشر سنوات على الثورة الليبية والضحايا ما زالوا
ينتظرون حتقيق العدالة” ،احلروب اجلوية 18 ،مارس  ،2021متوفر عرب الرابط:
https://airwars.org/news-and-investigations/ten-years-after-libyan.revolution-victims-wait-for-justice/
 92احلروب اجلوية“ ،جميع األطراف املتحاربة يف ليبيا – 2012 ،اآلن”[ ،مت
االطالع عليه يف  27يوليو  ،]2021متوفر عرب الرابطhttps://airwars.org/ :
conflict/all-belligerents-in-libya/
 93مايفي ،املرجع نفسه.
 94بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا“ ،تقرير حول اإلصابات يف صفوف
املدنيني 1 :يناير –  31مارس  ،”2020متوفر عرب الرابطhttps://unsmil. :
_unmissions.org/sites/default/files/first_quarter_civilian_casualty
report_2020_2.pdf
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ـكل حم ـ ّـدد.
وق ــد متّ توثي ــق بع ــض احل ــوادث ذات الصل ــة به ــذه األرق ــام بش ـ ٍ
أن عمليــات القصــف التــي بــدت أنهــا اســتهدفت األعيــان املدنيــة
ويزعــم ّ
ق ــد متّ تتبعه ــا عل ــى أنّه ــا تع ــود لإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة ،مب ــا يف ذل ــك
تفجــر معمــل للمــواد الغذائيــة علــى مقربــة مــن طرابلــس 96،وغــارة علــى
مركـــز احتجـــاز للمهاجريـــن يف تاجـــوراء أســـفرت عـــن قتـــل  53مهاجـــرًا
97
بتورطهـــا يف القتـــل العشـــوائي
يف يوليـــو  .2019كمـــا اتُهمـــت تركيـــا ّ
للمدنيـــن يف مناطـــق مأهولـــة
بشـــكل كبـــر بالســـكان يف عـــام ،2020
ٍ
أدى يف بعـــض األحيـــان إىل وفـــاة عائـــات بأكملهـــا 98.ففـــي  3يونيـــو
ممـــا ّ
ّ
 ،2020شـــنّت القـــوات اجلويـــة املتحالفـــة مـــع حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي
ـي س ــكني يف قص ــر ب ــن غش ــر ،جن ــوب طرابل ــس،
أرب ــع غ ــارات عل ــى ح ـ ّ

التشرد من طرابلس أثناء
 95املنظمة الدولية للهجرة“ ،النزوح الداخلي يف ليبيا:
ّ
األعمالالعدائيةيف،”2019-2020متوفر عرب الرابطhttps://displacement.iom.:
_int/system/tdf/reports/DTM_MinistryOfDisplacement_2019-2020
.Report_ENGLISH.PDF?file=1&type=node&id=10894
 96دلّت شظايا الصواريخ التي متّ العثور عليها يف املكان أنّها رمبا ُأطلقت
من نوع من الطائرات املس ّيرة املستخدمة فقط من قبل اإلمارات العربية
املتحدة يف ليبيا :هيومن رايتس ووتش“ ،ليبيا :غارة إماراتية تقتل ثمانية
مدنيني” 29 ،أبريل  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www.hrw.org/ar/. :
news/2020/04/29/340983
جممع مباين
على
اجلوية
“الغارات
ليبيا،
يف
للدعم
 97بعثة األمم املتحدة
ّ
الضمان ،مبا يف ذلك مركز احتجاز تاجوراء” 2 ،يوليو  ،2019متوفر عرب الرابط:
_https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/unsmil-ohchr
.report_airstrikes_at_tajoura_arabic-27012020.pdf
 98منظمة رصد اجلرائم الليبية ،استهداف الطريان ملنزل يف قصر بن
غشري 5 ،يونيو  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://libyancrimeswatch. :
مسية
org/?p=23222؛ املرصد“ ،املجزرة الثانية خالل أيام ،طائرة تركية
ّ
تقصف مدنيني بينهم نساء وأطفال جنوب سرت” ( 6يونيو  ،)2020متوفر عرب
الرابطhttps://almarsad.co/en/2020/06/06/turkish-drones-bombs- :
./civilians-south-of-sirte-commits-the-second-massacre-in-days

ـل بينه ــم نس ــاء وأطف ــال 99.وبحس ــب
جراءه ــا  12مدني ــً عل ــى األق ـ ّ
قُ ت ــل ّ
تقري ــر للبعث ــة الدولي ــة املس ــتقلة لتقص ــي احلقائ ــق يف ليبي ــا س ــنة ،2021
« ُو ّجه ــت الهجم ــات عم ــدًا ض ـ ّـد املدني ــن غ ــر املش ــاركني يف األعم ــال
العدائي ــة ،وه ــي ق ــد ترق ــى بالت ــايل إىل انته ــاك [للقان ــون ال ــدويل اإلنس ــاين]
100
وجرميـــة حـــرب».
وتـــدل الشـــظايا التـــي متّ العثـــور عليهـــا يف موقـــع
ّ
ـر
ـ
الذخائ
أن
املوجه ــة بالالي ــزر م ــن صن ــع ترك ــي 101.وه ــذا الن ــوع
االعت ــداء ّ
ّ
م ــن الذخ ــرة غالب ــً م ــا يس ــتخدم أيض ــً م ــن قب ــل الطائ ــرات العس ــكرية
الرتكي ــة 102.ع ـ ً
تورط ــت أيض ــً
ـاوة عل ــى ذل ــك ،ورد ّ
أن جمموع ــة فاغ ــر ق ــد ّ
يف أعم ــال قت ــل خ ــارج القض ــاء ،مب ــا يف ذل ــك إع ــدام ثالث ــة مدني ــن ق ــرب
104
طرابل ــس يف س ــبتمرب  103،2019ميك ــن أن يرق ــى إىل جرائ ــم ح ــرب.
وواجـــه الصحافيـــون والناشـــطون واملدافعـــون عـــن حقـــوق اإلنســـان
ـاكات م ــن قبي ــل
الذي ــن يعمل ــون عل ــى توثي ــق ه ــذه احل ــوادث يف ليبي ــا انته ـ ٍ
االحتج ــاز غ ــر املش ــروع ،واالختف ــاء القس ــري ،والتعذي ــب .فعل ــى س ــبيل
املثــال ،تعـ ّـرض شــاب مــن درنــة بــدأ بتوثيــق جرائــم احلــرب بعــد أن شــهد

 99أجرت حمامون من أجل العدالة يف ليبيا مقابلةً مع أحد الشهود وأقرباء
بعض الضحايا .ملزيد من املعلومات عن احلادثة ،راجع :احلروب اجلوية“ ،
 3 ،”LC413يونيو  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://airwars.org/civilian- :
.casualties/lc413-june-3-2020/
 100جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة“ ،تقرير البعثة الدولية
لتقصي احلقائق يف ليبيا” ،وثيقة رقم  1 ،A/HRC/48/83أكتوبر
املستقلة
ّ
 ،2021ص ،7 .متوفر عرب الرابطhttps://www.ohchr.org/EN/HRBodies/ :
.HRC/ FFM_Libya/ Pages/ Index.aspx
 101حتقيقات أجرتها حمامون من أجل العدالة يف ليبيا.
 2019 102ـ ،UN Doc S/2019/914ص.32 .
 103املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان“ ،ليبيا :خرباء من
األمم املتحدة يطالبون بالتحقيق يف االنتهاكات املرتبطة بأنشطة املرتزقة”،
 17يونيو  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://ohchr.org/AR/NewsEvents/:
. Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25970&LangID=A
 1 ،A/HRC/48/83 104أكتوبر  ،2021ص.7 .
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مقتــل املدنيــن بســبب غــارات مصرية/ليبيــة يف العــام  2015105لالحتجــاز
غـــر املشـــروع و ُأكـــره علـــى مغـــادرة البـــاد بعـــد أن اتهـــم بالتجســـس
106
بس ــبب عمل ــه الوثائق ــي.

تعج باألسلحة
العيش يف بالدٍ ّ
يؤ ّث ــر انتش ــار الس ــاح أيض ــً عل ــى احلي ــاة اليومي ــة لليبي ــن خ ــارج مي ــدان
املع ــارك .فف ــي س ــبتمرب  ،2020قام ــت امليليش ــيات املوالي ــة حلكوم ــة
الوفــاق الوطنــي بإطــاق النــران مــن أســلحة ّ
رشاشــة وأســلحة مضــادة
للطائـــراتُ ،وفّ ـــرت لهـــا مـــن تركيـــا مـــن أجـــل قمـــع احتجاجـــات ســـلمية
أدى إىل قتـــل أحـــد املتظاهريـــن وإصابـــة آخريـــن كـــر
يف طرابلـــس مـــا ّ
بج ــروح 107.باإلضاف ــة إىل ذل ــك ،بات ــت األس ــلحة تب ــاع علن ــً يف األس ــواق أو
عــر اإلنرتنــت يف ليبيــا وهــي منتشــرة ليــس فقــط يف أوســاط اجلماعــات
املســلّحة وامليلش ــيات ب ــل أيض ــً ألغ ــراض االس ــتخدام الش ــخصي ،م ــن
قبي ــل الدف ــاع ع ــن النف ــس يف مواجه ــة م ــا يش ــيع م ــن ح ــوادث س ــرقة
واختطــاف 108.وقــد ع ّبــرت امــرأة ليبيــة مــن طرابلــس عــن مشــاعر تختلــج
العدي ــد يف ليبي ــا حي ــث قال ــت:

«ال أشــعر باألمــان وأكــر مــا يقلقنــي اجلماعــات املسـ ّـلحة
109
واألســلحة املنتشــرة مــن حولنــا»
بشـــكل خـــاص يف
أن تطبيـــع العنـــف ميكـــن أن يكـــون مقلقـــً
وال
ٍ
ّ
شـــك ّ
ً
مثـــا حادثـــة وقعـــت ألســـتاذ
تـــدل علـــى ذلـــك
أوســـاط الشـــباب ،كمـــا
ّ
ً
هـــدده طالـــب بالســـاح إلعطائـــه
جامعـــي
عالمـــة أفضـــل 110،أو أســـتاذ
ّ
آخ ــر متّ االعت ــداء علي ــه م ــن قب ــل ط ــاّ ب مس ـلّحني أكره ــوه عل ــى تس ــريب

 105هيومن رايتس ووتش ،ليبيا/مصر ـ خسائر مدنية يف الغارات اجلوية على
درنة» 4 ،فرباير  ،2015متوفر عرب الرابط :ليبيا/مصر ـ خسائر مدنية يف الغارات
اجلوية على درنة). | Human Rights Watch (hrw.org
 106شهادة رجل ليبي مقيم يف املنفى يف تركيا حاليًا بسبب خماطر تعرض
لها نتيجة عمله يف توثيق النزاع ،متوفر على :دا مريي ،طارق املرعي:46 ،
تقبل احلياة اللي اخرتتها بحلوها ومرها”  16مارس  ،2021متوفر عرب الرابط:
. https://apple.co/3vGcQH1
املسلحة تقمع املظاهرات
 107هيومن رايتس ووتش“ ،ليبيا” اجلماعات
ّ
بعنف” 10 ،سبتمرب  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www.hrw.org/ar/:
.news/2020/09/10/376334
أن العديد من األسلحة اخلفيفة قد ُو ّردت إىل ليبيا أثناء نظام
 108صحيح ّ
القذايف ،إ ّال أنّه متّ توثيق وجود األسلحة املصنّعة يف  12دولة على األقل
واملنسوبة ألعمال توريد السالح ما بعد  :2011جنزن جونز وإيان ماكولوم،
“التجارة عرب اإلنرتنت :حتليل التجارة اإللكرتونية لألسلحة الصغرية واخلفيفة
يف ليبيا” ،أبريل  ،2017متوفرة عرب الرابطhttps://www.smallarmssurvey. :
org/resource/web-trafficking-analysing-online-trade-small-arms.and-light-weapons-libya-working-paper-26
 109مقابلة أجرتها حمامون من أجل العدالة يف ليبيا يف الفرتة بني أكتوبر
 2020ويناير .2021
 110ريبيكا موراي“ ،جيل ليبيا الضائع :كيف أثر النزاع املتواصل يف البالد على
جيل الشباب فيها” ،عني الشرق األوسط (ميدل إيست آي) 25 ،سبتمرب
 ،2019متوفر عرب الرابطhttps://www.middleeasteye.net/news/. :
psychological-toll-conflict-libya-hits-youth-hard
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أس ــئلة االمتح ــان 111.وق ــد أث ــر تهدي ــد األس ــلحة ،ال ــذي يل ــوح دائم ــً باألف ــق،
بشـــكل خـــاص علـــى املـــرأة يف ليبيـــا ،بحيـــث
مقرونـــً باألعـــراف األبويـــة،
ٍ
التســـوق يف متاجـــر البقالـــة،
باتـــت النشـــاطات البســـيطة ،مـــن قبيـــل
ّ
أو الذهـــاب إىل املستشـــفى أو حضـــور حفـــات الزفـــاف مصـــدرًا للقلـــق
أن انتشـــار األســـلحة الصغـــرة
الشـــديد بالنســـبة إليهـــا 112.ناهيـــك عـــن ّ
ً
أشـــد
يجعـــل العنـــف األســـري
خطـــورة ال بـــل مميـــت أحيانـــً 113.ووفقـــً
ّ
ـإن النس ــاء عموم ــً
لدراس ــة تع ــود إىل الع ــام  2017ح ــول ليبي ــا واليم ــن ،ف ـ ّ
يعت ــرن مس ــألة ن ــزع الس ــاح أولوي ـ ًـة لضم ــان الس ــام واألم ــن ،ويربط ــن
انعـــدام الســـامة واحلريـــة باحتمـــال مواجهـــة العنـــف املســـلّح يف
114
حياتهـــن اليوميـــة.
ّ
أن انتش ــار األس ــلحة الصغ ــرة ق ــد جع ــل م ــن االعت ــداءات املتزاي ــدة
كم ــا ّ
ض ـ ّـد األص ــوات املعارض ــة واملدافع ــن ع ــن حق ــوق اإلنس ــان ،ال س ــيما
النســاء منهــم ،أشـ ّـد خطــرًا وغالبــً مــا بلــغ حـ ّـد التســبب بالقتــل .القائمــة
طويل ــة به ــذا الص ــدد وتش ــمل احملامي ــة والناش ــطة احلقوقي ــة س ــلوى
ً
فضـــا عـــن احملاميـــة والناشـــطة السياســـية حنـــان
بوقعيقيـــص،
115
الربعصــي ،اللتــن اغتيلتــا يف بنغــازي يف العــام  2014و .2020واســتخدم
هـــذا النـــوع مـــن األســـلحة أيضـــً أثنـــاء اختطـــاف النائبـــة الليبيـــة ســـهام
س ــرقيوة يف يولي ــو  2019يف حادث ــة مت فيه ــا إط ــاق الن ــار عل ــى زوجه ــا
يف س ــاقه 116.وم ــا زال مصريه ــا جمه ــو ًال حت ــى الي ــوم.

حرب معلومات
جمعت بعض الدول األجنبية التي تدخّ لت يف النزاعات يف ليبيا بني
تدخّ لها العسكري وما يعرف أيضًا بحرب املعلومات .فدول اخلليج،
بشكل
حالها حال مصر وتركيا ،تقوم باستضافة ومتويل وأحيانًا توجيه
ٍ
تروج لألطراف املتحاربة التي تدعمها 117.ويحدث
مباشر منابر إعالمية ّ
األمر عينه على ساحة اإلعالم االجتماعي يف ليبيا ،حيث توزع الدعايات
من قبل صفحات التواصل االجتماعي األجنبية والليبية ،بعضها خاضع

ويهجر األساتذة ”،الفنار
 111خولة سليتي“ ،ليبيا :العنف يغلق اجلامعات
ّ
لإلعالم ،سبتمرب  ،2017متوفر عرب الرابطhttps://www.al-fanarmedia.org/ :
/ar/2017/09/26419
 112منظمة كوردايد الدولية“ ،الليبيون يف خطر :تقدير السالمة اليومية لبناء
سالم فعال يف ليبيا” ،نوفمرب  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www.cordaid. :
org/en/wp-content/uploads/sites/11/2020/12/Cordaid-Research.  Paper-Libyans-at-Risk.pdf
 113املرجع نفسه.
 114رابطة النساء الدولية للسالم واحلرية“ ،النسوية يف اجلبهات األمامية:
املتعدد األبعاد يف اليمن وليبيا ”،مايو ،2017
معاجلة انعدام األمن النسائي
ّ
متوفر عرب الرابطhttps://wilpf.org/wp-content/uploads/2017/08/ :
.LIBYA-YEMEN-WEB.pdf
 115حمامون من أجل العدالة يف ليبيا“ ،حمامون من أجل العدالة يف ليبيا
بأحر التعازي لليبيا ولعائلة الناشطة احلقوقية سلوى بوقعيقيص إثر
ّ
تتقدم ّ
املروعة» 25 ،يونيو  ،2014متوفر عرب الرابطhttps://www. :
اغتيالها
عملية
ّ
.libyanjustice.org/news-arabic/rhyl-lsyd-slw-bwqaayqys
 116حمامون من أجل العدالة يف ليبيا“ ،طمس حرية التعبري :اختطاف النائبة،
سهام سريقيوة ،هو أخر هجوم على حرية التعبري يف ليبيا» 19 ،يوليو ،2019
متوفر عرب الرابطhttps://www.libyanjustice.org/news-arabic/tms-hry-:
ltaabyr-khttf-lny-b-shm-srqyw-hw-khr-hjwm-aal-hry-ltaabyr-fy-lyby
 117ويهري ،2020 ،املرجع نفسه.
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حد ما شرح اخلبري
إلدارة امليليشيات واجلماعات املسلّحة .وعلى ّ
اإلعالمي أحمد قطنّش:

«[هناك] مئات اآلالف من احلسابات [ ]...ال ميكن أن تديرها ،على
ما يبدو ،سوى دول على أعلى املستويات ]...[ 119للرتويج ألكاذيب
معينني للنيل من
التهجم على أشخاص
مباشرة ،أو أحيانًا
ّ
ّ
مصداقيتهم وأحيانًا الدفع بهم خارج نطاق اإلنرتنت ،لتهديدهم
120
وتخويفهم».
وحتتدم حرب املعلومات يف أغلب األحيان بالتوازي مع تصاعد وترية
العنف على األرض .ففي الفرتات األوىل لهجوم حفرت على طرابلس يف
أبريل ،2019
تصدرت تويرت تغريدات تستخدم فيها هاشتاغ #حفرت من
ّ
حسابات مصرية وإماراتية وسعودية ،فيما تبعتها بعد فرتة وجيزة
تغريدات قطرية وتركية داعمة حلكومة الوفاق الوطني 121.وقد تب ّين
من خالل دراسة التدوينات على موقع فيسبوك املرتبطة بهجوم
أن أكرث من نصف التدوينات صادرة من خارج
حفرت على طرابلس ّ
وأن «هناك عالقة ذات مغزى بني موقع منتجي احملتوى ومسار
ليبيا ّ
122
التدوينة» .كما متّ اكتشاف مئات احلسابات األجنبية التي تطلق
يدل على منط تلقائي رمبا
تغريدات مماثلة يف أعقاب هجوم حفرت ما ّ
123
يتم باستخدام برامج الروبوت.
من األرجح أن ّ
أدت حرب
وفيما حاربت القوى األجنبية باستخدام الروبوت ،فقد ّ
املعلومات إىل املزيد من االستقطاب يف املشهد اإلعالمي اجملزّ أ
بالفعل يف ليبيا (والنسيج االجتماعي أيضًا) ،مع انتشار التحريض
على العنف 124.وانتشرت األخبار الكاذبة وخطابات الكراهية .ويف هذا
السياق ،كشف املركز الليبي حلرية الصحافة  23،362خرقًا مرتبطًا
بنشر خطابات الكراهية واألخبار الكاذبة يف  15من أكرث وسائل اإلعالم
ً
متابعة يف ليبيا يف الفرتة بني يناير ويونيو 125.2020كما متّ توثيق
 118شاذام هاوس“ ،تغطية ليبيا :الصحافة ،التنافس على املساحة اإلعالمية
واألثر املجتمعي” 15 ،يوليو [ 2020حدث إلكرتوين] ،متوفر عرب الرابطhttps:// :
.www.facebook.com/CHMENAProg/videos/969777350125119
 119مبا يف ذلك السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،وقوى إقليمية أخرى
مثل مصر ،وإسرائيل ،والبحرين.
بودكاست  :20“ ،Libya Mattersحرب املعلومات يف ليبيا مع أحمد
120
قطنش” 28 ،أكتوبر  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www.buzzsprout. :
ّ
com/450046/5788057-20-libya-s-information-war-with-ahmed.gatnash
 121املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية“ ،تقرير رصد اإلعالم االجتماعي
يف ليبيا” ،أبريل-يونيو  ،2019متوفر عرب الرابطhttps://democracy-reporting.:
org/uploads/publication/15183/document/libya-smm-report-main.findingspdf-61028b9b55dd4.pdf
احملرفة ،اإلعالم االجتماعي ،والتأثري
“الروايات
 122مرصد ستانفورد لإلنرتنت،
ّ
اخلارجي يف ليبيا” 10 ،نوفمرب  ،2020متوفّ ر عرب الرابطhttps://fsi.stanford. :
.edu/news/social-media-foreign-influence-libya
 123املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ،املرجع نفسه.
 124منظمة املشهد اإلعالمي“ ،ليبيا” ،متوفر عرب الرابطhttps:// :
.medialandscapes.org/country/ libya
 125املركز الليبي حلرية الصحافة“ ،إطالق النتائج النهائية لإلخالالت املهنية
بوسائل اإلعالم الليبية” 21 ،سبتمرب  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://mailchi. :
 .mp/e1392cd10071/press-release?e=c3c13ae01dمت نشر النتائج لكل
وسيلة إعالم على حدة عرب موقع فالصو وهو عبارة عن منصة إلكرتونية
لرصد خطابات الكراهية واألخبار الكاذبة.

أن
اجتاهات مماثلة يف مواقع التواصل االجتماعي يف ليبيا 126.حيث ّ
بعض اجلهات األجنبية قد عمدت إىل إنشاء صفحات كاذبة باسم
127
حملّلني من أجل تقدمي تعليقات لإلعالم الدويل.
ضد
ويحدث ذلك كلّه على خلفية مضايقات واعتداءات متزايدة
ّ
الصحافيني املستقلني وتقييدات حلرية اإلعالم 128.باإلضافة إىل ذلك،
بشكل
ضد املرأة ،والهادفة
ٍ
شهدت البالد ازديادًا يف حاالت العنف ّ
أساسي إىل إسكات أصوات النساء عرب اإلنرتنت من خالل استهداف
الناشطات واملدافعات عن حقوق اإلنسان والنساء العامالت يف
الشؤون السياسية 129.وقد يكون لهذا العنف اإللكرتوين أثر نفسي عميق
على النساء وميكن أن يرتجم بشكل عنف خارج نطاق اإلنرتنت مع ما
يحمله ذلك من تداعيات خطرية على املشاركة الناشطة يف الشأن
130
العام.
ولعل اغتيال احملامية والناشطة السياسية حنان الربعصي
ّ
يف بنغازي عام  2020بعد دقائق معدودة على نشر فيديو تنتقد فيه
القوات املسلّحة العربية الليبية من أبرز األمثلة على هذا املزيج السام
131
من القيود اإللكرتونية على حرية التعبري ومن العنف على أرض الواقع.
حد ما ذكرت املستشارة القانونية نادين دهان:
وعلى ّ
“يف الســياق الليبــي علــى وجــه اخلصوص ،عندمــا تتلقــى
نـادرا مـا تقتصر علـى تعليق أو
التهديـدات اإللكرتونية ،فهـي
ً
132
رسـالة ،بـل ميكـن بسـهولة أن تتحـول إىل خطـر جسـدي فعلــي”.
ّ

 126املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ،املرجع نفسه؛ واخملترب
الرقمي ألبحاث الطب الشرعي“ ،السري على اجلمر :كيف تستخدم املعلومات
املضللة لتغذية الصراع يف ليبيا” ،مايو  ،2019متوفر عرب الرابطhttps:// :
ّ
medium.com/dfrlab/walking-on-hot-coals-how-disinformation-is.fueling-the-fight-in-libya-41a0474d757e
حمللني شرق
 127العربي اجلديد“ ،وسائل إعالم إخبارية تنشر الدعاية من ّ
أوسطيني غري موجودين” ،نتائج التحقيق 7 ،يوليو  ،2020متوفر عرب الرابط:
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/7/7/news-outlets.duped-by-fake-middle-east-analyst-personas
ملعلومات عن االعتداءات على الصحافيني يف ليبيا ،راجع مث ًال :مراسلون
128
ٍ
بال حدود“ ،بعد سبع سنوات من اندالع الثورة ،ليبيا تعيش على وقع تضاؤل
مهول يف أعداد صحفييها» 16 ،فرباير  ،2018متوفر عرب الرابط :؛https://rsf.
org/ar/news/-31؛ جلنة حماية الصحفيني“ ،مقتل  13صحفيًا يف ليبيا”[ ،مت
االطالع على اخلرب يف  29يوليو  ،]2021متوفر عرب الرابطhttps://cpj.org/data/ :
=killed/mideast/libya/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D_Confirmed&type%5B%5D=Journalist&cc_fips%5B%5D=LY&start
year=2011&end_year=2020&group_by=location
ضد
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
 129حمامون من أجل العدالة يف ليبيا“ ،لن ّ
املرأة يف ليبيا” ،مارس  ،2021متوفر عرب الرابطhttps://uploads-ssl.webflow. :
_com/5a0d8805f2f99e00014b1414/6047a914cc7f78cd72e3c3ea
_LFJL%20Online%20Violence%20Against%20Women%20Report
EN.pdf
 130املرجع نفسه.
 131حمامون من أجل العدالة يف ليبيا“ ،بيان مشرتك :على ليبيا إنهاء سياسة
اإلفالت املمنهج من العقاب والتحقيق يف مقتل احملامية والناشطة
السياسية حنان الربعصي» 11 ،نوفمرب  ،2020متوفر عرب الرابطhttps:// :
www.libyanjustice.org/news-arabic/byn-mshtrk-aal-lyby-nh-sys-lflt.lmmnhj-mn-laaqb-wlthqyq-fy-mqtl-lmhmy-wlnsht-lsysy-hnn-lbraasy
 132حمامون من أجل العدالة يف ليبيا ،2021 ،املرجع نفسه ،ص.9 .
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أن األصوات املعارضة ،ال سيما تلك التي
كما ّ
يدل ذلك أيضًا على ّ
تعود للنساء ،تُستبعد عن الروايات يف ليبيا وبشأن ليبيا بل يسيطر
عليها عوضًا عن ذلك مزيج من احملتوى الدعائي ،ذي الطابع
العسكري والعنيف .وبالفعل ،فقد استنتج تقرير صادر عام 2019
يهتمون أكرث
أن “املستخدمني على صفحات التواصل االجتماعي
ّ
ّ
باملواضيع املرتبطة باألمن من االنتخابات والدستور ،أو خارطة
الطريقة املدعومة من األمم املتحدة” 133،مع انتشار جرائم احلرب
املزعومة على موقعي فيسبوك ويوتيوب من قبل امليليشيات
134
أدت هيمنة دعاية احلرب على
نفسها التي ترتكبها .وقد ّ
ً
إضافة إىل مشاركة اجلهات األجنبية يف
املشهد اإلعالمي يف ليبيا،
حرب املعلومات ،إىل تطبيع العنف وثقافة اإلفالت من العقاب يف
135
اجملتمع الليبي.

التصدي لإلرهاب؟
ّ
تذرعـــت اجلهـــات األجنبيـــة املواليـــة حلكومـــة
اعتبـــارًا مـــن العـــام ّ ،2014
الوفـــاق الوطنـــي وحلفـــر مبكافحـــة اإلرهـــاب مـــن أجـــل تربيـــر الدعـــم
أو التدخّ ـــات يف ليبيـــا .وقـــد تزامـــن ذلـــك مـــع التضمـــن البطـــيء
للمجموع ــات املنضوي ــة حت ــت ل ــواء تنظي ــم الدول ــة اإلس ــامية يف س ــرت
عامـــي  2013و ،2014يف اســـتغالل للشـــبكات الســـابقة ،واالنشـــقاقات
السياس ــية والتوت ــرات االجتماعي ــة 136.ويف س ــبتمرب  ،2014أعل ــن ع ــدد م ــن
ـت
امليليش ــيات يف مدين ــة درن ــة انتماءه ــم للدول ــة اإلس ــامية 137.ويف وق ـ ٍ
ـإن
كان ــت في ــه احلم ــات تنش ــط عاملي ــً ض ـ ّـد تنظي ــم الدول ــة اإلس ــامية ،ف ـ ّ
ـل
ظه ــور جه ــات منتمي ــة للتنظي ــم يف ليبي ــا ،عل ــى بع ــد  300كيلوم ــرًا وأق ـ ّ
ع ــن أوروب ــا ،اس ــتحوذ عل ــى انتب ــاه الع ــامل.
ومــع إعــان حفــر إطــاق عمليــة الكرامــة يف حماولــةٍ ملكافحــة اإلرهــاب،
كـــررت وســـائل اإلعـــام املناصـــرة لـــه هـــذه الروايـــة وأدرجـــت عمليـــات
ّ
ً
ـتحوذة بذل ــك عل ــى الرتكي ــز
حف ــر يف خان ــة احل ــرب عل ــى اإلره ــاب ،مس ـ
جمموعـــات صنّفتهـــا
املتجـــدد .أمـــا خصـــوم حفـــر فشـــملوا
الـــدويل
ٍ
ّ
الواليـــات املتحـــدة باإلرهابيـــة ،مبـــن فيهـــم املشـــتبه باعتدائهـــم علـــى
138
أدى
البعث ــة الدبلوماس ــية األمريكي ــة يف بنغ ــازي يف س ــبتمرب  .2012وق ــد ّ
ذل ــك وف ــق م ــا أفي ــد إىل «موق ــف أش ـ ّـد تس ــاحمًا حي ــال عملي ــة حف ــر م ــن
 133املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ،املرجع نفسه.
 134بي بي سي“ ،نشر فيديوهات جرائم احلرب يف ليبيا على مواقع التواصل
االجتماعي” ،أبريل  ،2019متوفر عرب الرابطhttps://www.bbc.com/news/ :
 .av/world-africa-48105968فقد استند األمر الصادر عن احملكمة اجلنائية
الدولية بالقبض على الورفلي على تصوير يظهر اجلرائم كان قد نُشر على
موقع فيسبوك .أنظر ،ICC-01/11-01/17 :متوفر عرب الرابط: https://www. :
icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05031.PDF
 135شاذام هاوس ،املرجع نفسه.
 136ويهري ،2020 ،املرجع نفسه.
 137مريكو كيلبريث ،جوليان فون ميتيلستايدت وكريستوف رويرت“ ،توسع
الدولة اإلسالمية تدريجيًا يف شمال أفريقيا” ،سبيغل إنرتناشونال 18 ،نوفمرب
 ،2014متوفر عرب الرابطhttp://www.spiegel.de/international/world/ :
.islamic-state-expanding-into-north-africa-a-1003525.html
 138ويهري ،2020 ،املرجع نفسه.
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ً
وتقبـــا ضمنيـــً نوعـــً مـــا للدعـــم
قبـــل عناصـــر معينـــة يف واشـــنطن
139
اإلماراتـــي واملصـــري».
أن الواليــات املتحــدة مل تطلــق عمليـ ًـة كاملـ ًـة ملكافحــة اإلرهــاب إ ّال بعــد
إ ّال ّ
مــرور عامــن .ففــي أغســطس  ،2016وبعــد فــرةٍ قصــرةٍ علــى تشــكيل
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي ،قامـــت القيـــادة العســـكرية األمريكيـــة يف
أفريقيــا 140بإطــاق حملــة عســكرية ضـ ّـد جمموعــات مشــتبه بانتمائهــا إىل
تنظي ــم الدول ــة اإلس ــامية بس ــرتُ .
وشــنّت عملي ــة «ب ــرق األوديس ــا» بع ــد
141
طل ــب رس ــمي للمس ــاعدة م ــن حكوم ــة الوف ــاق الوطن ــي .كم ــا ق ــادت
الق ــوات األمريكي ــة أك ــر م ــن  495ضرب ـ ًـة جوي ـ ًـة دعم ــً للق ــوات امليداني ــة
التابع ــة حلكوم ــة الوف ــاق الوطن ــي يف األش ــهر اخلمس ــة الفاصل ــة ب ــن
أغســـطس  2016وديســـمرب  2016أســـفرت وفـــق مـــا أفيـــد عـــن مقتـــل
 800إىل  900مقاتـــل مـــن تنظيـــم الدولـــة اإلســـامية 142.ووفقـــً لـــأمم
فـــإن هـــذه العمليـــة قـــد قضـــت علـــى وجـــود تنظيـــم الدولـــة
املتحـــدة،
ّ
143
اإلس ــامية يف ليبي ــا ،ولك ــن بق ــي ل ــه موط ــئ ق ــدم .وق ــد دف ــع النج ــاح
املفــرض 144للعمليــة بالواليــات املتحــدة إىل تطبيــق منــوذج عمليــة ســرت
يف مناط ــق اخ ــرى حي ــث متّ «دع ــم ق ــوات العملي ــات اخلاص ــة الت ــي تعم ــل
م ــع وكالء حملي ــن واملرتبط ــة نوع ــً م ــا بس ــلطة سياس ــية مع ــرف به ــا
145
بغ ــارات جوي ــة دقيق ــة».
أن هــذا النجــاح املفــرض يف مكافحــة اإلرهــاب كانــت تكلفتــه كبـ ً
ـرة
بيــد ّ
أن العملي ــة
عل ــى الليبي ــن .فق ــد أف ــادت تقاري ــر منظم ــة احل ــروب اجلوي ــة ّ
املش ــركة ب ــن الوالي ــات املتح ــدة وحكوم ــة الوف ــاق الوطن ــي يف الع ــام
 2016قـــد تكـــون تســـ ّببت مبقتـــل  50مدنيـــً 146.وتواصلـــت االدعـــاءات
املماثل ــة ض ـ ّـد القي ــادة العس ــكرية األمريكي ــة يف أفريقي ــا ،مب ــا يف ذل ــك
أثن ــاء غ ــارة جوي ــة عل ــى مق ـ ّـر للقاع ــدة يف جن ــوب ليبي ــا يف نوفم ــر ،2018

 139املرجع نفسه.
 140القيادة املسؤولة عن العمليات العسكرية األمريكية يف أفريقيا .راجع:
https://www.africom.mil/about-the-command
https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/
141
Article/882676/department-of-defense-press-briefing-by-pentagon/press-secretary-peter-cook-in
 142القيادة العسكرية األمريكية يف أفريقيا« ،بيان القيادة العسكرية
األمريكية يف أفريقيا لعام  ،2017 ،»2017متوفر عرب الرابطhttps://www. :
.africom.mil/document/28720/africom-2017-posture-satement
قدرت األمم املتحدة عدد
 143يف األشهر التالية لعملية برق األوديساّ ،
مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية يف ليبيا بأنّه يرتاوح بني املئات وصو ًال إىل
 .3000جملس األمن التابع لألمم املتحدة“ ،التقرير الرابع إىل األمني العام
حول التهديد الذي يطرحه تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
(داعش) على السالم واألمن الدوليني ونطاق اجلهود التي تبذلها األمم
املتحدة دعمًا للدول األعضاء يف مكافحة هذا التهديد” ،وثيقة األمم
املتحدة رقم  2 ،s/2017/97فرباير  ،2017متوفر عرب الرابطhttp://www. :
securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2017_97.pdf
 144القيادة العسكرية األمريكية يف أفريقيا ،املرجع نفسه.
 145ويهري ،2020 ،املرجع نفسه.
 146احلروب اجلوية 5 ،”LC052“ ،ديسمرب  ،2016متوفر عرب الرابطhttps://:
.airwars.org/civilian-casualties/lc052-december-5-2016/

