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ليبيــا *

اأقرب اإىل النظم الفا�سية �ساد من  منذ العام 1969 عا�ست ليبيا حتت وطاأة نظام ا�ستبدادي 

خالله احلكم الفردي املطلق الذي تتجمع يف يده كل ال�سلطات، وينزوي فيه اأي مظاهر للهياكل 

قانونية،  دولة  لوجود  توؤ�رش  مقومات  اأي  ممتدة  حقبة  خالل  واأهدرت  املوؤ�س�سية،  والأطر 

وجرمت جميع اأ�سكال التنظيم احلزبي اأو املدين امل�ستقل.  وخالل هذه احلقبة التي امتدت 42 

عاما جرى ا�ستهداف جميع املعار�سني واخل�سوم ال�سيا�سيني، من خالل الت�سفية اجل�سدية اأو 

الختفاء الق�رشي اأو التعذيب داخل اأقبية ال�سجون. وحتت تاأثري الهبات ال�سعبية من اأجل التغيري 

يف تون�س وم�رص، انطلقت االنتفا�سة ال�سعبية التي طالبت ب�سقوط نظام القذايف يف 17 فرباير 

 .2011

*بالنظر لأن التقارير ال�سنوية ال�سابقة ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان مل تتناول و�سعية حقوق الإن�سان 
اأهم التطورات واالإ�سكاليات التي �سهدتها ليبيا منذ �سقوط نظام القذايف يف  يف ليبيا، فاإن تقرير هذا العام يغطي 

اأكتوبر من العام 2011.
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بعد اأ�سابيع قليلة من اندلع هذه النتفا�سة ال�سعبية، اأدى القمع الوح�سي اإىل انتقال البالد اإىل 

نزاع م�سلح بني القوات املوالية للقذايف واملحاربني الثوار املدعومني من حلف الناتو، والذي 

ا�ستمر طوال الثمانية اأ�سهر التالية لقيام النتفا�سة. بعد �سيطرة الثوار على مدينة بنغازي يف 

اأواخر �سهر فرباير 2011، اأعلنوا تاأ�سي�س “املجل�س الوطني االنتقايل”؛ بهدف تن�سيق جهود 

الثوار من اأجل اإ�سقاط النظام.1 يف 3 اأغ�سط�س 2011، اأ�سدر املجل�س الوطني االنتقايل اإعالنًا 

د�ستوريًا لتوجيه الفرتة النتقالية التي متر بها البالد، و�رشعان ما ح�سل على اعرتاف دويل 

وا�سع باعتباره ال�سلطة ال�رشعية الوحيدة لليبيا، واحتل مقعد ليبيا2 يف الأمم املتحدة يف �سبتمرب 

اأُلقي القب�س على القذايف، وُقتل يف مدينة “�رشت” يف 20  2011. بعد ذلك بفرتة ق�سرية، 

العا�سمة  على  ال�سيطرة  اإحكام  بعد  حترير ليبيا  عن  اأُعلن  اأيام،  ثالثة  مرور  وبعد  اأكتوبر، 

طرابل�س. 

بعد �سقوط نظام القذايف، واجهت ال�سلطة االنتقالية حتديات هائلة، على راأ�سها االآثار الناجمة 

عن جرائم �سد الإن�سانية وجرائم احلرب التي ارتكبت خالل احلرب �سد نظام القذايف، والتي 

�سارك يف ارتكابها جميع الأطراف.3 اقرتنت هذه احلرب اأي�سا با�ستعال ال�رصاعات القبلية، 

االأمر الذي ي�سكل حتديا اأمام ب�سط ال�سلطة االنتقالية �سيطرتها على اأرا�سي الدولة، وخا�سة يف 

ظل تنامي النزعات اجلهوية والتطرف الديني4. يفاقم من ذلك غياب االإجماع على م�رصوعية 

“املجل�س الوطني االنتقايل” يف احلكم بعد الثورة. جدير بالذكر اأن هيمنة نظام القذايف ال�سمويل 
اأن  التي ميكن  التحتية  املوؤ�س�سات والبنية  البالد خالية من  قد تركت  على احلكم لأربعة عقود 

تدعم عملية االنتقال للدميقراطية على النحو الذي جرى يف م�رص وتون�س. كما هددت خماطر 

اأن  املجل�س  البلد، وب�سبب ذلك قرر  لل�سيطرة على  االنتقايل  الوطني  املجل�س  اأمنية حماوالت 

-للعمل  الثورية  املجموعات  �سكلتهما  -اللتني  ليبيا  درع  وقوات  العليا  الأمنية  اللجان  يدعم 

1-املجل�س الوطني االنتقايل، اإعالن تاأ�سي�س املجل�س الوطني االنتقايل املوؤقت،  2مار�س 2011، 

 http://ntclibya.org/arabic/first-announcement/

2-اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 

 ”After Much Wrangling، General Assembly Seats National Transitional Council of
 “Libya as Country’s Representative for Sixty-Sixth Session 16 �سبتمرب 2011،

 http://www.un.org/News/Press/docs/2011/ga11137.doc.htm 

3- جلنة الإعالم التابعة لالأمم املتحدة،

«  Both pro- and anti-Qadhafi forces committed war crimes in Libya – UN”،panel 2 

مار�س 2012 

 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41444&Cr=libya&Cr1#.UIow2meDBEN
4-International Crisis Group، ”Divided We Stand: Libya’s Enduring Conflicts،“

14  �سبتمرب 2012،

 http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/libya/130-

divided-we-stand-libyas-enduring-conflicts.aspx
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كقوات موازية م�ساندة لل�رشطة والقوات امل�سلحة.5 

اأي�سا.  الفرتة االنتقالية  اأثناء  النطاق  االإن�سان ب�سكل وا�سع  انتهاكات حقوق  جرى ارتكاب 

و�سهدت البالد خالل عام ون�سف العام منذ بداية املرحلة النتقالية ممار�سة متييز وعنف �سد 

اإفريقيا جنوب  اإىل  اأ�سولهم  الذين ترجع  للقذايف، و�سد االأ�سخا�س  كل من ي�ستبه يف والئهم 

ال�سحراء، الذين ُينظر اإليهم يف الغالب على اأنهم �ساندوا القذايف اأو عملوا كمرتزقة اأجانب. 