ترسيخ اإلفالت من العقاب :عشر سنوات من املشاركة الدولية يف ليبيا

أن
و ّل ــدت ش ــرارة تظاه ــرات حملي ــة احتجاج ــً عل ــى قت ــل املدني ــن .147غ ــر ّ
القيــادة العســكرية األمريكيــة يف أفريقيــا مل تب ّلــغ عــن أي خســائر بشــرية
أن
يف صف ــوف املدني ــن يف ليبي ــا 148.فق ــد اقرتح ــت منظم ــة ني ــو أم ــركا ّ
«هن ــاك أس ــباب تدع ــو للش ــك يف بع ــض التقاري ــر الص ــادرة ع ــن البنتاغ ــون
بخصــوص الغــارات واخلســائر البشــرية» ،نظــرًا إىل اخلطــوات التــي اتخذهــا
149
البنتاغــون إلخفــاء نطــاق العمليــات التــي يقودهــا يف ليبيــا.
عـ ً
ـاوة عل ــى ذل ــك ،ش ــجع من ــوذج س ــرت مت ــادي امليليش ــيات احمللي ــة
واجلماعـــات املقاتلـــة التـــي تســـتخدمها املعســـكرات املتخاصمـــة.
أن ق ـ ّـوات التحال ــف ق ــد دعم ــت
فف ــي أثن ــاء عملي ــة ب ــرق األوديس ــا ،زُع ــم ّ
حملهـــا
امليليشـــيات مـــن ضمنهـــا كتائـــب مصراتـــة ،وهـــي جمموعـــة ّ
تقريـــر جلنـــة التحقيـــق الدوليـــة املعنيـــة بليبيـــا عـــام  2012مســـؤولية
150
ضـــد اإلنســـانية.
االعتـــداء علـــى املدنيـــن وجرائـــم حمتملـــة
فـــإن
ّ
ّ
ً
ً
واضحـــة إىل الليبيـــن
رســـالة
جمموعـــات كهـــذه ترســـل
التعـــاون مـــع
ٍ
أن مكافحـــة اإلرهـــاب ضـــرورة أمـــا حقـــوق اإلنســـان فخيـــار.
مفادهـــا ّ
وبالنس ــبة إىل العدي ــد م ــن احمللّل ــن ،متك ــن امليليش ــيات ،مب ــا يف ذل ــك
تلـــك املتورطـــة يف االنتهـــاكات اجلســـيمة حلقـــوق اإلنســـان واجلرائـــم
الدولي ــة اخلط ــرة ،لي ــس جم ـ ّـرد نتيج ــة غ ــر مقص ــودة حلم ــات مكافح ــة
151
اإلرهـــاب بـــل أنهـــا جـــزء ال يتجـــزّ أ منهـــا.
ـإن التح ـ ّـول يف االنتب ــاه جت ــاه مكافح ــة اإلره ــاب من ــح
باإلضاف ــة إىل ذل ــك ،ف ـ ّ
الكث ــر م ــن ال ــدول املتدخّ ل ــة يف ليبي ــا الغط ــاء ملن ــح األولوي ــة للش ــراكات
األمني ــة ،بص ــرف النظ ــر ع ــن الس ــلوك املس ــيء للش ــركاء املعني ــن ،أو
املرتســـخة ،واالنقســـامات
املرجـــح لتمكينهـــم علـــى االنتهـــاكات
األثـــر
ّ
ّ
بشـــكل
السياســـية والنـــزاع الدائـــر يف البـــاد .وقـــد انطلقـــت فرنســـا
ٍ
أن الرجــال األقويــاء مــن أمثــال خليفــة
خــاص مــن نظــرةٍ تراجعيــةٍ مفادهــا ّ
ـل الوحي ــد ملكافح ــة ظه ــور جمموع ــات مت ــارس العن ــف
حف ــر ه ــم احل ـ ّ
152
اإلرهـــاب.
اســـراتيجيات
باســـتخدام
املقـــدم
الدعـــم
يؤخـــذ
وعندمـــا
ّ
خلليف ــة حف ــر يف االعتب ــار م ــع رغب ــة حكوم ــة ماك ــرون يف إقام ــة ش ــراكة
م ــع اجل ــرال السيس ــي يف مص ــر والنظ ــام يف اإلم ــارات العربي ــة ،ال ب ــد
م ــن أن ُينظ ــر ل ــه يف س ــياق واجت ــاهٍ أوس ــع نطاق ــً .بالنس ــبة إىل فرنس ــا،
فـــإن ردع
واســـتثماراتها األمنيـــة الكـــرى يف شـــمال أفريقيـــا وغربهـــا،
ّ
 147احلروب اجلوية“ ،غارة أمريكية تتسبب بقتل  11مدنيًا يف جنوب ليبيا ،وفق
ما أفاد السكان” 5 ،ديسمرب  ،2018متوفر عرب الرابطhttps://airwars.org/ :
news-and-investigations/us-strike-kills-up-to-eleven-civilians-inlibyas-south-locals-say/
 148نيو أمريكا“ ،حرب أمريكا على اإلرهاب وليبيا” ،متوفر عرب الرابطhttps:// :
www.newamerica.org/international-security/reports/airstrikes-and.civilian-casualties-libya/the-us-counterterrorism-war-and-libya/
 149املرجع نفسه.
 150جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة“ ،تقرير جلنة التحقيق الدولية
املعنية بليبيا” ،وثيقة رقم  8 ،A/HRC/19/68مارس  ،2012متوفر عرب الرابط:
https://undocs.org/ar/A/HRC/19/68
تركز
 151إلهام السعودي ،توماس إيبس ،ورياض العكر“ ،الواليات املتحددة ّ
على مكافحة اإلرهاب يف ليبيا على حساب حقوق اإلنسان “ ،منظمة جست
سيكيوريتي 21 ،مارس  ،2018متوفر عرب الرابطhttps://www.justsecurity. :
.org/54152/counter-terrorism-expense-human-rights-libya/
 152بول تايلور“ ،لعبة فرنسا املزدوجة يف ليبيا” ،بوليتيكو 17 ،أبريل ،2019
متوفر عرب الرابطhttps://www.politico.eu/article/frances-double- :
.game-in-libya-nato-un-khalifa-haftar/

اجملموعـــات املســـلّحة والهجـــرة اجلماعيـــة يشـــكّ ل االالولويـــة االمنيـــة
االوىل  ،وإن كان س ــيتحقق عل ــى حس ــاب حق ــوق اإلنس ــان والدميقراطي ــة،
ـم  153.”tant pisيف
فـ ّ
ـإن ذل ــك عل ــى ح ـ ّـد م ــا ق ــال مس ــؤول فرنس ــي“ ،ال يه ـ ّ
الواق ــع ،ادت اجله ــود املتعم ــدة الت ــي اخذته ــا فرنس ــا إلضف ــاء الطاب ــع
مـــر الســـنوات املاضيـــة 154،رغـــم
الشـــرعي علـــى وجـــود حفـــر علـــى ّ
155
ـان،
ـ
اإلنس
ـوق
ـ
حلق
س ــجلّه احلاف ــل باالنته ــاكات الفظيع ــة
قوض ــت
ـد
ـ
ق
ّ
أي دعـــوات لتحقيـــق املســـاءلة.
ّ
واتخــذت اإلدارة األمريكيــة بقيــادة ترامــب موقفــً مماثـ ًـا .ففــي العــام ،2018
ويف اتصــال هاتفــي ذي طابــع رســمي ،أخــر ترامــب حفــر أ ّنــه يقـ ّـدر “دوره
156
فســـر مراقبـــون هـــذا املوقـــف
الفاعـــل يف مكافحـــة اإلرهـــاب ”.وقـــد ّ
157
بدع ــم حلمل ــة حف ــر وللس ــلوك ال ــذي تتبع ــه الق ــوات حت ــت إمرت ــه.
ـلم
ويف نهايــة املطــاف ،فقــد ّ
أدى إدراج أهــداف مكافحــة اإلرهــاب يف سـ ّ
األولوي ــات عل ــى امل ــدى القص ــر إىل تناق ــض كب ــر عل ــى الس ــاحة الليبي ــة.
ـكل منفص ــل ملكافح ــة اإلره ــاب والقض ــاء عل ــى
فاجله ــود املبذول ــة بش ـ ٍ
تنظيـــم الدولـــة اإلســـامية ،والتـــي ال يضاهيهـــا أي اســـتثمار مالئـــم مـــن
الناحيـــة الدبلوماســـية ومـــن ناحيـــة احلوكمـــة وبنـــاء الســـام ،مل حتقـــق
حـــل املشـــاكل السياســـية األساســـية التـــي تواجـــه
الكثـــر مـــن أجـــل
ّ
أدى إىل تكاث ــر
ـا
ـ
م
ـا،
ـ
فيه
ـة
ـ
الدول
ـف
ـ
وضع
ـتقرار
ـ
االس
ـدام
ليبي ــا وحال ــة انع ـ
ّ
اجملموع ــات املســلّحة الت ــي تتب ــع اس ــراتيجيات تب ـ ّ
ـث الرع ــب واإلره ــاب.
ـإن دع ــم امليليش ــيات أو األف ــراد املرتكب ــن لالنته ــاكات
ويف املقاب ــل ،ف ـ ّ
مـــن قبيـــل حفـــر ميكـــن أن يـــؤدي إىل تغذيـــة االســـتياء ،وزيـــادة عـــدم
االس ــتقرار ،وتوف ــر بيئ ــة خصب ــة لنم ـ ّـو اجملموع ــات املسـ ـلّحة واملزي ــد
م ــن الن ــزاع يف ليبي ــا.

 153املرجع نفسه.
 154راجع “النهج األحادي اجلانب ال يبني سالمًا دائمًا” مبوجب القسم  5من
هذا التقرير.
 155هيومن رايتس ووتش“ ،ليبيا :ارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب يف
طرابلس” 16 ،يونيو  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www.hrw.org/ar/ :
.news/2020/06/16/375432
 156دايفيد د .كريكباتريك“ ،ترامب يدعم أحد رجال ليبيا األقوياء ،يف سياسة
معاكسة” ،نيويورك تاميز 19 ،أبريل  ،2019متوفر عرب الرابطhttps://www. :
nytimes.com/2019/04/19/world/middleeast/trump-libya-khalifa.hifter.html
ً
 157سامر األطرش« ،وجد ترامب يف خليفة حفرت ً
مفضال لديه»،
رجال قويًا
بلومربغ 3 ،مايو  ،2019متوفر عرب الرابطhttps://www.bloomberg.com/ :
news/articles/2019-05-03/trump-backed-libyan-strongman-haftar.holds-out-for-regime-change
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أن تنظيـــم الدولـــة
يف أغســـطس  ،2020أفـــادت تقاريـــر األمم املتحـــدة ّ
اإلســـامية احتفـــظ فقـــط ببضـــع مئـــات مـــن املقاتلـــن يف ليبيـــا.
أن معظـــم هـــؤالء املقاتلـــن قـــد
وبحلـــول أغســـطس  ،2021أفيـــد ّ
غـــادروا البـــاد إىل منطقـــة الســـاحل 159.ومـــع ذلـــك ،مـــا زالـــت فرنســـا
ومص ــر واإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة تص ّن ــف دعمه ــا وتدخّ الته ــا يف ليبي ــا
يف خانــة «احلــرب علــى اإلرهــاب 160».ومــا زالــت الواليــات املتحــدة مشـ ً
ـاركة
ـارات جوي ـ ًـة وتق ــود
ـن غ ـ ٍ
يف التع ــاون ملكافح ــة اإلره ــاب يف البل ــد ،فتش ـ ّ
ـات خاصـ ًـة ضـ ّـد اجملموعــات املشــتبه فيهــا يف مــدن مثــل ســرت
عمليـ ٍ
161
ويف جن ــوب ليبي ــا بش ــكل ع ــًم .ولك ــن ،يف خط ــوةٍ واع ــدةٍ  ،تعم ــل إدارة
بايـــدن علـــى إعـــادة النظـــر يف اســـتخدام القـــوة القاتلـــة خـــارج مياديـــن
املع ــارك املع ــرف به ــا 162،مب ــا يف ذل ــك م ــن خ ــال اس ــتخدام الطائ ــرات
أدى إىل انخف ــاض يف نس ــبة االعت ــداءات بالطائ ــرات ب ــدون
ب ــدون طي ــار م ــا ّ
163
طي ــار يف ليبي ــا.
158

وقــد مي ّثــل ذلــك فرصـ ًـة بالنســبة إىل الواليــات املتحــدة للمباشــرة بالتحـ ّـول
نهـــج متمحـــو ٍر حـــول الدبلوماســـية
مـــن نهـــج مبنـــي علـــى احلـــرب إىل
ٍ
ومتجــذّ ر يف حمايــة حقــوق اإلنســان ،ويف حتقيــق العدالــة وبنــاء الســام،

 158جملس األمن التابع لألمم املتحدة“ ،التقرير احلادي عشر لألمني
العام حول التهديد الذي يطرحه تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام (داعش) على السالم واألمن الدوليني ونطاق اجلهود التي تبذلها
األمم املتحدة دعمًا للدول األعضاء يف مكافحة هذا التهديد” ،وثيقة
رقم  4 ،S/2020/774أغسطس  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www. :
securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C .8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_774.pdfوتتحدث األمم املتحدة
املستمر يف ليبيا وخطر التصعيد ميكن أن يولّدا فرصًا
أن “النزاع
أيضًا عن ّ
ّ
ً
جديدة أمام تنظيم الدولة اإلسالمية لتوسيع أنشطته .فبعد فرتة من الهدوء
ضد القوى
النسبي بني فرباير وأبريل ،2020
ّ
شن داعش عددًا من الهجمات ّ
األمنية والعسكرية احمللية يف سبها وفزّ ان .ترتكز اجملموعة يف اجلنوب
تستغل التوتر بني العرب واجملموعات اإلثنية األخرى من أجل استقطاب
حيث
ّ
عناصرها ،وجتمع األموال من خالل االبتزاز واالختطاف بداعي احلصول على
يقدر أن تكون لها خاليا نائمة يف املدن الساحلية”.
فدية .كما ّ
 159جملس األمن التابع لألمم املتحدة“ ،التقرير الثالث عشر لألمني العام حول
التهديد الذي يطرحه تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش)
على السالم واألمن الدوليني ونطاق اجلهود التي تبذلها األمم املتحدة
دعمًا للدول األعضاء يف مكافحة هذا التهديد” ،وثيقة رقم ،S/2021/682
 27يوليو  ،2021متوفر عرب الرابط https://www.securitycouncilreport.org/
atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/
.s_2021_682_e.pdf
 160برونو ستانيو أوغارت“ ،السخط االنتقائي ملاكرون حول ليبيا” ،هيومن
رايتس ووتش 17 ،يوليو  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www.hrw.org/ :
.news/2020/07/17/macrons-selective-indignation-over-libya
 161وزارة اخلارجية األمريكية“ ،تقارير الدول حول اإلرهاب ،2019 :ليبيا”،
متوفّ ر عرب الرابطhttps://www.state.gov/reports/country-reports-on- :
.terrorism-2019/libya/
املسية
بالطائرات
الغارات
يحد
“بايدن
شميت،
وإيريك
 162تشاريل سافدج
ّ
ّ
ملكافحة اإلرهاب خارج مناطق احلرب ”،نيويورك تاميز 3 ،مارس  ،2021متوفر
عرب الرابطhttps://www.nytimes.com/2021/03/03/us/politics/biden- :
.drones.html
 163مايكل هريش“ ،مل انخفض عدد الغارات بالطائرات املسرية األمريكية”،
السياسة اخلارجية 1 ،يوليو  ،2021متوفر عرب الرابطhttps://foreignpolicy. :
.com/2021/07/01/us-drone-strikes-all-time-low-biden-forever-wars/
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أن اجله ــات الدولي ــة
وه ــو النه ــج ال ــذي ينبغ ــي اتباع ــه عاملي ــً 164.وطامل ــا ّ
مســـتمرة يف اتبـــاع روايـــة التهديـــد وجتاهـــل الدوافـــع األخـــرى للعنـــف
ّ
فـــإن مكافحـــة اإلرهـــاب ستســـتمر علـــى
وانتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان،
ّ
حس ــاب األرواح واحلري ــات الليبي ــة .ويبق ــى لتمك ــن امليليش ــيات املرتبك ــة
النتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان بغيـــة حتقيـــق املكاســـب العســـكرية علـــى
ظـــل اخلطـــر يف تأجيـــج
املـــدى القصـــر أثـــر طويـــل املـــدى يتضـــح يف
ّ
املزيـــد مـــن الصراعـــات وانتشـــار اجملموعـــات التـــي متـــارس العنـــف
واســـراتيجيات اإلرهـــاب.

احتواء الهجرة مهما كان الثمن
لحـ ًـة
إىل جانــب مكافحــة اإلرهــاب ،أصبحــت الهجــرة أيضــً تشــكّ ل أولويـ ًـة ُم ّ
بالنس ــبة إىل ال ــدول الغربي ــة يف العق ــد املاض ــي .وق ــد اتس ــمت مش ــاركة
أوروبـــا يف ليبيـــا بهاجـــس خفـــض وتقييـــد عمليـــات وصـــول األشـــخاص
الوافديـــن مـــن أفريقيـــا والشـــرق األوســـط إىل الشـــواطئ األوروبيـــة.
وعـــوض معاجلـــة التحديـــات املتعلقـــة باحلوكمـــة وبالنـــزاع يف ليبيـــا
ـامل ،ح ــاول االحت ــاد األوروب ــي وال ــدول األعض ــاء في ــه التعام ــل
ـكل ش ـ ٍ
بش ـ ٍ
م ــع “تداعي ــات ه ــذه األزم ــة عل ــى أوروب ــا ،وال س ــيما تل ــك املتعلق ــة منه ــا
باإلره ــاب والهج ــرة” ،عل ــى ح ـ ّـد م ــا ذك ــر أح ــد املس ــؤولني 165.وكان لذل ــك
نتائ ــج كارثي ــة عل ــى اس ــتقرار ليبي ــا وحال ــة حق ــوق اإلنس ــان فيه ــا وعل ــى
166
حتقيـــق املســـاءلة.
لطامل ــا ش ــكّ لت ليبي ــا دول ـ ًـة مقص ــدًا بالنس ــبة إىل املهاجري ــن م ــن جن ــوب
الصح ــراء الباحث ــن ع ــن عم ــل ،والالجئ ــن وطالب ــي اللج ــوء الهارب ــن م ــن
النزاع ــات وانع ــدام األم ــن يف بالده ــم .بع ــد الع ــام  ،2011أج ــرت النزاع ــات
 164االحتاد األمريكي للحريات املدنية“ ،رسالة من  110جمموعات وأكرث إىل
ً
مطالبة بإنهاء الربنامج األمريكي للضربات القاتلة يف اخلارج”،
الرئيس بايدن
 30يونيو  ،2021متوفر عرب الرابطhttps://www.aclu.org/letter/110-groups- :
.letter-president-biden-calling-end-us-program-lethal-strikes-abroad
 165روبن أندرسون ودايفيد كني“ ،شركاء يف اجلرمية؟ آثار عمليات ضبط
الهجرة اخلارجية ألوروبا على السالم واالستقرار واحلقوق” ،سايفر وورلد،
يوليو  ،2019متوفر عرب الرابطhttps://www.saferworld.org.uk/resources/ :
publications/1217-partners-in-crime-the-impacts-of-europeasoutsourced-migration-controls-on-peace-stability-and-rights
ً
ً
نظرة عامةً
موجزة عن األثر املعقد للتدخالت
يقدم هذا التقرير
166
ّ
األوروبية يف مكافحة الهجرة على حقوق اإلنسان للمهاجرين ،والالجئني
كل من منظمتي
وملتمسي اللجوء ،وعلى النزاع الليبي أيضًا .وقد قامت ّ
حمامون من أجل العدالة يف ليبيا وسايفر وورلد بأبحاث شاملة وعملت وال
لتحليل أكرث شمو ًال ،راجع مث ًال :حمامون من أجل
تزال على هذه القضايا.
ٍ
العدالة يف ليبيا ومنظمات أخرى“ ،االحتاد األوروبي :حان الوقت ملراجعة
تيسر انتهاك الالجئني واملهاجرين يف
وإصالح سياسات التعاون التي ّ
ليبيا ”،بيان للمنظمات غري احلكومية 28 ،أبريل  ،2020متوفر عرب الرابط
https://www.libyanjustice.org/news/eu-time-to-review-and-remedycooperation-policies-facilitating-abuse-of-refugees-and-migrantsin-libya؛ روبن أندرسون ودايفيد كني ،املرجع نفسه ،ص29 .؛ مروة
حممد“ ،حتليل رواية الهحرة يف ليبيا” يف :الهجرة يف شمال أفريقيا:
ّ
موقف غري مريح بني أفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا؟ مراجعة حسن بوبكري،
مؤسسة كونراد أديناور ،2021 ،ص ،51-64 .متوفر عرب الرابطhttps://www. :
kas.de/documents/282499/282548/Migration+in+North+Africa++KAS+PolDiMed+Study.pdf/a6f89474 -078a-80f6-0230.75fcadddf341?t=1623168963317
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وغيـــاب األمـــن يف ليبيـــا املهاجريـــن والالجئـــن وطالبـــي اللجـــوء للبحـــث
ً
كارثيـــة علـــى حقـــوق
عـــن الســـامة عـــر املتوســـط 167.وكانـــت النتائـــج
املهاجري ــن والالجئ ــن وملتمس ــي اللج ــوء ورفاهه ــم يف ح ــن س ــاهمت
اجلهــود التــي تهــدف اىل الســيطرة علــى احلــدود وادارة واحتــواء الهجــرة
عـــن بعـــد إىل تأجيـــج الصـــراع واالقتصـــاد السياســـي مـــا حفّ ـــز انعـــدام
االس ــتقرار .وق ــد متّ جتاه ــل عملي ــة بن ــاء املؤسس ــات الليبي ــة ومعاجل ــة
أولويـــات األمـــن مـــن قبيـــل مكافحـــة تهريـــب النفـــط ،واالصطيـــاد غـــر
الشـــرعي وإســـاءة اســـتخدام العملـــة علـــى حســـاب سياســـة مركّ ـــزة
عل ــى التص ـ ّـدي للهج ــرة م ــن قب ــل ال ــدول األوروبي ــة.
يف التس ــعينات ويف العق ــد األول م ــن الق ــرن احل ــادي والعش ــرين ،كان ــت
عملي ــات مراقب ــة الهج ــرة األوروبي ــة يف ش ــمال أفريقي ــا ثنائي ــة األط ــراف،
مبـــا يف ذلـــك مشـــاركة إيطاليـــا مـــع ليبيـــا 168.وإذ دفـــع تصاعـــد أعمـــال
العنــف يف العــام  2014مبزيــد مــن النــاس ملغــادرة ليبيــا وحماولــة دخــول
أوروب ــا ،ب ــات األم ــر بحل ــول الع ــام  2015يشـ ـكّل أح ــد اخمل ــاوف الرئيس ــية
لالحت ــاد األوروب ــي يف جم ــال السياس ــات .واش ــتملت االس ــتجابة األوروبي ــة
ـات بحري ــة واملس ــاعدة والتدري ــب
بقي ــادة إيطالي ــا واالحت ــاد األوروب ــي دوري ـ ٍ
خلفـــر الســـواحل الليبـــي .بـــدأ تعـــاون االحتـــاد األوروبـــي مـــع الســـلطات
الليبي ــة بانطالق ــة بعث ــة االحت ــاد األوروب ــي للمس ــاعدة عل ــى إدارة احل ــدود
الليبيـــة يف عـــام  ،2013بهـــدف دعـــم الســـلطات الليبيـــة يف حتســـن
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وتطوي ــر األم ــن عن ــد ح ــدود الدول ــة.
وكان ــت عملي ــة صوفي ــا ،والت ــي كان ــت تع ــرف بالق ــوة البحري ــة املتوس ــطية
ً
عبـــارة عـــن عمليـــة عســـكرية تهـــدف إىل
اخلاصـــة باالحتـــاد األوروبـــي
“تفكيـــك طـــرق تهريـــب املهاجريـــن واإلجتـــار بالبشـــر” ،ولكنهـــا ركّ ـــزت
ومـــده
بشـــكل كبـــر علـــى تدريـــب خفـــر الســـواحل الليبـــي ومتويلـــه
ٍ
ّ
بالتجهي ــزات .يف الع ــام  ،2020حل ــت حمله ــا عملي ــة إيرين ــي الت ــي واصل ــت
أن العمليـــة انطلقـــت رســـميًا
املراقبـــة اجلويـــة للمتوســـط  .ورغـــم ّ
مبهم ــة تطبي ــق حظ ــر توري ــد األس ــلحة إىل ليبي ــا ،فق ــد متثل ــت مهمته ــا
الثانويـــة يف مواصلـــة تدريـــب خفـــر الســـواحل الليبـــي 170،ممـــا يســـلّط
الضـــوء علـــى تركيـــز االحتـــاد األوروبـــي علـــى احتـــواء الهجـــرة حتـــى يف
س ــياق العملي ــات الهادف ــة ظاهري ــً إىل دع ــم جه ــود الس ــام واملس ــاءلة.
عـ ً
ـاوة عل ــى ذل ــك ،تنفّ ــذ املراقب ــة يف البح ــر م ــن خ ــال عمليت ــي صوفي ــا
ـكل رئيس ــي بواس ــطة الطائ ــرات ولي ــس الس ــفن لضم ــان
وإيرين ــي بش ـ ٍ
أ ّال تك ــون الق ــوى األوروبي ــة يف موق ــف تلت ــزم في ــه بإنق ــاذ املهاجري ــن يف
 167املرجع نفسه.
 168شمل ذلك “معاهدة الصداقة” التي ُأبرمت بني الرئيس القذايف وسيلفيو
أن أحكام املعاهدة املتمثلة يف
بريلوسكوين يف العام  .2008وتب ّين فيما بعد ّ
صد املهاجرين املتجهني إىل إيطاليا تنتهك املادة  3من االتفاقية األوروبية
ّ
حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية .أنظر :بي بي سي (“ ،)2008إيطاليا توقع
ً
ً
استعمارية مع ليبيا” 30 ،أغسطس  ،2008متوفر عرب الرابطhttp:// :
صفقة
news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/7589557.stm؛ هرسي جمعة وآخرون
ضد إيطاليا ،احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان (.)2012
ّ
 169الدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية“ ،عن بعثة االحتاد األوروبي للمساعدة
على إدارة احلدود الليبية” 20 ،يونيو  ،2016متوفر عرب الرابطhttps://eeas. :
europa.eu/csdp-missions-operations/eubam-libya/3859/about-euborder-assistance-mission-libya-eubam_en
 170كما ورد يف وصف العملية على املوقع الرسمي ،متوفر عرب الرابط:
.https://www.operationirini.eu/about-us/

حتول ــت إىل مس ــؤولية خف ــر الس ــواحل الليب ــي بع ــد
البح ــر ،وه ــي مهم ــة ّ
إع ــان ليبي ــا ملنطقته ــا اخلاص ــة بالبح ــث واإلنق ــاذ يف الع ــام .2017
وق ــد متّ إب ــرام اتف ــاق أوروب ــي جدي ــد ح ــول الهج ــرة واللج ــوء للمس ــاعدة
يف تش ــارك املس ــؤوليات ع ــر أوروب ــا ولك ــن م ــن املرج ــح أن ي ــدمي النه ــج
دول مثــل ليبيــا ،مــع الرتكيــز علــى رصــد الهج ــرة خ ــارج ح ــدود
نفس ــه يف ٍ
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االحتـــاد األوروبـــي عـــن طريـــق التعـــاون األمنـــي .وإزاء املطالـــب مبزيـــد
مـــن الدعـــم مـــن خفـــر الســـواحل الليبـــي ،ينظـــر االحتـــاد األوروبـــي يف
توف ــر مزي ــد م ــن املع ــدات م ــن خ ــال “مرف ــق الس ــام األوروب ــي” املث ــر
للج ــدل 172.كم ــا يأت ــى التموي ــل أيض ــً م ــن الصن ــدوق االئتم ــاين األوروب ــي م ــن
أجـــل أفريقيـــا وتعتـــر ليبيـــا املتلقـــي الثـــاين األكـــر منـــه بعـــد الصومـــال.
وتذه ــب النس ــبة األك ــر م ــن التموي ــل إم ــا لدع ــم خف ــر الس ــواحل الليب ــي
أو ملعاجل ــة الظ ــروف الت ــي يحتج ــز فيه ــا املهاج ــرون والالجئ ــون وطالب ــو
173
ـل غ ــر حم ـ ّـدد.
اللج ــوء بص ــورة عش ــوائية وإىل أج ـ ٍ
وتس ــتكمل آلي ــات االحت ــاد األوروب ــي ه ــذه أط ــر التع ــاون الثنائ ــي ب ــن ليبي ــا
وال ــدول األعض ــاء يف االحت ــاد األوروب ــي .وق ــد ع ــزّ زت إيطالي ــا عل ــى وج ــه
التحديـــد تعاونهـــا الطويـــل األمـــد مـــع ليبيـــا مـــن خـــال مذكـــرة تفاهـــم
حول ــت جه ــود مكافح ــة
م ــع حكوم ــة الوف ــاق الوطن ــي أبرم ــت ع ــام ّ ،2017
بشـــكل أكـــر علـــى خفـــر الســـواحل الليبـــي مـــع جتاهـــل
الهجـــرة لرتكـــز
ٍ
مبـــدأ عـــدم اإلعـــادة القســـرية وحـــق اللجـــوء األساســـي الـــذي ال تعمـــل

 171اجمللس األوروبي املعني بالالجئني واملنفيني“ ،بيان مشرتك :اتفاق
الهجرة واللجوء :لتقدمي بداية جديدة وجتنّب األخطاء السابقة ،يجب معاجلة
عوامل اخلطر ومتديد اجلوانب اإليجابية” 6 ،أكتوبر https://ecre.org/ ،2020
the-pact-on-migration-and-asylum-to-provide-a-fresh-start-andavoid-past-mistakes-risky-elements-need-to-be-addressed-and ،positive-aspects-need-to-be-expanded/لويزا واغ“ ،اإلبحار يف مياه
جديدة :مل على اتفاق الهجرة اجلديد لالحتاد األوروبي أن يغري جمرى التيار”،
سايفر وورلد 7 ،سبتمرب  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www.saferworld. :
org.uk/resources/news-and-analysis/post/902-navigating-new.waters-why-the-euas-new-migration-pact-has-to-change-the-tide 172نيكوالج نيلسن“ ،االحتاد األوروبي ينظر يف استخدام صندوق “سالم”
جديد ملساعدة خفر السواحل الليبي” ،مراقب االحتاد األوروبي 7 ،مايو ،2021
متوفر عرب الرابط.https://euobserver.com/migration/151727 :
 173تويل راتي ،رافاييل شيلهاف“ ،الصندوق االئتماين لالحتاد األوروبي
من أجل أفريقيا عالق بني سياسات املساعدة والهجرة ”،ورقة موجزة
ألوكسفام ،يناير  ،2020ص 23-4 .متوفر عرب الرابطhttps://oxfamilibrary. :
openrepository.com/bitstream/handle/10546/620936/bp-eu-trustfund-africa-migration-politics-300120-en.pdf
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ليبي ــا عل ــى إحقاق ــه 174.وق ــد متّ ــت املصادق ــة عل ــى مذك ــرة التفاه ــم م ــن
قبـــل االحتـــاد األوروبـــي يف إعـــان مالطـــا 175،ومتّ جتديدهـــا ملـــدة ثـــاث
ســـنوات يف فربايـــر  176.2020وقـــد عمـــدت منظمـــات اجملتمـــع املـــدين
والصحافي ــون واملنظم ــات الدولي ــة إىل توثي ــق العن ــف واالس ــتغالل وجرائ ــم
االســرقاق واالضطهــاد والعنــف اجلنســي وغــره مــن أشــكال انتهــاكات
حق ــوق اإلنس ــان عل ــى ط ــول ط ــرق الهج ــرة م ــن جن ــوب الصح ــراء الك ــرى
ـاق واس ــع إىل ح ـ ّـد أنّه ــا ميك ــن
بإفريقي ــا إىل ليبي ــا ومنه ــا إىل أوروب ــا عل ــى نط ـ ٍ
أن ترق ــى إىل جرائ ــم ض ـ ّـد اإلنس ــانية 177.كم ــا أعيق ــت عملي ــات اإلنق ــاذ م ــن
قبـــل احلكومـــات يف الـــدول األوروبيـــة اجلنوبيـــة بعـــد تقييدهـــا قـــدرة
منظمـــات اجملتمـــع املـــدين علـــى تنفيـــذ أعمـــال البحـــث واإلنقـــاذ ملـــن
178
تقطع ــت به ــم الس ــبل يف املتوس ــط.
ّ
واصـــدر مركـــز تنســـيق اإلنقـــاذ البحـــري اإليطـــايل التعليمـــات إىل البواخـــر
ـم اإلن ــزال يف ليبي ــا حي ــث
الدولي ــة الت ــي تنق ــذ املهاجري ــن يف البح ــر ب ــأن يت ـ ّ
انتهـــاك
يتـــم إخـــراج املهاجريـــن والالجئـــن بالعنـــف مـــن املراكـــب ،يف
ٍ
ّ
مـــكان
صريـــح للقانـــون الـــدويل للبحـــار ولاللتـــزام باإلنقـــاذ واإلنـــزال يف
ٍ
آمــن 179.يف غضــون ذلــك ،أجــرت قــوات خفــر الســواحل الليبــي املهاجريــن
يتـــم اعرتاضهـــم يف البحـــر علـــى
والالجئـــن وملتمســـي اللجـــوء الذيـــن ّ
180
ـم عملي ــة اإلن ــزال يف ليبي ــاُ ،ينق ــل عش ــرات
الع ــودة إىل ليبي ــا .وبع ــد أن تت ـ ّ
اآلالف ،منهـــم النســـاء ،والرجـــال ،واألطفـــال ،إىل مراكـــز احتجـــاز يديرهـــا
 174مبوجب مذكرة التفاهم ،توفّ ر إيطاليا التدريب خلفر السواحل الليبي من
أجل اعرتاض املهاجرين يف البحر ،على أن تكون معاملتهم بعد إعادتهم
إىل ليبيا من مسؤولية السلطات الليبية .وإن كانت مذكرة التفاهم متلي
على بعض التعاون اإلنساين ،من قبيل تقدمي الدعم من أجل ضمان الرعاية
تنص على الضمانات األساسية يف جمال
الصحية للمهاجرين ،إ ّال أنّها ال
ّ
حقوق اإلنسان ،وبخاصة ،تلتزم مذكرة التفاهم الصمت حيال التزام ليبيا بتوفري
أن ليبيا تفتقد إطارًا قانونيًا ونظامًا خاصًا
إمكانية الوصول إىل اللجوء على اعتبار ّ
باللجوء .راجع :حمامون من أجل العدالة يف ليبيا“ ،حمامون من أجل العدالة
متخوفة حيال عدم االلتزام بحماية املهاجرين مبوجب مذكرة التفاهم
يف ليبيا
ّ
املتعلقة بأمن احلدود» 7 ،فرباير  ،2017متوفر عرب
األخرية بني ليبيا وإيطاليا
ّ
الرابطhttps://www.libyanjustice.org/news/267-lfjl-concerned-that-:
the-latest-memorandum-of-understanding-between-libya-and-italy. on-border-security-fails-to-protect-migrants
 175اجمللس األوروبي“ ،إعالن مالطا من قبل الدول األعضاء يف جملس
أوروبا بشأن اجلوانب اخلارجية للهجرة :معاجلة طريق املنطقة الوسطى
للبحر املتوسط 3 ”،فرباير  ،2017متوفر عرب الرابطhttps://www.consilium. :
europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03/malta-declaration/
176النصالكاملللمذكرةمتوفرعربالرابطالتايلhttps://www.asgi.it/wp-content/:
uploads/2017/02/ITALY-LIBYA-MEMORANDUM-02.02.2017.pdf
 177أنظر :حمامون من أجل العدالة يف ليبيا ،الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان،
واملركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان ،املرجع نفسه.
مفر من اجلحيم ،سياسات االحتاد
 178جوديث ساندرالند ،حنان صالح“ ،ال
ّ
األوروبي تساهم يف االنتهاكات بحق املهاجرين يف ليبيا” ،2019 ،ص24- .
 ،5متوفر عرب الرابط.https://www.hrw.org/ar/report/2019/01/21/326624 :
 179راجع مث ًال اإلنزال القسري لـ 81الجئًا ومهاجرًا من سفينة شحن حتمل
يتعرضون
علم بنما يف ميناء مصراتة :أطباء بال حدود 71« ،الجئًا ومهاجرًا ّ
لإلنزال القسري يف مصراتة» 23 ،نوفمرب  ،2018متوفر عرب الرابط .:ليبيا 81 :الجئًا
يتعرضون لإلنزال القسري يف مصراتة | أطباء بال حدود)(msf.org
ومهاجرًا
ّ
 180األورومتوسطية للحقوق“ ،املهاجرون والالجئون يف ليبيا -21/06/2021
 ،2021 ،”05/07/2021متوفر عرب الرابطhttps://euromedrights.org/:
migrants-and-refugees-in-libya/#:~:text=IOM%20Libya%20
. reported%20that%20between,back%20to%20Libya%20in%202020
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جهــاز مكافحــة الهجــرة غــر الشــرعية ،اخلاضــع اســميًا فقــط لســيطرة
نحـــو
ويتـــم احتجـــاز هـــؤالء األشـــخاص علـــى
وزارة الداخليـــة الليبيـــة.
ٍ
ّ
ظـــل ظـــروف ال إنســـانية
تعســـفي لفـــرات زمنيـــة غـــر حمـــدودة ،ويف
ّ
ّ
وحـــاالت اكتظـــاظ وانتشـــار للتعذيـــب وغـــره مـــن ضـــروب املعاملـــة
السـ ـ ّيئة .كم ــا ويحتج ــز املهاج ــرون والالجئ ــون وملتمس ــو اللج ــوء أيض ــً
يف مراك ــز احتج ــاز غ ــر رس ــمية تخض ــع لس ــيطرة كوكب ــة م ــن اجلماع ــات
املســـلّحة وامليليشـــيات واجلهـــات الفاعلـــة التابعـــة للدولـــة والعاملـــة
وو ّثق ــت يف
بصف ــة مس ــتقلة عنه ــا أيض ــً ،كج ــزءٍ م ــن ش ــبكات اإلجت ــارُ .
كل م ــن أماك ــن االحتج ــاز الرس ــمية وغ ــر الرس ــمية ح ــاالت م ــن الض ــرب،
ّ
والعن ــف اجلنس ــي ،والقت ــل غ ــر املش ــروع ،والوف ــاة يف أماك ــن االحتج ــاز،
بســبب ســوء الرعايــة الطبيــة ،وقلــة الغــذاء املالئــم 181.هــذا وتنتشــر أيضــً
ممارســـات التعذيـــب واالســـرقاق واســـتغالل املهاجريـــن والالجئـــن
وملتمس ــي اللج ــوء م ــن خ ــال إكراهه ــم عل ــى العم ــل القس ــري وابت ــزاز
182
أقربائه ــم لق ــاء اإلف ــراج عنه ــم.
أن تركيـــز االحتـــاد األوروبـــي علـــى مكافحـــة الهجـــرة
ومـــن اجلديـــر بالذكـــر ّ
ـكل كارث ــي عل ــى حق ــوق
وتواط ــؤه م ــع خف ــر الس ــواحل الليب ــي ال يؤث ــر بش ـ ٍ
املهاجريـــن والالجئـــن وملتمســـي اللجـــوء فحســـب ،ال وبـــل يغـــذّ ي عـــدم
ـع وذلــك بوســائل عــدة.
االســتقرار يف ليبيــا ويف املنطقــة علــى نطـ ٍ
ـاق واسـ ٍ
أو ًال ،ينعك ــس أث ــر مكافح ــة الهج ــرة عل ــى ع ــدم االس ــتقرار يف ليبي ــا يف
يتـــم فيهـــا جتاهـــل فـــرص معاجلـــة االحتياجـــات األمنيـــة
الطريقـــة التـــي ّ
الليبي ــة عل ــى حس ــاب إج ــراءات مكافح ــة الهج ــرة .يف الع ــام ُ ،2017يزع ــم
أن األجهـــزة الســـرية اإليطاليـــة جتـــاوزت الســـلطات الليبيـــة املركزيـــة
ّ
وأحض ــرت زعم ــاء قبائ ــل ليبي ــن م ــن اجلن ــوب إىل روم ــا حملادث ــات ته ــدف
ظاهري ــً إىل معاجل ــة مس ــألة الس ــام ولكنه ــا ترك ــز يف نهاي ــة املط ــاف
عل ــى احلص ــول عل ــى دعمه ــم م ــن أج ــل وق ــف حرك ــة املهاجري ــن ع ــر
احل ــدود اجلنوبي ــة لليبي ــا 183.ويف أج ــزاء أخ ــرى م ــن ليبي ــا ،متّ جتاه ــل قضاي ــا
أخــرى تعـ ّـد ذات صلــة أكــر بالنســبة إىل الليبيــن مــن مكافحــة الهجــرة ،مبــا