ال�سكان  من  كبرية  قطاعات  على  الفعلية  �سطوتها  فر�س  يف  امل�سلحة  امللي�سيات  وا�ستمرت 

املعتقلني  اآالف  وت�سليم  ال�سالح  التخلي عن  امللي�سيات  تلك  ل رف�س  و�َسكَّ البالد،  واالأقاليم يف 

االنتقايل”.  الوطني  “املجل�س  �سلطة  اأمام  رئي�سيًا  حتديًا  قانونية،  اإجراءات  دون  املحتجزين 

الدينية  احلرية  على  اعتداء  احلكومية  غري  االأطراف  تلك  ارتكبتها  التي  االنتهاكات  و�سكلت 

وحرية االعتقاد وحرية التعبري ومعايري العدالة. ويف غياب موقف حازم جتاه تلك االنتهاكات 

من جانب ال�سلطة النتقالية ترت�سخ ثقافة الإفالت من املحا�سبة يف البالد. كما كانت ال�سلطات 

طرفًا يف عدد من اجلرائم اخلطرية، مبا يف ذلك االإبقاء على معتقلني ملدد طويلة دون حماكمات 

وا�ستخدام القوة ب�سكل غري متنا�سب، كما احلال بالن�سبة للعمليات الع�سكرية التي وقعت موؤخرًا 

يف بني وليد. 

وعلى الرغم من اأن ال�سلطات االنتقالية امتنعت عن تفعيل القوانني املعادية حلقوق االإن�سان 

التي كانت �سارية يف عهد القذايف، اإال اأنها مل تبطل ر�سميا هذه القوانني. رمبا �سكل ا�ستثناء من 

ال�سيا�سية. هناك حاجة  اإن�ساء الأحزاب  17 ل�سنة 1972 الذي كان يجرم  القانون  اإلغاء  ذلك 

ملحة اإىل اإ�سالحات ت�رصيعية �ساملة تكفل احلقوق واحلريات االأ�سا�سية، وتنظم ممار�ستها وفقا 

ل�سمان  للبالد هذه احلقوق  الد�ستور اجلديد  ير�سخ  اأن  االأهمية  اأنه من  كما  الدولية.  للمعايري 

عدم انتهاكها.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن املجل�س الوطني االنتقايل قد اأقر بحرية تكوين االأحزاب عرب القانون 

ت�سكيل  يدعم حرية  قانون  تبنى م�رصوع  كما  العام،  الوطني  املوؤمتر  اأع�ساء  املنظم النتخاب 

للو�ساية  اأ�سكال  اأي  عن  م�ستقلة  ب�سورة  الأن�سطتها  وممار�ستها  احلكومية،  غري  املنظمات 

احلكومية، غري اأن هذا امل�رصوع مل يعتمد بعد.  غري اأن املجل�س الوطني االنتقايل اعتمد بدوره 

التنقل، دون تهمة  التع�سفي وتقييد حق  م�رصوع قانون مينح �سالحيات وا�سعة يف االعتقال 

التظاهر  تنظيم  ب�ساأن  ت�رصيعا  اأ�سدر  العام  الوطني  املوؤمتر  اأن  كما  اال�ستباه.  وملجرد  حمددة 

ال�سلمي جاءت بع�س مواده جمافية للمعايري الدولية.

5  - املرجع ال�سابق.
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ورغما عن االإ�سكاليات والتحديات التي تواجه امل�سار االنتقايل فاإنه ال ميكن جتاهل اأن الفرتة 

االنتقالية قد �سهدت انفراجا كبريا يف حرية التعبري ومنوا ملحوظا يف و�سائط االإعالم امل�ستقلة، 

مثلما �سهدت اأي�سا طفرة يف تطور وتنوع منظمات املجتمع املدين، مبا يف ذلك منظمات حقوق 

الإن�سان امل�ستقلة.

عملية نقل �ل�سلطة �إىل هيئة منتخبة:

اإىل  االنتقال  طريق  على  مهمة  حمطة  العام  الوطني  املوؤمتر  اأع�ساء  انتخاب  عملية  �سكلت 

ال�رصعية الد�ستورية. ومبوجبها انتهى دور املجل�س االنتقايل. ويناط بهذه الهيئة املنتخبة –وفقا 

لالإعالن الد�ستوري ال�سادر عن املجل�س الوطني االنتقايل– مهام ال�سلطة الت�رشيعية، وتعيني 

رئي�س احلكومة، ومراقبة اأداء احلكومة، وو�سع القواعد واالآليات التي يفرت�س اأن يتم على 

اأ�سا�سها �سياغة د�ستور جديد للبالد، واإ�سدار القوانني املنظمة لالنتخابات الرئا�سية والربملانية 

التي يتعني اإجراوؤها من بعد اإقرار الد�ستور اجلديد.6

بالنظام   2012 فرباير  يف  االنتقايل  الوطني  املجل�س  اعتمده  الذي  االنتخابي  القانون  اأخذ 

املختلط، الذي يجمع بني نظام االنتخاب الفردي ونظام القوائم الن�سبية. حدد القانون ت�سكيل 

املوؤمتر الوطني العام من 200 ع�سو يتم انتخاب 120 منهم وفقا للنظام الفردي، فيما يجري 

انتخاب 80 ع�سوا وفقا لنظام التمثيل الن�سبي يف دوائر خم�س�سة لقوائم انتخابية مغلقة، تتقدم 

بها االأحزاب ال�سيا�سية، وا�ستحدث القانون مفو�سية وطنية عليا لالإ�رصاف على االنتخابات. 