 181حمامون من أجل العدالة يف ليبيا ،الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان،
واملركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان ،املرجع نفسه؛
منظمة العفو الدولية“ ،ليبيا :أدلة جديدة تشري إىل أن الالجئني واملهاجرين
حماصرون يف حلقة مفرغة مروعة من االنتهاكات” 24 ،أيلول/سبتمرب ،2020
متوفر عرب الرابطhttps://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/09/ :
libya-new-evidence-shows-refugees-and-migrants-trapped-in /horrific-cycle-of-abuses؛ رنا جواد“ ،أزمة املهاجرين :التضحية بالنفس
تكشف فشل األمم املتحدة يف ليبيا ”،أخبار بي بي سي 31 ،يوليو ،2019
متوفر عرب الرابط.https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-49154959 :
 182حمامون من أجل العدالة يف ليبيا ،الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان،
واملركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان ،املرجع نفسه .راجع
أيضًا :أريزو ملكوتي“ ،االقتصاد السياسي الحتجاز املهاجرين يف ليبيا :فهم
الالعبني ومناذج األعمال” ،املبادرة العاملية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
الوطنية ،أبريل  ،2019متوفر عرب الرابطhttps://globalinitiative.net/wp- :
. content/uploads/2019/11/Final-Report-Detention-Libya.pdf
 183لورينزو داغوستينو“ ،حل الهجرة غري الناجح إليطاليا يؤدي إىل الفوضى
يف ليبيا ”،السياسة اخلارجية 29 ،يناير  ،2021متوفر عرب الرابطhttps:// :
foreignpolicy.com/2020/01/29/italy-failed-migration-fix-capitano.ultimo-gentiloni-mogherini-chaos-libya/

ترسيخ اإلفالت من العقاب :عشر سنوات من املشاركة الدولية يف ليبيا

يف ذل ــك تهري ــب النف ــط واالصطي ــاد غ ــر الش ــرعي واس ــتغالل العمل ــة
184
كله ــا مل تؤخ ــذ يف حس ــابات الدع ــم ال ــدويل.
ـإن الدع ــم السياس ــي األوروب ــي واملس ــاعدات األمني ــة
م ــن جه ــةٍ ثاني ــةٍ  ،ف ـ ّ
يقدمهـــا يف جمـــال مكافحـــة الهجـــرة تنشـــئ نظامـــً مـــن شـــأنه
التـــي ّ
متك ــن الق ــوات الليبي ــة الت ــي مت ــارس العن ــف واالنته ــاكات .ويف الواق ــع،
تعـــي احلكومـــات الليبيـــة ،والقـــوى األمنيـــة واجلماعـــات املســـلّحة أيضـــً
اســـراتيجيات االحتـــاد األوروبـــي الراميـــة لوقـــف الهجـــرة وقـــد شـــاركت
يف لعب ــة مزدوج ــة ،بحي ــث تق ــوم بتيس ــر التهري ــب واإلجت ــار ويف الوق ــت
نفســه تقـ ّـدم نفســها علــى أنّهــا اخليــار الوحيــد إليقافــه 185.فمنــذ ســقوط
القـــذايف ،اســـتغلت احلكومـــات الليبيـــة املتعاقبـــة تهديـــد املهاجريـــن
العابريـــن يف املتوســـط لكســـب املصداقيـــة والدعـــم الدوليـــن 186.كمـــا
ســعت امليليشــيات مــن جهتهــا إىل «تبييــض» ســمعتها الدوليــة وكســب
الش ــرعية م ــن خ ــال املش ــاركة يف مكافح ــة الهج ــرة ،حت ــى يف احل ــاالت
الت ــي تك ــون فيه ــا ه ــي نفس ــها منخرط ـ ًـة باإلجت ــار يف الوق ــت نفس ــه.
ويتجســـد التأثـــر احملتمـــل الســـراتيجيات مكافحـــة الهجـــرة األوروبيـــة
ّ
ّ
تطـــور أنشـــطة اإلجتـــار ومكافحـــة
يف
االســـتقرار
بزعزعـــة
ـــل
ث
واملتم
ّ
التهري ــب يف صربات ــة الت ــي أمس ــت حم ــورًا رئيس ــيًا للتهري ــب واإلجت ــار يف
الع ــام  .2015يف يولي ــو  ،2017وقّ ع ــت إح ــدى أب ــرز امليليش ــيات املس ــيطرة
عل ــى األنش ــطة غ ــر املش ــروعة يف املنطق ــة صفق ـ ًـة م ــع الس ــلطات
الكـــف عـــن عمليـــات اإلجتـــار
يف طرابلـــس ،بضغـــط إيطـــايل ،مـــن أجـــل
ّ
أن عمليـــات املغـــادرة مل تتوقـــف ال بـــل أشـــعلت الصفقـــة
بالبشـــر 187.إ ّال ّ
صدام ــات مميت ــة ب ــن امليليش ــيات املتعارض ــة واقتت ــا ًال عل ــى الس ــيطرة
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عل ــى م ــا أصب ــح يع ــرف باحمل ــاور الرئيس ــية ملكافح ــة التهري ــب.
ويش ــكّ ل ضاب ــط خف ــر الس ــواحل الليب ــي يف الزاوي ــة عب ــد الرحم ــن مي ــاد
(املعـــروف بالبيدجـــا) مثـــا ًال آخـــر .ففـــي العـــام  ،2018أدرج اســـم البيدجـــا
م ــن قب ــل جمل ــس األم ــن التاب ــع ل ــأمم املتح ــدة عل ــى قائم ــة العقوب ــات
لضلوعـــه يف جرائـــم إجتـــار وإغـــراق مراكـــب للمهاجريـــن باســـتخدام

 184مارك ميكاليف وتيوسداي ريتانو“ ،أعمال التهريب الالإنسانية والغاية
السياسية لليبيا” ،معهد الدراسات االسرتاتيجية واملبادرة العاملية
ملكافحة الهجرة عرب الوطنية ،ديسمرب  ،2017ص ،18 .متوفر عرب الرابط:
_https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/01/Libya_ISS
.Smuggling.pdf
 185أندرسون وكني ،املرجع نفسه ،ص.48 .
 186املرجع نفسه ،ص28 .؛ أليكس كراوفورد“ ،ليبيا :رئيس الوزراء املدعوم
أمميًا يقول ّإن  800ألف مهاجر ميكن أن يصلوا إىل أوروبا وسط حالة انعدام
االستقرار” 16 ،أبريل  ،2019متوفر عرب الرابطhttps://news.sky.com/story/ :
libya-un-backed-pm-says-800-000-migrants-could-reach-europe.amid-instability-11694971
 187أيدن لويس وأولف اليسينج“ ،تدفقات املهاجرين تتباطأ يف حمور سابق
للتهريب يف ليبيا”،رويرتز 27 ،نوفمرب Migrant flows slow to trickle in ،2018
.Libyan former smuggling hub | Reuters
 188مارك ميكاليف وتيوسداي ريتانو“ ،أعمال التهريب الالإنسانية والغاية
السياسية لليبيا” ،املبادرة العاملية ملكافحة الهجرة عرب الوطنية ،ديسمرب
 ،2017ص ،18 .متوفر عرب الرابطhttps://globalinitiative.net/wp-content/ :
.uploads/2018/01/Libya_ISS_Smuggling.pdf

ممـــول مـــن
األســـلحة الناريـــة 189.وكان قـــد خضـــع للتدريـــب يف برنامـــج
ّ
االحتـــاد األوروبـــي حيـــث شـــارك يف اجتمـــاع لقضايـــا الهجـــرة يف كاتانيـــا
190
تورط ــه بأنش ــطة
يف إيطالي ــا ع ــام  ،2017رغ ــم وج ــود أدل ــة تش ــر عل ــى ّ
ـق ملــدة ســتة أشــهر قبــل أن
ـت الحـ ٍ
اإلجتــار 191.وقــد ُحبــس البيدجــا يف وقـ ٍ
ـم إخ ــاء س ــبيله يف أبري ــل  ،2021بع ــد أن أس ــقطت الته ــم عن ــه لع ــدم
يت ـ ّ
أن بعـــض املراقبـــن قـــرأوا اإلفـــراج
توفّ ـــر أدلـــة كافيـــة إلدانتـــه 192.غـــر ّ
عن ــه كأن ــه ج ــزء م ــن صفق ــة إلرض ــاء امليليش ــيات يف الغ ــرب وضم ــان
193
دعمهـــم حلكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة.

متكني امليليشيات واجلماعات املسلّحة
يس ــرت
يع ـ ّـد التدخّ ــل األجنب ــي يف الن ــزاع يف ليبي ــا م ــن ب ــن العوام ــل الت ــي ّ
تطـــور امليليشـــيات واجلماعـــات املســـلّحة التـــي بـــدأت بالظهـــور منـــذ
ّ
العـــام  .2011ففـــي البـــدء ،ومـــع ازديـــاد مشـــاركة القـــوات األجنبيـــة يف
النزاع ــات يف ليبي ــا ،ال س ــيما من ــذ الع ــام  ،2014تلق ــت بع ــض امليليش ــيات
واجلماعـــات املســـلّحة الدعـــم األجنبـــي ،ســـواء عســـكريًا أو ماليـــً أو
سياســـيًا .فعلـــى ســـبيل املثـــال ،أصبحـــت امليليشـــيات القائمـــة يف
طرابلـــس
تقدمهـــا تركيـــا194،يف
تعـــول أكـــر فأكـــر علـــى القـــوات التـــي ّ
ّ
حـــن تلقـــت اجلماعـــات املواليـــة للقـــوات املســـلّحة العربيـــة الليبيـــة
مســـاعدتها العســـكرية مـــن اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة باإلضافـــة إىل
الدعــم املــايل حســبما يشــاع 195.ثانيــً ،اســتفادت امليليشــيات واجلماعــات
املس ـلّحة م ــن التع ــاون ال ــذي قدمت ــه ال ــدول األجنبي ــة للجه ــود املبذول ــة
يف جم ــايل مكافح ــة اإلره ــاب ومكافح ــة اإلجت ــار .فعل ــى س ــبيل املث ــال،

 189جملس األمن التابع لألمم املتحدة“ ،جلنة جملس األمن املعنية بليبيا
تضيف ستة أفراد إىل قائمة العقوبات” ،وثيقة رقم  7 ،SC/13371يونيو ،2018
متوفرة عرب الرابط.https://www.un.org/press/en/2018/sc13371.doc.htm :
 190لورينزو توندو“ ،مرتكب اإلجتار بالبشر يف اجتماع يف إيطاليا ملناقشة
قضايا الهجرة يف ليبيا” ،ذا غارديان 4 ،أكتوبر 2019ـ ،متوفر عرب الرابطhttps:// :
www.theguardian.com/world/2019/oct/04/ human-trafficker-at.meeting-italy-libya-migration-abd-al-rahman-milad
أن تقرير
 191صحيح أنّه مل يدرج على قائمة العقوبات إال يف العام  2021إ ّال ّ
تورط البيدجا يف شبكات
فريق اخلرباء يف العام  2017كان قد سبق أن كشف ّ
اإلجتار وانتهاكات حقوق اإلنسان.
مهربي اإلجتار املطلوبني يف العامل”،
 192لورينزو توندو“ ،ليبيا تفرج عن أخطر ّ
ذا غارديان 13 ،أبريل  ،2021متوفر عرب الرابطhttps:// www.theguardian. :
com/world/2021/apr/13/ libya-releases-most-wanted-human.trafficker-bija
 193فرانشيسكا مانوكيCosa ci racconta della Libia di oggi la ،
 ،“ scarcerazione del trafficante Bijaليسربيسو 13 ،أبريل  ،2021متوفر
عرب الرابطhttps://espresso.repubblica.it/mondo/2021/04/13/news/ :
_cosa_ci_racconta_della_libia_di_oggi_la_scarcerazione_del
مهربي
trafficante_bija-296262712/؛ و لورينزو توندو“ ،ليبيا تفرج عن أخطر ّ
اإلجتار املطلوبني يف العامل” ،ذا غارديان 13 ،أبريل  ،2021متوفر عرب الرابط:
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/13/libya-releases.most-wanted-human-trafficker-bija
 194تيم إيتون ،عبد الرحمن العاجلي ،عماد الدين بادي ،حممد اجلرح
املسلحة يف ليبيا منذ العام  :2014القوى
وفالريي ستوكر“ ،تطور اجلماعات
ّ
احملركة املجتمعية واملصالح االقتصادية” ،شاذام هاوس ،مارس ،2020
ّ
ص ،7 .متوفر عرب الرابط CHHJ8001-Libya-RP-WEB-200316.pdf
).(chathamhouse.org
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يف غ ــرب ليبي ــا كم ــا يف اجلن ــوب ،حاول ــت بع ــض اجلماع ــات املســلّحة أن
تق ـ ّـدم نفس ــها لالحت ــاد األوروب ــي كش ــريكة حمتمل ــة يف جه ــود مكافح ــة
التهري ــب م ــن أج ــل الوص ــول إىل التموي ــل يف ح ــن كان ــت غالب ــً م ــا تواص ــل
أنشـــطة التهريـــب واإلجتـــار 196.مـــن جهتهـــا ،اســـتفادت امليليشـــيات
التابعــة للحكومــات املتعاقبــة بطريقــة غــر مباشــرة مــن الدعــم األجنبــي
الوافـــد إىل الدولـــة الليبيـــة ،حيـــث حصـــل البعـــض علـــى وظائـــف ورواتـــب
ـتمروا بالعمــل باســتقاللية علــى أرض الواقــع مــن دون
رســمية فيمــا اسـ ّ
197
اخلض ــوع ملس ــاءلة مؤسس ــات الدول ــة الت ــي انض ــووا حت ــت لوائه ــا.
يس ــمح متك ــن امليليش ــيات واجلماع ــات املس ـلّحة باس ــتمرار االنقس ــام
يف قطـــاع األمـــن يف البـــاد ،األمـــر الـــذي يشـــكّ ل عائقـــً أساســـيًا أمـــام
فـــإن امليليشـــيات
االســـتقرار الطويـــل األمـــد يف ليبيـــا .يف الواقـــع،
ّ
ً
ـتفيدة م ــن اقتص ــاد
واجلماع ــات املســلّحة ،وعل ــى اعتباره ــا جه ـ ًـة مس ـ
احلـــرب،
فـــإن لهـــا مصلحـــة يف اســـتمرار ضعـــف الدولـــة 198.وإذ يواصـــل
ّ
الرعـــاة الدوليـــون متكـــن اجلماعـــات املرتكبـــة للعنـــف يف ليبيـــا ،تتأثـــر
احليــاة اليوميــة للكثــر مــن الليبيــن بفعــل عشــوائية احلكــم الــذي تفرضــه
ه ــذه اجلماع ــات :م ــن حواج ــز التفتي ــش ،إىل عملي ــات االعتق ــال واالختف ــاء
ـتمر بالعنــف 199.وفيمــا يعــاين الشــباب مــن نســبة
القســري والتهديــد املسـ ّ
200
بطالـــة
تتخطـــى اخلمســـن يف املئـــة ،يتأثـــرون أيضـــً نتيجـــة متكـــن
ّ
اجلماع ــات املســلّحة وامليليش ــيات الت ــي جنح ــت يف اس ــتقطابهم م ــن
مده ــم بالروات ــب وبش ــعور أ ّن ــه ق ــد أصب ــح لديه ــم ه ــدف يناضل ــون
خ ــال ّ
م ــن أجل ــه 201.ويف ه ــذا الس ــياق ،ع ّب ــر ناش ــط ش ــاب م ــن طرابل ــس ع ــن
املســـتمر للميليشـــيات واجلماعـــات
شـــعوره باالســـتياء حيـــال التمكـــن
ّ
مده ــا بالدع ــم األجنب ــي ،فق ــال:
املســلّحة ع ــن طري ــق ّ

وتؤثـــر القـــوة التـــي تتمتـــع بهـــا امليليشـــيات واجلماعـــات املســـلّحة
أيضـــً
وبشـــكل كبـــر علـــى حيـــاة النســـاء 203.فنتيجـــة الصـــراع ،وانعـــدام
ٍ
االس ــتقرار ووج ــود امليليش ــيات واجلماع ــات املســلّحة ،واجه ــت بع ــض
حريتهـــن يف
أمنهـــن اجلســـدي وقيـــودًا طالـــت
النســـاء خطـــرًا علـــى
ّ
ّ
204
التنقـــل
وقدرتهـــن علـــى الســـفر والعمـــل .وينطبـــق ذلـــك خصوصـــً
ّ
علـــى مناطـــق الصـــراع اخلاضعـــة لســـيطرة القـــوى غـــر املعروفـــة
للمجتمعـــات احملليـــة 205.وحتـــى يف املناطـــق التـــي تشـــهد اســـتقرارًا
تعســـفية فرضـــت علـــى حقهـــن يف
نســـبيًا ،عانـــت النســـاء مـــن قيـــود ّ
206
بشـــكل خـــاص.
احلريـــة عمومـــً ،وحريـــة التعبـــر
ٍ
ومل يك ــن اكتش ــاف املقاب ــر اجلماعي ــة يف مدين ــة ترهون ــة أواس ــط الع ــام
ظـــل امليليشـــيات
 2020ســـوى حملـــة عـــن الواقـــع املظلـــم للحيـــاة يف
ّ
التـــي حتظـــى بالدعـــم مـــن اجلهـــات الدوليـــة ،ســـواء مباشـــرة أو غـــر
مباشــرة .تقــع ترهونــة يف اجلــزء اجلنوبــي الشــرقي لطرابلــس ،وتخضــع
مليليشــيا الكانيــات التــي يقودهــا ســبعة أشــقاء أقامــوا مــا ميكــن القــول
إ ّن ــه نظ ــام حك ــم ش ــبه س ــيادي 207.بس ــطت ميليش ــيا الكاني ــات س ــيطرتها
عل ــى ترهون ــة يف الف ــرة م ــا ب ــن ع ــام  2015و ،2020يف ف ــرةٍ أفي ــد فيه ــا
عــن اختفــاء حــوايل  300شــخص 208.وعلــى طريقــة احلكــم بالقتــل ،تعـ ّـرض
الضحايـــا للخطـــف ،والتعذيـــب ،واالختفـــاء ،والقتـــل بســـبب معارضتهـــم
الفعليــة أو املتصـ ّـورة للميليشــيا أو كجــزء مــن منــط معقــد مــن عمليــات
القتـــل االنتقاميـــة احملليـــة 209.ومنـــذ اكتشـــاف املقابـــر اجلماعيـــة األوىل،
اســـتمرت عمليـــات الكشـــف عـــن مقابـــر جديـــدة وارتفـــع معهـــا عـــدد
ّ
ـم انتش ــالها 210.وش ــملت تل ــك األع ــداد النس ــاء واألطف ــال
اجلث ــث الت ــي يت ـ ّ
وم ــا زال الكث ــر منه ــم جمه ــويل الهوي ــة.

«يســتند التدخــل األجنبــي السياســي والعســكري إىل سياســات تلــك
الــدول  ،ويجــب أن يتوقــف .فوقــف الدعــم [الــذي تقدمــه اجلهــات
األجنبيــة] إىل األطــراف يف النــزاع يعنــي جفــاف مواردهــم وبالتــايل
202
تضعــف قوتهــم».
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املسلحة
 203خديجة رمايل وتيم إيتون“ ،كيف تتعامل النساء مع اجلماعات
ّ
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 209املرجع نفسه.
 210نُبش أكرث من  120جثة بحلول يناير  ،2021وما زال اكتشف املقابر اجلماعية
اجلديدة يزيد من هذا العدد .راجع مث ًال :رابية غولدن“ ،مقربة جماعية جديدة
تكتشف يف ترهونة” ،ليبيا أوبزرفر 16 ،يونيو  ،2021متوفر عرب الرابطhttps:// :
www.libyaobserver.ly/inbrief/new-mass-grave-discovered-tarhuna
دايلي صباح 25« ،جثة جديدة تكتشف يف املقابر اجلماعية الليبية» 13 ،أكتوبر
 ،2021متوفر عرب الرابطhttps://www.dailysabah.com/world/africa/25- :
.more-bodies-discovered-in-libyan-mass-graves
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بشـــكل
أن ميليشـــيا الكانيـــات قـــد أعلنـــت والءهـــا
ٍ
وإن كان صحيحـــً ّ
متقط ــع إىل حكوم ــة الوف ــاق الوطن ــي عل ــى م ـ ّـر الس ــنوات الس ــابقة 211،إ ّال
أنهـــا
انضمـــت حلفـــر أثنـــاء هجومـــه علـــى طرابلـــس عـــام  .2019وباتـــت
ّ
ترهون ــة مص ــدرًا إلط ــاق الن ــران نح ــو طرابل ــس وقاع ـ ً
ـدة آلالف املرتزق ــة
212
م ــن روس ــيا وأماك ــن أخ ــرى داعم ــة للق ــوات املســلّحة العربي ــة الليبي ــة.
ـكل كب ــر بع ــد أبري ــل  ،2019عندم ــا
وازدادت عملي ــات قت ــل املدني ــن بش ـ ٍ
أصبح ــت الس ــيطرة عل ــى األراض ــي أم ــرًا حيوي ــً لبق ــاء الكاني ــات ولقي ــادة
213
ـاق أوس ــع م ــن قب ــل حف ــر ومناصري ــه.
العملي ــات العس ــكرية عل ــى نط ـ ٍ
أن التدخّ ــل األجنب ــي يف ليبي ــا ال ميك ــن امليليش ــيات
وه ــو م ــا ي ـ ّ
ـدل كي ــف ّ
احملرك ــة
ـوى
ـ
الق
ـى
ـ
عل
ـر
ـ
مباش
ـر
ـ
تأث
ـه
ـ
ل
ـل
ـ
ب
ـب
ـ
فحس
ـف
ـ
للعن
املمارس ــة
ّ
ـكل دراماتيك ــي.
للن ــزاع
ويصع ــد العن ــف بش ـ ٍ
ّ
ً
مدعومـــة باألتـــراك إىل
وبعـــد أن دخلـــت قـــوات حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي
ترهون ــة ،التج ــأت الكاني ــات إىل ش ــرق ليبي ــا حي ــث أفلت ــت م ــن املس ــاءلة.
ويف يولي ــو  ،2021أفي ــد ع ــن مقت ــل حمم ــد ال ــكاين أح ــد قيادي ــي امليليش ــيا
ً
ثغـــرة إضافيـــة يف إمكانيـــة حتقيـــق املســـاءلة
يف بنغـــازي 214،مـــا تـــرك
والكش ــف ع ــن احلقيق ــة ع ــن اجلرائ ــم املرتكب ــة يف ترهون ــة.

 211كانت ميليشيا الكانيات ،والتي تعرف أيضًا باللواء السابع ،تعمل حتت راية
حكومة الوفاق الوطني إىل حني أطلقت هجومًا على طرابلس يف أغسطس
ضد امليليشيات املنتمية إسميًا حلكومة الوفاق الوطني .أنظر:
2018
ّ
هيالري ماتفيس“ ،استهداف طرابلس :ميليشيات ناشطة حديثًا تستهدف
العاصمة يف عام  ،”2018مشروع  6 ،ACLEDسبتمرب  ،2018متوفر
عرب الرابطhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ :
acleddata.com-Targeting%20Tripoli%20Newly%20Active%20
.Militias%20Targeting%20Capital%20in%202018.pdf
 212احلرشاوي ،املرجع نفسه.
 213املرجع نفسه.
 214عني الشرق األوسط (ميدل إيست آي)“ ،أنباء عن مقتل حممد الكاين
قائد ميليشيا ليبي “ 27 ،يوليو  ،2021متوفر عرب الرابطLibya militia leader :
.Mohammed al-Kani reported killed | Middle East Eye
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 .4عشر سنوات من اإلفالت من العقاب
يف هــذا العقــد مــن عــدم االســتقرار والصــراع والــذي غالبــا مــا غُ ــذي بالتدخــل
االجنبـــي ،شـــهدت ليبيـــا انتهـــاكات واســـعة حلقـــوق اإلنســـان واجلرائـــم
الدوليـــة اخلطـــرة ،مبـــا فيهـــا االختفـــاء القســـري ،والتعذيـــب واملعاملـــة
التعســـفيني ،والقتـــل غـــر املشـــروع،
الســـ ّيئة ،واالعتقـــال واالحتجـــاز
ّ
والعمــل القســري ،واإلجتــار واالعتــداءات الغاشــمة علــى املدنيــن واألعيــان
حـــاالت معينـــة ،إىل جرائـــم
املدنيـــة .وميكـــن أن ترقـــى هـــذه اجلرائـــم ،يف
ٍ
ح ــرب وجرائ ــم ض ـ ّـد اإلنس ــانية ،ترتك ــب عل ــى ي ــد اجله ــات الفاعل ــة املنتمي ــة
للدول ــة وغ ــر التابع ــة له ــا يف آن ،ويصع ــب بطبيع ــة احل ــال إقام ــة متيي ــز
فيم ــا بينهم ــا .كم ــا ميك ــن أن تك ــون ال ــدول األجنبي ــة املتدخّ ل ــة يف الن ــزاع
215
مس ـ ً
ـؤولة بدوره ــا ع ــن سلس ــلة م ــن اجلرائ ــم واالنته ــاكات.
وطال ــب ضحاي ــا أعم ــال العن ــف واالنته ــاكات الت ــي انتش ــرت قب ــل ع ــام 2011

أذى .يف ترهون ــة ،مث ـ ًـا ،غالب ــً م ــا
عم ــا حل ــق به ــم م ــن ً
وم ــا بع ــده بالعدال ــة ّ
ترتاف ــق عملي ــات دف ــن اجلث ــث الت ــي متّ إخراجه ــا م ــن املقاب ــر اجلماعي ــة
216
باحتجاجـــات تدعـــو إىل االقتصـــاص مـــن اجلنـــاة وســـوقهم إىل العدالـــة.
ٍ
وال ميكـــن النظـــر إىل هـــذه املطالـــب بصفـــة منعزلـــة ،ففـــي دراســـة
أجرته ــا منظم ــة حمام ــون م ــن أج ــل العدال ــة يف ليبي ــا ع ــام ،2020-2021
ش ــملت أك ــر م ــن  350ش ــخصًا م ــن خمتل ــف اخلصائ ــص الدميوغرافي ــة
ومـــن خمتلـــف أرجـــاء ليبيـــا ،يشـــار إليهـــا مبســـح وجهـــات النظـــر حـــول
أن الضحاي ــا ي ــرون يف مالحق ــة اجملرم ــن أم ــرًا أساس ــيًا
العدال ــة ،تب ّي ــن ّ
217
لتحقي ــق العدال ــة ع ــن معاناته ــم .وق ــد طالب ــت األكرثي ــة الس ــاحقة م ــن
املســـتجيبني بنســـبة  %91باملســـاءلة مـــن خـــال املالحقـــة اجلنائيـــة
واحملاكمـــات ،وعـــارض اجلميـــع تقريبـــً العفـــو عـــن اجلرائـــم الدوليـــة
اخلط ــرة الت ــي ارتكبه ــا املس ــؤولون يف مواق ــع الس ــلطة 218.كم ــا أولي ــت
أهميـــة كـــرى جلـــر الضـــرر ،مبـــا يشـــمله مـــن تعويـــض وتوفـــر دعـــم
نفســـي ومـــادي للمجتمعـــات املتأثـــرة 219.وقـــد ع ّبـــر املســـتجيبون عـــن
دعـــم منخفـــض لتحقيـــق العدالـــة عـــن اجلرائـــم الدوليـــة اخلطـــرة مـــن
ٍ
خ ــال اآللي ــات احمللي ــة والت ــي اعتربه ــا العدي ــد م ــن املش ــاركني (وخاص ــة
220
النس ــاء واألقلي ــات) غ ــر ش ــمولية.
 215راجع القسم  3من هذا التقرير.
 216ساره كريتا“ ،بلدة ليبية حتسب حساب ما ارتكب فيها من فظائع وما
ينتظرها من مستقبل غري معروف” ،اإلنساين اجلديد ،متوفر عرب الرابط:
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/2/17/
.Libyan-town-reckons-with-past-horrors-uncertain-future
 217أجريت هذه الدراسة يف الفرتة ما بني أكتوبر وديسمرب  2020مع ممثلني،
أغلبهم من الضحايا ،من  28حملة يف  25منطقة خمتلفة يف ليبيا .وأضيف
متعمقة مع قادة حمليني ،وممثلني جملموعات
إليها  35مقابلة تفصيلية
ّ
الضحايا ،وأعضاء يف اجملتمع املدين ،وأكادمييني ،وحمامني ومناصرين
لوجهات سياسية خمتلفة ،يعملون على املستوى الوطني والشعبي يف
احملالت واجملتمعات احمللية التي شملتها ع ّينة البحث ،إضافةً إىل أفراد
من اجلاليات الليبية باخلارج.
 218مسح وجهات النظر حول العدالة ،حمامون من أجل العدالة يف ليبيا.
 219املرجع نفسه.
 220املرجع نفسه .فقط  7%من املستجيبني أعلنوا أنهم يثقون باآلليات
احمللية.
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املســـتمرة ومعهـــا ضعـــف مؤسســـات الدولـــة
وإذ تعيـــق الصراعـــات
ّ
وانهي ــار نظ ــام العدال ــة اجلنائي ــة إمكاني ــة الوص ــول إىل العدال ــة يف ليبي ــا،
فقـــد أصبـــح للجهـــات الدوليـــة دور متزايـــد يف حتقيـــق املســـاءلة عـــن
أن العدالـــة ،والعدالـــة
اجلرائـــم املرتكبـــة يف ليبيـــا .وممـــا ال
ّ
شـــك فيـــه ّ
اجلنائيـــة حتديـــدًا ،كانـــت مـــن اخلصائـــص الهامـــة للـــرد الـــدويل علـــى
األزمـــة الليبيـــة يف العـــام  ،2011عندمـــا حشـــد جملـــس األمـــن التابـــع
ل ــأمم املتح ــدة زخم ــً غ ــر مس ــبوق إلحال ــة احلال ــة يف ليبي ــا إىل احملكم ــة
اجلنائي ــة الدولي ــة .ولك ــن ،مل ت ــؤد اجله ــود الدولي ــة املتتابع ــة واملبذول ــة
لتحقيــق املســاءلة حتــى اآلن إىل تقــدمي اجلنــاة إىل العدالــة أو تقــدمي اجلــر
ً
أن القـــوى الفاعلـــة علـــى املســـتوى
للضحايـــا.
عـــاوة علـــى ذلـــك ،يبـــدو ّ
221
ال ــدويل ق ــد ابتع ــدت يف تركيزه ــا ع ــن العدال ــة واملس ــاءلة .ومل يكتس ــب
مرتكبـــو االنتهـــاكات اجلســـيمة حلقـــوق اإلنســـان واجلرائـــم الدوليـــة
اخلط ــرة مزي ــدًا م ــن اجل ــرأة نتيج ــة م ــا حظ ــوا ب ــه م ــن رعاي ــة دولي ــة ،ال
بـــل باتـــوا يتمتعـــون أيضـــً باحلصانـــة .يف املقابـــل ،تشـــعر اجملتمعـــات
املتأث ــرة أك ــر فأك ــر بأنه ــا مرتوك ــة ،وتختلجه ــا مش ــاعر اخليب ــة واإلحب ــاط
واليـــأس والقنـــوط 222.يف تعبـــر عـــن اإلحبـــاط املتزايـــد إزاء االســـتجابة
الدوليـــة للحالـــة يف ليبيـــا ،قـــال ممثـــل حكومـــي حملّـــي يف ترهونـــة:
“أتوجــه للمجتمــع الــدويل بقــويل :يف العــام  ،2011عملتــم أثنــاء الثــورة؛
أيــن أنتــم اليــوم مــن اجلرائــم املرتكبــة يف ليبيــا؟ إذا كان هنــاك مــن
ويهتــم بالتزاماتــه ،ال يجــوز أن يــرك
جمتمــع دويل يتســم باألخــاق
ّ
223
ليبيــا بعــد تفجريهــا .تراهــم يكتفــون اليــوم بالتفـ ّـرج”.

اإلفالت من العقاب داخل ليبيا
يف داخـــل ليبيـــا ،يفتقـــر الضحايـــا لســـبل انتصـــاف حمليـــة مالئمـــة يف
ـت يعجــز فيــه نظــام العدالــة اجلنائيــة عــن إخضــاع مرتكبــي االنتهــاكات
وقـ ٍ
للمس ــاءلة .فاإلط ــار القان ــوين الليب ــي تش ــوبه فج ــوات ك ــرى فيم ــا يتعل ــق
باح ــرام املعاي ــر الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان والقان ــون اجلنائ ــي وال ــدويل.
إم ــا
ذل ــك ّ
أن اجلرائ ــم م ــن قبي ــل التعذي ــب واالختف ــاء القس ــري واالس ــتعباد ّ
وإم ــا أت ــت تعريفاته ــا
معرف ـ ًـة يف القوان ــن الليبي ــة عل ــى اإلط ــاق ّ
ليس ــت ّ

 221فيكتور ييسكني وميكزيسالف ب .بودوزينسكي“ ،نهوض وسقوط
احملكمة اجلنائية الدولية يف ليبيا وسياسة اإلنفاذ الدويل بالوكالة” ،اجمللة
الدولية للعدالة االنتقالية ،اجمللّد  ،10العدد  18 ،2فرباير  ،2016متوفر عرب
الرابطRise and Fall of the ICC in Libya and the Politics of International :
| Surrogate Enforcership | International Journal of Transitional Justice
).Oxford Academic (oup.com
 222يف سياق مشاركتهم يف مائدة مستديرة مغلقة حول املساءلة يف
ليبيا نظمتها حمامون من أجل العدالة يف ليبيا يف يونيو  ،2021سلّط العديد
من ممثلي منظمات اجملتمع املدين يف ليبيا الضوء على مشاعر اإلحباط
واالستياء يف صفوف الضحايا.
 223مقابلة أجرتها حمامون من أجل العدالة يف ليبيا يف ديسمرب .2020
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غـــر متســـقة مـــع القانـــون الـــدويل واملعايـــر الدوليـــة 224.كمـــا تعتـــر
الضمانـــات اإلجرائيـــة وضمانـــات احملاكمـــة العادلـــة غـــر كافيـــة علـــى
اإلط ــاق .فعل ــى س ــبيل املث ــال ،ميك ــن االستش ــهاد اثن ــاء احملاكم ــات
باملعلومـــات املنتزعـــة عـــن طريـــق التعذيـــب ،يف خمالفـــة واضحـــة
للمعايـــر الدوليـــة 225.كمـــا يطـــرح اإلطـــار القانـــوين الـــذي يرعـــى نظـــام
ثغـــرات إضافيـــة مبـــا فيهـــا الغمـــوض يف تطبيقـــه
العدالـــة االنتقاليـــة
ٍ
عل ــى اجله ــات غ ــر التابع ــة للدول ــة والف ــرة الالحق ــة لع ــام  ،2011والعج ــز
ع ــن إدراج اجلرائ ــم مبوج ــب القان ــون ال ــدويل عل ــى نح ـ ٍـو مالئ ــم يف القوان ــن
ـص جمموع ــة م ــن القوان ــن الت ــي أق ـ ّـرت من ــذ الع ــام 2012
احمللي ــة 226.وتن ـ ّ
عل ــى عف ــو ش ــامل ع ــن اجلرائ ــم الدولي ــة اخلط ــرة ،يف خمالف ــة للقان ــون
227
ال ــدويل ،م ــن أج ــل تيس ــر العملي ــة االنتقالي ــة عل ــى م ــا يب ــدو.
كم ــا يعت ــر اإلط ــار املؤسس ــاتي يف ليبي ــا عاج ــزًا ه ــو اآلخ ــر ع ــن إخض ــاع
أدت الصراع ــات عل ــى م ــدى
اجلن ــاة للمحاس ــبة وتوف ــر اجل ــر للضحاي ــا .إذ ّ
عقـــد مـــن الزمـــن إىل انهيـــار نظـــام العدالـــة اجلنائيـــة يف ليبيـــا .والعديـــد
أن متك ــن
م ــن احملاك ــم اجلنائي ــة غ ــر فاعل ــة نتيج ــة انع ــدام األم ــن ،كم ــا ّ
اجلماع ــات املســلّحة وامليليش ــيات ق ــد أنت ــج ترهيب ــً دائم ــً واعت ــداءات
بحـــق العاملـــن يف الســـلك القضائـــي 228.وتواجـــه بعـــض اجملتمعـــات
ـات
واجلماع ــات احملي ــة عوائ ــق أك ــر يف وصوله ــا إىل العدال ــة مقارن ـ ًـة بفئ ـ ٍ
أن الفئ ــات األك ــر حرمان ــً ه ــي النس ــاء ،والنازح ــن
أخ ــرى ،م ــع اإلش ــارة إىل ّ
229
وبعــض األقليــات اإلثنيــة .وعلــى حـ ّـد مــا أشــارت امــرأة ليبيــة يف حديثهــا
إىل حمام ــون م ــن أج ــل العدال ــة يف ليبي ــا كج ــزء م ــن الدراس ــة« ،الفوض ــى
واالفـــراء يقلّـــان مـــن إمكانيـــة الوصـــول إىل العدالـــة ،وعندمـــا تكـــون
230
الضحي ــة ام ــرأة فاخلط ــر ي ــزداد».
 224اللجنة الدولية للحقوقيني“ ،املساءلة عن اجلرائم اخلطرية مبوجب
القانون الدويل يف ليبيا :تقييم لنظام العدالة اجلنائية” ،يوليو  ،2019متوفر
عرب الرابطhttps://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/07/Libya- :
Accountability-serious-crimes-Publications-Reports-Thematic.reports-2019-ARA.pdf
 225املرجع نفسه ،ص.87-88 .
متعمق حول إطار العدالة االنتقالية يف ليبيا ،أنظر :اللجنة الدولية
 226لتحليل
ّ
“ليكف اإلفالت من العقاب بعد اليوم خارطة طريق لتعزيز العدالة
للحقوقيني،
ّ
االنتقالية يف ليبيا” ،يوليو  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www.icj.org/wp- :
content/uploads/2020/07/ Libya-Transitional-justice-Publications Reports-thematic-report-2020-ARA.pdf؛ وعزة ماغور وصالح املرغني،
“العدالة االنتقالية يف ليبيا :تطوراتها حتدياتها والطريق للمضي قدمًا” ،نقابة
احملامني األمريكية ،فرباير .2021
أقره اجمللس
 227على سبيل املثال ،القانون رقم  38لسنة  ،2012الذي ّ
عما استلزمته الثورة من “ تصرفات
الوطني االنتقايل ّ
نص على أنّه ال عقاب ّ
عسكرية أو أمنية أو مدنية قام بها الثوار بهدف إجناح الثورة أو حمايتها».
 228اللجنة الدولية للحقوقيني ،املرجع نفسه.
مسح أجرته حمامون من أجل العدالة يف
 229ع ّبر  80%من املستجيبني يف
ٍ
ليبيا لضجايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف الفرتة ما بني يناير وأبريل  2021أنّهم
جمموعات وأخرى .راجع :حمامون من
يرون تفاوتًا يف الوصول إىل العدالة بني
ٍ
أجل العدالة يف ليبيا“ ،سلسلة أصوات الضحايا :ملتقى احلوار السياسي
الليبي” 28 ،يوليو  ،2021ص ،10 .متوفر عرب الرابطhttps://uploads-ssl.webflow. :
_com/5a0d8805f2f99e00014b1414/610160939366c3f633e4ee6c
Victims%E2%80%99%20Voices_The%20Libyan%20Political%20
Dialogue%20Forum_AR%20FINAL.pdf
 230مقابلة أجرتها حمامون من أجل العدالة يف ليبيا كجزء من مسح
وجهات النظر حول العدالة.

ـإن احملاكمــات القليلــة التــي ُعقــدت منــذ العــام  ،2011ألفــراد
ويف الواقــع ،فـ ّ
متهمـــن بارتـــكاب انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان قـــد اتســـمت مبخالفتهـــا
للمعايـــر الدوليـــة للمحاكمـــة العادلـــة 231.يف شـــرق ليبيـــا ،بـــات للقضـــاء
طابـــع عســـكري مـــن خـــال اللجـــوء إىل احملاكـــم العســـكرية حملاكمـــة
املدنيـــن ،يف جتـــاوز للمعايـــر الدوليـــة 232.ويف الفـــرة مـــا بـــن العامـــن
وســـجن
 2018و ،2020أنزلـــت عقوبـــة املـــوت يف أكـــر مـــن  20شـــخصًا ُ
بقـــرارات مـــن احملاكـــم العســـكرية يف الشـــرق وســـط أعمـــال
املئـــات
ٍ
233
تعس ــفية وتعذي ــب وغي ــاب كام ــل لضمان ــات احملاكم ــة العادل ــة.
احتج ــاز ّ
يف املقابـــل ،عملـــت بعـــض اجلهـــود الدوليـــة علـــى تعزيـــز املســـاءلة
ً
ـتهدفة املؤسس ــات الليبي ــة ع ــن طري ــق التع ــاون
احمللي ــة يف ليبي ــا مس ـ
ال ــدويل ،غالب ــً م ــن خ ــال قن ــوات تابع ــة ل ــأمم املتح ــدة ،مب ــا يف ذل ــك ع ــر
234
بعثــة األمم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا وبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي.
وقــد شــملت تلــك اجلهــود عــم مؤسســات ســيادة القانــون وبنــاء قــدرات
أجهـــزة الشـــرطة واملؤسســـات القضائيـــة وغريهـــا مـــن مؤسســـات
بنـــاء علـــى مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان
العدالـــة اجلنائيـــة ،مبـــا يف ذلـــك
ً
واملعايــر الدوليــة 235.كمــا اســتفادت الســلطات الليبيــة أيضــً مــن جهــود
تعزيــز نظــم العدالــة اجلنائيــة واإلصــاح يف املنطقــة األوســع نطاقــً قــام
به ــا مكت ــب األمم املتح ــدة املعن ــي باخمل ـ ّـدرات واجلرمي ــة 236.كم ــا تع ــاون
مكت ــب األمم املتح ــدة املعن ــي باخمل ــدرات واجلرمي ــة أيض ــً م ــع االحت ــاد
األوروبـــي علـــى سلســـلة مـــن املبـــادرات اإلقليميـــة الراميـــة إىل تعزيـــز
قـــدرات الســـلطات يف جمـــال تفكيـــك الشـــبكات اإلجراميـــة املنخرطـــة
يف التهري ــب واإلجت ــار ضم ــن إط ــار الصن ــدوق األوروب ــي االئتم ــاين للط ــوارئ
237
أي درج ــة تعتم ــد
م ــن أج ــل أفريقي ــا .ولك ــن ،يبق ــى م ــن غ ــر الواض ــح إىل ّ
وجه ــات نظ ــر الضحاي ــا ومب ــادئ حق ــوق اإلنس ــان فعلي ــً يف س ــياق ه ــذه
اجلهـــود .ففـــي دراســـة بحثيـــة تعـــود للعـــام  2017اســـتندت إىل طلـــب
 231اللجنة الدولية للحقوقيني ،املرجع نفسه.
 232اجلمعية العامة لألمم املتحدة“ ،تقرير املقرر اخلاص املعني باستقالل
القضاة واحملامني” ،وثيقة رقم  7 ،A/68/285أغسطس  ،2013متوفر عرب
الرابطhttps://undocs.org/pdf?symbol=en/A/68/285:
 233منظمة العفو الدولية“ ،ليبيا :احملاكم العسكرية تصدر أحكامًا على مئات
املدنيني يف حماكمات صورية يشوبها التعذيب” 26 ،أبريل  ،2021متوفر
عرب الرابطhttps://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/04/libya- :
military-courts-sentence-hundreds-of-civilians-in-sham-torture/ tainted-trials-2
 234ميكن االطالع على قائمة مشاريع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بليبيا
عرب الرابط التايلhttps://www.ly.undp.org/content/libya/en/home/ :
projects.html
 235راجع مث ًال الربنامج املشرتك بني بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا وبرنامج
األمم املتحدة اإلمنائي بشأن أعمال الشرطة وحفظ األمن ،والذي متّ تنفيذه يف
بتمويل من الواليات املتحدة ،وأملانيا ،وهولندا وإيطاليا:
الفرتة بني  2017و2020
ٍ
https://www.ly.undp.org/content/libya/en/home/projects/UNSMILUNDP-Policing-and-Security-Joint-Programme.html
 236مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية“ ،الربنامج اإلقليمي
للدول العربية ( ”)2016-2021متوفر عرب الرابطhttps://www.unodc.org/ :
documents/middleeastandnorthafrica//Regional-Programme-doc/
Regional_Programme_for_the_Arab_States_2016-2021.pdf
 237مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية“ ،تفكيك شبكات
تهريب املجرمني واإلجتار بالبشر يف شمال أفريقيا” ،متوفر عرب الرابط:
https://www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/en/projectprofiles/ EUTF/index.html

ترسيخ اإلفالت من العقاب :عشر سنوات من املشاركة الدولية يف ليبيا

27

أن مـــواد التدريـــب املســـتخدمة يف
الوصـــول إىل املعلومـــات ،تبـــن ّ
يقدمه ــا االحت ــاد األوروب ــي إىل خف ــر الس ــواحل الليب ــي ،مل
التدريب ــات الت ــي ّ
تخص ــص س ــوى ش ــريحة ب ــاور بوين ــت واح ــدة فق ــط (تع ــادل م ــا نس ــبته
ّ
238
 %0،5مـــن حمتـــوى التدريـــب) ملواضيـــع متعلّقـــة بحقـــوق اإلنســـان.
ولكـــي تصبـــح املســـاءلة هـــي العـــرف يف ليبيـــا املســـتقبلية ،مـــن
املهـــم أن تعمـــد اجلهـــات الدوليـــة إىل تطويـــر آليـــات فعالـــة للمســـاءلة
ويتضمـــن
يف ليبيـــا تتمحـــور حـــول الضحايـــا وحتـــرم حقـــوق اإلنســـان.
ّ
ذلـــك املســـاعدة يف تعزيـــز نظـــام العدالـــة اجلنائيـــة احمللّـــي ودعـــم
نحـــو يكفـــل املســـاءلة واحلقيقـــة
عمليـــات العدالـــة االنتقاليـــة علـــى
ٍ
واجل ــر للضحاي ــا .ويف غي ــاب إط ــار قان ــوين مالئ ــم ،وس ــلطات فاعل ــة إلنف ــاذ
القوان ــن والقض ــاء ،س ــيبقى اجلن ــاة يس ــرحون وميرح ــون ب ــا رقي ــب فيم ــا
يفتقــر الضحايــا لفرصــة الوصــول إىل اجلــر واالنتصــاف .وعلــى حـ ّـد مــا ع ّبــر
املدافعـــون الليبيـــون عـــن حقـــوق اإلنســـان:
«فقــد الناجــون والضحايــا ّ
كل ثقــة يف احملاكــم احملليــة – لقــد
239
أصابهــم اليــأس».
«أشــعر بالعــار والعجــز يوميــا ألننــي حقوقــي وال ميكننــي حتقيــق
العدالــة ألمــي وأشــقائي [الذيــن وقعــوا ضحايــا انتهــاكات حقــوق
240
اإلنســان]».

اإلفالت من العقاب خارج ليبيا
فيمـــا مـــن الضـــروري أن يســـتمر املعنيـــون علـــى املســـتوى الـــدويل يف
أن
بـــذل اجلهـــود لتعزيـــز آليـــات املســـاءلة داخـــل ليبيـــا ،مـــن املؤكـــد ّ
ـل ب ــن
التحدي ــات املعق ــدة الت ــي تواج ــه نظ ــام العدال ــة يف ليبي ــا ل ــن تُح ـ ّ
ليلـــةٍ وضحاهـــا .وبالتـــايل ،للـــدول األجنبيـــة والهيئـــات الدوليـــة دور فاعـــل
وأساســـي يف حتقيـــق العدالـــة للضحايـــا.
ق ــام الكث ــر م ــن الفاعل ــن عل ــى املس ــتوى ال ــدويل ،مب ــن فيه ــم الق ّيم ــون
عل ــى آلي ــات التحقي ــق الدولي ــة ،وم ــن ه ــذه اآللي ــات بعث ــة األمم املتح ــدة
ً
إضافـــة
للدعـــم يف ليبيـــا ،وفريـــق خـــراء األمم املتحـــدة املعنـــي بليبيـــا،
إىل املنظمـــات املدنيـــة احملليـــة والدوليـــة ،بتوثيـــق انتهـــاكات جســـيمة
حلق ــوق اإلنس ــان وجرائ ــم دولي ــة خط ــرة يف ليبي ــا .يف العش ــر س ــنوات
املاضي ــة ،ش ــكّ ل جمل ــس حق ــوق اإلنس ــان التاب ــع ل ــأمم املتح ــدة ث ــاث
آلليـــات للتحقيـــق كلّفهـــا بتوثيـــق انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان يف مراحـــل

أن تدريبات
 238منظمة الوصول إىل املعلومات أكسس إنفو“ ،وثائق تكشف ّ
االحتاد األوروبي خلفر السواحل الليبي بالكاد تتطرق إىل حماية حقوق اإلنسان”،
 30نوفمرب  ،2017متوفر عرب الرابطhttps://www.access-info.org/2017- :
11-30/disclosure-of-documents-used-by-eu-in-trainings-to-libyancoast-guard-show-negligible-focus-on-protection-of-human-rights/
 239مدافع عن حقوق اإلنسان مشارك يف مائدة مستديرة مغلقة حول
املساءلة عقدتها حمامون من أجل العدالة يف ليبيا يف يونيو ,2021
 240مقابلة أجرتها حمامون من أجل العدالة يف ليبيا يف الفرتة بني أكتوبر
 2020ويناير .2021
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خمتلف ــة م ــن الن ــزاع 241.وكان آخره ــا البعث ــة الدولي ــة املس ــتقلة لتقص ــي
ـات
احلقائ ــق يف ليبي ــا والت ــي تأسس ــت يف  22يوني ــو  242.2020وبع ــد تأجي ـ ٍ
عل ــى خلفي ــة قي ــود امليزاني ــة وجائح ــة كوفي ــد ،19-باش ــرت البعث ــة الدولي ــة
املســـتقلة
لتقصـــي احلقائـــق يف ليبيـــا عملهـــا يف أبريـــل  ،2021بعـــد
ّ
أن كُ لّفـــت بتوثيـــق وحفـــظ أدلـــة انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان والقانـــون
الـــدويل اإلنســـاين منـــذ العـــام  ،2016بهـــدف ضمـــان إخضـــاع مرتكبيهـــا
243
قدمـــت البعثـــة تقريرهـــا إىل
للمســـاءلة .ويف األول مـــن أكتوبـــر ّ ،2021
جمل ــس حق ــوق اإلنس ــان ،مش ـ ً
ـرة إىل احلاج ــة إىل مزي ــدٍ م ــن الوق ــت وإىل
م ــوارد إضافي ــة 244.ويف  8أكتوب ــر ،ص ـ ّـوت جمل ــس حق ــوق اإلنس ــان لصال ــح
أن
جتديـــد واليـــة البعثـــة لفـــرة إضافيـــة مـــن تســـعة أشـــهر 245،ورغـــم ّ
أن الف ــرة م ــع ذل ــك حت ـ ّـد م ــن ق ــدرات التحقي ــق
الق ــرار غ ــر مس ــبوق ،إ ّال ّ
أن توثيـــق
يف حتديـــد املســـؤولية الفرديـــة ومســـؤولية الدولـــة .ال
ّ
شـــك ّ
ـكل كب ــر يف حتقي ــق املس ــاءلة والكش ــف
ه ــذه االنته ــاكات يس ــهم بش ـ ٍ
أن ه ــذه املعلوم ــات مل
ع ــن احلقيق ــة لفائ ــدة اجملتمع ــات املتأث ــرة .إ ّال ّ
تس ــتخدم بع ــد بفعالي ــة كأدل ــة لتق ــدمي مرتكب ــي اجلرائ ــم للعدال ــة.
إن الزخـــم الـــدويل الـــذي شـــكّ ل دفعـــً وراء إحالـــة جملـــس األمـــن التابـــع
ّ
ل ــأمم املتح ــدة احلال ــة يف ليبي ــا إىل احملكم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة يف الع ــام
ً
ً
ِ
تـــؤت ثمارهـــا
نـــادرة لتحقيـــق املســـاءلة ،ولكنّهـــا مل
فرصـــة
 2011م ّثـــل
بع ــد .وإن كان ــت مباش ــرة التحقيق ــات ق ــد ج ــرت يف البداي ــة بس ــرعة غ ــر
تقدمهـــا ســـرعان مـــا تراجـــع .ففـــي عشـــر ســـنوات،
مســـبوقة ،إ ّال ّ
أن ّ
أص ــدرت احملكم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة أوام ــر قب ــض بح ــق خمس ــة أف ــراد،
246
ـم إحالت ــه للمحكم ــة.
فس ــحب أم ــر
إ ّال ّ
ُ
أن أي ــً م ــن ه ــؤالء مل يعتق ــل أو تت ـ ّ
معمـــر القـــذايف بعـــد موتـــه ،واتخـــذت احملكمـــة
بحـــق
الصـــادر
القبـــض
ّ
قــرار بعــدم مقبوليــة الدعــوى ضـ ّـد عبــد اهلل السنوســي ،الرئيــس الســابق

تضم جلنة التحقيق الدولية حول ليبيا ،والتي عملت يف الفرتة بني
 241وهي
ّ
فرباير  2011ومارس 2012؛ وبعثة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق
اإلنسان لتقصي احلقائق يف ليبيا (واملعروفة أيضًا ببعثة تقصي احلقائق
بالتنسيق مع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا) ،والتي عملت يف الفرتة
بني مارس  2015ومارس 2016؛ والبعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق
يف ليبيا والتي تأسست يف  22يونيو .2020
 242جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة“ ،قائمة جلان التحقيق
وبعثات تقصي احلقائق والتحقيقات الصادرة بها تكليفات من األمم
املتحدة» متوفرة عرب الرابطhttps://www.ohchr.org/AR/HRBodies/ :
.HRC/ Pages/COIs.aspx
 243جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة“ ،البعثة الدولية املستقلة
لتقصي احلقائق يف ليبيا” ،متوفرة عرب الرابطhttps://www.ohchr.org/EN/ :
.HRBodies/HRC/FFM_Libya/Pages/Index.aspx
 244وثيقة رقم  1 ،A/HRC/48/83أكتوبر .2021
تتجدد يف العادة ً
مرة يف السنة.
أن الوالية
 245كان القرار غري مسبوق مبا ّ
ّ
ميكن االطالع على القرار املذكور يف املرجع اآلتي :جملس حقوق اإلنسان
التابع لألمم املتحدة“ ،قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  11تشرين
األول/أكتوبر  ،”2021وثيقة رقم  13 ،A/HRC/RES/48/25أكتوبر  ،2021متوفر
عرب الرابط. https://undocs.org/ar/A/hrc/RES/48/25 :
 246احملكمة اجلنائية الدولية“ ،احلالة يف ليبيا”[ ،مت االطالع على املرجع يف
 30يوليو ]2021ـ متوفر عرب الرابط.https://www.icc-cpi.int/libya :

ترسيخ اإلفالت من العقاب :عشر سنوات من املشاركة الدولية يف ليبيا

لالســـتخبارات يف عهـــد القـــذايف يف العـــام  247.2013ومل تقـــم مصـــر
بتســـليم 248رئيـــس جهـــاز األمـــن الداخلـــي بالنظـــام الســـابق ،التهامـــي
خالـــد ،واملطلـــوب مـــن احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة الشـــتباهه بارتـــكاب
249
جرائــم حــرب وجرائــم ضـ ّـد اإلنســانية .وتــويف يف مصــر يف فربايــر .2021
ـات ثنائي ــة م ــع حف ــر بالضغ ــط
ومل تنج ــح احلكوم ــات الت ــي عق ــدت اجتماع ـ ٍ
علي ــه لك ــي يس ـلّم للمحكم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة الضاب ــط حمم ــود الورفل ــي
التابــع لقواتــه والصــادرة الئحــة اتهــام بحقــه مــن قبــل احملكمــة اجلنائيــة
251
ً
وثانيـــة يف العـــام  250.2018يف واقـــع األمـــر ،أشـــادت
يف العـــام ،2017
السيد عبد اهلل
 247احملكمة اجلنائية الدولية“ ،حكم بشأن استئناف
ّ
السنوسي لقرار الغرفة التمهيدية األوىل يف  11أكتوبر  2013حتت عنوان “قرار
ضد عبداهلل السنوسي” ،وثيقة رقم ICC-OI/II-
بشأن مقبولية الدعوى ّ
 24 ،OI/IIOA6يوليو  ،2014متوفر عرب الرابطhttps://www.icc-cpi.int/ :
.CourtRecords/CR2014_06755.PDF
الفار الليبي التهامي
تسليم
يف
راغبة
 248صفاء احلاراثي“ ،مصدر :مصر غري
ّ
إىل احملكمة اجلنائية الدولية” ،ليبيا أوبزرفر 26 ،أبريل  ،2017متوفر عرب الرابط:
https://www.libyaobserver.ly/news/source-egypt-not-willing-hand.over-libyan-fugitive-al-tuhami-icc
 249عربي “ ،21وفاة التهامي خالد ،أحد أبرز األذرع األمنية لنظام القذايف14”،
فرباير  ،2021متوفر عرب الرابط .https://bit.ly/3b6zFff :وما زالت القضية أمام
احملكمة اجلنائية الدولية مفتوحة حتى يناير  2022ألن مكتب املدعي العام
يقوم بالتحقق من حادثة وفاة املشتبه به.
 250احملكمة اجلنائية الدولية ،قضية الورفلي” ،وثيقة رقم ICC-01/11-
 ،01/17متوفرة عرب الرابط.https://www.icc-cpi.int/libya/al-werfalli :
 251السفارة األمريكية يف ليبيا“ ،أمر احملكمة اجلنائية الدولية بالقبض على
الضابط حممود الورفلي يف ليبيا :بيان مشرتك حلكومات فرنسا ،واململكة
املتحدة والواليات املتحدة” 18 ،أغسطس  ،2017متوفر عرب الرابطhttps:// :
ly.usembassy.gov/icc-arrest-warrant-major-mahmoud-al-werfalli-libyajoint-statement-governments-france-united-kingdom-united-states/

فرنس ــا والوالي ــات املتح ــدة واململك ــة املتح ــدة بقي ــام الق ــوات املس ـلّحة
العربي ــة الليبي ــة بفت ــح حتقي ــق م ــع الورفل ــي ع ــوض املطالب ــة بتس ــليمه
ـر ً
رة نظ ــرًا إىل
إىل اله ــاي .ومم ــا ال ش ـ ّ
ـك في ــه ّ
أن ه ــذه اإلش ــادة ليس ــت م ـ ّ
ـجل الس ــلطات يف حج ــب اجلن ــاة ع ــن املس ــاءلة فحس ــب ،ب ــل إنّه ــا
سـ ّ
تق ـ ّـوض أيض ــً س ــلطة احملكم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة .وبالفع ــل ،فق ــد متّ ــت
ـت
ترقي ــة الورفل ــي يف صف ــوف اجلي ــش الوطن ــي الليب ــي 252.وزُع ــم يف وق ـ ٍ
الح ــق أ ّن ــه قُ ت ــل يف بنغ ــازي يف م ــارس  253.2021ويف وق ــت صياغ ــة ه ــذا
التقريـــر ،يكـــون لـــدى احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة منـــذ العـــام  2011أمـــر
قب ــض واح ــد غ ــر منفّ ــذ يف ليبي ــا ض ـ ّـد س ــيف اإلس ــام الق ــذايف.
وميك ــن تق ــدمي تفس ــر جزئ ــي له ــذا الب ــطء يف التق ـ ّـدم لكون ــه يع ــزى إىل
عـــدد مـــن التحديـــات ،مبـــا يف ذلـــك فشـــل الـــدول يف دعـــم احملكمـــة
والتعــاون معهــا مــن أجــل تنفيــذ أوامــر القبــض املذكــورة ،وعلــى حـ ّـد مــا
أش ــر إلي ــه م ــرارًا م ــن قب ــل املدعي ــة العام ــة الس ــابقة للمحكم ــة ،يع ــزى

 252عني الشرق األوسط (ميدل إيست آي)“ ،حفرت يرقي املشتبه به بارتكاب
جرائم حرب املطلوب من احملكمة اجلنائية الدولية” 9 ،يوليو  ،2019متوفر عرب
الرابطhttps://www.middleeasteye.net/news/libyas-haftar-promotes- :
.accused-war-criminal-wanted-international-court
 253سي أن أن العربية“ ،ليبيا :مقتل حممود الورفلي أبرز ضباط القوات
اخلاصة واملطلوب من احملكمة اجلنائية الدولية” 24 ،مارس  ،2021متوفر
عرب الرابطhttps://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/03/25/ :
وما
.libya-mahmoud-al-werfalli-killed-international-criminal-court
زالت القضية أمام احملكمة اجلنائية الدولية مفتوحة حتى يناير  2022ألن
مكتب املدعي العام يقوم بالتحقق من حادثة وفاة املشتبه به.
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أن زيـــادة الدعـــم
الســـبب أيضـــً إىل قيـــود متعلّقـــة باملـــوارد 254.وال
ّ
شـــك ّ
امل ــايل والدبلوماس ــي والتقن ــي إىل احملكم ــة م ــن قب ــل ال ــدول األعض ــاء
شــرط أساســي ملعاجلــة هــذه التحديــات .يف الوقــت نفســه ،ويف غيــاب
بي ــان واض ــح م ــن احملكم ــة ،يبق ــى م ــن غ ــر املفه ــوم م ــا ال ــذي مينعه ــا
مــن أداء دور أبــرز يف ليبيــا ،رغــم واليتهــا الواســعة ووجــود معلومــات ذات
255
ـتمرة يف ليبي ــا.
مصداقي ــة ح ــول اجلرائ ــم الدولي ــة اخلط ــرة املس ـ ّ
التقـــدم يف التحقيقـــات التـــي جتريهـــا احملكمـــة اجلنائيـــة
ويؤ ّثـــر عـــدم
ّ
شـــك علـــى الضحايـــا متســـ ّببًا لهـــم باإلحبـــاط نظـــرًا إىل
الدوليـــة بـــدون
ّ
أن مرتكبـــي اجلرائـــم اخلطـــرة يتمتعـــون باحلصانـــة رغـــم اختصـــاص
ّ
256
احملكمـــة يف ليبيـــا .وباإلضافـــة إىل التحديـــات العامـــة التـــي تواجههـــا
أن احملكمـــة مل تنجـــح أيضـــً يف التواصـــل
بالنســـبة إىل الضحايـــا ،يبـــدو ّ
بشـــكل فعـــال وإشـــراكهم يف ســـياق احلالـــة يف ليبيـــا علـــى
معهـــم
ٍ
وج ــه التحدي ــد 257.وبالفع ــل ،فق ــد أعل ــن  %90م ــن املس ــتجيبني للمس ــح
ال ــذي قادت ــه حمام ــون م ــن أج ــل العدال ــة يف ليبي ــا لوجه ــات النظ ــر ح ــول
258
الضحاي ــا أنّه ــم غ ــر مطلع ــن عل ــى عم ــل احملكم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة.
وبالت ــايل ،فباإلضاف ــة إىل احلاج ــة أم ــام ال ــدول إىل تعزي ــز دعمه ــا للمحكم ــة
اجلنائي ــة الدولي ــة عل ــى ش ــكل التع ــاون والتموي ــل ،ال ب ـ ّـد أيض ــً م ــن إج ــراء
حتس ــينات يف جه ــود التواص ــل والتوعي ــة الت ــي تق ــوم به ــا احملكم ــة لك ــي
ت ــؤدي دورًا أك ــر صل ــة يف ليبي ــا.
بعي ــدًا ع ــن احملكم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة ،م ــن املمك ــن حتقي ــق املس ــاءلة
عــن اجلرائــم املرتكبــة يف ليبيــا مــن خــال مســار حمتمــل آخــر يتمثــل يف
الوالي ــة القضائي ــة العاملي ــة أو خ ــارج أراض ــي الدول ــة ،بحي ــث تت ــاح الفرص ــة
ملالحقـــة اجلرائـــم الدوليـــة املرتكبـــة يف ليبيـــا يف احملاكـــم الوطنيـــة
التابع ــة ل ــدول ثالث ــة .وفيم ــا ق ــام ع ــدد م ــن ال ــدول األوروبي ــة باس ــتخدام