كما اأباح لليبيني الذين يحملون اأكرث من جن�سية احلق يف الرت�سح. واأقر كذلك ح�سة للمراأة من 

خالل قوائم االأحزاب التي ا�سرتط يف ترتيبها التناوب ما بني الرجال والن�ساء.7

اأُجريت انتخابات “املوؤمتر الوطني العام” يف 7 يوليو 2012، وتناف�س فيها اأكرث من 3000 

مر�سح على مقاعد الهيئة املنتخبة التي ُعهد اإليها بتعيني حكومة جديدة، وت�سكيل جمعية تاأ�سي�سية 

ل�سياغة الد�ستور تتكون من 60 ع�سوًا، واالإعداد النتخابات برملانية العام املقبل. 

ورغم اأن عملية االنتخاب �سارت اإجمااًل ب�سورة �سل�سة، وات�سمت بقدر كبري من ال�سفافية، 

فقد تعر�ست “املفو�سية الوطنية العليا لالنتخابات” النتقادات حمدودة، اأبرزها تتعلق بالتباطوؤ 

يف اإعالن القواعد املنظمة لتوقيتات العملية االنتخابية ومراكز االقرتاع؛ مما اأدى اإىل اإحداث 

6- املوؤمتر الوطني العام، “االحتفال بانتقال ال�سلطة من املجل�س الوطني االنتقايل اإىل املوؤمتر الوطني العام،” 9 

اأغ�سط�س، 2012، 

http://www.gnc.gov.ly/index.php?option=com_content&view=article&id=1:2012-08-09-

13-22-44&catid=1:2012-08-09-13-20-21&Itemid=12
bit.ly/Tjh8hN ،7- قانون رقم 4 ل�سنة 2012 ب�ساأن انتخاب املوؤمتر الوطني العام
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العنيف على  الهجوم  للناخبني.8 عالوة على ذلك، وقع عدد من حوادث  الإرباك  قدر من 

مراكز القرتاع يف املدن الواقعة يف �رشق ليبيا.9 ويف الفرتة ال�سابقة على االنتخابات، جتمع 

االنتخابات،  مقاطعة  اإىل  الليبيني  يدعون  ليبيا،  املناطق يف �رصق  من  العديد  متظاهرون يف 

ويطالبون با�ستقالل اأكرب ملنطقة برقة. ويف يوم االقرتاع، اأطلق اأحد حرا�س االأمن املحليني 

يف مدينة اأجدابيا، الواقعة �رصق البالد، النار على اأحد االأ�سخا�س، واأرداه قتياًل بعد اأن حاول 

هذا الرجل ومعه رجالن اآخران تعطيل عملية الت�سويت و�رصقة �سندوق االقرتاع.10 

ومع ذلك، واجه “املوؤمتر الوطني العام” لحًقا يف هذا العام حتديات كبرية يف تعيني حكومة 

حتظى بالثقة. وف�سل اأول رئي�س وزراء انتخبه “املوؤمتر الوطني العام”، م�سطفى اأبو �ساقور، 

يف ت�سكيل حكومة. ويف اأكتوبر، حل حمله علي زيدان، اإال اأن مظاهرات كبرية حا�رصت 

مبنى الربملان يف اأواخر اأكتوبر،11 مما اأدى اإىل تاأجيل ت�سويت “املوؤمتر الوطني العام” على 

طرح الثقة يف احلكومة.12 و�سف املتظاهرون احلكومة املقرتحة باأنها ت�سم وزراء كانت لهم 

عالقات قوية بالطاغية ال�سابق معمر القذايف. ورًدا على قبول “املوؤمتر الوطني العام” حلكومة 

زيدان، احتل ع�رشات امل�سلحني مبنى الربملان ملدة يوم واحد يف اأوائل نوفمرب.13

حرية �لتجمع:

�سهدت الفرتة النتقالية انفراجا كبريا يف ممار�سة املواطنني حلقهم يف التجمع ال�سلمي، عرب 

عنه العديد من التجمعات واملظاهرات التي �سهدتها ليبيا على مدار العام املا�سي. ومع ذلك، 

فقد برزت توجهات لفر�س قيود على حرية التجمع ال�سلمي، عندما اأ�سدرت وزارة الداخلية 

بياًنا يف 13 يوليو 2012 حتظر فيه على املواطنني واملنظمات تنظيم املظاهرات اأو امل�ساركة 

8- مركز كارتر، »مركز كارتر يعترب عملية اإح�ساء االأ�سوات عملية موثوقة،« 18 يوليو، 2012، 

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/libya-071812-tabulation-credible-arabic.pdf
9- United Nations Support Mission in Libya، ”Briefing by Mr Ian Martin SRSG for Libya - 

Meeting of the Security Council،“ 18 July، 2012، http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx
?tabid=3543&ctl=Details&mid=6187&Itemid=409044&language=en-US
10- Reuters، ”Libyan anti-poll protester shot dead in east،“ ،2012 7 يوليو 

http://www.reuters.com/article/2012/07/07/us-libya-elections-death-idUSBRE8660CP20120707
11- بي بي �سي عربي، »ليبيا: اإرجاء الت�سويت على احلكومة اإثر اقتحام متظاهرين مقر املوؤمتر الوطني،« 

31 اأكتوبر 2012،

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/10/121030_libya_gov_protesters.shtml
12- بي بي �سي عربي، »م�سلحون يحتلون الربملان الليبي احتجاجا على ت�سكيل احلكومة اجلديدة،« 1 نوفمرب 2012، 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121101_libya_parliament.shtml
13-بي بي �سي عربي، »ان�سحاب امل�سلحني من مقر الربملان الليبي بعد يوم من احتالله،« 2 نوفمرب 2012،

 http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121102_libya_situation_parliament.shtml
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فيها دون احل�سول على اإذن م�سبق من الوزارة. اأكد البيان كذلك اأن هوؤالء الذين ينظمون 

جتمعات غري مرخ�سة يتحملون امل�سئولية عن اأي �سغب قد يقع نتيجة لذلك.14 واأدان املقرر 

اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات ا�سرتاط احل�سول على 

ترخي�س م�سبق للتجمع، واعتربه فر�س اأعباء غري مالئمة على منظمي التجمعات.15 ولكن 

على اأر�س الواقع، مت تقييد ممار�سة احلق يف حرية التجمع نتيجة لغياب االأمن يف البالد. فلم 

يكن وقوع هجمات عنيفة على تلك التجمعات من طرف ثالث هو العامل الوحيد الذي اأثر �سلبا 

ا حتول تلك التجمعات نف�سها اإىل فو�سى وعنف.  على ممار�سة هذا احلق، ولكن اأي�سً

يف 21 يناير 2012، هاجم متظاهرون غا�سبون مقر “املجل�س الوطني االنتقايل”؛ مطالبني 

مبزيد من ال�سفافية، وا�ستخدموا القنابل اليدوية القتحام مقر املجل�س، ثم نهبوا االأثاث واالأجهزة 

يوليو، هاجم متظاهرون  اأُجريت يف  التي  االنتخابات  باملبنى.16 وباملثل، وقبل  الإلكرتونية 

مقر “املفو�سية الوطنية العليا لالنتخابات” يف بنغازي، وحاولوا اإيقاف عملية االنتخابات.17 

الربملان ب�سورة موؤقتة يف  احتل متظاهرون مبنى  العام”،  الوطني  “املوؤمتر  انتخابات  وبعد 

نوفمرب للتظاهر لرف�س ت�سكيل احلكومة املقرتح من املجل�س.18 

يف 16 مار�س 2012، اندلعت املواجهات يف ميدان احلرية يف مدينة بنغازي اأثناء اإحدى 

املظاهرات الداعية اإىل اإن�ساء منطقة ذات حكم �سبه ذاتي يف منطقة برقة. وهاجم املظاهرة رجال 

م�سلحون باأ�سلحة نارية واأ�سلحة بي�ساء، مما اأدى اإيل مقتل �سخ�س على االأقل، واإ�سابة عدد 

اآخر بجراح.19 وذكرت التقارير اأن املهاجمني ا�ستهدفوا حمطة “ليبيا الأحرار” التليفزيونية 

املحلية من اأجل منع تغطية املظاهرة.20 وانتهى االأمر بو�سول مقاتلني من ملي�سيات بنغازي 

–وهم الذين كانوا م�سئولني عن االأمن يف املدينة- اإىل امليدان وطرد املهاجمون خارجه. ويف 

14- اآيفك�س، »على وزارة الداخلية الرتاجع فورًا عن قرار بتقييد احلق يف التظاهر ال�سلمي،« 16 يوليو 2012،

  http://www.ifex.org/libya/2012/07/16/rights_restricted/

15- تقرير املقرر اخلا�س املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات، ماينا كياي، 

A/HRC/20/27، 21 مايو 2012، الفقرات 31-28، 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-

HRC-20-27_ar.pdf
يف  العبادة  ودور  املقد�سة  االأماكن  على  االأخرية  االعتداءات  »ندين  ليبيا،  يف  العدالة  اأجل  من  حمامون   -16

ليبيا.« مرجع �سابق.

17- انظر الق�سم اأعاله ب�ساأن عملية نقل ال�سلطة اإىل هيئة منتخبة

18- املرجع ال�سابق.

19- بي بي �سي، »Libya rally on Cyrenaica autonomy plan ends in violence”، 16 مار�س 2012

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17411134 

20- USA Today، ”Libya: Protesters supporting self-rule attacked،“ ،2012 16 مار�س 

 http://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2012-03-16/libya-unrest/53575790/1
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26 اأغ�سط�س 21،2012 اختطف اأحد الأئمة اأثناء م�ساركته يف مظاهرة �سلمية لإدانة الهجمات 

على الأ�رشحة ال�سوفية22.

يف 11 �سبتمرب 2012، هاجم متظاهرون م�سلحون القن�سلية الأمريكية يف بنغازي، وقتلوا 

�ستيفينز”-  “كري�ستوفر  ليبيا  لدى  املتحدة  الوليات  �سفري  بينهم  اأمريكيني، -  اأربعة مواطنني 

و10 موظفني ليبيني.23 يك�سف هذا احلادث اأي�سا، مدى احلاجة امللحة اإىل نزع ال�سالح من 

اأيدي املواطنني، واإنفاذ �سيادة القانون يف البالد.