 254راجع مث ًال تقارير املعلومات الدورية من مكتب املدعي العام للمحكمة
اجلنائية الدولية إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،من قبيل :احملكمة
اجلنائية الدولية“ ،بيان املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية إىل جملس
ً
عمال بالقرار رقم 1970
األمن التابع لألمم املتحدة بشأن احلالة يف ليبيا،
( 17 ،”)2011مايو  ،2021متوفر عرب الرابطhttps://www.icc-cpi.int/Pages/ :
.item.aspx?name=210517-otp-statement-unsc-libya
 255يجري مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية التحقيقات منذ
عشر سنوات ،ويف املعلومات التي قدمتها إىل جملس األمن ،أشارت
املدعية العامة السابقة للمحكمة مرارًا على وجود معلومات موثوق فيها
وأدلة على ارتكاب جرائم دولية خطرية ومنوعة يف ليبيا .كما أقام مكتب
املدعي العام مذكرة تفاهم مع ليبيا للدعم املتبادل يف جمال التحقيقات
واملالحقات ،إضافةً إىل اسرتاتيجية تعاون لتبادل األدلة واملعلومات مع
الدول الثالثة .راجع :احملكمة اجلنائية الدولية 17 ،مايو .2021
 256حمامون من أجل العدالة يف ليبيا“ ،سلسلة أصوات الضحايا:
املشاركة يف احملكمة اجلنائية الدولية“ ،ديسمرب  ،2021متوفر عرب الرابط:
_61dc329e57d2f3ece63eecb4_Victims Voices_Participation_ICC
).EN.pdf (webflow.com
 257املرجع نفسه .أنظر أيضًا :الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان“ ،والية
احملكمة اجلنائية الدولية حيال الضحايا :خيبات وخماوف واخليارات لسبل
املضي قدمًا” ،يونيو  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www. fidh.org/IMG/ :
ّ
.pdf/cpiang752.pdf
 258مسح وجهات النظر حول العدالة الذي قامت به حمامون من أجل
العدالة يف ليبيا.
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قوانينـــه اخلاصـــة ووحداتـــه التابعـــة ألجهـــزة الشـــرطة واملالحقـــة
واملتخصص ــة بالنظ ــر يف جرائ ــم احل ــرب ،م ــن أج ــل مالحق ــة
القضائي ــة
ّ
259
اجلرائـــم املرتكبـــة يف ســـوريا ويف بلـــدان أخـــرى ،توجـــد حـــاالت قليلـــة
مماثلـــة للجرائـــم املرتكبـــة يف ليبيـــا .وتشـــمل هـــذه احلـــاالت مالحقـــة
مواطن ــن أفارق ــة م ــن جن ــوب الصح ــراء يف إيطالي ــا لالش ــتباه بارتكابه ــم
جرائ ــم ض ـ ّـد املهاجري ــن 260.ع ـ ً
ـاوة عل ــى ذل ــك ،متّ تق ــدمي ش ــكويني م ــن
261
متخصصــة.
قبــل الضحايــا ضـ ّـد خليفــة حفــر يف فرنســا أمــام وحــدات
ّ
ويواج ــه حف ــر أيض ــً ث ــاث دع ــاوى مدني ــة يف الوالي ــات املتح ــدة يطال ــب
فيهـــا املشـــتكون تعويضـــً عـــن قتـــل أفـــراد عائلتهـــم وتعذيبهـــم أثنـــاء
262
العمليـــات العســـكرية التـــي قادهـــا يف شـــرق ليبيـــا.
ً
أن الفــرص مــن أجــل
دول ثالثــة حمـ
وإن كانــت نتائــج التقاضــي يف ٍ
ـدودة إ ّال ّ
حتقي ــق العدال ــة موج ــودة .فاملش ــتبه بارتكابه ــم جرائ ــم دولي ــة خط ــرة
يف ليبي ــا يس ــافرون إىل اخل ــارج ،م ــا يتي ــح الفرص ــة أم ــام التحقي ــق معه ــم
أن أح ــد ق ــادة ميليش ــيا الكاني ــات
واعتقاله ــم .فعل ــى س ــبيل املث ــال ،زُع ــم ّ
يتلق ــى الرعاي ــة الطبي ــة يف أملاني ــا من ــذ الع ــام  263.2017كم ــا يقي ــم العدي ــد
مـــن الضحايـــا والشـــهود يف بلـــدان ثالثـــة أيضـــً وإقامتهـــم يف تلـــك
ال ــدول تتي ــح إقام ــة الدع ــاوى م ــن خ ــال جم ــع الش ــهادات م ــن الضحاي ــا
264
والش ــهود .فأم ــام ال ــدول الت ــزام مبحاس ــبة مرتكب ــي اجلرائ ــم الدولي ــة،
وال ينبغي تضييع تلك الفرص.
 259راجع مث ًال :احملاكمات الدولية (ترايل إنرتناشونال)“ ،االستعراض السنوي
للوالية القضائية العاملية  ،”2021متوفر عرب الرابطhttps://reliefweb.int/ :
_sites/reliefweb.int/files/resources/Trial%20International_UJAR
مير بأوروبا”14 ،
 ، DIGITAL.pdfورمي صالحي“ ،طريق العدالة لسوريا ّ
يوليو  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www.mei.edu/publications/road- :
justice-syria-goes-through-europe
 260على سبيل املثال ،يف العام  ،2017أدانت حمكمة يف ميالنو مواطنًا
صوماليًا وحكمت عليه بالسجن مدى احلياة بعد أن ترأس خميمًا للمهاجرين
يف بني وليد وأقدم على اختطاف األشخاص بغرض ابتزازهم ،إضافةً إىل القتل
والعنف اجلنسي .يف العام  ،2020أصدرت حمكمة ميسينا حكمًا بالسجن
متورطني بتعذيب واختطاف املهاجرين يف الزاوية.
 20عامًا بحق ثالثة أفراد
ّ
للمزيد من املعلومات ،أنظرhttps://trialinternational.org/resources/ :
universal-jurisdiction-database/?keywords=&country=1570&topic=&r
esource_type=Trial+Watch&body=&orderBy=date&submitted=1
 261احملاكمات الدولية (ترايل إنرتناشونال)“ ،خليفة حفرت” [متّ حتديثها يف
 15يونيو  ،]2020متوفر عرب الرابطhttps://trialinternational.org/latest- :
post/khalifa-haftar/
ضد خليفة حفرت يف دعوى
بشكوى
تتقدمان
“عائلتان
 262جيهان عبد اهلل،
ّ
أمريكية” ،اجلزيرة 26 ،فرباير  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www.aljazeera. :
com/news/2020/2/26/two-families-file-complaint-against-khalifaأن
 .haftar-in-us-lawsuitيف يوليو  ،2021حكم
ٍ
قاض يف حمكمة حملية ّ
حفرت ال ميكنه املطالبة بحصانته كرئيس دولة كما يدعي حماموه ،ما سمح
بالتقدم يف الدعاوى ،راجع :ماثيو بركات“ ،حفرت ال ميكنه املطالبة باحلصانة
ّ
من الدعاوى املدنية كما حكم أحد القضاة” ،أخبار ياهو (ياهو نيوز) 1 ،يوليو
 ،2021متوفر عرب الرابطhttps://news.yahoo.com/judge-libyas-hifter- :
.cannot-claim-161805560.html
 263عبد القادر أسد“ ،قائد ميليشيا الكانيات الليبي يتلقى الرعاية الطبية
يف أملانيا” ،ليبيا أوبزرفر 10 ،سبتمرب  ،2020متوفر عرب الرابطhttps:// :
www.libyaobserver.ly/news/libyan-al-kani-militia-senior-leader-hasreceived-medical-treatment-germany
 264جلنة القانون الدويل“ ،االلتزام بالتسليم أو املالحقة” ،متوفر عرب الرابط:
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/reports/7_6_2014.pdf
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وإن كان ــت اإلج ــراءات خ ــارج األراض ــي الليبي ــة أو مبوج ــب الوالي ــة القضائي ــة
ً
قليـــا مـــن مرتكبـــي اجلرائـــم الدوليـــة يف
العامليـــة ستســـتهدف عـــددًا
تقدم ــً قوي ــً لصال ــح املس ــاءلة وجتع ــل م ــن الع ــامل
ليبي ــا ،إ ّال أنّه ــا متث ــل ّ
ً
خطـــوة
التطـــورات أن مت ّثـــل
لهـــذه
ميكـــن
كمـــا
مكانـــً أصغـــر للجنـــاة.
ّ
مرحب ــً به ــا بالنس ــبة إىل الضحاي ــا ،عل ــى ح ـ ّـد م ــا أش ــار إلي ــه مداف ــع ع ــن
حق ــوق اإلنس ــان م ــن تاورغ ــاء:
“مل يلــق أحــد عقابــه حتــى اليــومّ .إن غيــاب املســاءلة يعنــي غيــاب
احلقــوق ،وأنــا أتخـ ّـوف لكــون العديــد مــن الضحايــا قــد فقــدوا األمــل
يف حتقــق املســاءلة الفعليــة عــن اجلرائــم التــي وقعــوا ضحيتهــا.
ً
مســؤوال كبــرًا يف جهــاز أمنــي أو يف
فعندمــا يحاســب الشــخص
265
ميليشــيا مسـ ّـلحة ،فـ ّ
ـإن ذلــك يعنــي الكثــر للضحايــا”.
م ــع ذل ــك ،ولك ــي تك ــون جه ــود املس ــاءلة اخلارجي ــة ذات مغ ــزى يف ليبي ــا،
مــن الضــروري إشــراك الضحايــا واجملتمعــات املتأثــرة علــى نحـ ٍـو أفضــل.
ـجل املس ــح ال ــذي أجرت ــه حمام ــون م ــن أج ــل العدال ــة يف ليبي ــا
وق ــد س ـ ّ
ـتوى متدني ــً م ــن الوع ــي والثق ــة
ح ــول وجه ــات النظ ــر حي ــال العدال ــة مس ـ ً
حي ــال آلي ــات املس ــاءلة اخلارجي ــة والدولي ــة 266.وتعك ــس ش ــكوك الضحاي ــا
انعـــدام الثقـــة يف التدخـــل الـــدويل يف الشـــؤون الليبيـــة ،انطالقـــً مـــن
وجه ــات نظ ــر الن ــاس حي ــال التدخّ ــل يف الع ــام  ،2011والت ــورط املس ــتمر
للـــدول األجنبيـــة يف الصـــراع .فعلـــى ســـبيل املثـــال ،قـــال املشـــاركون
يف املس ــح أنّه ــم ق ــد يثق ــون يف احملاكم ــات الت ــي ميك ــن أن تعق ــد يف
267
ال ــدول الت ــي مل يك ــن له ــا أي تدخ ــل سياس ــي أو عس ــكري يف ليبي ــا.
ً
بشـــكل أكـــر يف اآلليـــات احملليـــة ،فضـــل
معدومـــة
وملـــا كانـــت الثقـــة
ٍ
املس ــتجيبون عموم ــً نهج ــً خمتلط ــً ،م ــن قبي ــل احملاك ــم الليبي ــة الت ــي
ـدل ذلــك علــى إمكانيــة إقامــة حمكمــة خاصــة أو
ـم دويل 268.ويـ ّ
حتظــى بدعـ ٍ
هجينــة لــردم الهــوة التــي تعــاين منهــا ليبيــا يف جمــال حتقيــق املســاءلة.
عـ ً
ـاوة عل ــى ذل ــك ،ورغ ــم انع ــدام الثق ــة ،ي ــرى ع ــدد م ــن أف ــراد املنظم ــات
أن مبقــدور آليــات املســاءلة اخلارجيــة أن
املدنيــة واجملتمعــات املتأثــرة ّ
ت ــؤدي دورًا هام ــً يف اس ــتكمال عملي ــات املس ــاءلة احمللي ــة م ــن خ ــال
269
مالحق ــة اجلن ــاة األقوي ــاء الذي ــن يك ــون م ــن الصع ــب مقاضاته ــم حملي ــً.
كم ــا ميك ــن أن يك ــون آللي ــات حتقي ــق املس ــاءلة الدولي ــة واخلارجي ــة أث ــر
إيجابــي علــى املــدى الطويــل علــى الصعيــد احمللــي إذا هدفــت إىل تعزيــز
ق ــدرات النظ ــام احمل ّل ــي وحش ــد الضغ ــط للمباش ــرة بعملي ــات حتقي ــق
املس ــاءلة احمللي ــة.
 265مقابلة أجرتها حمامون من أجل العدالة يف ليبيا يف فرباير .2021
 266مسح وجهات النظر حول العدالة الذي قادته حمامون من أجل العدالة
يف ليبيا.
 267مسح وجهات النظر حول العدالة الذي قادته حمامون من أجل العدالة
يف ليبيا.
 268ع ّبر  50%من املستجيبني املشاركني يف مسح وجهات النظر حول
العدالة الذي قادته حمامون من أجل العدالة يف ليبيا أنهم يفضلون حتقق
العدالة عن اجلرائم الدولية اخلطرية السابقة واملستمرة يف ليبيا من خالل
وفضلوا ذلك على آليات دولية أخرى
حماكم ليبية حتظى بدعم اجملتمع الدويل.
ّ
مثل احملكمة اجلنائية الدولية والوالية القضائية العاملية .كما دعمت نسبة
كبرية منهم ( )66%احملاكمات التي تعقد حمليًا ،وفضل  55%منهم أن تتألّف
تبت يف اجلرائم املرتبطة باحلرب من قضاة ليبيني ودوليني.
احملاكم التي ّ
 269املرجع نفسه.

املساءلة عن طريق العقوبات الفردية الهادفة؟
ـط مس ــاءلة األف ــراد والدول ــة
ويف ظ ـ ّ
ـل غي ــاب أي تق ـ ّـدم ملح ــوظ عل ــى خ ـ ّ
ع ــن االنته ــاكات اجلس ــيمة حلق ــوق اإلنس ــان واجلرائ ــم الدولي ــة اخلط ــرة
ـإن العقوب ــات الفردي ــة كان ــت النتيج ــة الوحي ــدة الت ــي
املرتكب ــة يف ليبي ــا ،ف ـ ّ
واجههـــا بعـــض اجلنـــاة عـــن أعمالهـــم غـــر املشـــروعة .فقـــد عمـــد
االحت ــاد األوروب ــي كم ــا اململك ــة املتح ــدة والوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة
عل ــى اس ــتخدام العقوب ــات الهادف ــة ض ـ ّـد األف ــراد األجان ــب املتورط ــن يف
ارت ــكاب االنته ــاكات اجلس ــيمة حلق ــوق اإلنس ــان فأص ــدروا عقوب ــات ض ـ ّـد
بع ــض جمرم ــي حق ــوق اإلنس ــان يف ليبي ــا ،مث ــل قائدي ــن أساس ــيني م ــن
قـــادة ميليشـــيا الكانيـــات وأفـــرادٍ متورطـــن يف اإلجتـــار بالبشـــر وجرائـــم
270
ض ـ ّـد املهاجري ــن والالجئ ــن.
نس ــجًا عل ــى املن ــوال نفس ــه ،أص ــدرت جلن ــة العقوب ــات مبجل ــس األم ــن
املكونـــة مـــن  15عضـــوًا مـــن جملـــس األمـــن التابـــع لـــأمم
حـــول ليبيـــا،
ّ
ـرارات بتجمي ــد األص ــول وحظ ــر
املتح ــدة واملدعوم ــة بفري ــق اخل ــراء ،ق ـ
ٍ
الســـفر بحـــق أفـــراد مشـــتبه بارتكابهـــم انتهـــاكات جســـيمة حلقـــوق
اإلنس ــان وجت ــاوزات أخ ــرى للقان ــون ال ــدويل 271.ويك ّل ــف فري ــق اخل ــراء بجم ــع
املعلوم ــات وإص ــدار التوصي ــات إىل جلن ــة العقوب ــات الت ــي تتخ ــذ الق ــرارات
بشـــأن إصـــدار العقوبـــات باإلجمـــاع 272.وميكـــن أن تصـــدر العقوبـــات
الهادف ــة ض ـ ّـد األف ــراد أو الش ــركات وفق ــً جملموع ــة م ــن املعاي ــر مب ــا
يف ذل ــك انته ــاكات حق ــوق اإلنس ــان والقان ــون ال ــدويل اإلنس ــاين وانته ــاكات
حظــر توريــد األســلحة والتصديــر غــر املشــروع للنفــط أو االســتيالء علــى
273
أم ــوال الدول ــة.

 270قائمات العقوبات متوفرة عرب الروابط التالية على التوايلhttps://www. :
(اململكة
gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/
املتحدة)؛
( consolidated-list-of-sanctions_enاالحتاد األوروبي)؛ https://home.
treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designatednationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
(الواليات املتحدة األمريكية).
تأسست اللجنة تبعًا للقرار  )2011( 1970لإلشراف على العقوبات
ّ 271
املفروضة من جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،مبا يف ذلك حظر
توريد األسلحة ،وجتميد األصول ،ومنذ العام “ ،2014التدابري فيما يتعلق
مبحاوالت التصدير غري املشروع للنفط” .راجع :جملس األمن التابع لألمم
املتحدة“ ،جلنة العقوبات -ليبيا” ،متوفر عرب الرابطhttps://www.un.org/ :
securitycouncil/ar/sanctions/1970
 272راجع :جملس األمن التابع لألمم املتحدة“ ،جلنة العقوبات -ليبيا” ،متوفر
عرب الرابط ،https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1970 :و
جملس األمن التابع لألمم املتحدة“ ،فريق اخلرباء -عمله وواليته” ،متوفر عرب
الرابطhttps://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2374/panel- :
of-experts/work-mandate
 273تتوفر القائمة الكاملة من املعايري هنا :جملس األمن التابع لألمم املتحدة،
“جلنة جملس األمن املنشأة تبعًا للقرار  )2011( 1970بشأن ليبيا” متوفرة عرب
الرابطhttps://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970#work%20 :
.and%20mandate
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منــذ العــام  ،2011أدرجــت جلنــة العقوبــات  29اســمًا ( 27فــردًا ومؤسســتني)
عل ــى قائم ــة العقوب ــات 274.وتش ــمل أف ــرادًا م ــن نظ ــام الق ــذايف؛ خمس ــة
ليبي ــن وإريرتي ــان لتورطهم ــا يف االنته ــاكات اجلس ــيمة حلق ــوق اإلنس ــان
املرتبط ــة باإلجت ــار بالبش ــر؛ وقائ ــدي ميليش ــيا هم ــا ص ــاح ب ــادي وإبراهي ــم
275
ضـــد اســـتقرار ليبيـــا وتقويـــض قـــرار سياســـي.
اجلضـــران لعملهمـــا
ّ
وبالرغـــم مـــن تصاعـــد حـــدة العنـــف يف ســـياق هجـــوم حفـــر علـــى
ـم هائ ــل م ــن األدل ــة قدمه ــا فري ــق اخل ــراء
طرابل ــس ع ــام  ،2019وتوف ــر ك ـ ّ
يف تقاريـــره األخـــرة ،مل يضـــف إال اســـم واحـــد جديـــد منـــذ العـــام 2018
أن قائمـــة األفـــراد واملؤسســـات التـــي
وحتـــى نوفمـــر  276.2021صحيـــح ّ
بحده ــم ليس ــت
أوص ــى فري ــق اخل ــراء جلن ــة العقوب ــات بإص ــدار عقوب ـ ٍ
ـات ّ
ً
ً
جمموعـــة مـــن األفـــراد الذيـــن حددهـــم
أن
علنيـــة ،إ ّال أنّـــه مـــن الواضـــح ّ
أن تقري ــر فري ــق اخل ــراء الص ــادر يف
فري ــق اخل ــراء مل يعاقب ــوا بع ــد مب ــا ّ
مـــارس  2021يطلـــب إىل جلنـــة العقوبـــات النظـــر ســـريعًا يف املعلومـــات
ـكل منفص ــل من ــذ الع ــام
املقدم ــة إليه ــا م ــن قب ــل فري ــق اخل ــراء بش ـ ٍ
277
 2018بش ــأن كيان ــات وأف ــراد يس ــتوفون معاي ــر التس ــمية.
وق ــد متّ ــت اإلش ــارة إىل غي ــاب التواف ــق ب ــن أعض ــاء جلن ــة العقوب ــات م ــن
قبـــل رئيســـها الســـابق ســـفري أملانيـــا غونـــر ســـاوتر .ففـــي بيانـــه إىل
جمل ــس األم ــن التاب ــع ل ــأمم املتح ــدة يف ديس ــمرب  ،2020اش ــتكى م ــن
ك ــون اللجن ــة مل تك ــن عل ــى ق ــدر مس ــؤوليتها يف جم ــال صن ــع الق ــرارات
مطالب ــً مبزي ــد م ــن الش ــفافية واالتس ــاق 278.باإلضاف ــة إىل ذل ــك ،يتض ــح
ع ــدم االتس ــاق ال ــذي تتس ــم ب ــه جلن ــة العقوب ــات بالنظ ــر إىل قائم ــة األف ــراد
أن العديـــد مـــن األفـــراد الذيـــن يبـــدو أنهـــم
املدرجـــة أســـماؤهم ،مبـــا ّ
يس ــتوفون املعاي ــر مل ُت ــدرج أس ــماؤهم .عل ــى س ــبيل املث ــال ،يق ـ ّـوض
هج ــوم حف ــر عل ــى طرابل ــس ع ــام  2019حتم ــً العملي ــة السياس ــية ل ــأمم
املتح ــدة واس ــتقرار ليبي ــا ،وم ــع ذل ــك مل ترتت ــب علي ــه أي عقوب ــات .كذل ــك
األم ــر ،فق ــد ش ــاركت ميليش ــيا الكاني ــات يف بع ــض االعت ــداءات الت ــي أدت
ـمي ب ــادي واجلض ــران عل ــى قائم ــة العقوب ــات 279،و ُيزع ــم أنّه ــا
إىل إدراج اس ـ ْ

ضد األفراد واملؤسسات متوفرة عرب
 274القائمة الكاملة من العقوبات
ّ
الرابطhttps://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials/ :
.summaries
 275املرجع نفسه.
 276املرجع نفسه.
 277جملس األمن التابع لألمم املتحدة“ ،التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعني
ً
عمال بالقرار  ،”)2011( 1973وثيقة رقم  8 ،S/2021/229مارس
بليبيا واملنشأ
 ،2021متوفرة عرب الرابطhttps://www.ecoi.net/en/file/local/2047327/ :
S_2021_229_E.pdf
 278البعثة الدائمة جلمهورية أملانيا االحتادية إىل األمم املتحدة“ ،بيان
للسفري غونرت ساوتر كرئيس للجنة العقوبات ليبيا يف املعلومات املقدمة
باملؤمترات عرب الفيديو إىل جملس األمن من قبل األجهزة الفرعية”16 ،
ديسمرب  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://new-york-un.diplo.de/un-en/ :
.news-corner/-/2429840
 279على سبيل املثال ،يف أغسطس  ،2018قادت ميليشيا الكانيات،
أن
واملعروفة أيضًا باللواء السابع هجومًا على ميليشيات طرابلس .وأفيد ّ
لواء الصمود ،بقيادة صالح بادي ،شارك يف الهجوم نفسه .راجع :ماتفيس،
أن هذا الهجوم هو أحد األسباب األساسية إلدراج
املرجع نفسه .ويذكر ّ
اسم بادي على قائمة العقوبات .راجع :جملس األمن التابع لألمم املتحدة،
“صالح بادي” ،متوفر عرب الرابطhttps://www.un.org/securitycouncil/ :
.sanctions/1970/materials/summaries/individual/salah-badi
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مس ــؤولة ع ــن ارت ــكاب جرائ ــم خط ــرة يف ترهون ــة 280.يف ه ــذا الس ــياق،
يفســر إدراج ب ــادي واجلض ــران بواق ــع أنهم ــا فق ــدا الدع ــم داخ ــل
ميك ــن أن ّ
281
ليبيــا وخارجهــا عندمــا متّ إدراج اســمهما علــى قائمــة العقوبــات .ولكــن
ـدل
عل ــى العك ــس ،فق ــد اس ــتفادت الكاني ــات م ــن احلماي ــة األجنبي ــة ،كم ــا ي ـ ّ
علــى ذلــك الفيتــو الروســي املزعــوم علــى اقــراح جتميــد األصــول وحظــر
282
الس ــفر عل ــى ميليش ــيا الكاني ــات يف نوفم ــر .2020
موحــدة
أن جلنــة العقوبــات مل تنجــح يف تطبيــق العقوبــات بصــورةٍ
يبــدو إذًا ّ
ّ
أدى ذلــك إىل إفقــاد نظــام
علــى مــن يحظــون برعايــة القــوى األجنبيــة .وقــد ّ
العقوب ــات مصداقيت ــه وبع ــث برس ــالةٍ خاطئ ــة متام ــً ،مفاده ــا أ ّن ــه ميك ــن
283
ألي كان أن يفل ــت ب ــأي فعل ــة يف ليبي ــا طامل ــا أ ّن ــه ال يتك ّب ــد أي خس ــارة.
ومــن شــأن هــذا التناقــض أن يــؤدي إىل نتائــج عكســية وإىل حوافــز إضافيــة
تدفــع بالفصائــل احملليــة ألن تســعى وراء الرعايــة واحلمايــة الدوليــة.
باإلضاف ــة إىل ذل ــك ،عندم ــا تُف ــرض العقوب ــات بطريق ــة انتقائي ــة وم ــن دون
أن تســـتكمل بتدابـــر لتحقيـــق املســـاءلة وســـبل االنتصـــاف ،ميكـــن أن
تعس ــفية وغ ــر كافي ــة عل ــى املس ــتوى احملل ــي،
ينظ ــر إليه ــا عل ــى أنّه ــا ّ
وبتعب ــر أح ــد الناش ــطني الش ــباب م ــن طرابل ــس:
«الضغــط الــدويل منحــاز ،وقــد ّأدى يف الواقــع إىل حظــر الســفر
وجتميــد أصــول [اجلنــاة الليبيــن] ولكنــه ال يكفــي لتقــدمي مرتكبــي
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االنتهــاكات إىل العدالــة».
وبالت ــايل ،عندم ــا تس ــتخدم العقوب ــات مبع ــزل ع ــن التداب ــر األخ ــرى فه ــي
شـــكل مـــن أشـــكال اجلـــر أو االنتصـــاف وال تعالـــج
ال متنـــح الضحايـــا أي
ٍ
مطالبهـــم باملســـاءلة عـــن االنتهـــاكات اجلســـيمة حلقـــوق اإلنســـان
واجلرائــم الدوليــة اخلطــرة .كمــا ميكــن لقــرارات حظــر الســفر أن تتدخــل
ً
مثـــا مـــن فـــرص اعتقـــال
حتـــد
بجهـــود املســـاءلة مبـــا أنّهـــا ميكـــن أن
ّ
املشـــتبه بهـــم الذيـــن قـــد يســـافرون خـــارج البـــاد بغـــرض مالحقتهـــم
احملتملـــة يف البلـــدان التـــي قصدوهـــا أو علـــى مســـتوى احملكمـــة
عـــادل
نحـــو
اجلنائيـــة الدوليـــة .وعليـــه ،ال يجـــوز تطبيـــق العقوبـــات علـــى
ٍ
ٍ
وشـــفّ اف ومبـــا يتســـق مـــع معايـــر حقـــوق اإلنســـان ومراعـــاة األصـــول
القانونيــة فحســب ،بــل يجــب أيضــً أن تتــم بالتنســيق مــع آليــات املســاءلة
األخـــرى ،كأداة تســـهم يف املســـاءلة القضائيـــة وإنصـــاف الضحايـــا.

 280أنظر“ :متكني امليليشيات واجلماعات املسلّحة” يف القسم  3من هذا
التقرير.
 281بودكاست  :12“ ،Libya Mattersمتثيلية العقوبات مع وولفرام
التشري” 2 ،أكتوبر  ،2019متوفرة عرب الرابطhttps://www.buzzsprout. :
com/450046/1793947-12-the-sanctions-charade-with-wolfram.lacher  
 282ميشيل نيكولز“ ،روسيا توقف إدراج األمم املتحدة لقائد ميليشيا ليبي
على الالئحة السوداء” ،رويرتز 21 ،نوفمرب  ،2020متوفر عرب الرابطhttps:// :
www.reuters.com/article/us-libya-security-un-idUSKBN28101P
 283بودكاست .2019 ،12 ،Libya Matters
 284مسح وجهات النظر حول العدالة الذي قادته حمامون من أجل العدالة
يف ليبيا.

ترسيخ اإلفالت من العقاب :عشر سنوات من املشاركة الدولية يف ليبيا

إخضاع اجلهات اخلارجية للمساءلة
ق ــد تك ــون اجله ــات اخلارجي ــة املش ــاركة يف نزاع ــات ليبي ــا ه ــي نفس ــها
مســـؤولة عـــن انتهـــاكات القانـــون الـــدويل يف ليبيـــا 285.وعلـــى غـــرار
نظرائه ــم الليبي ــن ،يتمت ــع اجلن ــاة املش ــتبه بارتكابه ــم ه ــذه االنته ــاكات
إن االعتبـــارات
بقـــدرة أكـــر علـــى اإلفـــات مـــن العقـــاب .ففـــي الواقـــعّ ،
اجليوسياســـية نفســـها التـــي تســـمح للجهـــات الليبيـــة باإلفـــات مـــن
العق ــاب ميكنه ــا أن تعي ــق اجله ــود الهادف ــة إىل إخض ــاع البل ــدان الثالث ــة
للمســـاءلة.
ويف هـــذا الســـياق ،مل ترتتـــب علـــى اجلهـــات التـــي خرقـــت حظـــر توريـــد
األس ــلحة ،واملوثق ــة أفعاله ــا م ــن قب ــل فري ــق اخل ــراء رغ ــم احمل ــاوالت
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املبلـــغ عنهـــا ملنـــع إصـــدار تقاريـــره 286،ســـوى عواقـــب ضئيلـــة جـــدًا.
ورغ ــم توفّ ــر أد ّل ــة وافي ــة تظه ــر اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة كأح ــد أب ــرز
ال ــدول الت ــي انتهك ــت حظ ــر توري ــد األس ــلحة 288،مل تص ــدر جلن ــة العقوب ــات
أي جـــزاءات بحـــق مســـؤولني إماراتيـــن أو شـــركات إماراتيـــة .وينطبـــق
األم ــر نفس ــه عل ــى األس ــلحة واملس ــاعدات العس ــكرية الت ــي قدم ــت إىل
حكومــة الوفــاق الوطنــي مــن قبــل قطــر وتركيــا 289.ونســجًا علــى املنــوال
نفس ــه ،ورغ ــم وج ــود أنظم ــة عقوب ــات وطني ــة لديه ــا ،مل تص ــدر الوالي ــات
املتح ــدة ومثله ــا فرنس ــا واململك ــة املتح ــدة أي عقوب ــات ض ـ ّـد منتهك ــي
حظـــر توريـــد األســـلحة الذيـــن غالبـــً مـــا تربطهـــا بهـــم عالقـــات وطيـــدة
أن العقوبــات األمريكيــة علــى األفــراد والشــركات
أمنيــة واقتصادية290.غــر ّ
ـتثناء،
املرتبط ــة مبجموع ــة فاغ ــر عل ــى أنش ــطتها يف ليبي ــا تش ــكّ ل اس ـ ً
عل ــى ض ــوء خصوم ــة الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة الطويل ــة امل ــدى م ــع
ً
خطـــوة
أن هـــذه العقوبـــات ميكـــن أن مت ّثـــل
روســـيا 291.وإن كان صحيحـــً ّ
إيجابيـــة باجتـــاه معاجلـــة أنشـــطة املرتزقـــة يف ليبيـــا ،إ ّال أنّهـــا تعكـــس
أيضـــً الديناميكيـــات اجليوسياســـية.

 285راجع األمثلة الواردة يف القسم  3من هذا التقرير.
 286عبد القادر أسد“ ،روسيا والصني متنعان إصدار تقرير األمم املتحدة الذي
يسمي خمالفي حظر توريد األسلحة يف ليبيا” ،ليبيا أوبزرفر 27 ،سبتمرب ،2020
متوفر عرب الرابطhttps://www.libyaobserver.ly/news/russia-china- :
block-un-report-naming-and-shaming-arms-embargo-violators-libya
 287وثيقة رقم .2019 ،S/2019/914
 288راجع مث ًال وثيقة رقم  ،2019 ،S/2019/914امللحق .28
 289راجع القسم  3من هذا التقرير
 290إيونا كريغ“ ،ال تتجاهلوا اإلمارات العربية املتحدة” 19 ،يناير  ،2021متوفر
عرب الرابطhttps://www.tortoisemedia.com/2021/01/19/iona-craig- :
.dont-ignore-the-uae/
 291صباح اليوم (دايلي صباح)« ،الواليات املتحدة تفرض عقوباتٍ على
جمموعة فاغرن الروسية لدورها يف ليبيا ،السودان» 16 ،يونيو ،2020
متوفر عرب الرابطhttps://www.dailysabah.com/politics/us-imposes- :
.sanctions-on-russias-wagner-group-over-role-in-libya-sudan/news
بعد العقوبات األمريكية  ،أصدر االحتاد األوروبي أيضًا عقوبات ضد جمموعة
فاغرن يف ديسمرب  2021.انظر :جملس االحتاد األوروبي“  ،االحتاد األوروبي
يفرض تدابري تقييدية ضد جمموعة فاغرن ” 13ديسمرب  2021 ،متاح على:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/12/13/
eu-imposes-restrictive-measures-against-the-wagner-group/