يف هذا ال�سياق، اأ�سدر املوؤمتر الوطني العام24 يف 6 نوفمرب  القانون رقم 65 ل�سنة 2012 

يف  احلق  الليبيني  املواطنني  القانون  هذا  اإعطاء  وبرغم  ال�سلمي.25  التظاهر  حق  تنظيم  ب�ساأن 

التجمع والتظاهر ال�سلميني، فاإنه ال يرقى للمعايري الدولية يف العديد من اجلوانب، مبا يف ذلك 

اأنه مينح لل�سلطات �سالحيات وا�سعة لتقييد اأو منع ممار�سة هذا احلق، كما يفر�س عقوبة احلب�س 

على الذين ل يلتزمون باأحكامه، ول ي�ستثني القانون التجمعات التلقائية من قيوده التع�سفية.26

يف  العبادة  ودور  املقد�سة  االأماكن  على  االأخرية  االعتداءات  »ندين  ليبيا،  يف  العدالة  اأجل  من  حمامون   -21

ليبيا،« 28 اأغ�سط�س 2012،

http://www.libyanjustice.org/arabic-news/arabic-news/post/37-160515811575160516081606-

16051606-157115801604-1575160415931583157516041577-16011610-16041610157616101575-

1578158316101606-1575160415751593157815831575156915751578-1575160415711582161015851577-

159316041609-1575160415711605157516031606-157516041605160
22- انظر الق�سم اأدناه ب�ساأن حرية التعبري.

23- حمامون من اأجل العدالة يف ليبيا، »«حمامون من اأجل العدالة يف ليبيا« تدين ب�سدة االعتداء العنيف على 

القن�سلية االأمريكية يف بنغازي وتنا�سد احلكومة الليبية حما�سبة املجرمني وتاأمني املزيد من احلماية للدبلوما�سيني 

الأجانب،« 14 �سبتمرب 2012،

ht tp ://www . l ibyan jus t i ce .org /arab ic -news /arab ic -news /post /39 -1578158316101606 -

1576158815831577-15751604157515931578158315751569-157516041593160616101601-159316041609-

15751604160216061589160416101577-157516041571160516101585160316101577-16011610-

157616061594157515861610-lfjl/---

24- وكالة الأنباء الليبية، “املوؤمتر الوطني العام يقر قانون تنظيم املظاهرات والعت�سامات يف ليبيا،” 7 نوفمرب 2012،

http://www.lana-news.ly/ar/art.php?a=27478 

bit.ly/U9d3tQ ”25-  القانون رقم 65 ل�سنة 2012 ب�ساأن “تنظيم حق التظاهر ال�سلمي

26- مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، »منظمات حقوقية: القانون الليبي اجلديد يقيد احلق يف التجمع،«  

3 دي�سمرب 2012،

http://www.cihrs.org/?p=5175 
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حرية �لتعبري و�ل�سحافة :

حرية  حيث  من  العامل  يف  ت�سنيفًا  الأ�سواأ  الدول  �سمن  ليبيا  كانت  فرباير،   17 ثورة  قبل 

الإعالم،27 وكانت و�سائل االإعالم امل�ستقلة اإما منعدمًة اأو مفرو�سًا عليها قيود �سارمة، ولكن 

وو�سائل  ال�سحف  بتاأ�سي�س  بال�سماح  يتعلق  فيما  ملحوظا  حت�سنا  �سهدت  التعبري  حرية  و�سعية 

الإعالم امل�ستقلة يف اأعقاب النتفا�سة الليبية. يتبني هذا التح�سن من خالل اإن�ساء عدد وفري من 

بـ  ذلك  يف  مبا  القذايف28  نظام  �سقوط  بعد  اجلديدة  وال�سحف  واالإذاعية  التلفزيونية  املحطات 

اللغتني الإجنليزية، والأمازيغية، التي كان قد مت حظرها يف عهد القذايف.29 جتدر االإ�سارة 

اإىل اأن موؤ�س�سات االإعالم اململوكة للدولة والتي �سيطرت على ال�سحافة واالإذاعة والتلفزيون 

يف عهد القذايف قد مت اإغالقها عقب ا�ستيالء الثوار على مدينة طرابل�س يف اأغ�سط�س 30.2011 

كما ُمنعت �سحيفة “�سباح اليوم،” التي كانت متلكها الدولة يف عهد القذايف، من ال�سدور. 

يف حني مت حظر “�سحيفة البالد،” اململوكة للدولة اأي�سا، يف اأبريل 2012؛ ب�سبب نزاع حول 

تغري  اأن  ال�سحيفة  اأُمرت  البالد”،  “�سحيفة  حترير  لرئي�س  ووفقًا  االإعالنات.  من  العوائد 

ا�سمها واأن يتم ا�ستبدال جميع العاملني فيها.31 وانتقدت نقابة ال�سحفيني يف طرابل�س ب�سدة هذه 

اخلطوة وا�سفًة اإياها باأنها “انتهاك �سارخ حلرية الراأي والتعبري.”

يف خطوة معاك�سة لالنفراج الذي عرفته حرية التعبري، اأ�سدر “املجل�س الوطني االنتقايل” 

فقد  التعبري.  حرية  على  �سديدة  قيودا  فر�س  الذي   2012 لعام   37 رقم  القانون  مايو   2 يف 

�سخ�س  الأي  احلياة  مدى  ال�سجن  اإىل  ت�سل  عقوبات  القانون  ذلك  من  االأوىل  املادة  فر�ست 

“اأذاع اأخبارا اأو بيانات اأو اإ�ساعات كاذبة اأو مغر�سة” اأو قام بدعاية مثرية وكان من �ساأن 
اأو  النا�س  بني  الرعب  اإلقاء  اأو  البالد،  للدفاع عن  احلربية  باال�ستعدادات  اإحلاق �رصر  ذلك 

اإ�سعاف الروح املعنوية للمواطنني.32 وي�سمل ذلك اأي ثناء على معمر القذايف ونظام حكمه 

“قلب احلقائق، وت�سليل النا�س حول ت�رصفاتهم وما ارتكبوه يف حق  اأو  واأفكاره واأولده، 

البالد واأهلها”. وتعاقب املادة الثانية بال�سجن عن اأي حديث اأو اأي �سورة اأخرى من �سور 

http://www.rsf. ،2010 2010” 20 اأكتوبر World Press Freedom Index،“ ،27- مرا�سلون بال حدود

org/IMG/CLASSEMENT_2011/GB/C_GENERAL_GB.pdf
http://  ،2012 يناير   25  ”،2011-2012 World Press Freedom Index“ حدود،  بال  مرا�سلون    -28

en.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2012/C_GENERAL_ANG.pdf
29-  International Press Institute، ”Incoming Libyan Government Faces Press Freedom 
Hurdles،“ ،2012 11 يوليو

http://www.freemedia.at/home/singleview/article/ipi-feature-incoming-libyan-

government-faces-press-freedom-hurdles.html
30- املرجع ال�سابق.