وإىل جانـــب عـــدم التزامهـــا بإجـــراءات جملـــس األمـــن التابـــع لـــأمم
املتح ــدة م ــن قبي ــل حظ ــر توري ــد األس ــلحة ،فق ــد متكن ــت ال ــدول األجنبي ــة
تورطه ــم املباش ــر
ومواطنوه ــا أيض ــً م ــن اإلف ــات م ــن املس ــؤولية ع ــن ّ
ومســـؤوليتهم يف ارتـــكاب اجلرائـــم الدوليـــة اخلطـــرة يف ليبيـــا .ويعـــود
ذل ــك إىل تدخّ ــل النات ــو يف الع ــام  2011وامتن ــاع ال ــدول األعض ــاء في ــه م ــن
اإلقـــرار باملســـؤولية عـــن اخلســـائر التـــي تســـببت بهـــا يف صفـــوف
املدني ــن ،م ــا ح ــرم الضحاي ــا م ــن أي انتص ــاف حت ــى الي ــوم 292.ويعي ــد أح ــد
األســاتذة مــن ســرت التعبــر عــن حاجــة اجملتمعــات املتأثــرة للمســاءلة
واالنتصـــاف فيقـــول:
احمللــي لغــارات عنيفــة ّ
ّ
شــنها حلــف الناتــو
تعــرض جمتمعــي
« ّ
جراءهــا منازلنــا وممتلكاتنــا .ولكــي تتحقــق العدالــة ،يجــب
ـرت
ود ّمـ
ُ
ّ
حتديــد هويــة مرتكبــي اجلرائم ضـ ّـد الليبيــن وإخضاعهم للمســاءلة
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ســواء كانــوا مــن اجلماعــات احملليــة أو الــدول األجنبيــة».
وتواص ــل قت ــل املدني ــن نتيج ــة العملي ــات العس ــكرية عل ــى م ـ ّـر الس ــنوات
العشـــر األخـــرة يف ليبيـــا ،ال ســـيما مـــن خـــال الغـــارات اجلويـــة ،التـــي
تق ــوم ال ــدول األجنبي ــة بتيس ــرها أو بشــنّها مباش ــرة 294.وغالب ــً م ــا مت ـ ّـر
ضده ــا أو تخض ــع للعب ــة معق ــدة
ه ــذه العملي ــات م ــن دون أي ش ــكاوى ّ
تلق ــي فيه ــا اجله ــات املعني ــة الل ــوم عل ــى بعضه ــا البع ــض ،مم ــا يتط ّل ــب
حتقيق ــات ش ــاملة وفعال ــة غالب ــً م ــا ال تنفّ ــذ إطالق ــً 295.وحت ــى يف احل ــاالت
ً
موجـــودة ،ميكـــن لالعتبـــارات اجليوسياســـية
التـــي تكـــون فيهـــا الوثائـــق
أن تعيـــق املســـاءلة .وقـــد توقـــف فريـــق اخلـــراء نفســـه عـــن تســـمية
اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة فيمـــا يتعلّـــق بتفجـــر مركـــز االحتجـــاز يف
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تورطه ــا.
تاج ــوراء يف يولي ــو  ،2019رغ ــم وج ــود أد ّل ــة تش ــر إىل ّ
وانس ــحب اإلف ــات م ــن املس ــؤولية أيض ــً عل ــى عملي ــة إع ــداد سياس ــات
احتـــواء الهجـــرة مـــن قبـــل االحتـــاد األوروبـــي والـــدول األعضـــاء فيـــه.
ضـــد إيطاليـــا،
يف العـــام  ،2012يف قضيـــة هرســـي جمعـــة وآخـــرون
ّ
أن إيطاليـــا مســـؤولة
اســـتنتجت احملكمـــة األوروبيـــة حلقـــوق اإلنســـان ّ
ع ــن عملي ــات االع ــادة غ ــر القانوني ــة للمهاجري ــن يف البح ــر عق ــب قي ــام
خفـــر الســـواحل الليبـــي باعـــراض املهاجريـــن وإعادتهـــم إىل طرابلـــس
 292أوليفر إميهوف“ ،عشر سنوات على الثورة الليبية والضحايا ما زالوا
ينتظرون حتقيق العدالة” ،احلروب اجلوية 18 ،مارس  ،2021متوفر عرب الرابط:
https://airwars.org/news-and-investigations/ten-years-after-libyan.revolution-victims-wait-for-justice/
 293مقابلة أجرتها حمامون من أجل العدالة يف ليبيا عن بعد يف الفرتة بني
أكتوبر وديسمرب .2020
 294راجع األمثلة الواردة يف القسم  3من هذا التقرير.
املسية ،وقابلية اإلنكار واملعلومات
 295وولفرام التشري“ ،الطائرات
ّ
املضللة” 3 ،مارس  ،2020متوفّ ر عرب الرابطhttps://warontherocks. :
ّ
com/2020/03/drones-deniability-and-disinformation-warfare-in.libya-and-the-new-international-disorder/
 296جاء يف تقرير فريق اخلرباء لسنة “ :2019يرى فريق اخلرباء من غري
حد بعيد أن تكون الغارة قد ُ
شنّت باستخدام الذخائر الدقيقة
ّ
املرجح إىل ّ
وتشعلها دولة عضو تعمل يف
التوجيه لي ًال بواسطة طائرة مقاتلة متلكها
ّ
دعم مباشر للقوات املوالية حلفرت .ويتحفظ فريق اخلرباء عن ذكر الدولة
العضو إىل حني توفّ ر أدلة مادية أو صور تزيد من مستويات الثقة ويستمر يف
التحقيق يف احليثيات ،”.وثيقة رقم  ،2019 ،S/2019/914امللحق  ،15الفقرة .16
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حيـــث يواجهـــون خطـــر انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان واملـــوت 297.وإن مل
أن الرتكي ــز عل ــى بن ــاء
يوق ــف ق ــرار احملكم ــة عملي ــات ص ـ ّـد املهاجري ــن إ ّال ّ
ق ــدرات خف ــر الس ــواحل الليب ــي ُوج ــه لضم ــان اع ــراض الن ــاس يف البح ــر
298
وإنزاله ــم يف ليبي ــا م ــن قب ــل جه ــات غ ــر أوروبي ــة.
ـكوك فيه ــا ،كم ــا
وتبن ــى ه ــذه املقارب ــة حتم ــً عل ــى أس ــس قانوني ــة مش ـ ٍ
299
ضـــد االحتـــاد األوروبـــي.
املتعـــددة
تـــدل علـــى ذلـــك جهـــود التقاضـــي
ّ
ّ
ّ
لتقصـــي احلقائـــق يف
املســـتقلة
الدوليـــة
البعثـــة
تقريـــر
اســـتنتج
وقـــد
ّ
ضـــد املهاجريـــن يف ليبيـــا قـــد
أن اجلرائـــم املرتكبـــة
ليبيـــا لعـــام ّ 2021
ّ
ـات إضافي ـ ًـة لتقيي ــم
ترق ــى إىل جرائ ــم ض ـ ّـد اإلنس ــانية ،وطال ــب بفت ــح حتقيق ـ ٍ
املس ــؤولية الت ــي ميك ــن أن ترت ّت ــب عل ــى ال ــدول الثالث ــة 300.وكان املق ـ ّـرر
اخل ــاص ل ــأمم املتح ــدة املعن ــي بالتعذي ــب وغ ــره م ــن ض ــروب املعامل ــة
أن اســراتيجية الهجــرة التــي ينتهجهــا
القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ّ
ــد
ـ
ض
ـم
ـ
واجلرائـ
ـب
ـ
التعذيـ
يف
ـؤ
ـ
تواطـ
إىل
االحتـــاد األوروبـــي ميكـــن أن ترقـــى
ّ
اإلنس ــانية 301.يف يناي ــر  ،2021اس ــتنتجت اللجن ــة املعني ــة بحق ــوق اإلنس ــان
أن إيطالي ــا مل حت ــرم واجبه ــا يف حماي ــة أرواح األش ــخاص الذي ــن تقطع ــت
ّ
به ــم الس ــبل يف البح ــر لتأخريه ــا مهم ــة إنق ــاذ لق ــارب مهاجري ــن غ ــرق
يف أكتوبـــر  2013بعـــد أن غـــادر ليبيـــا مـــا أودى بحيـــاة  200ضحيـــة 302.كمـــا
توصـــل القـــرار أيضـــً إىل أنّـــه متّ ـــت املباشـــرة باإلجـــراءات القضائيـــة يف
ّ
303
ـرر.
ـ
امل
ـر
ـ
غ
ـر
ـ
التأخ
ـن
ـ
ع
ـؤوليتهم
ـ
مبس
ـتبه
ـ
املش
ـاط
ـ
ب
الض
ـد
ـ
ض
ـا
ـ
إيطالي
ّ
ّ
ّ
يج ــب أن تضم ــن البل ــدان الثالث ــة املش ــاركة يف ليبي ــا التحقي ــق املس ــتقل
والشـــامل يف اجلرائـــم املشـــتبه بارتكابهـــا مـــن قبـــل مواطنيهـــا يف
ليبي ــا ،وتوف ــر االنتص ــاف املالئ ــم للضحاي ــا .ع ـ ً
ـاوة عل ــى ذل ــك ،يج ــب النظ ــر
“إن إعادة
صد املهاجرين مبدأ عدم اإلعادة القسريةّ :
 297انتهكت عمليات ّ
مهد ً
دة
حريته
أو
حياته
فيها
تكون
التي
األراضي
حدود
طالب اللجوء أو الالجئ إىل
ّ
أن ليبيا مل تعتمد أي آليات حماية لالجئني .يتوفر
أو يواجه خطر االضطهاد” مبا ّ
القرار الكامل للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان على الرابط التايلhttps:// :
}] .hudoc.echr.coe.int/spa#{%22itemid%22:[%22001-109231%22راجع
أيضًا :حمامون من أجل العدالة يف ليبيا وآخرون“ ،االحتاد األوروبي :حان الوقت
تيسر انتهاك الالجئني واملهاجرين
ملراجعة وإصالح سياسات التعاون التي ّ
يف ليبيا ”،بيان للمنظمات غري احلكومية 28 ،أبريل  ،2020متوفر عرب الرابط
https://www.libyanjustice.org/news/eu-time-to-review-and-remedycooperation-policies-facilitating-abuse-of-refugees-and-migrantsin-libya؛
 298حمامون من أجل العدالة يف ليبيا وآخرون“ ،االحتاد األوروبي :حان الوقت
تيسر انتهاك الالجئني واملهاجرين
ملراجعة وإصالح سياسات التعاون التي ّ
يف ليبيا ”،بيان للمنظمات غري احلكومية 28 ،أبريل  ،2020متوفر عرب الرابط
https://www.libyanjustice.org/news/eu-time-to-review-and-remedycooperation-policies-facilitating-abuse-of-refugees-and-migrantsin-libya؛
 299املرجع نفسه.
 300وثيقة رقم  1 ،A/HRC/48/83أكتوبر  ،2021ص.16-17 .
املقرر اخلاص املعني بالتعذيب وغريه
 301جملس حقوق اإلنسان“ ،تقرير
ّ
من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة” ،وثيقة رقم A/
 26 ،HRC/37/50فرباير 2018ـ متوفر عرب الرابطhttps://undocs.org/ar/A/ :
HRC/37/50
 302املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان« ،إيطاليا تعجز
عن إنقاذ أكرث من  200مهاجر ،وفق ما استنتجت اللجنة املعنية بحقوق
اإلنسان» 27 ،يناير  ،202متوفرة عرب الرابطhttps://www.ohchr.org/EN/ :
.NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26691&LangID=E
 303املرجع نفسه.
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يف إمكاني ــة تطبي ــق س ــبل املس ــاءلة اخلارجي ــة القابل ــة للتطبي ــق عل ــى
مرتكبـــي االنتهـــاكات يف ليبيـــا علـــى اجلرائـــم املرتكبـــة مـــن قبـــل غـــر
الليبيـــن أيضـــً ،أيـــً كانـــت جنســـيتهم وحالـــة بلدهـــم املنشـــأ بالنســـبة
إىل احملكمـــة 304.وقـــد أوضحـــت املدعيـــة الســـابقة للمحكمـــة اجلنائيـــة
الدولي ــة ،يف تقريره ــا إىل جمل ــس حق ــوق اإلنس ــان التاب ــع ل ــأمم املتح ــدة،
أن «اجلرائم الت ــي يرتكبه ــا املرتزق ــة واملقاتل ــون األجان ــب
يف ماي ــو ّ ،2021
عل ــى األراض ــي الليبي ــة ق ــد تدخ ــل يف اختص ــاص احملكم ــة ،بغ ــض النظ ــر
305
ع ــن جنس ــية األش ــخاص املتورط ــن».
ومــن اإللزامــي مــن الناحيــة القانونيــة إخضــاع اجلهــات األجنبيــة للمســاءلة
مبـــكان عظيـــم
عمـــا ترتكبـــه مـــن انتهـــاكات يف ليبيـــا ،ومـــن األهميـــة
ٍ
ّ
االبتع ــاد ع ــن العش ــر س ــنوات الت ــي س ــادت خالله ــا ثقاف ــة م ــن اإلف ــات
حـــد ســـواء
مـــن العقـــاب وســـمحت للجهـــات األجنبيـــة والوطنيـــة علـــى ّ
بالســـعي وراء أهـــداف شـــخصية وجتاهـــل القانـــون الـــدويل واملعايـــر
ً
عـــاوة علـــى ذلـــك ،يشـــر غيـــاب قنـــوات حتقيـــق املســـاءلة
الدوليـــة.
بـــن اجملتمعـــات املتأثـــرة داخـــل ليبيـــا واجلهـــات األجنبيـــة إىل فجـــوةٍ
أساســـيةٍ يف نظـــام دويل أثبـــت عـــدم قدرتـــه علـــى ضبـــط مـــا تقـــوم بـــه
ال ــدول األجنبي ــة الت ــي تنع ــم باإلف ــات الت ــام م ــن العق ــاب خ ــارج أراضيه ــا.
ـإن حتدي ــد مس ــؤولية البل ــدان الثالث ــة ع ــن اجلرائ ــم املرتكب ــة يف
وبالت ــايل ف ـ ّ
ملح ــة
ـة
ـ
إيجابي
ـ
برس
ـث
ـ
يبع
ـاءلة
ـ
مس
ـر
ـ
تداب
ـن
ـ
م
ـك
ـ
ذل
ـع
ـ
يتب
ليبي ــا وم ــا
ـالةٍ
ّ
إىل الضحايـــا الذيـــن انعدمـــت ثقتهـــم يف قـــدرة اجلهـــات الدوليـــة علـــى
ـكل إيجاب ــي يف بالده ــم .وعل ــى ح ـ ّـد م ــا أش ــار خب ــر يف
املش ــاركة بش ـ ٍ
العدالـــة اجلنائيـــة الدوليـــة:
«يبــدو ّأن هنــاك حتـ ّـول عــن مشــروع العدالــة واملســاءلة مــع إعــادة
ملحــة .ويجــب
ترتيــب الــدول ألولوياتهــا يف إدراج قضايــا أخــرى تراهــا ّ
تذكريهــا ّأن معاجلــة اجلرائــم الدوليــة مــن مســؤولية املجتمــع
الــدويل ليــس كهديــة أو معــروف بــل كالتــزام – ّ
وأن تبعــات اإلفــات
306
مــن العقــاب أعظــم مــن اإلفــات مــن العقــاب نفســه».

 304يشمل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية نتيجة إحالة جملس األمن
أي جرائم مبوجب نظام روما األساسي مرتكبة يف ليبيا
التابع لألمم املتحدة ّ
تنص الفقرة  6من القرار رقم  1970الذي أحال
ومرتبطة باحلالة يف عام ّ .2011
احلالة يف ليبيا إىل احملكمة اجلنائية الدولية على ما يلي - “ :يقرر أن الرعايا،
أو املسؤولني احلـاليني أو الـسابقني ،أو األفـراد القـادمني مـن دولة خارج
اجلماهريية العربية الليبية وليست طرفا يف نظام روما األساسـي للمحكمـة
اجلنائيـة الدوليــة ،يخــضعون للواليــة القــضائية احلــصرية لتلــك الدولــة
يف جميــع مــا ُيــزعم وقوعــه مــن تـصرفات أو أعمـال تقـصري ناجمـة عـن
العمليـات الـتي ينـشئها أو يـأذن بهـا جملـس األمـن يف اجلماهريية العربية
الليبية أو تكـون متـصلة بهـا ،مـا مل تتنـازل الدولـة صـراحة عـن تلـك الواليـة
القضائية احلصرية ».وذلك ال مينع احملكمة اجلنائية الدولية من التحقيق يف
يتحملوا مسؤولية
اجلرائم املرتكبة من قبل الرعايا األجانب الذين ميكن أن
ّ
اجلرائم الدولية يف ليبيا والناشئة عن العمليات غري املرتبطة بتدخّ ل الناتو.
 305احملكمة اجلنائية الدولية“ ،بيان املدعية العامة للمحكمة اجلنائية
الدولية إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن احلالة يف ليبيا ،عمال
بقرار املجلس  17 ،»)2011( 1970مايو  ،2021متوفر عرب الرابطhttps://www. :
icc-cpi.int// Pages/item.aspx?name=210517-otp-statement-unsc.libya&ln=Arabic
 306أحد املشاركني يف املائدة املستديرة حول املساءلة التي نظمتها
حمامون من أجل العدالة يف ليبيا.
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 .5ال عدالة وال سالم
أس ــهم العن ــف عل ــى م ـ ّـر العق ــد املاض ــي يف تعزي ــز اإلف ــات م ــن العق ــاب
والعكـــس صحيـــح ،فقـــد انخرطـــت الـــدول األجنبيـــة واملؤسســـات
ـل سياس ــي للصراع ــات
املتع ـ ّـددة األط ــراف يف جه ــودٍ رامي ــةٍ إىل إيج ــاد ح ـ ّ
أن ه ــذه
الدائ ــرة يف ليبي ــا وتوجي ــه الب ــاد نح ــو الس ــام والدميقراطي ــة .إ ّال ّ
اجله ــود ُطبع ــت بالتح ـ ّـول نفس ــه نح ــو النه ــج األح ــادي اجلان ــب واملنطل ــق
م ــن مصلح ــة ذاتي ــة ال ــذي اعتمدت ــه اجله ــات الفاعل ــة الدولي ــة يف ليبي ــا.
وبالنتيجـــةُ ،ه ّمشـــت املقاربـــات املتجـــذّ رة بالقانـــون الـــدويل واملعايـــر
الدوليـــة .ومل تنجـــح العمليـــات الالحقـــة باألخـــذ بعـــن االعتبـــار أصـــوات
بشـــكل مباشـــر يف النزاعـــات ،مبـــا يف
اجملتمعـــات احملليـــة املتأثـــرة
ٍ
ذلـــك املطالبـــات بالعدالـــة واملســـاءلة ،كمـــا أنهـــا مل تكفـــل حتقيـــق
الســـام املســـتدام.

النهج األحادي اجلانب ال يبني سالمًا دائمًا
ُوضــع أول اختبــار للجهــود الدوليــة للتســوية السياســية يف ليبيــا عــام 2015

م ــن خ ــال عملي ــة الصخ ــرات بقي ــادة األمم املتح ــدة والت ــي انبث ــق عنه ــا
االتف ــاق السياس ــي الليب ــي .يف ح ــن أن العدي ــد م ــن العوام ــل الداخلي ــة
واخلارجيـــة رمبـــا تكـــون قـــد ســـاهمت يف فشـــل االتفـــاق السياســـي
الليبـــي ،يبـــدو أن الســـعي وراء املصالـــح األحاديـــة اجلانـــب ســـواء ضـــد
العملي ــة الت ــي تقوده ــا األمم املتح ــدة او داخله ــا ق ــد لع ــب دو ًرا.

إن الدعــم اخلارجــي الــذي حظــي بــه حفــر ،ال ســيما مــن جانــب مصــر
أو ًالّ ،
ـل سياس ــي يف
واإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة ق ــد س ــمح ل ــه مبقاوم ــة ح ـ ّ
ـل معرفتــه أنــه ســينعم بالدعــم الدبلوماســي واملســاعدة العســكرية
ظـ ّ
307
أن الـــدول الغربيـــة
يف ّ
كل مناوراتـــه .وســـاهم يف ذلـــك جزئيـــً واقـــع ّ
الت ــي دعم ــت عملي ــة األمم املتح ــدة مل تتأك ــد م ــن إبق ــاء مناص ــري حف ــر
الدولي ــن حت ــت الس ــيطرة ،عل ــى ض ــوء االتفاق ــات التعاوني ــة االقتصادي ــة
أن التهديـــد بفـــرض األمم املتحـــدة
أو األمنيـــة الثنائيـــة 308.كمـــا زُعـــم ّ
ـل بالعملي ــة ق ــد واج ــه معارض ـ ًـة م ــن
للعقوب ــات عل ــى حف ــر يف ح ــال أخ ـ ّ
309
جان ــب روس ــيا وفرنس ــا عل ــى مس ــتوى جمل ــس األم ــن.
ثاني ــً ،إن ال ــدول الت ــي دعم ــت إط ــار عم ــل األمم املتح ــدة كان ــت تنطل ــق
مـــن هدفهـــا املدفـــوع مبصلحـــة ذاتيـــة واملتمثـــل يف حكومـــة ميكـــن
االع ــراف به ــا والعم ــل معه ــا م ــن أج ــل معاجل ــة أولوي ــات األم ــن الوطن ــي
وقـــت ممكـــن .بيـــد أن تنظيـــم الدولـــة اإلســـامية أخـــد يف
يف أقصـــر
ٍ
 307مورييل أسيبورغ ،وولفرام التشري وماريكي ترانسفيلد“ ،مهمة
مستحيلة؟ الوساطة األممية يف ليبيا ،وسوريا واليمن ،“ ”،املعهد األملاين
للشؤون السياسية واألمنية ،أكتوبر  ،2018ص ،19 .متوفّ ر عرب الرابطMission:
)Impossible? UN Mediation in Libya, Syria and Yemen (swp-berlin.org
 308املرجع نفسه.
 309وولفرام التشري“ ،مشروع الصفقات النخبوية والسياسية :دراسة حالة
ليبيا” ،فرباير  ،2018متوفر عرب الرابطhttps://assets.publishing.service. :
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/766034/Libya_case_study.pdf

ً
مدفوعـــة باحلاجـــة إىل
االنتشـــار يف ليبيـــا ،بينمـــا الواليـــات املتحـــدة بـــدت
ـرف فيه ــا ميكنه ــا العم ــل معه ــا عل ــى تنس ــيق مكافح ــة
حكوم ــةٍ مع ـ ٍ
اإلرهـــاب 310.ومـــن جهتـــه ،فقـــد انطلـــق االحتـــاد األوروبـــي يف دعمـــه
التفــاق ســريع مــن اعتبــارات متعلقــة باحتــواء الهجــرة مــع وصــول أعــداد
متزايـــدة مـــن املهاجريـــن والالجئـــن وملتمســـي اللجـــوء إىل شـــواطئ
311
أدى ذل ــك إىل تعجي ــل العملي ــة األم ــر
إيطالي ــا قادم ــن م ــن ليبي ــا .وق ــد ّ
الـــذي أنتـــج اتفاقـــً يفتقـــر إىل الشـــرعية يف أوســـاط الشـــعب الليبـــي
ملـــد اجلســـور.
واملقاربـــة الشـــاملة الضروريـــة
ّ
ـتمر للمش ــهد السياس ــي والعس ــكري الليب ــي
وتفاق ــم االنقس ــام املس ـ ّ
نتيج ــة االس ــتجابة الدولي ــة اجمل ــزّ أة بدوره ــا ،م ــع جل ــوء ال ــدول األجنبي ــة
للتقـــدم مبصاحلهـــم،
أكـــر فأكـــر إىل مبـــادرات الوســـاطة كاســـراتيجية
ّ
بالتـــوازي مـــع الدعـــم املباشـــر أو غـــر املباشـــر لألطـــراف يف النـــزاع.
وبالتـــايل ،كـــرت مبـــادرات الوســـاطة ،أحيانـــً بالتنافـــس مـــع بعضهـــا مـــا
أوص ــل الوض ــع إىل حال ــة تعم ــل فيه ــا ال ــدول كوس ــطاء س ــام فيم ــا ه ــي
تســـتمر يف تأجيـــج العنـــف والصـــراع.
نفســـها أحيانـــً
ّ
يف الع ــام  2017مث ـ ًـا ،عق ــدت فرنس ــا حمادث ــات سياس ــية ع ــزّ زت املوق ــع
الدبلوماســـي حلفـــر وشـــرعيته علـــى املســـتوى الـــدويل مـــن خـــال
ـان يف باري ــس
وعق ــد مؤمت ــر ث ـ ٍ
اس ــتضافته للم ــرة األوىل يف بل ــدٍ غرب ــيُ 312.
عـــام  2018ولكنّـــه انتُقـــد ألســـباب عـــدة منهـــا تقويـــض جهـــود الســـام
بقي ــادة األمم املتح ــدة وغي ــاب عملي ــة تش ــاور واس ــعة 313.عقب ــه مؤمت ــر
نظمت ــه احلكوم ــة اإليطالي ــة يف بالريم ــو يف نوفم ــر  ،2018بالتع ــاون م ــع
ّ
غس ــان س ــامة ،يف جه ــدٍ إيط ــايل إلع ــادة
ـام،
ـ
الع
ـن
ـ
لألم
ـاص
ـ
اخل
ـل
ـ
املمث
ّ
تأكي ــد القي ــادة الدبلوماس ــية حي ــال ليبي ــا إزاء باري ــس 314.وقام ــت اإلم ــارات

 310جمموعة األزمات الدولية“ ،االتفاق السياسي الليبي :حان وقت إعادة
التشغيل 4”،نوفمرب  ،2016متوفر عرب الرابطhttps://www.crisisgroup. :
org/middle-east-north-africa/north-africa/libya/libyan-political.agreement-time-reset
 311املرجع نفسه.
يحل يف املقدمة” ،اجمللس األطلسي ،يوليو
 312أشيش قمر سني“ ،حفرت ّ
 ،2017متوفر عرب الرابطhttps://www.atlanticcouncil.org/blogs/new- :
atlanticist/libya-s-haftar-comes-out-on-top/
باحلد األمثل من قمة فرنسا حول
 313جمموعة األزمات الدولية“ ،االستفادة
ّ
ليبيا” 28 ،مايو  ،2018متوفر عرب الرابطhttps://www.crisisgroup.org/middle- :
east-north-africa/north-africa/libya/b58-making-best-frances-libya .summitكما استضافت باريس أيضًا مؤمترًا دوليًا حول ليبيا يف نوفمرب
 2021كمبادرة دبلوماسية مشرتكة مع األمم املتحدة وإيطاليا وأملانيا.
راجع“ :إعالن املؤمتر الدويل يف باريس من أجل ليبيا” 12 ،نوفمرب  ،2020متوفر
عرب الرابطhttps://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2021/11/12/ :
.declaration-of-the-paris-international-conference-for-libya
 314جيوفانا دي مايو“ ،مؤمتر بالريمو حول ليبيا :اختبار دبلوماسي حلكومة
إيطاليا اجلديدة” 19 ،نوفمرب  ،2018متوفر عرب الرابطhttps://www.brookings. :
edu/blog/order-from-chaos/2018/11/19/the-palermo-conference.on-libya-a-diplomatic-test-for-italys-new-government/
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316
315
ـؤد فعلي ــً إىل
العربي ــة املتح ــدة ومص ــر مبب ــادرات مماثل ــة ولكنه ــا مل ت ـ ّ
نتائ ــج ملموس ــة.

ســـعى مؤمتـــر برلـــن األول حـــول ليبيـــا ،والـــذي عقدتـــه أملانيـــا واألمم
املتحـــدة يف  19ينايـــر  2020إىل معاجلـــة هـــذا االنقســـام الـــدويل وبنـــاء
إط ــار عم ــل متع ـ ّـدد األط ــراف ميك ــن لل ــدول األجنبي ــة املش ــاركة يف ليبي ــا
تعهـــدًا مـــن قبـــل الـــدول املشـــاركة
أن تلتـــزم بـــه .وقـــد أنتـــج املؤمتـــر ّ
باح ــرام حق ــوق اإلنس ــان الدولي ــة والقان ــون ال ــدويل ،والتق ّي ــد بحظ ــر توري ــد
ـل غ ــر عس ــكري يف ليبي ــا م ــن خ ــال عملي ــة بقي ــادة األمم
األس ــلحة وبح ـ ّ
املتح ــدة 317.وه ــذه النتائ ــج ،الت ــي أقره ــا جمل ــس األم ــن ال ــدويل  ،حت ـ ّـدد
إط ــار عم ــل ه ــام م ــن أج ــل املش ــاركة متع ــددة األط ــراف والب ّن ــاءة يف
ليبي ــا وم ــن أج ــل ملتق ــى احل ــوار السياس ــي الليب ــي .يف الوق ــت نفس ــه،
كشـــفت عـــن فجـــوة دائمـــة بـــن اخلطـــاب والواقـــع :فقـــد بـــدأت بعـــض
هـــذه الـــدول نفســـها املمثلـــة يف برلـــن باســـتئناف عمليـــات نقـــل

 315العربي اجلديد“ ،خصوم ليبيا يوافقون على عقد االنتخابات يف اجتماع
اإلمارات العربية املتحدة :األمم املتحدة” 28 ،فرباير  ،2019متوفر عرب الرابط:
https://english.alaraby.co.uk/news/libya-rivals-agree-hold-elections.during-uae-meeting
 316راجع مث ًال :لني نويهض وأحمد حممد حسن“ ،مصر تتوسط خلارطة
السالم يف ليبيا ولكن امتنعت الشخصيتان الرئيسيتان عن االجتماع” ،رويرتز،
 16فرباير  ،2017متوفر عرب الرابطhttps://www.reuters.com/article/ :
us-egypt-libya-talks/egypt-brokers-libya-peace-roadmap-but-key.figures-fail-to-meet-idUSKBN15V01B
 317مؤمتر برلني“ ،نتائج مؤمتر برلني حول ليبيا” 19 ،يناير  ،2020متوفر عرب
_https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/berlin
الرابط:
.conference_communique.pdf
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األس ــلحة إىل ليبي ــا بع ــد ف ــرة عل ــى توقي ــع نتائ ــج املؤمت ــر 318.يف الواق ــع،
ه ــذه املطال ــب ق ــد مت تكراره ــا م ــرارًا خ ــال مؤمت ــر برل ــن الث ــاين ،وال ــذي
ُعق ــد باس ــتضافة وزي ــر اخلارجي ــة األمل ــاين هايك ــو م ــاس ،واألم ــن الع ــام
لـــأمم املتحـــدة أنطونيـــو غوترييـــش وبعثـــة األمم املتحـــدة للدعـــم يف
319
ليبيـــا يف يونيـــو . ،2021

أولويات من؟
إن ضمـــان إمكانيـــة مشـــاركة جميـــع الليبيـــن يف
غنـــي عـــن القـــول ّ
ّ
حلـــل النـــزاع
القـــرارات املتعلّقـــة مبســـتقبل بالدهـــم شـــرط أساســـي
ّ
أن األصـــوات
الدائـــر يف ليبيـــا بصـــورة مشـــروعة وطويلـــة املـــدى .بيـــد ّ
الليبيـــة اخملتلفـــة غابـــت عـــن املبـــادرات التـــي انطلقـــت برعايـــة دوليـــة
ـكل أساس ــي عل ــى عق ــد صفق ــة لتقاس ــم الس ــلطة
والت ــي ركّ ــزت بش ـ ٍ
تلب ــي احتياج ــات النخ ــب السياس ــية والعس ــكرية واجله ــات الراعي ــة له ــا.
أن الش ــمولية وامللكي ــة الوطني ــة – ليس ــت فق ــط م ــن قب ــل
وبالرغ ــم م ــن ّ
األطـــراف يف النـــزاع بـــل أيضـــً وســـط اجملتمعـــات املتأثـــرة – تشـــكّ الن

 318بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا“ ،بيان بعثة األمم املتحدة للدعم
املستمرة حلظر توريد األسلحة يف ليبيا”25 ،
يف ليبيا بشأن االنتهاكات
ّ
يناير  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://unsmil.unmissions.org/unsmil- :
.statement-continued-violations-arms-embargo-libya
 319مؤمتر برلني الثاين حول ليبيا ،نتائج املؤمتر  23يونيو  ،2021متوفر عرب
الرابطhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/210623- :
lby-abschlusserk-download-en-data.pdf
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مبـــادئ الوســـاطة األساســـية 320 ،مل تُشـــمل النســـاء وال الشـــباب وال
األقليـــات اإلثنيـــة بطريقـــةٍ مالئمـــةٍ يف العمليـــات التـــي قادتهـــا األمم
ـل للصراع ــات يف ليبي ــا .وعل ــى
املتح ــدة يف س ــياق الس ــعي إىل إيج ــاد ح ـ ّ
األخ ــص ،وبينم ــا لعب ــت امل ــرأة دورًا حاس ــمًا يف الث ــورة ع ــام  ،2011كم ــا يف
األنشـــطة السياســـية واملدنيـــة واجملتمعيـــة يف الســـنوات التاليـــة ،إ ّال
أنّه ــا غاب ــت ع ــن مؤمت ــرات الس ــام الدولي ــة م ــن أج ــل ليبي ــا 321.ولك ــن ،ف ــإن
مؤمت ــر برل ــن ق ــد ش ــكّ ل بارق ــة أم ــل بش ــمولية أفض ــل إذ أق ـ ّـرت نتائج ــه
بالتحـــول
بأهميـــة املشـــاركة الفاعلـــة لليبيـــن يف القـــرارات املتعلّقـــة
ّ
ـل الصراع ــات لوض ــع نهاي ــة لألزم ــة 322.وصادق ــت النتائ ــج
الس ــلمي وبح ـ ّ
عل ــى جه ــود املمث ــل اخل ــاص الس ــابق لألم ــن الع ــام ل ــأمم املتح ــدة يف
323
تيســـر مشـــاركة أوســـع نطـــاق وإشـــراك أفضـــل للنســـاء والشـــباب.
يف هـــذا اإلطـــار ،شـــكّ ل ملتقـــى احلـــوار السياســـي الليبـــي بأعضائـــه
اخلمســة والســبعني ســج ًال أفضــل يف إدمــاج األصــوات الليبيــة املنوعــة
ً
مقارنـــة باملبـــادرات السياســـية الســـابقة العاليـــة املســـتوى .كمـــا
س ــبقت اجتماع ــات األعض ــاء مش ــاورات م ــع خمتل ــف ش ــرائح اجملتم ــع.
ـات قوي ــة بتمثي ــل
حي ــث أش ــارت املش ــاورات م ــع الش ــباب مث ـ ًـا إىل مطالب ـ ٍ
ً
فضـــا
أفضـــل لفئتهـــم يف عمليـــات صنـــع القـــرار يف ليبيـــا وبشـــأنها،
ع ــن مش ــاعر اس ــتياء قوي ــة وانع ــدام للثق ــة حي ــال الهيئ ــات السياس ــية
324
احملليـــة واجلهـــات الفاعلـــة الدوليـــة.
يف الوق ــت نفس ــه ،بقي ــت املعاي ــر والعملي ــة الت ــي اتبعته ــا بعث ــة األمم
املتحــدة للدعــم يف ليبيــا مــن أجــل اختيــار األعضــاء اخلمســة والســبعني
مللتق ــى احل ــوار السياس ــي الليب ــي غ ــر ش ــفّ افة 325.فم ــن ب ــن األعض ــاء
أنهـــن ُأضفـــن
اخلمســـة والســـبعني  17فقـــط مـــن النســـاء 326،ويزعـــم
ّ
ـم الرج ــال فق ــط بع ــد ضغ ــوط م ــن مس ــؤوالت يف
إىل جمموع ــة أوىل تض ـ ّ

 320األمم املتحدة“ ،توجيهات للوساطة الفعالة” 25 ،يونيو  ،2012متوفر
عرب الرابطhttps://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ :
GuidanceEffectiveMediation_UNDPA2012%28english%29_0.pdf؛
قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة  1325يعيد التأكيد أيضًا على الدور
املهم للمرأة يف جهود السالم ،مبا يف ذلك مفاوضات السالم .راجع أيضًا:
جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،القرار رقم  31 ،)2000( 1325أكتوبر ،2000
متوفّ ر عرب الرابط.http://unscr.com/en/resolutions/doc/1325 :
 321رابطة النساء الدولية للسالم واحلرية“ ،النساء الليبيات يكسرن حاجز
الصمت” ،2018 ،متوفر عرب الرابطhttps://www.wilpf.org/libyan-women- :
. /break-the-silence
 322نتائج مؤمتر برلني ،2020 ،الفقرة .27
“ 323التقرير النهائي لعملية املؤمتر الوطني الليبي” 9 ،نوفمرب  ،2018متوفر
عرب الرابطhttps://unsmil.unmissions.org/libyan-national-conference- :
process-final-report-0
“ 324توصيات مسار الشباب الليبي يف احلوار السياسي الليبي” 18 ،أكتوبر
 ،2020متوفر عرب الرابطhttps://unsmil.unmissions.org/sites/default/ :
.files/youth_track-_final_recommendations_-_20102020_english.pdf
 325رنوى الكيخيا“ ،النساء والشباب يرسمون معامل احلوار السياسي يف ليبيا
– لكن ال بد من إحراز املزيد من التقدم لتحقيق الشمولية ،معهد واشنطن
لدراسات الشرق األدنى 17 ،ديسمرب  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www. :
washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alnsa-walshbab-yrsmwnmalm-alhwar-alsyasy-fy-lybya-lkn-la-bdw-mn-ahraz-almzyd-mn
 326املرجع نفسه.

األمم املتح ــدة وق ــوى فاعل ــة يف اجملتم ــع امل ــدين 327.كم ــا ش ــجبت بع ــض
األقليـــات اإلقليميـــة واإلثنيـــة والقبليـــة ،مبـــا فيهـــا األمازيـــغ والطـــوارق
328
ً
نســـبة التمثيـــل املتدنيـــة لهـــا يف احلـــوار.
عـــاوة علـــى ذلـــك ،تبقـــى
املش ــاركة يف العملي ــة وملكيته ــا يف أوس ــاط الش ــعب الليب ــي ،مب ــا يف
ذل ــك اجملتمع ــات احمللي ــة املتأث ــرة مباش ـ ً
ـرة بالعن ــف والص ــراع ،متدني ـ ًـة
ج ــدًا .يف الف ــرة م ــا ب ــن يناي ــر وأبري ــل  ،2021أج ــرت حمام ــون م ــن أج ــل
العدالـــة يف ليبيـــا مســـحًا هادفـــً للســـكان يف أوســـاط الليبيـــن الذيـــن
وقعـــوا ضحايـــا لالنتهـــاكات اجلســـيمة حلقـــوق اإلنســـان حـــول ملتقـــى
احلـــوار السياســـي الليبـــي وطموحاتهـــم حيـــال عمليـــة الســـام 329.ويف
وقـــت أشـــارت فيـــه نســـبة  %75مـــن املســـتجيبني أنّهـــم علـــى اطـــاع
ٍ
مبلتقـــى احلـــوار السياســـي الليبـــي ،مل يفهـــم أغـــراض العمليـــة إ ّال مـــا
ـل م ــن ه ــذه النس ــبة بع ــد أن ــواع القضاي ــا
ـل م ــن النص ــف وأق ـ ّ
نس ــبته أق ـ ّ
330
التـــي متّ ـــت مناقشـــتها .وهـــذا املســـتوى املتدنّـــي مـــن اإلحاطـــة
يحـــد مـــن قـــدرة الشـــعب الليبـــي علـــى تكويـــن آراء مطلعـــة
باحلـــوار
ّ
واملشـــاركة يف العمليـــة بطريقـــةٍ هادفـــة.
أن السياس ــيني ال يأخ ــذون
ه ــذا واعتق ــد العدي ــد م ــن املس ــتجيبني أيض ــً ّ
مصاحلهـــم يف احلســـبان وأشـــاروا إىل حاجـــة أعضـــاء ملتقـــى احلـــوار
السياســـي الليبـــي إىل «تقـــدمي مصالـــح ليبيـــا علـــى جميـــع املصالـــح
الش ــخصية والقبلي ــة أو اإلقليمي ــة» ،والتفك ــر عل ــى امل ــدى الطوي ــل م ــع
األخــذ يف االعتبــار احتياجــات الشــعب لألمــن والســامة والعدالــة وســيادة
331
ســـئلوا عـــن التغيـــرات الضروريـــة
القانـــون والقتصـــاد فاعـــل .وعندمـــا ُ
ملصالـــح اجملتمعـــات املتأثـــرة بالنـــزاع ،أجـــاب أحـــد املســـتجيبني:
332

«اصغوا إىل الضحايا ،اعلموا ما هو وضعهم ،وأقيموا العدالة».

ولكـــي تكـــون عمليـــة االنتقـــال إىل الســـام والدميقراطيـــة يف ليبيـــا
ً
ً
ً
ومشـــروعة ،ال بـــد مـــن أن تســـتجيب اجلهـــات
وشـــفافة
مســـتدامة
الفاعلـــة الداعمـــة للعمليـــة لهـــذه الدعـــوة ،ويجـــب بـــذل املزيـــد مـــن

 327حمامون من أجل العدالة يف ليبيا“ ،حلقة خاصة! البحث عن العدالة:
داخل ملتقى احلوار السياسي الليبي” ،بودكاست  20 ،Libya Mattersأبريل
 ،2021متوفر عرب الرابطhttps://www.buzzsprout.com/450046/8363165- :
.special-episode-looking-for-justice-inside-the-lpdf
 328قناة ““ ،218جدل األسماء” والتمثيل يف احلوارُ ..معضلة تالحق البعثة»6 ،
نوفمرب  ،2020متوفر عرب الرابط.https://bit.ly/3zPVxFj :
 329استطلع املسح آراء  52ليبيًا بني رجال ونساء من خمتلف املناطق
تأ ّثروا مبجموعة من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان .راجع :حمامون
من أجل العدالة“ ،سلسلة أصوات الضحايا :ملتقى احلوار السياسي الليبي”،
.2021
 330املرجع نفسه.
 331املرجع نفسه ،ص.8 .
 332مقابلة أجرتها حمامون من أجل العدالة يف ليبيا كجزء من أبحاثها ضمن
سلسلة أصوات الضحايا .راجع :املرجع نفسه ،حمامون من أجل العدالة
يف ليبيا“ :سلسلة أصوات الضحايا :ملتقى احلوار السياسي الليبي”2021 ،
وحمامون من أجل العدالة يف ليبيا“ ،سلسلة أصوات الضحايا :املشاركة يف
احملكمة اجلنائية الدولية”2021 ،
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ً
ً
ليبيـــةليبية
التحـــول الســـلمي يف ليبيـــا
اجلهـــود لكـــي تكـــون عمليـــة
ّ
مب ــا يف ذل ــك ع ــن طري ــق العم ــل بانتظ ــام عل ــى إب ــاغ الع ــدد الكب ــر م ــن
الضحاي ــا الذي ــن له ــم مصلح ــة رئيس ــية يف العملي ــة وإش ــراكهم فيه ــا
ومعاجل ــة مطالبه ــم بتحقي ــق املس ــاءلة وس ــبل االنتص ــاف .فعل ــى ح ـ ّـد
ق ــول أح ــد كب ــار املس ــؤولني يف األمم املتح ــدة:

333

«هنــاك غيــاب كامــل للمشــاركة القائمــة علــى املبــدأ بــل ّ
تدخــات
مبنيــة علــى املصلحــة وقائمــة علــى عقــد الصفقــات وال تأخــذ بعــن
االعتبــار مصلحــة الليبيــن .لهــذا الســبب ،فـ ّ
ـإن مســألة املصاحلــة
ً
املبنيــة علــى احلقــوق ترتــدي
أهميــة قصــوى – وهــي فرصــة
ملعاجلــة املظــامل احلقيقيــة للمجتمعــات احملليــة والقيــام بعمليــة
334
ّ
موجهــة نحــو املضـ ّـي قدمــا».
تطلعيــة ّ

السالم على حساب املساءلة؟
ـم توجي ــه مس ــألة كيفي ــة التعام ــل م ــع انته ــاكات حق ــوق اإلنس ــان
مل يت ـ ّ
واجلرائ ــم الدولي ــة اخلط ــرة املرتكب ــة يف ليبي ــا س ــواء ماضي ــً أو حاض ــرًا
لناحي ــة ضم ــان خض ــوع اجلن ــاة للمس ــاءلة وإنص ــاف الضحاي ــا مب ــا يس ــهم
حـــل األزمـــة الليبيـــة .عوضـــً عـــن ذلـــك ،ركّ ـــزت اجلهـــود الدوليـــة
يف
ّ
املتتاليـــة علـــى احللـــول السياســـية.
فـــإن العمـــل علـــى التوفيـــق بـــن املصالـــح السياســـية
مـــن هنـــا،
ّ
ً
ً
ضروريـــة
خطـــوة
اخملتلفـــة واملتنافســـة يف غالـــب األحيـــان مي ّثـــل
ً
حمفوفـــة بالتحديـــات علـــى درب حتقيـــق االنتقـــال الناجـــح إىل
وإن كانـــت
الس ــام واالس ــتقرار ف ي ليبي ــا .ولك ــن ،ال ميك ــن أن يك ــون إعم ــال حق ــوق
التوصـــل إىل
اإلنســـان وحتقيـــق املســـاءلة قابلـــن للتفـــاوض باســـم
ّ
تس ــوية سياس ــية .أو ًال ،املس ــاءلة تع ـ ّـد ذات أهمي ــة بح ـ ّـد ذاته ــا ،وعل ــى
عات ــق األمم املتح ــدة الت ــزام ب ــإدراج حق ــوق اإلنس ــان يف جه ــود الس ــام
إن تهميـــش حقـــوق اإلنســـان واملســـاءلة مـــن شـــأنه
كافـــة 335.ثانيـــًّ ،
إفســـاح اجملـــال أمـــام اإلفـــات مـــن العقـــاب ،مـــا ُيســـهم مبزيـــد مـــن
العنـــف والـــا قانـــون.

ً
عادة بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا من
 333هذه صيغة تستخدمها
أجل احلديث عن ملتقى احلوار السياسي الليبي والعمليات ذات الصلة.
راجع مث ًال :بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا“ ،املبعوث اخلاص يحشد
الدعم الوطني والدويل للدفع بعملية احلوار الليبية-الليبية مبساراتها الثالثة»،
 2مارس  ،2021متوفر عرب الرابط/https://unsmil.unmissions.org/ar :
املبعوث-اخلاص-يحشد-الدعم-الوطني-والدويل-للدفع-بعملية-احلوار-
الليبية-الليبية-مبساراتها-الثالثة.
 334مقابلة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا مع مسؤول رفيع يف األمم
املتحدة يف مايو .2021
 335تشكّ ل مبادئ القانون الدويل والعدالة الدولية دعامةً لألغراض التي
تنشدها األمم املتحدة ،والتي تشمل احملافظة على السالم واألمن ،وتعزيز
احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتشجيع على ذلك ».راجع املادة
األوىل من ميثاق األمم املتحدة ،متوفر عرب الرابطhttps://www.un.org/ar/:
. about-us/un-charter/full-text

38

يجــب أن يتزامــن التقــدم باجتــاه حقــوق اإلنســان واملســاءلة مــع أي جهــد
لبنـــاء الســـام ،فمـــن الضـــروري التعامـــل مـــع االنقســـامات واملظـــامل،
والتمس ــك مبعاي ــر القان ــون ال ــدويل.
ووض ــع ح ـ ّـد للن ــزاع،
ّ
شـــكل هـــادف مـــن أشـــكال املســـاءلة،
ظـــل غيـــاب أي
يف ليبيـــا ،ويف
ٍ
ّ
تشـــهد البـــاد دورات مـــن العقـــاب اجلماعـــي علـــى أســـاس الهويـــة أو
االنتم ــاء السياس ــي الفعل ــي أو املتص ـ ّـور من ــذ الع ــام  .2011وه ــذا م ــا كان
عليـــه مصـــر ســـكان مدينـــة تاورغـــاء يف اجلـــزء الشـــمايل الغربـــي مـــن
ليبيـــا الذيـــن متّ تشـــريدهم جماعيـــً يف أغســـطس  2011مـــن قبـــل ثـــوار
م ــن مصرات ــة وذل ــك عل ــى أس ــاس والئه ــم الفعل ــي أو املتص ـ ّـور لنظ ــام
الق ــذايف 336.أه ــايل تاروغ ــاء  %80منه ــم س ــود البش ــرة وق ــد عان ــى أه ــايل
تاورغـــاء النازحـــون مـــن بلدتهـــم ،مـــن االضطهـــاد والتمييـــز يف خمتلـــف
337
أرجـــاء البـــاد ،مـــن خـــال التعذيـــب واالختطـــاف واالختفـــاء القســـري،
والقت ــل غ ــر املش ــروع والتش ــريد املط ـ ّـول .ومت ّث ــل ترهون ــة مث ــا ًال آخ ــر
عل ــى ذل ــك .فبع ــد أن أقدم ــت ميليش ــيا الكاني ــات عل ــى قم ــع املعارض ــن
واإلفـــات مـــن العقـــاب علـــى مـــدى ســـنوات ،وبعـــد أن انطلقـــت حلقـــة
جديـــدة مـــن االنتقـــام عندمـــا دخلـــت قـــوات حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي
ـداءات انتقامي ـ ًـة
مدعوم ــة ًم ــن تركي ــا إىل البل ــدة ع ــام  ،2020فارتكب ــت اعت ـ
ٍ
بحـــق املناصريـــن املفرتضـــن للكانيـــات فخضعـــوا للقتـــل والعنـــف
والنهـــب 338.هـــذه األحـــدات يختصرهـــا ممثـــل عـــن الضحايـــا يف ترهونـــة
بع ــد أن اخت ــر س ــنوات م ــن احلك ــم القمع ــي وحلق ــات عن ــف كارثي ــة ،قائ ـ ًـا:
تتخيــل أن تــرى النــاس ُيقتلــون أمــام عينيــك؟ لــن تقــوى علــى
«هــل ّ
النــوم أليــام .احلــل الوحيــد هــو ســجن هــؤالء املجرمــن وإقامــة
العدالــة .نحــن جمتمــع قبلــي .مــن العــار أن تنســى دمــاء شــقيقك
يطبــق القانــون ،فاالنتقــام هــو احلــل ،وعندمــا
املغــدور .إن مل ّ
ستســيل الدمــاء حتــى الركــب .أمــا إذا أقيــم العــدل فسيســود
339
الســام وتنتهــي حلقــة االنتقــام».
أن جه ــود الس ــام ال ــدويل يف ليبي ــا مل تتب ــع مقارب ـ ًـة ش ـ ً
ـاملة ومبني ـ ًـة
بي ــد ّ
علـــى حقـــوق اإلنســـان تـــرى يف العدالـــة والســـام شـــرطني أساســـيني
للتوص ــل إىل االتف ــاق
يع ــزز أحدهم ــا اآلخ ــر .فالتعجي ــل بعملي ــة الصخ ــرات
ّ
أدى إىل ع ــدم معاجل ــة مس ــألتي املس ــاءلة والعدال ــة
السياس ــي الليب ــي ّ
االنتقالي ــة كم ــا يج ــب .وعل ــى س ــبيل املث ــال ،اعتم ــد االتف ــاق السياس ــي
ـكاليات
الليب ــي عل ــى مرجعي ــة قوان ــن العدال ــة االنتقالي ــة الت ــي تط ــرح إش ـ
ٍ

 336وثيقة رقم .2012 ،A/HRC/19/68
 337حمامون من أجل العدالة يف ليبيا ،لن ننسى :االختفاء القسري يف
ليبيا” ،سبتمرب  ،2020متوفّ ر عرب الرابطhttps://uploads-ssl.webflow. :
_com/5a0d8805f2f99e00014b1414/5f69fc2d9c3bd879cb661c86
Unforgotten%20-%20Enforced%20Disappearances%20in%20
Libya%20-%20September%202020%20Final%20Arabic.pdf
ضد
حد للهجمات االنتقامية ّ
 338منظمة العفو الدولية“ ،ليبيا :يجب وضع ّ
املدنيني والتحقيق فيها” 5 ،يونيو  ،2020متوفر عرب الرابطhttps://www. :
amnesty.org/ar/ latest/news/2020/06/ libya-retaliatory-attacks.against-civilians-must-be-halted-and-investigated/
 339املسح املتعلّق بوجهات النظر حول العدالة الذي قادته حمامون من
أجل العدالة يف ليبيا.
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وال تس ــتويف القان ــون ال ــدويل واملعاي ــر الدولي ــة.

وجت ّلــى جتاهــل املســاءلة يف العــام  2015بالطريقــة نفســها يف عمليــة
الوســـاطة بقيـــادة بعثـــة األمم املتحـــدة للدعـــم يف ليبيـــا بـــن مدينتـــي
ً
فظيعـــة
تاورغـــاء ومصراتـــة .وكان الصـــراع بينهمـــا قـــد أنتـــج انتهـــاكات
حلق ــوق اإلنس ــان ميك ــن أن ترق ــى ،وفق ــً لتحقي ــق ل ــأمم املتح ــدة ع ــام
ـإن
 ،2012إىل جرائ ــم ض ـ ّـد اإلنس ــانية بح ــق أه ــايل تاورغ ــاء 341.وم ــع ذل ــك ،ف ـ ّ
االتف ــاق ال ــذي أثم ــرت عن ــه املب ــادرة مل يرس ــم مس ــارًا ملموس ــً لتحقي ــق
املســـاءلة 342.فقـــد كان االتفـــاق يتضمـــن نصـــً واحـــدًا عـــن العدالـــة
والذي
ينـــص أن «علـــى الدولـــة الليبيـــة اتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات القانونيـــة
ّ
الالزمـــة لتقـــدمي املتهمـــن للعدالـــة» وذلـــك مـــن دون أي خطـــوات
واضحـــة أو آليـــات حمـــددة ملراقبـــة
التقـــدم .343وباإلضافـــة إىل ذلـــك ،متّ
ّ
تعدي ــل االتف ــاق فيم ــا بع ــد لتضمين ــه مطال ــب متن ــع ضحاي ــا تاورغ ــاء م ــن
344
تعرض ــوا ل ــه م ــن انته ــاكات.
عم ــا ّ
الوص ــول إىل آلي ــات االنتص ــاف ّ
ً
واعـــدة أكـــر.
يف مقابـــل ذلـــك ،بـــدت اجلهـــود التـــي اتخـــذت مؤخـــرًا
فباإلضاف ــة إىل االلتزام ــات االس ــمية بحق ــوق اإلنس ــان والقان ــون ال ــدويل يف
املســـتمر حـــول جمموعـــة
حـــدد مؤمتـــر برلـــن إطـــارًا للحـــوار
خامتتـــهّ ،
ّ
مـــن املســـارات املواضيعيـــة مبـــا فيهـــا مســـار خمصـــص حلقـــوق
اإلنســـان والقانـــون اإلنســـاين 345.وقـــد م ّثلـــت تلـــك اخلطـــوة دليـــل إقـــرار
ـأن انته ــاكات حق ــوق اإلنس ــان والقان ــون اإلنس ــاين م ــن أه ــم اخمل ــاوف
بـ ّ
الرئيس ــية .ولك ــن ،عندم ــا ج ــرى تنظي ــم احملادث ــات السياس ــية م ــن خ ــال
أدى ذلــك إىل مناقشــة قضايــا حقــوق
نقاشــات مواضيعيــة متوازيــة ،فقــد ّ
ـكل منع ــزل ومل ُت ــدرج يف املس ــارات األمني ــة
اإلنس ــان واملس ــاءلة بش ـ ٍ
ـج مــن هــذا النــوع ،قــد ال تشــمل اخملــاوف
والسياســية 346.ويف إطــار نهـ ٍ
املرتبط ــة بحق ــوق اإلنس ــان واملس ــاءلة إال بص ــورةٍ رمزي ــةٍ ولي ــس عل ــى
نح ـ ٍـو ه ــادف .فعل ــى ح ـ ّـد م ــا أعل ــن مس ــؤول رفي ــع يف األمم املتح ــدة:
بشكل مباشر إىل القانون رقم  29لسنة
يتطرق االتفاق السياسي الليبي
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ٍ
ّ
 2013بشأن العدالة االنتقالية والذي يشمل تعريفًا مثريًا للجدل للعدالة
االنتقالية على أنها تطبق فقط على اجلرائم املرتكبة يف أيام القذايف،
ومتييزها عن احلوادث البسيطة التي وقعت فيما بعد ،يف انتهاك ملبدأي
إن التصديق على قانون بهذه اجلدلية يف اتفاق
املساواة وعدم التمييزّ .
للسالم معرتف به دوليًا يزيد من خطر وصول تلك األحكام إىل املستوى
لنقاش أكرث تفصي ًال حول املوضوع ،أنظر :عزة ماغور وصالح
الدستوري.
ٍ
املرغني“ ،العدالة االنتقالية يف ليبيا :تطوراتها حتدياتها والطريق للمضي
قدمًا” ،نقابة احملامني األمريكية ،فرباير .2021
 341وثيقة رقم .2012 ،A/HRC/19/68
 342هيومن رايتس ووتش“ ،على ليبيا ضمان العودة اآلمنة لنازحي تاورغاء”،
يونيو  ،2017متوفر عرب الرابطhttps://www.hrw.org/news/2017/06/20/ :
.libya-ensure-safe-return-displaced-tawerghans
 343املرجع نفسه.
 344املرجع نفسه.
 345بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا“ ،تفعيل مسار برلني من قبل بعثة
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا” ،متوفر عرب الرابطhttps://reliefweb.int/sites/ :
reliefweb.int/files/resources/2020-01-19-unsmil-operational-paperfinal-data.pdf
 346حمامون من أجل العدالة يف ليبيا“ ،على عملية برلني االعرتاف بحقوق
اإلنسان واملساءلة كخطوة هادفة إىل بناء السالم املستدام” 21 ،يونيو 2021ـ،
متوفر عرب الرابطhttps://www.libyanjustice.org/news-arabic/aal-aamly- :
.brlyn-laatrf-bhqwq-lnsn-wlmsl-kkhtw-in-hdf-l-bn-lslm-lmstdm

“جتــري نســبة كبــرة مــن هــذه احملادثــات يف ســياق منعــزل .وال
ُتؤخــذ حقــوق اإلنســان واملســاءلة علــى حممــل اجلـ ّـد كمــا ينبغــي.
يرونهــا علــى أنهــا أمــور يجــب أن يؤتــى علــى ذكرهــا فتتحــول إىل كالم
جميــل ،ولكــن كيــف يرتجــم ذلــك إىل أفعــال ؟ يجــب منــح األولويــة
لقضايــا حقــوق اإلنســان واملســاءلة كمســألة سياســية .يجــب أن
347
تكــون مبثابــة أولويــة سياســية”.
وكذل ــك األم ــر ،جن ــح ملتق ــى احل ــوار السياس ــي الليب ــي يف وض ــع خارط ــة
تضمنـــت بعـــض مطالـــب حقـــوق اإلنســـان الرئيســـية 348،ولكنـــه
طريـــق
ّ
مل ينجـــح يف إدمـــاج حقـــوق اإلنســـان واملســـاءلة ضمـــن النهـــج الـــذي
اتبع ــه 349.وينعك ــس ذل ــك يف وجه ــات نظ ــر بع ــض الضحاي ــا حي ــال ملتق ــى
أن العملي ــة
احل ــوار السياس ــي الليب ــي الذي ــن ع ّب ــروا ع ــن خماوفه ــم م ــن ّ
مل حتق ــق الكث ــر للتص ـ ّـدي لثقاف ــة اإلف ــات م ــن العق ــاب يف ليبي ــا يف إط ــار
350
البح ــث ع ــن تن ــازالت سياس ــية.
وتشــكّ ل املقاربــة التــي اعتمدهــا ملتقــى احلــوار السياســي الليبــي حيــال
العدالـــة االنتقاليـــة مثـــا ًال علـــى مواطـــن القصـــور هـــذه .وقـــد اشـــتملت
خارطــة الطريــق علــى هــدف هــام
يتجســد يف «إطــاق مصاحلــة وطنيــة
ّ
351
ـص عل ــى
ش ــاملة تس ــتند عل ــى مب ــادئ العدال ــة االنتقالي ــة ».ولكنه ــا ال تن ـ ّ
اســـراتيجية واضحـــة للعدالـــة االنتقاليـــة ،وتســـتخدم مصطلحـــات مـــن
قبيـــل «املصاحلـــة» و»العفـــو» مـــن دون تقـــدمي أي تعريفـــات واضحـــة،
األمـــر الـــذي يطـــرح خمـــاوف حيـــال إســـاءة اســـتخدامها لتعزيـــز اإلفـــات
أن اإلط ــار القان ــوين الس ــاري يف ليبي ــا حالي ــً واملعن ــي
م ــن العق ــاب .كم ــا ّ
بالعدال ــة االنتقالي ــة تش ــوبه ثغ ــرات وفج ــوات عدي ــدة ،مب ــا يف ذل ــك العف ــو
ع ــن االنته ــاكات اجلس ــيمة حلق ــوق اإلنس ــان واجلرائ ــم الدولي ــة اخلط ــرة
تضمن ــت خارط ــة
يف خمالف ــة للقان ــون ال ــدويل واملعاي ــر الدولي ــة 352.كم ــا
ّ
الطري ــق أيض ــً إنش ــاء املفوضي ــة العلي ــا للمصاحل ــة الوطني ــة ،ولك ــن ذل ــك
توصل ــت
ال يضم ــن التنفي ــذ الفع ــال كم ــا ت ـ ّ
ـدل علي ــه النتائ ــج الضئيل ــة الت ــي ّ
ُ
إليهـــا املؤسســـات األخـــرى التـــي ســـبق أن أنشـــئت يف ليبيـــا مـــن أجـــل
معاجل ــة قضاي ــا حق ــوق اإلنس ــان والعدال ــة االنتقالي ــة 353.وعل ــى ح ـ ّـد م ــا
ع ّب ــر عن ــه ممث ــل للمجتم ــع امل ــدين م ــن تاورغ ــاء قائ ـ ًـا:
 347مقابلة أجرتها حمامون من أجل العدالة يف ليبيا مع مسؤول يف األمم
املتحدة ،مايو .2021
 348بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا“ ،خارطة الطريقة للمرحلة التمهيدية
للحل الشامل ”،متوفرة عرب الرابطhttps://unsmil.unmissions.org/sites/ :
ّ
default/files/lpdf_-_roadmap_final_arabic_0.pdf
 349لتحليل متعمق مللتقى احلوار السياسي الليبي ،راجع“ :حلقة خاصة!
البحث عن العدالة :داخل ملتقى احلوار السياسي الليبي” ،بودكاست Libya
 20 ،Mattersأبريل  ،2021متوفر عرب الرابطhttps://www.buzzsprout. :
com/450046/8363165-special-episode-looking-for-justice-inside.the-lpdf
 350حمامون من أجل العدالة يف ليبيا“ :سلسلة أصوات الضحايا :ملتقى
احلوار السياسي الليبي”2021 ،
 351بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا“ ،خارطة الطريقة للمرحلة التمهيدية
للحل الشامل ”،املادة األوىل .)9( 2
ّ
 352جلنة القانون الدويل“ ،االلتزام بالتسليم أو املالحقة” ،2014 ،متوفر
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/
الرابط:
عرب
reports/ 7_6_2014.pdf
 353ماغور واملرغني ،املرجع نفسه.
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«يبــدو ّأن العدالــة االنتقاليــة قــد أصبحــت مبثابــة حلــم .مــا زال
الضحايــا يســمعون بهــا ولكــن عشــر ســنوات مــرت ومل تتحــول إىل
354
واقــع يف حياتهــم».
ّ
املرش ــحني للس ــلطة املؤقت ــة
ـإن ع ــدم التدقي ــق يف
م ــن جه ــةٍ أخ ــرى ،ف ـ ّ
يش ــكّ ل مث ــا ًال إضافي ــً عل ــى تخ ّل ــف بعث ــة األمم املتح ــدة للدع ــم يف ليبي ــا
عـــن إدمـــاج معايـــر حقـــوق اإلنســـان واملســـاءلة يف ملتقـــى احلـــوار
ّ
املرشـــحني
أن التدقيـــق يف
وممـــا ال
السياســـي الليبـــي.
ّ
شـــك فيـــه ّ
ّ
ً
صراحـــة يف املواثيـــق
التطـــرق إليـــه
يتـــم
للمناصـــب العامـــة ،وإن مل
ّ
ّ
القانونيـــة الدوليـــة ،معـــرف بـــه علـــى أنـــه مـــن أفضـــل املمارســـات يف
355
الســـياقات االنتقاليـــة.
وتنـــص املبـــادئ التشـــغيلية لربنامـــج األمم
ّ
املتحـــدة حـــول التدقيـــق يف املوظفـــن العموميـــن يف ســـياقات مـــا
ً
أن «
بعـــد الصراعـــات،
التـــورط يف االنتهـــاكات اجلســـيمة حلقـــوق
مثـــاّ ،
ّ
اإلنســـان أو اجلرائـــم اخلطـــرة مبوجـــب القانـــون الـــدويل يجـــب أن ينـــزع
صف ــة األهلي ــة ع ــن أي ش ــخص للتق ـ ّـدم بالوظيف ــة العمومي ــة 356».ع ـ ً
ـاوة
أن إجـــراءات التدقيـــق يجـــب أن تتبـــع معايـــر
علـــى ذلـــك ،وبالرغـــم مـــن ّ
مراع ــاة األص ــول القانوني ــة ،وأ ّال تك ــون متييزي ـ ًـة وال تنته ــك مب ــدأ اف ــراض
فـــإن عـــبء اإلثبـــات ال
يتـــم التدقيـــق فيهـــم،
ّ
الـــراءة لألشـــخاص الذيـــن ّ
يتوافـــق مـــع مـــا هـــو مطلـــوب للمســـؤولية اجلنائيـــة .بعبـــارةٍ أخـــرى« ،ال
مين ــع غي ــاب الق ــرار القضائ ــي ال ــذي يدي ــن املس ــؤول بجرمي ــة م ــن ع ــزل
هــذا املســؤول مــن بعــض الوظائــف العامــة أو إيقافــه عــن أداء أي مهــام
357
رســـمية طيلـــة مـــدة التحقيـــق».
حددهـــا ملتقـــى
وال تنعكـــس هـــذه املعايـــر يف شـــروط األهليـــة التـــي ّ
ّ
املرشــح قــد أديــن
احلــوار السياســي الليبــي والــذي يفــرض فقــط أال يكــون
 354أحد املشاركني من منظمات اجملتمع املدين املشاركني يف املائدة
املغلقة املستديرة حول املساءلة التي نظمتها حمامون من أجل العدالة
يف ليبيا 30 ،يونيو .2021
تنص مبادئ املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون
ّ 355
التعسفي وبإجراءات موجزة ومبادئ التقصي والتوثيق الفعالني
واإلعدام
ّ
للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة على أنّه يجب إبعاد من يحتمل أن يكونوا متورطني يف عمليات اإلعدام
خارج نطاق القانون أو اإلعدام التعسفي أو اإلعدام دون حماكمة أو التعذيب
وغريه من ضروب املعاملة الس ّيئة «عن أي مركز يجعل لهم هيمنة أو سلطة،
مباشرة أو غري مباشرة ،على مقدمي الشكاوى والشهود وأسرهم أو على
القائمني بالتحقيق» (املبدآن  15و( 3ب) على التوايل) .كما ينص إعالن حماية
جميع األشخاص من االختفاء القسري على وجوب إيقاف األشخاص املدعي
بارتكابهم االختفاء القسري عن «أداء أي واجبات رسمية أثناء التحقيق» (املادة
وتنص املجموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة بحماية حقوق
 .)16كما
ّ
أن على
اإلنسان وتعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب ّ
الدولة أن تبعد من املؤسسات العامة املسؤولني واملوظفني املسؤولني
عن ارتكاب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.
 356برنامج األمم املتحدة اإلمنائي“ ،التدقيق يف املوظفني العموميني يف
بيئات ما بعد الصراع :املبادئ التوجيهية التشغيلية” ،2006 ،ص ،20 .متوفرة
عرب الرابطhttps://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-UNDP- :
Global-Vetting-Operational-Guidelines-2006-English.pdf
 357فيديريكو أندرو-غوزمان“ ،مراعاة األصول القانونية والتدقيق” ،ألكساندر
ماير-ريخ وبابلو دي غريف (حمررون) “العدالة كوسيلة منع :التدقيق يف
التقدم بالعدالة
املوظفني العموميني يف املجتمعات االنتقالية” ،سلسلة
ّ
االنتقالية ،2007 ،ص ،454 .متوفر عرب الرابطhttp://sro.sussex.ac.uk/id/ :
.eprint/52113/1/Vetting.pdf
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يف قضيـــة فســـاد مـــايل أو انتهـــاك حلقـــوق اإلنســـان أو القانـــون الـــدويل
اإلنســـاين ،باإلضافـــة إىل معايـــر الســـن واجلنســـية 358.ومـــع األخـــذ بعـــن
االعتبــار لتوقــف نظــام العدالــة اجلنائيــة يف ليبيــا عــن العمــل بحكــم الواقــع
والقيـــود يف جهـــود املســـاءلة الدوليـــة،
فـــإن معيـــار «اإلدانـــة» يجعـــل
ّ
املعيـــار بـــا مغـــزى .يف املمارســـة ،فهـــو يســـمح لألفـــراد اخلاضعـــن
للتحقي ــق ع ــن االنته ــاكات اجلس ــيمة حلق ــوق اإلنس ــان واجلرائ ــم الدولي ــة
اخلطـــرة ،الصـــادرة بحقهـــم الئحـــة اتهـــام مـــن احملاكـــم احملليـــة أو
الدولي ــة (مب ــا يف ذل ــك احملكم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة) أو املطلوب ــن عل ــى
قائمـــة العقوبـــات بـــأداء أدوار بـــارزة يف عمليـــة االنتقـــال الســـلمي يف
ً
ً
واســـعة مـــن وجهـــة نظـــر الضحايـــا
جدليـــة
ليبيـــا ويطـــرح هـــذا األمـــر
بشـــكل خـــاص الذيـــن يطلـــب منهـــم وضـــع ثقتهـــم يف مســـؤولني قـــد
ٍ
تعرض ــوا له ــا .وغالب ــً م ــا ع ّب ــر
ـي
ـ
الت
ـاكات
ـ
االنته
ـؤولية
ـ
مس
ـم
ـ
عليه
ترتت ــب
ّ
املســتجيبون املشــاركون يف مســح وجهــات النظــر حــول العدالــة الــذي
أن املس ــؤولني ع ــن عملي ــة
قادت ــه حمام ــون م ــن أج ــل العدال ــة يف ليبي ــاّ ،
التح ــول الس ــلمي يف ليبي ــا ال يج ــوز أن يكون ــوا ه ــم أنفس ــهم م ــن تس ــبب
بوقـــوع النـــزاع 359.ويعكـــس ذلـــك املطالـــب يف أوســـاط اجملتمعـــات
الليبي ــة بع ــزل أي مرتكب ــن مش ــتبه به ــم النته ــاكات حق ــوق اإلنس ــان م ــن
مناصبه ــم يف الس ــلطة 360.وعل ــى ح ـ ّـد ق ــول أح ــد الضحاي ــا:
«مــا يكــون مصــر مــن تعـ ّـرض لالنتهــاكات عندمــا يتبـ ّـوأ املجرمــون
361
مناصــب حكوميــة؟»
وكان امللتق ــى ليس ــتفيد أيض ــً م ــن معاي ــر تدقي ــق أفض ــل ،وق ــدر أك ــر
مـــن الشـــفافية والتـــزام أكـــر باملســـاءلة ومبراعـــاة األصـــول القانونيـــة
لك ــي يتمت ــع بالنزاه ــة ،س ــيما وأ ّن ــه ق ــد واج ــه ادع ــاءات خط ــرة بالفس ــاد.
فبع ــد تقاري ــر ع ــن رش ــاوى مالي ــة أش ــيع أنّه ــا ُعرض ــت عل ــى املش ــاركني
يف ملتق ــى احل ــوار السياس ــي الليب ــي م ــن أج ــل التأث ــر عل ــى خياراته ــم
السياســـية ،طالـــب عـــدد مـــن منظمـــات اجملتمـــع املـــدين بعثـــة األمم
املتح ــدة للدع ــم يف ليبي ــا بفت ــح حتقي ــق ش ــفاف واس ــتبعاد األعض ــاء يف
ّ
واملرشـــحني للســـلطة التنفيذيـــة –
ملتقـــى احلـــوار السياســـي الليبـــي
362
الذي ــن يتب ــن أنه ــم متورط ــون يف الرش ــاوى م ــن العملي ــة .ويف ش ــهر
مـــارس  ،2021وقبيـــل تســـمية الســـلطة التنفيذيـــة ،ظهـــرت مزاعـــم

ّ
الرتشح
 358بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا“ ،الفصل املتعلق بأهلية
للسلطة التنفيذية” ،متوفر عرب الرابطhttps://unsmil.unmissions.org/ :
.sites/default/files/lpdf_-_eligibility_final_eng_0.pdf
 359حمامون من أجل العدالة يف ليبيا“ ،سلسلة أصوات الضحايا :ملتقى
احلوار السياسي الليبي”.2021 ،
 360املسح املتعلّق بوجهات النظر حول العدالة الذي قادته حمامون من
أجل العدالة يف ليبيا.
 361حمامون من أجل العدالة يف ليبيا“ ،سلسلة أصوات الضحايا :ملتقى
احلوار السياسي الليبي”.2021 ،
 362حمامون من أجل العدالة يف ليبيا“ ،بيان حول مزاعم الرشاوى املالية
والسياسية يف ملتقى احلوار السياسي الليبي” 22 ،نوفمرب  ،2020متوفر
عرب الرابط :بيان  -حول مزاعم الرشاوى املالية والسياسية يف ملتقى احلوار
السياسي). - (libyanjustice.org

ترسيخ اإلفالت من العقاب :عشر سنوات من املشاركة الدولية يف ليبيا

مســـرب لفريـــق اخلـــراء 363.وإذ واجهـــت بعثـــة
فســـاد أخـــرى يف تقريـــر
ّ
األمم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا وضعــً صعبــً ،فهــي مل تتمكــن مــن اتبــاع
عمليـــة اســـتجابة شـــفافة 364.واســـتُكملت العمليـــة ومتّ تعيـــن رئيـــس
أن أعضـــاء
الـــوزراء عبـــد احلميـــد دبيبـــة رغـــم االدعـــاءات التـــي أفـــادت ّ
ملتقـــى احلـــوار السياســـي الليبـــي تلقـــوا رشـــاوى لدعمـــه 365.وهـــذا مـــا
م ــن ش ــأنه أن يق ـ ّـوض ش ــرعية ملتق ــى احل ــوار السياس ــي الليب ــي ،وي ــؤدي
ـأن ال
إىل تراج ــع الثق ــة العام ــة يف العملي ــة وتعزي ــز وجه ــة النظ ــر القائل ــة ب ـ ّ
قواعــد تنطبــق يف ليبيــا حتــى ضمــن األطــر املتعــددة األطــراف التــي مــن
ش ــأنها أن تتمح ــور ح ــول حق ــوق اإلنس ــان ومراع ــاة األص ــول القانوني ــة.

اجلمعي ــات يف ليبي ــا ،مب ــا يف ذل ــك ش ــروط حم ــددة لتس ــجيل منظم ــات
366
اجملتمـــع املـــدين ،وفـــرض قيـــود علـــى التمويـــل ومراقبـــة األنشـــطة.
ـتمرة
كم ــا تق ّي ــد أنش ــطة الفض ــاء امل ــدين أيض ــً بس ــبب املضايق ــة املس ـ ّ
تعســـفية واختفـــاء
ومـــا
يتعـــرض لـــه األفـــراد مـــن اعتـــداءات واعتقـــاالت ّ
ّ
قس ــري وقت ــل للمدافع ــن ع ــن حق ــوق اإلنس ــان واألص ــوات املعارض ــة،
ـام م ــن العق ــاب 367.ومل تعم ــل حكوم ــة الوح ــدة
وذل ــك ك ّل ــه وس ــط إف ــات ت ـ ّ
الوطني ــة ،ومهمته ــا األساس ــية توجي ــه الب ــاد نح ــو االنتخاب ــات عل ــى إلغ ــاء
تل ــك القي ــود ،وه ــو أم ــر ض ــروري ب ــا ش ــك إلج ــراء انتخاب ــات ح ــرة ونزيه ــة.
ً
فـــإن عمليـــة اختطـــاف منصـــور عاطـــي املغربـــي،
عـــاوة علـــى ذلـــك،
ّ

دعم املبادرات الليبية للسالم والعدالة

رئي ــس جلن ــة اله ــال األحم ــر يف أجدابي ــا وناش ــط يف اجملتم ــع امل ــدين،
يف يونيـــو مـــن العـــام  2021مبثابـــة تذكـــر باخملاطـــر التـــي يواجههـــا
368
اجملتمـــع املـــدين واملدافعـــون عـــن حقـــوق اإلنســـان.