31- املرجع ال�سابق.

http://bit.ly/YLWNoY »32- القانون رقم 37 ل�سنة 2012 ب�ساأن »جترمي متجيد الطاغية
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التعبري متثل م�سا�ًسا بثورة 17 فرباير. كما تفر�س تلك املادة العقوبات نف�سها على اإهانة الدين 

الإ�سالمي اأو هيبة الدولة وموؤ�س�ساتها، اأو اإهانة ال�سعب الليبي اأو �سعار الدولة اأو علمها.33

الإعالن  مع  لتعار�سه  القانون34  هذا  د�ستورية  بعدم  العليا”  الليبية  “املحكمة  ق�ست  وقد 

التعبري.  حرية  راأ�سها  وعلى  الأ�سا�سية،35  احلريات  من  عدد  حماية  كفل  الذي  الد�ستوري 

ورغم هذا التطور االيجابي، فاإنه تظل احلاجة ملحة اإىل اتخاذ التدابري الت�رصيعية ال�رصورية 

اأن مرياث  التي حتمي حريات الراأي والتعبري، وتدعم ا�ستقاللية و�سائل االإعالم، وخا�سة 

هيمنة  وتفر�س  التعبري،  تنتهك حريات  التي  القمعية  القوانني  من  بالعديد  يحفل  القذايف  حقبة 

احلكومة على و�سائل االإعالم. رغم االإقرار باأن هذه القوانني القمعية مل يطبقها املجل�س الوطني 

النتقايل اأو املوؤمتر الوطني العام اإل اأنه ل يوجد ما مينع من ا�ستدعائها طاملا مل يتم اإلغاوؤها. 

ثالثة   2012 مايو  يف  اأ�سدر  االنتقايل”  الوطني  “املجل�س  اأن  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  ي�سار 

قوانني،36 تق�سي باإن�ساء هيئة عليا موؤقتة لالإعالم،37 وموؤ�س�سة لل�سحافة القومية،38 وموؤ�س�سة 

نحو  تقم مبهامها على  املوؤ�س�سات مل  اأن هذه  الرغم من  والتلفزيوين.39 وعلى  االإذاعي  للبث 

فر�س  املوؤ�س�سات  تلك  تعيد  باأن  واالإعالميني  ال�سحفيني  خماوف  اأثار  اإن�ساءها  فاإن  موؤثر، 

�سيطرة الدولة على عملهم، كما اأعربوا عن احتجاجهم اإزاء انفراد املجل�س الوطني االنتقايل 

العام  الوطني  املوؤمتر  ا�ستبدل  الت�ساور معهم.40 يف 25 نوفمرب،  القوانني دون  ب�سياغة هذه 

33- املرجع ال�سابق

34-The Tripoli Post، ”Democracy Wins in Libya: Law Restricting Speech Ruled 
Unconstitutional،“،2012 16 يونيو

 http://www.tripolipost.com/articledetail.asp?c=1&i=8582
 LFJL applauds the Supreme Court of Libya’s Decision on« ،35- حمامون من اأجل العدالة يف ليبيا

Law 37،” 27 يونيو 2012،
http://www.libyanjustice.org/news/news/post/28-lfjl-applauds-the-supreme-court-of-

libya%E2%80%99s-decision-on-law-37
36- املجل�س الوطني االنتقايل، “اجتماع ب�ساأن الهيئة العليا املوؤقتة لالإعالم،” 14 مايو 2012، 

http://www.ntc.gov.ly/index.php?option=com_

content&view=article&id=34:2012-05-14-15-37-28&catid=2:2012-04-05-23-35-

10&Itemid=23
37-قرار املجل�س الوطني االنتقايل رقم )44( ل�سنة   2012ب�ساأن “اإن�ساء املجل�س االأعلى لالإعالم”

http://bit.ly/KouXHB
38- قرار املجل�س الوطني االنتقايل رقم )43( ل�سنة 2012 ب�ساأن “اإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية لل�سحافة “

http://bit.ly/TYkaa0
39- قرار املجل�س الوطني االنتقايل رقم )37( ل�سنة 2012 ب�ساأن”اإن�ساء موؤ�س�سة االإذاعة والتلفزيون” 

http://bit.ly/ZAfPjA
40- International Press Institute، ”Incoming Libyan Government Faces Press Freedom Hurdles“;  
 ” 28 مايو Libyan Journalists Reject NTC Media Laws،2012مركز الدوحة حلرية الإعالم، “

http://www.dc4mf.org/en/node/1798
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اأن�سطة هذا املجال، ولكن هذه اخلطوة  هذه املوؤ�س�سات باإن�ساء وزارة لالإعالم41 تدير ومتول 

تلقت انتقادات �سديدة من رجال القانون واالإعالم الذين يخ�سون من �سوء ا�ستخدام �سالحيات 

عهد  يف  احلال  كان  كما  احلكومة،  ل�سيطرة  واإخ�ساعها  االإعالم  و�سائل  لتقييد  الوزارة  هذه 

القذايف.42

 5 قتل  فقد  ال�سحفيون خماطر جمة؛  الثورية يف 17 فرباير، واجه  النتفا�سة  اندلع  منذ 

�سوء  اإىل  منهم  الكثري  تعر�س  الع�رصات،  واعتقل  االنتفا�سة، 43  اأثناء  االأقل  على  �سحفيني 

معاملة قبل اإطالق �رشاحهم.44 ولكن مل يتوقف تعر�س ال�سحفيني لالعتداء بعد اإ�سقاط نظام 

القذايف يف 23 اأكتوبر 2011. فقد تعر�سوا للخطف واالعتقال على اأيدي امليلي�سيات املحلية، 

ال�سالمة  �سمان  على  قدرتها  وعدم  �سيطرتها،  ب�سط  عن  االنتقالية  ال�سلطات  عجز  ظل  يف 

للمرا�سلني والإعالميني. 

يف فرباير 2012، اعُتقل �سحفيان بريطانيان يعمالن لدى تلفزيون “بر�س تي يف” الإيراين 

على يد امليلي�سيا يف مدينة م�رصاتة اأثناء قيادتهما ال�سيارة، والتقاطهما �سورًا يف وقت متاأخر من 

الليل.45 وقد جاء القب�س عليهما بعد تقرير اأعداه حول هجمات امللي�سيات �سد الليبيني ال�سود، 

خا�سة يف مدينة تاورغاء.46 وقد مت ت�سليم ال�سحفيني اإىل ال�سلطات الليبية واأُطلق �رشاحهما.47 

يف 7 يوليو، احُتجز اثنان من امل�سورين الليبيني يعمالن لدى حمطة “توباكت�س” التلفزيونية 

41- املوؤمتر الوطني العام، »اإن�ساء وزارة لالإعالم،« 25 نوفمرب 2012، 

http://www.gnc.gov.ly/index.php?option=com_content&view=article&id=82:2012-11-

26-09-01-44&catid=1:2012-08-09-13-20-21&Itemid=12
42-Libya Herald، ”Libyan Media to be Regulated by New Ministry of Information،“  

26 نوفمرب 2012،

 http://www.libyaherald.com/2012/11/26/national-congress-votes-to-create-new-

ministry-of-information/

”2011: Journalists Killed“ ،43-مرا�سلون بال حدود

 http://en.rsf.org/press-freedom-barometer-journalists-killed.html?annee=2011
44-International Press Institute، ”Incoming Libyan Government Faces Press Freedom Hurdles“
45-United Nations High Commission for Refugees، ”In Libya، two journalists detained 
without charge،“،2012 27 فرباير

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f54c93119.html 
46-انظر اأدناه الق�سم اخلا�س باالإفالت من العقاب.

Committee to Protect Journalists، ”In Libya، Two Journalists Detained without Charge،“-47
27 فرباير 2012، 

http://cpj.org/2012/02/in-libya-two-british-journalists-detained-without.php
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 16 حتى  الحتجاز  رهن  وظال  لالنتخابات.48  تغطيتهم  اأثناء  وليد،  بني  مدينة  يف  كرهينة 

يوليو. اأثناء اعتقالهما ت�ساعد املوقف، حيث هددت واحدة من امليلي�سيات يف م�رشاتة بالهجوم 

على املدينة اإذا مل ُيطلق �رصاح االثنني. وجاء اإطالق �رصاحهما بعد مفاو�سات مكثفة لعب فيها 

“املجل�س الوطني االنتقايل” دورًا رئي�سيًا.49

يف 19 يوليو، اأُلقي القب�س لب�سع �ساعات على خمرجة االأفالم الوثائقية الربيطانية “�سارون 

وارد” اأثناء ت�سويرها يف خميم للنازحني داخليًا يف مدينة جنزور، غرب طرابل�س واحتجزتها 

قوات موازية لل�رشطة ُتعرف باللجنة الأمنية العليا، وهي تعاون وزارة الداخلية ب�سبب �سعف 

قوات ال�رشطة.. بعد اإطالق �رشاحها، اعُتقلتها مرة اأخرى “اللجنة الأمنية العليا” من 21 اإىل 

23 يوليو ثم اأُجربت على مغادرة البالد.50 

يف 25 اأغ�سط�س، اعُتقل ثالثة �سحفيني 51  اأثناء تغطية هدم املواقع الدينية ال�سوفية،52 بينهم 

نبيل ال�سيباين مدير قناة “العا�سمة” التلفزيونية،، الذي ا�ستدعته “اللجنة الأمنية العليا” للتحقيق 

معه فيما يتعلق بتغطية القناة حلادث هدم م�سجد “�سيدي ال�سعاب” يف طرابل�س.53

48- اآيفك�س، “احتجاز م�سورين يف بني وليد،” 10 يوليو 2012،

 http://www.ifex.org/libya/2012/07/10/fosouk_badi_abducted/ar/

Committee to Protect Journalists، ”Libyan Journalists Kidnapped After Covering Elections،“
10 يوليو 2012،

 http://cpj.org/2012/07/two-libyan-journalists-kidnapped-after-covering-el.php
يوليو   16 توباكت�س،”  تلفزيون  �سحفيي  عن  االإفراج  القبائل،  بني  “مفاو�سات  حدود،  بال  مرا�سلون   -49

،2012

 http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120716_libye_negociations_tribales_ar.odt_-_neooffice_writer.pdf
http://www.ifex.org/  ،2012 يوليو   16  ”،Two Journalists Freed After Negotiations« اآيفك�س، 

libya/2012/07/17/journalists_released
“من رف�س منح تاأ�سريات ال�سفر اإىل منع الت�سوير واالعتقاالت التع�سفية، خماطر  50-مرا�سلون بال حدود، 

تتهدد حرية الإعالم يف ليبيا،” 1 اأكتوبر 2012،

 http://fr.rsf.org/IMG/pdf/121001_libye_ar.pdf
العبادة يف  املقد�سة ودور  الأماكن  الأخرية على  “ندين العتداءات  ليبيا،،  العدالة يف  اأجل  51- حمامون من 

ليبيا.” مرجع �سابق.