ويش ــكّ ل اجملتم ــع امل ــدين إح ــدى القضاي ــا امللح ــة الت ــي تتط ّل ــب اهتمام ــً
أفض ــل م ــن ال ــدول األجنبي ــة واملؤسس ــات املتع ــددة األط ــراف الس ــاعية
أن عم ــل اجملتم ــع
إىل دع ــم عملي ــة حت ـ ّـول س ــلمي ناجح ــة يف ليبي ــا .ذل ــك ّ
املـــدين حيـــوي لتحقيـــق الســـام والعدالـــة ،وركـــن أساســـي مـــن أركان
وتعـــد منظمـــات اجملتمـــع املـــدين ذات أهميـــة كـــرى
الدميقراطيـــة.
ّ
عل ــى أك ــر م ــن صعي ــد ،م ــن معاجل ــة أس ــباب العن ــف وإيص ــال أص ــوات
اجملموعـــات املتأثـــرة لكـــي تســـمع يف مبـــادرات الســـام ،وصـــو ًال إىل
ضم ــان املعلوم ــات واملش ــاركة يف س ــياق االنتخاب ــات ،وتق ــدمي الدع ــم
أن ه ــذه املنظم ــات دوره ــا حم ــوري م ــن
لضحاي ــا العن ــف والص ــراع .كم ــا ّ
أج ــل حتقي ــق املس ــاءلة مب ــا أنه ــا تعم ــل عل ــى توثي ــق انته ــاكات القان ــون
ال ــدويل حلق ــوق اإلنس ــان والقان ــون ال ــدويل اإلنس ــاين وحف ــظ األدل ــة الت ــي
ميكنهـــا أن تدعـــم اإلجـــراءات اجلنائيـــة املســـتقبلية احملليـــة والدوليـــة.
فُ تـــح اجملـــال للمجتمـــع املـــدين أثنـــاء الثـــورة عـــام  2011ومـــا بعدهـــا
ً
مباشـــرة ،وازدهـــرت يف تلـــك الفـــرة منظمـــات اجملتمـــع املـــدين
ولكـــن اســـتمرار اإلجـــراءات القمعيـــة
ومؤسســـات اإلعـــام املســـتقل.
ّ
وانعـــدام األمـــن مـــن قبـــل الســـلطات الليبيـــة مـــا لبـــث أن أحـــدث تأثـــرًا
ً
صرامـــة
معاكســـً .فاعتبـــارًا مـــن العـــام  ،2016متّ اعتمـــاد قواعـــد أكـــر
كل مـــن املرســـوم286
لتقييـــد عمـــل اجملتمـــع املـــدين ،مبـــا يف ذلـــك ّ
ـات خطـ ً
ـرة علــى حريــة التعبــر وحريــة تكويــن
لســنة  2019الــذي يطــرح عقبـ ٍ
 363سامر األطرش“ ،تقدمي الرشاوى يف انتخاب رئيس الوزراء الليبي اجلديد
مسرب لألمم املتحدة” 2 ،مارس  ،2021متوفر عرب
وفق ما أفيد يف تقرير
ّ
الرابطhttps://www.thetimes.co.uk/article/bribes-offered-in-election- :
.of-new-libyan-prime-minister-leaked-un-report-claims-q03xbgnqt
 364املرجع نفسه .وأصدرت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا بيانًا أقصت
نفسها فيه عن تقرير فريق اخلرباء :بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا“ ،بيان
من بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا بشأن الدعوة لعقد جلسة ملجلس
النواب يف سرت ،وحول مزاعم الرشاوى أثناء انعقاد ملتقى احلوار السياسي
الليبي يف تونس» 2 ،مارس  ،2021متوفر عرب الرابط :بيان من بعثة األمم
املتحدة للدعم يف ليبيا بشأن الدعوة لعقد جلسة جمللس النواب يف
سرت ،وحول مزاعم الرشاوى أثناء انعقاد ملتقى احلوار السياسي الليبي يف
تونس). | UNSMIL (unmissions.org
 365بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا“ ،نص املالحظات االفتتاحية للممثلة
اخلاصة باإلنابة ستيفاين ويليامز يف مؤمتر صحايف بعد انتخاب السلطة
التنفيذية اجلديدة” 5 ،فرباير  ،2021متوفر عرب الرابطhttps://unsmil. :
unmissions.org/transcript-introductory-remarks-acting-special.representative-secretary-general-libya-stephanie

كل الصعـــاب ،مـــا زال اجملتمـــع املـــدين الليبـــي يبنـــي احلجـــر
ورغـــم ّ
األســـاس مـــن أجـــل الســـام والعدالـــة .إذ تعمـــل منظمـــات مـــن قبيـــل
منظم ــة مع ــً نبنيه ــا ،مث ـ ًـا عل ــى متك ــن امل ــرأة م ــن أج ــل املش ــاركة يف
مب ــادرات الس ــام عل ــى املس ــتوى احملل ــي وتنظي ــم احلم ــات م ــن أج ــل
متثيـــل املـــرأة يف عمليـــات الســـام الرســـمية 369.كمـــا تعمـــل احلركـــة
األمازيغي ــة النس ــائية بدوره ــا عل ــى تس ــليط الض ــوء عل ــى قضاي ــا الن ــوع
االجتماعــي املتداخلــة بــن جمتمعــات الســكان األصليــن يف ليبيــا ،وعلــى
تدعي ــم ق ــدرة منظم ــات اجملتم ــع امل ــدين العامل ــة عل ــى ش ــؤون امل ــرأة
والش ــباب والس ــام الش ــامل واألم ــن عل ــى املقاوم ــة واالس ــتمرار 370.كم ــا
هدف ــت مب ــادرات أخ ــرى أيض ــً إىل معاجل ــة اآلث ــار الس ــلبية للن ــزاع بأش ــكاله
كاف ــة .فعم ــل املرك ــز الليب ــي حلري ــة الصحاف ــة مث ـ ًـا عل ــى التص ـ ّـدي لآلث ــار
الكارثيــة حلــرب املعلومــات يف ليبيــا مــن خــال إنشــاء فالصــو ،وهــو منــر
رقم ــي لرص ــد األخب ــار الكاذب ــة وخطاب ــات الكراهي ــة بغي ــة إع ــام الن ــاس
371
والرتوي ــج لثقاف ــة املس ــاءلة واملهني ــة يف الوس ــط اإلعالم ــي يف ليبي ــا.
تـــؤدي املنظمـــات املدنيـــة احملليـــة التـــي تعمـــل علـــى شـــؤون
كمـــا
ّ

 366مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان“ ،ليبيا :على منظمات املجتمع
املدين الطعن ضد مصادرة السلطات التنفيذية الليبية للحق يف حرية تكوين
اجلمعيات» 25 ،نوفمرب  ،2019متوفر عرب الرابط :ليبيا :على منظمات اجملتمع
املدين الطعن ضد مصادرة السلطات التنفيذية الليبية للحق يف حرية تكوين
اجلمعيات  -مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان). (cihrs.org
 367راجع مث ًال :ميادة املكي وتيم مولينو“ ،على احلكومة املؤقتة يف ليبيا
أن تضع حدًا ألعمال قمع املجتمع املدين 17 ”،سبتمرب  ،2021متوفر عرب
الرابط: https://www.aljazeera.com/opinions/2021/9/17/libyas-interim- :
government-must-end-civil-society-crackdown؛ كوردايد ،املرجع نفسه.
 368منظمة مدافعي اخلط األمامي (فرونت الين ديفندرز)“ ،اختطاف مدافع
حقوقي يثري القلق ويهدد مصداقية االنتخابات املزمع عقدها» 21 ،يونيو
 ،2021متوفر عرب الرابط :اختطاف مدافع حقوقي يثري القلق ويهدد مصداقية
االنتخابات املزمع عقدها. | Front Line Defenders
 369ميكن االطالع على املوقع اإللكرتوين ملنظمة معًا نبنيها على الرابط التايل:
https://togetherwebuildit.org/ - https://togetherwebuildit.org/portfolio/
women-inclusion-in-the-peace-process-at-municipalities-level/
 370ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عرب الرابطhttps://www. :
euromedwomen.foundation/pg/en/profile/ermwf.twm
 371املوقع اإللكرتوينhttps://falso.ly/ :
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جتم ــع ش ــباب م ــن أج ــل تاورغ ــاء372،دورًا فاع ـ ًـا يف توف ــر
الضحاي ــا ،مث ــل ّ
ش ــبكة م ــن الدع ــم للعائ ــات املتأث ــرة وتوثي ــق انته ــاكات حق ــوق اإلنس ــان
عل ــى األرض.
تيس ــرت ه ــذه األعم ــال جزئي ــً بفض ــل الدع ــم والتموي ــل م ــن جه ــات
وق ــد ّ
دولي ــة تق ـ ّـر بأهمي ــة اجملتم ــع امل ــدين م ــن أج ــل بن ــاء دول ــة تنع ــم بالس ــام
حـــد
واالســـتقرار .ومـــازال وجـــوب القيـــام باملزيـــد مـــن اجلهـــود .فعلـــى ّ
مـــا شـــرح ممثـــل للمجتمـــع املـــدين مـــن تاورغـــاء« :اجلميـــع يلتجـــئ إىل
اجملتمـــع املـــدين يف ليبيـــا ولكـــن يطلـــب منهـــم القيـــام بأكـــر بكثـــر
مم ــا تس ــمح ب ــه قدراته ــم وموارده ــم 373».ويف بع ــض األحي ــان ،ال تك ــون
ً
متســـقة مـــع واقـــع املنظمـــات املدنيـــة
متطلبـــات اجلهـــات املانحـــة
علــى األرض .فعلــى ســبيل املثــال ،غالبــً مــا يفــرض تســجيل اجلمعيــة أو
أن
اإلذن له ــا بالعم ــل كش ــرط مس ــبق للحص ــول عل ــى التموي ــل يف ح ــن ّ
ه ــذا األم ــر غالب ــً م ــا يك ــون مس ــتحي ًال أو خط ــرًا احلص ــول علي ــه بالنس ــبة
إىل منظمـــات اجملتمـــع املـــدين املســـتقلة التـــي تعمـــل علـــى قضايـــا
374
حساســـة يف جمـــال بنـــاء الســـام ،وحقـــوق اإلنســـان واملســـاءلة.
ً
عـــاوة علـــى ذلـــك ،مل ينجـــح مؤمتـــرا برلـــن ال األول وال الثـــاين مبعاجلـــة
قضي ــة القم ــع املس ــتمر للمجتم ــع امل ــدين ،رغ ــم أهمي ــة ذل ــك بالنس ــبة
375
ـم
لعملي ــة التح ـ ّـول الت ــي يف ــرض باملؤمت ــر دعمه ــا .وكذل ــك األم ــر ،مل يت ـ ّ
إنش ــاء أي آلي ــة ملراقب ــة حال ــة الفض ــاء امل ــدين وقي ــام جمتم ــع م ــدين ح ـ ّـر.
أن دع ــم املب ــادرات الليبي ــة الرامي ــة إىل حتقي ــق الس ــام والعدال ــة
ال ش ـ ّ
ـك ّ
ع ــن طري ــق توف ــر امل ــوارد والفض ــاء ال ــازم للمجتم ــع امل ــدين ه ــو جم ــال
يتعــن علــى اجلهــات الدوليــة إحــداث فــرق ملمــوس فيــه مــن أجــل ليبيــا.
فبفضـــل جهـــود اجملتمـــع املـــدين املتواصلـــة بـــا كلـــل أو ملـــل ،أمـــام
الليبيـــن أمـــل بإيصـــال الصـــوت وأداء دور يف مســـتقبل بالدهـــم ورؤيـــة
مطالبه ــم يف جم ــال الس ــام والعدال ــة تتحق ــق.

 372أفادت اجلمعية مث ًال عن انتهاكات حقوق أهايل تاورغاء إىل االستعراض
الدوري الشامل ،متوفر عرب الرابطhttps://www.upr-info.org/sites/ :
_default/files/document/ libya/session_36_-_may_2020/youth
.gathering_for_tawargha_2019_upr_libya_submission.pdf
 373مدافع عن حقوق اإلنسان شارك يف املائدة املستديرة املغلقة حول
املساءلة التي عقدتها حمامون من أجل العدالة يف ليبيا يف يونيو .2021
 374مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،2019 ،املرجع نفسه.
 375حمامون من أجل العدالة يف ليبيا“ ،على عملية برلني االعرتاف بحقوق
اإلنسان واملساءلة كخطوة هادفة إىل بناء السالم املستدام” 21 ،يونيو 2021ـ،
متوفر عرب الرابطhttps://www.libyanjustice.org/news-arabic/aal-aamly- :
.brlyn-laatrf-bhqwq-lnsn-wlmsl-kkhtw-in-hdf-l-bn-lslm-lmstdm

42

ترسيخ اإلفالت من العقاب :عشر سنوات من املشاركة الدولية يف ليبيا

 .6اخلامتة
مـــر العشـــر ســـنوات
ســـاهمت املشـــاركات الدوليـــة يف ليبيـــا ،علـــى ّ
املاضي ــة ،س ــواء م ــن خ ــال نش ــر الق ــوات العس ــكرية للدف ــع باألجن ــدات
اجليوسياســـية ،أو نشـــر الدعايـــة أو الســـعي وراء املصالـــح األمنيـــة
واالقتصاديـــة الض ّيقـــة يف تأجيـــج الصراعـــات يف ليبيـــا علـــى حســـاب
املتعـــددة األطـــراف إىل
التحـــول مـــن املقاربـــات
الشـــعب .وتزامـــن هـــذا
ّ
ّ
التعـــددي املبنـــي علـــى حقـــوق اإلنســـان
اإلطـــار
االنفراديـــة مـــع تراجـــع
ّ
املتعـــدد
وحمايـــة القضايـــا اإلنســـانية .وإذا كانـــت علّـــة وجـــود اإلطـــار
ّ
األط ــراف القائ ــم ح ــول األمم املتح ــدة بصيغت ــه احلالي ــة احملافظ ــة عل ــى
الســـام واألمـــن الدوليـــن مبـــا يتســـق مـــع مبـــادئ العدالـــة والقانـــون
جتســـد مثـــا ًال عـــن فشـــل تلـــك التعدديـــة.
فـــإن ليبيـــا تـــكاد
الـــدويل،
ّ
ّ
أدى إىل إحال ــة
فبع ــد عش ــر س ــنوات عل ــى الزخ ــم املتع ـ ّـدد األط ــراف ال ــذي ّ
جملـــس األمـــن للحالـــة يف ليبيـــا إىل احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ،تـــكاد
اآلم ــال الت ــي تع ــزّ زت يومه ــا أن تتح ـ ّـول إىل ي ــأس .فاملس ــاءلة ،س ــواء ع ــن
أعمـــال القتـــل والتعذيـــب والتشـــريد واالختفـــاء التـــي يذهـــب ضحيتهـــا
املدنيـــون أو عـــن التدخـــل األجنبـــي بـــا حســـيب أو رقيـــب قـــد أصبحـــت
ً
ضحيـــة غـــر معـــرف بهـــا يف هـــذا الصـــراع .وإذ تعمـــل ثقافـــة اإلفـــات
فـــإن احملـــاوالت
مـــن العقـــاب علـــى تأجيـــج الصـــراع واحتـــدام العنـــف،
ّ
جـــراء
الدوليـــة املبذولـــة لتوجيـــه ليبيـــا نحـــو
ّ
التحـــول الســـلمي تتعرقـــل ّ
جتاه ــل حق ــوق اإلنس ــان واملس ــاءلة واألص ــوات احمللي ــة عل ــى حس ــاب
أن ال أحـــد
املصلحـــة السياســـية .فعندمـــا يتعلّـــق األمـــر بليبيـــا ،يبـــدو ّ
ـتعد الي ــوم ،فيم ــا خ ــا قل ــة قليل ــة ملن ــح األولوي ــة للمعاي ــر الدولي ــة
مس ـ ّ
وللســـام وحقـــوق اإلنســـان أو حتـــى ملصالـــح الشـــعب الليبـــي.
كل تلــك الصعوبــات ،مــا زال شــعب ليبيــا شــجاعًا ،يطالــب مبســتقبل
ورغــم ّ
أفض ــل لب ــاده .فس ــواء ع ــن طري ــق االحتج ــاج عل ــى الظ ــروف املعيش ــية
املرتديـــة والفســـاد أو تكويـــن اجلمعيـــات دعمـــً للضحايـــا وتشـــجيعًا
ّ
ملش ــاركة امل ــرأة والش ــباب يف عملي ــات الس ــام ،أو توثي ــق االنته ــاكات،
ـإن الليبي ــن يعمل ــون ب ــا ه ــوادة عل ــى رف ــع ش ــكاواهم ووض ــع املظ ــامل
فـ ّ
أن إع ــادة توجي ــه الرتكي ــز إىل االحتياج ــات الفعلي ــة
يف املقدم ــة .وال ش ـ ّ
ـك ّ
للشـــعب الليبـــي وطموحاتـــه هـــي الطريقـــة الوحيـــدة للجهـــات الدوليـــة
ـكل ب ّن ــاء يف ليبي ــا واملس ــاعدة يف بن ــاء س ــام
م ــن أج ــل املش ــاركة بش ـ ٍ
بـــأن علـــى حقـــوق اإلنســـان
مســـتدام .ويشـــمل ذلـــك طبعـــً ،االعـــراف ّ
واملس ــاءلة أن تس ــر ي ــدًا بي ــد م ــع ف ــرض األم ــن واالس ــتقرار يف ليبي ــا.
أن رغبـــة الشـــعب بإعمـــال حقـــوق اإلنســـان وإحقـــاق
وال ميكـــن نســـيان ّ
العدال ــة والدميقراطي ــة ه ــي الت ــي أش ــعلت الث ــورة من ــذ عش ــر س ــنوات؛
لقـــد حـــان الوقـــت لالســـتماع إىل مطالبهـــم .وبعيـــدًا عـــن احلســـابات
اجليوسياس ــية ،واخمل ــاوف األمني ــة ،والصفق ــات االقتصادي ــة الت ــي تدف ــع
بالقـــوى اخلارجيـــة إىل الســـاحة الليبيـــة ،مـــا هـــو علـــى احملـــك هـــو بقـــاء
إطـــار دويل قائـــم علـــى القواعـــد  -وقبـــل كل شـــيء ،قائـــم علـــى حمايـــة
حيـــاة وحقـــوق جميـــع النـــاس يف ليبيـــا.
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 .7التوصيات
أن هــذا التقريــر يركّ ــز علــى تفاعــل اجلهــات الدوليــة يف ليبيــا ،ال ينــدرج
مبــا ّ
ضم ــن نطاق ــه تق ــدمي توصي ــات للجه ــات الفاعل ــة الليبي ــة .ولك ــن ،عل ــى
عات ــق الس ــلطات الليبي ــة مس ــؤولية أساس ــية حتم ــً تتمث ــل يف اح ــرام
حقـــوق اإلنســـان وتعزيزهـــا ،وتعزيـــز ســـيادة القانـــون واحلكـــم الرشـــيد
مفصلـــة موجهـــة
وبنـــاء الســـام يف البـــاد .وقـــد ُأدرجـــت توصيـــات
ّ
للق ــوى احمللي ــة يف تقاري ــر أخ ــرى 376.وعل ــى البل ــدان الثالث ــة واملؤسس ــات
ـجع الس ــلطات الليبي ــة وتدعمه ــا يف تنفي ــذ
املتع ــددة األط ــراف أن تش ـ ّ
ه ــذه التوصي ــات ،واح ــرام التزاماته ــا مبوج ــب القان ــون ال ــدويل والتع ــاون
م ــع اآللي ــات املعني ــة بحق ــوق اإلنس ــان واملس ــاءلة.
أن أمـــام الـــدول الثالثـــة واملؤسســـات الدوليـــة دور أساســـي يف
كمـــا ّ
دعـــم ليبيـــا مـــن أجـــل االنتقـــال الســـلمي الدائـــم املتجـــذّ ر يف احـــرام
حق ــوق اإلنس ــان وس ــيادة القان ــون واحلوكم ــة الرش ــيدة .وللقي ــام بذل ــك،
عل ــى ال ــدول والهيئ ــات الدولي ــة االلت ــزام بحق ــوق اإلنس ــان وبن ــاء الس ــام
املس ــتدام لي ــس بال ــكالم فق ــط ،ب ــل باملمارس ــة والتطبي ــق أيض ــً .وم ــن
شـــأن التوصيـــات املدرجـــة أدنـــاه ،واملوزّعـــة علـــى خمســـة حمـــاور ،أن
تس ــاعد اجله ــات الدولي ــة عل ــى اتب ــاع مس ــار خمتل ــف ع ــن ذل ــك ال ــذي أدى
ـات وانته ــاكات وإف ــات
به ــا ألن تش ــهد ،ال ب ــل وتس ــهم أحيان ــً يف صراع ـ ٍ
م ــن العق ــاب عل ــى م ــدى عش ــر س ــنوات يف ليبي ــا.
ـددة األط ــراف ومبني ــة عل ــى املب ــادئ لتفاع ــات دولي ــة
 .Iمقارب ــة متع ـ ّ
ّ
متجـــذرة يف القانـــون الـــدويل واملعايـــر الدوليـــة واحـــرام
يف ليبيـــا،
حقـــوق اإلنســـان والقانـــون اإلنســـاين
• •على جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وقف املبادرات األحادية
اجلانب والتي تنتهك قرارات جملس األمن حول ليبيا ،واالمتناع عن
أي أنشطة من شأنها تأجيج الصراع ،أو خرق حظر توريد األسلحة
ّ
املفروض مبوجب القرار رقم  )2011( 1970أو قرار وقف إطالق النار
الصادر يف  23أكتوبر .ويشمل ذلك بيع أو نقل األسلحة وغريها من
بتورطها
املعدات العسكرية إىل ليبيا أو إىل بلدان وشركات ثالثة ُيدعى ّ
عسكريًا يف ليبيا ،ويشمل أيضًا نشر القوات األجنبية ،ومتويل القدرات
العسكرية أو استقطاب املقاتلني األجانب واملرتزقة.
املتعددة
• •على جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة دعم اجلهود
ّ
األطراف الرامية إىل دعم انتقال ليبيا إىل السالم املستدام من خالل
كفالة تنفيذ قرارات جملس األمن حول ليبيا ،مبا فيها القرار رقم .2570

 376راجع مث ًال :حمامون من أجل العدالة يف ليبيا ،الفدرالية الدولية حلقوق
اإلنسان ،واملركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان ،املرجع
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين
نفسه؛ حمامون من أجل العدالة يف ليبيا“ ،لن ّ
ضد املرأة يف ليبيا” ،مارس 2021؛ حمامون من أجل العدالة يف ليبيا ،يوليو
ّ
 ،2021املرجع نفسه؛ حمامون من أجل العدالة يف ليبيا ،سبتمرب ،2020
املرجع نفسه.
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• •على جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة استخدام آليات جملس
نحو فعال
األمن ،مبا فيها نظام العقوبات وحظر توريد األسلحة ،على ٍ
وشفاف لوقف أي انتهاكات
ينص عليها القرار رقم .2570
مستمرة كما ّ
ّ
ّ
• •على الدول األعضاء يف األمم املتحدة ضمان تنفيذ نتائج مؤمتر برلني
األول ومؤمتر برلني الثاين وخارطة الطريق للسالم يف ليبيا.
موحدة
• •على االحتاد األوروبي والدول األعضاء فيه إعداد اسرتاتيجية
ّ
ومتسقة لدعم العمليات التي تقودها األمم املتحدة وعملية انتقال
ليبيا إىل السالم والدميقراطية وحكم القانون ،مبا يتوافق مع خطة
377
عمل االحتاد األوروبي حلقوق اإلنسان والدميقراطية ،2024-2020
واإلطار االسرتاتيجي حلقوق اإلنسان والدميقراطية 378،وغري ذلك من
379
اآلليات واملبادئ التوجيهية اخلاصة باالحتاد األوروبي.
 .IIإدراج املعايـــر الدوليـــة والتزامـــات حقـــوق اإلنســـان يف جميـــع
ّ
التدخـــات املرتبطـــة
السياســـات والربامـــج اخلارجيـــة ،مبـــا يف ذلـــك
بالهجـــرة ومكافحـــة اإلرهـــاب
• •على البلدان الثالثة املشاركة يف عمليات مكافحة اإلرهاب يف ليبيا ،مبا
يف ذلك الواليات املتحدة وفرنسا ،أن تضمن اتساق جهود مكافحة
اإلرهاب مع حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين ،وال سيما ما يلي:
• •على الدول القيام بدراسات تقييم مستقلة وشفافة جلهود
مكافحة اإلرهاب بالنسبة إىل أثرها على اجملتمعات املتأثرة.
• •على الدول وقف أي تعاون لها يف جمال مكافحة اإلرهاب
وبسط األمن مع اجلماعات املسلّحة ،وامليليشيات والقوى
بتورطها يف انتهاكات حقوق اإلنسان.
األمنية املدعى
ّ
• •على الواليات املتحدة إنهاء برناجمها األحادي اجلانب واملبني على
توجيه الضربات القاتلة خارج ساحات املعارك املعرتف بها ،مبا يف
ذلك يف ليبيا ،وعليها دعم العمليات التي تقودها األمم املتحدة
وآللياتها ،واستخدام نفوذها الدبلوماسي من أجل تعزيز السالم
والدميقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان يف ليبيا.

 377جملس االحتاد األوروبي“ ،خطة عمل االحتاد األوروبي حلقوق اإلنسان
والدميقراطية  18 ،”2020-2024نوفمرب  ،2020متوفرة عرب الرابطhttps:// :
.www.consilium.europa.eu/media/46838/st12848-en20.pdf
 378جملس االحتاد األوروبي“ ،اإلطار االسرتاتيجي حلقوق اإلنسان
والدميقراطية” 25 ،يونيو  ،2012متوفر عرب الرابطhttps://www.consilium. :
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
تنص املادة  21من معاهدة لشبونة على أن تكون
بشكل خاص،
379
ٍ
ّ
األعمال اخلارجية لالحتاد األوروبي مبنيةً على مبادئ الدميقراطية وسيادة
القانون وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية والكرامة اإلنسانية واملساواة
والتضامن واحرتام مبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل.
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• •على املؤسسات األوروبية والدول األعضاء يف االحتاد األوروبي،
وبخاصة إيطاليا ،مراجعة وإصالح سياساتها املتعلقة بالتعاون مع
ليبيا يف جماالت إدارة احلدود والهجرة لضمان اتساقها مع حقوق
اإلنسان .وينبغي ملؤسسات االحتاد األوروبي والدول األعضاء فيه
380
القيام على وجه التحديد مبا يلي:
• •الوقف الفوري ألي اتفاقات موجودة متعلقة بسياسات إدارة
الهجرة التي تؤثر سلبًا على حقوق اإلنسان أو تسهم يف تأجيج
الصراع ،واالمتناع عن إبرام أي اتفاقات جديدة مع السلطات
الليبية ما مل توفر ضمانات الحرتام حقوق اإلنسان للمهاجرين
والالجئني يف ليبيا؛
• •اتخاذ خطوات فورية للتحقيق يف أثر هذه االتفاقات والرتتيبات
احملركة للنزاع يف
على اجملتمعات العرضة للتأثر وعلى القوى
ّ
ليبيا ،وضمان أن تكون أي اتفاقات أو ترتيبات مستقبلية من هذا
ً
متسقة مع القانون الدويل حلقوق
القبيل مع السلطات الليبية
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين؛
• •زيادة وحتسني فرص الوصول إىل طرق آمنة وقانونية
للمهاجرين والالجئني املتجهني إىل أوروبا.
 .IIIاملســـاءلة عـــن انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان واجلرائـــم مبوجـــب
جهـــات غـــر منتميـــة
القانـــون الـــدويل املرتكبـــة يف ليبيـــا علـــى يـــد
ٍ
للدولـــة ،والبلـــدان الثالثـــة ومواطنـــي هـــذه البلـــدان
• •على البلدان الثالثة واملؤسسات الدولية واإلقليمية ذات الصلة دعم
ليبيا يف إعادة بناء آليات حملية مالئمة ومتاحة لتحقيق املساءلة
وتوفري اجلرب للضحايا ،مبا يف ذلك من خالل القيام مبا يلي:
• •توفري املوارد واخلربات لإلصالح القانوين واملؤسساتي
يف ليبيا من أجل العمل على ضمان اتساق اإلطار القانوين
واملؤسساتي مع القانون الدويل واملعايري الدولية؛
• •تعزيز قدرات نظام العدالة الليبي من خالل تبادل املعارف
واملمارسات املتسقة مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان
واملعايري الدولية؛
• •توفري املوارد واخلربات من أجل دعم مسار العدالة االنتقالية
املتجذر يف حقوق اإلنسان والقادر على حتقيق املساءلة
والكشف عن احلقيقة وجرب الضرر عن الضحايا .وعلى وجه
اخلصوص ،على االحتاد األوروبي والدول األعضاء فيه تنفيذ إطار
السياسات اخلاص باالحتاد األوروبي واملتعلق بدعم العدالة
االنتقالية ( 381.)2015وعلى االحتاد األفريقي والدول األعضاء فيه

 380لالطالع على التوصيات املفصلة إىل االحتاد األوروبي والدول األعضاء فيه
فيما يتعلق بسياسة الهجرة يف ليبيا ،راجع :حمامون من أجل العدالة يف
ليبيا ،الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان واملركز األوروبي للحقوق الدستورية
وحقوق اإلنسان ،املرجع نفسه ،ص.48 .
“ 381إطار سياسة االحتاد األوروبي لدعم العدالة االنتقالية” ،2015 ،متوفر
عرب الرابطhttps://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/ :
the_eus_policy_framework_on_support_to_transitional_justice.pdf

العمل على تطبيق سياسة العدالة االنتقالية اخلاص باالحتاد
382
األفريقي (.)2019
• •على البلدان الثالثة استخدام واليتها القضائية خارج اإلقليم ،مبا يف
ذلك الوالية القضائية العاملية ،من أجل إخضاع مرتكبي اجلرائم الدولية
يف ليبيا للمساءلة ،مبا يشمله ذلك من مراقبة للسفر وتتبع أصول
املشتبه بهم ،وجمع األدلة ،ومنها شهادات الضحايا والشهود ،من
أجل إعداد الدعاوى.
• •على األمم املتحدة والدول األعضاء فيها دعم عمل آليات التحقيق
الدولية املستقلة مبا يف ذلك من خالل القيام مبا يلي:
• •متديد والية البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق يف ليبيا
وتزويدها باملوارد الضرورية ،مبا يشمله ذلك من موظفني
وميزانيات ،من أجل إجراء حتقيقات فعالة وجمدية؛
• • ّ
حث حكومة الوحدة الوطنية على التعاون الكامل ودعم البعثة
الدولية املستقلة لتقصي احلقائق يف ليبيا وغريها من آليات
التحقيق املستقلة الدولية األخرى ،مبا يف ذلك من خالل تقدمي
الوصول املباشر ودعم التحقيقات يف خمتلف أنحاء ليبيا.
• •على الدول األعضاء يف األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية
ضمان أداء احملكمة لدور أكرث فعالية يف ليبيا من أجل حتقيق
املساءلة:
• •على الدول دعم احملكمة اجلنائية الدولية بجميع الوسائل
املتاحة لتمكينها من أداء واليتها يف ليبيا ،مبا يف ذلك تنفيذ
أوامر القبض ،وممارسة الضغوط اجلماعية على ليبيا ودول
البلدان الثالثة لتسليم من تشملهم أوامر القبض والتأكّ د من
حيازة احملكمة جميع املوارد التي تطلبها؛
• •على احملكمة اجلنائية الدولية ممارسة اختصاصها على
اجلرائم مبوجب نظام روما األساسي املرتكبة يف ليبيا ،مبا يف
ذلك اجلرائم املدعى بارتكابها من قبل مواطني الدول الثالثة
واستخدام األدلة إلصدار أوامر قبض ،وفق ما هو مالئم؛
• •على احملكمة اجلنائية الدولية حتسني التواصل مع الضحايا
واجملتمعات املتأثرة وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل
إشراك املعنيني يف ليبيا وشرح عمل احملكمة يف ليبيا
والفرص املتاحة للضحايا من أجل املشاركة يف إجراءاتها.
• •على الدول والهيئات الدولية التي لديها أنظمة عقوبات ،مثل الواليات
املتحدة واململكة املتحدة واالحتاد األوروبي والدول األعضاء فيه،
وكذلك جلنة العقوبات الليبية بالتوافق مع املعلومات املقدمة
نحو شفاف
من فريق اخلرباء ،فرض عقوبات هادفة وفردية على ٍ
ومدروس .ويجب أن حترتم عملية فرض العقوبات مراعاة األصول
 382االحتاد األفريقي“ ،سياسة العدالة االنتقالية” ،2019 ،متوفرة عرب الرابط:
_https://au.int/sites/default/files/documents/36541-doc-au_tj_policy
eng_web.pdf
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القانونية مبا يتسق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وأن تتم
بالتنسيق مع آليات املساءلة األخرى للمساهمة بتحقيق املساءلة
وتوفري اجلرب للضحايا.
• •على الدول أن تكفل إجراء حتقيقات مستقلة وشاملة يف اجلرائم
املرتكبة من قبل مواطنيها يف أثناء العمليات املنفّ ذة يف ليبيا،
وإخضاع مرتكبي هذه اجلرائم للمساءلة ،وتوفري اجلرب املالئم عنها
للضحايا.
• •على الدول واملنظمات الدولية مراجعة اخليارات والفرص البديلة
لتحقيق املساءلة وتوفري اجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق
اإلنسان واجلرائم الدولية اخلطرية املرتكبة يف ليبيا ،مبا يف ذلك
إمكانية إنشاء حمكمة خاصة لليبيا.
ـج ش ــمويل قائ ــم
 .IVانتق ــال ليبي ــا إىل الس ــام املس ــتدام م ــن خ ــال نه ـ ٍ
علــى حقــوق اإلنســان عمـ ًـا علــى حتقيــق االســتقرار والســام والعدالــة
واملس ــاءلة
• •على األمم املتحدة والدول األعضاء فيها ضمان تعميم اعتبارات
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين على جميع مسارات مؤمتر برلني.
ويشمل ذلك حتديد إطار زمني واضح ومعايري حمددة لقياس أي
توصل إليها املؤمتر.
تقدم حمرز فيما يتعلق بالنتائج النهائية التي ّ
• •على األمم املتحدة أن تباشر بتقييم داخلي شفاف جلهود السالم يف
ليبيا بالنسبة إىل معايري حقوق اإلنسان من أجل تقييم اجلهود املاضية
وضمان أن تكون مشاركتها يف ليبيا مستندة إىل التعلم املستمر.

املوارد ،واملساعدة التقنية ،واخلربات ،والتدريب ملفوضية
املصاحلة وغريها من اآلليات ذات الصلة التي ميكن أن تتشكّ ل.
• •على بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،وبالتعاون مع السلطات
ناشط على تشجيع إدماج املبادئ التوجيهية
بشكل
الوطنية ،أن تعمل
ٍ
ٍ
لألمم املتحدة املتعلقة بالتدقيق يف املوظفني العموميني يف بيئات
ما بعد الصراع يف أي عمليات حالية أو مستقبلية الختيار املرشحني
للمناصب العامة ويف إصالحات القطاعات األمنية يف املستقبل.
 .Vتعزيز وحماية الفضاء املدين وعمل اجملتمع املدين   
• •على األمم املتحدة والدول األعضاء فيها العمل من أجل حماية
الفضاء املدين يف ليبيا وتعزيز عمل اجملتمع املدين من خالل القيام
مبا يلي:
•

•

•

•

•مطالبة ليبيا بإصالح إطارها القانوين إلزالة القيود على حرية
التجمع وتكوين اجلمعيات لضمان إمكانية عمل
التعبري ،وحرية
ّ
اجملتمع املدين الليبي بفعالية وأمان؛
•دعم عمل منظمات اجملتمع املدين الليبية املستقلة من خالل
تزويدها بالتمويل ،وبناء القدرات والتشبيك واخلربة عرب مقاربات
احملدد للعمل يف ليبيا؛
مصممة بحسب السياق
مرنة
ّ
ّ
•ضمان وصول أفراد اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق
اإلنسان إىل آليات احلماية املالئمة يف حال تعرضوا ألي تهديد
نتيجة قيامهم بعملهم؛
•إدراج إقامة جمتمع مدين حر ضمن اجملاالت التي يجب رصدها
يف إطار مؤمتر برلني.

• •على بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا وغريها من اجلهات الداعمة
لعملية التحول السلمي يف ليبيا أن تضمن تطبيق الشمولية يف
العمليات السياسية واالنتقالية ،مبا يف ذلك من معلومات فعالة
وحسن متثيل ومشاركة للنساء والشباب واألقليات اإلثنية وضحايا
انتهاكات حقوق اإلنسان وغريها من اجملموعات املتأثرة ،مبا يتسق
مع قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  1325واملبادئ
التوجيهية لوساطة األمم املتحدة.
• •على األمم املتحدة والدول األعضاء فيها دعم عملية عدالة انتقالية
تتمحور حول الضحايا وتستند إىل احرتام حقوق اإلنسان:
• •على بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا دعم اجلهات الفاعلة
الوطنية من أجل إعداد اسرتاتيجية واضحة للعدالة االنتقالية،
على أساس القانون الدويل حلقوق اإلنسان واملعايري الدولية.
ويجب أن تشمل هذه االسرتاتيجية آليات مالئمة لضمان
املشاركة الفاعلة للضحايا واجملتمعات املتأثرة؛ كما يجب
إدماجها يف أي اتفاق أو تدخل عسكري أو سياسي أو اقتصادي؛
• •على الدول واجلهات املعنية من األمم املتحدة دعم التنفيذ
الفعال السرتاتيجية العدالة االنتقالية القائمة على حقوق
اإلنسان واملتمحورة حول الضحايا ،مبا يف ذلك من خالل توفري
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Lawyers for Justice in Libya
ﺎﻣﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ  ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ،ﻏ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ،
وﻣﻨﻈﻤﺔ ﺧﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ  اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ و ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ
ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﶈﺎﻣﲔ ،واﻟﻨﺸﻄﺎء وأﻓﺮاد اﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ  أرﺟﺎء اﻟﺒﺎﻟﺪ وﺧﺎرﺟﻬﺎ .إن
ﲡﺴﺪ ﻗﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن،
رؤﻳﺘﻨﺎ  اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ
ّ
وªﺘﻤﻊ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻘﻴﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ .ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ  ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﻨﺎﺻﺮة
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ
واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ٍ واﶈﺎﺳﺒﺔ وﻣﺒﺎدرات اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وذﻟﻚ
ً
ﻋﻠﻰ أﺑﺤﺎث ودراﺳﺎت ﳒﺮﻳﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .وﻧﻌﺘﻤﺪ  ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ّ ﻧﻬﺞ ﻣﺒﻨﻲ
ﺗﺆﺳﺲ ﻛﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺿﻤﻦ إﻃﺎر
ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ،وﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ّ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن وأن ﺗﻀﻤﻦ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وا½ﻓﺮاد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
 ﻗﻴﺎدة ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻣﻴﺔ.

Saferworld
ﺳﻴﻔﺮورﻟﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺼﺮاع وﺑﻨﺎء اﳊﻴﺎة اÀﻣﻨﺔ.
وﻧﺤﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم اﻟﻄﻮﻳﻞ ا½ﺟﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس دورا ﻓﺎﻋﻼ  ﻣﻨﻊ
اﻟﺼﺮاع وﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم ،ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺆﺛﺮة ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻊ
اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت واﺟﺤﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إ Êاﻟﺼﺮاع ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺬوي اﻟﻨﻔﻮذ ﳑﺎرﺳﺔ
ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ﻟﻠÌوﻳﺞ إª Êﺘﻤﻊ ﻋﺎدل وﻣﻨﺼﻒ.
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