52- انظر اأدناه الق�سم اخلا�س باالإفالت من املحا�سبة

53- مرا�سلون بال حدود، “من رف�س منح تاأ�سريات ال�سفر اإىل منع الت�سوير واالعتقاالت التع�سفية، خماطر 

تتهدد حرية الإعالم يف ليبيا.” مرجع �سابق.
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حرية تكوين �جلمعيات:

القذايف، كانت ممار�سة احلق يف حرية تكوين  اأربعة عقود يف ظل حكم معمر  على مدى 

اأمرًا م�ستحياًل. مل  اأو امل�ساركة يف املجتمع املدين  اإن�ساء منظمات  اجلمعيات يف ليبيا من خالل 

االأ�سوات  التعبري عن  اأي منظمات غري حكومية م�ستقلة قادرة على  االأ�سا�س  تكن هناك من 

العمالية  للنقابات  بالن�سبة  احلال  وكذا  الدولة،  وممار�سات  �سيا�سات  انتقاد  اأو  املعار�سة 

امل�ستقل،  التنظيم  اأ�سكال  جميع  جترمي  اإىل  الت�رصيعات  اجتهت  حيث  ال�سيا�سية.  واالأحزاب 

وفر�ست عقوبات ت�سل اإىل حد االإعدام على املن�سوين يف مثل هذه التنظيمات.54

يف  مبا  اال�ستثنائية،  القوانني  االنتقايل”  الوطني  “املجل�س  األغى  البالد،  �سلطة  توليه  وفور 

ال�سيا�سية.  الأحزاب  اإن�ساء  ب�سورة مطلقة  الذي كان يحظر  ل�سنة 1972،   71 القانون  ذلك 

وبالفعل مت تكوين عدة اأحزاب �سيا�سية منذ الثورة، و�ساركت يف االنتخابات االأخرية للموؤمتر 

الوطني العام.55 ومع ذلك، ال تزال هناك عدة قوانني ذات �سلة من�سو�س عليها يف قانون 

اأنه  الرغم من  ال�سيا�سية واحلزبية، وذلك على  االأن�سطة  ا�ستخدامها لتجرمي  العقوبات، ميكن 

يجرى تفعيلها منذ �سقوط القذايف.

املجتمع  موؤ�س�سات  عمل  حلوكمة  قانون  مب�رصوع  االنتقايل”  الوطني  “املجل�س  تقدم  كما 

املدين، ويعترب واحدًا من القوانني االأكرث تقدمية يف اإقليم �سمال اإفريقيا باأكمله واالأكرث ات�ساقا مع 

املعايري الدولية. اإذا مت اعتماد هذا امل�رصوع فاإنه �سيعطي دفعة قوية حلرية تكوين اجلمعيات. 

ميادين  حتديد  وعدم  االإخطار،  بنظام  احلكومية  غري  املنظمات  تاأ�سي�س  املعايري  تلك  ت�سمل 

لن�ساط املنظمات، وا�ستبعاد العقوبات اجلنائية على املخالفات الأحكام القانون، واالإقرار بحق 

املنظمات غري احلكومية يف تلقي التمويل اخلارجي ويف تكوين �سبكات، وحظر حل اجلمعيات 

بالطريق االإداري، وا�سرتاط اإ�سدار حكم ق�سائي حلل اأي من املنظمات.56

القمعي  القانون  اإبطال  يتم  مل  واأنه  خا�سة  القلق،  يثري  القانون  م�رصوع  اعتماد  عدم  لكن 

ال�ساري منذ 2002، حتى واإن مل تلجاأ ال�سلطات النتقالية اإىل تفعيله. ومن ثم تظل القواعد 

اأر�س  اأنه على  التي حتكم ت�سجيل اجلمعيات اجلديدة واإدارتها الأن�سطتها غري وا�سحة. غري 

الواقع، �سهدت البالد بعد �سقوط نظام القذايف طفرة هائلة يف تاأ�سي�س املنظمات غري احلكومية، 

54- ال�سبكة  الأوروبية-املتو�سطية حلقوق الإن�سان،

 Freedom of Association in the Euro-Mediterranean Region: Monitoring Report 2009، Rep.

Copenhagen: Euro-Mediterranean Human rights Network، 2009، <http://www.ohchr.org/

Documents/Issues/FAssociation/Responses2012/other_contributions/World-EMHRN2009_

Annual_Report_on_Free_Association.pdf>
55- انظر اأعاله الق�سم اخلا�س بعملية نقل ال�سلطة اإىل هيئة منتخبة

56- حتليل قام به مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان مل�رشوع قانون اجلمعيات الأهلية يف ليبيا. 
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فقد �ُسجلت نحو 360 منظمة يف مدينة بني غازي، ونحو 500 يف طرابل�س.57 وتقول وزارة 

بينها  الثورة،58  منذ  منظمة   2400 اإىل   2000 بني  ما  اإن�ساء  مت  اإنه  املدين  واملجتمع  الثقافة 

ع�رشات من منظمات حقوق الإن�سان واملنظمات الإن�سانية، بينها منظمات تعمل يف جمالت 

الليبيني،  املواطنني  بني  املدين  الوعي  التعليم، ورفع  الإن�سان من خالل  ثقافة حقوق  اإر�ساء 

ت�رصيعي  اإ�سالح  حتقيق  اأجل  من  وال�سغط  االإن�سان،  حلقوق  امل�ستمرة  االنتهاكات  وتوثيق 

“املجل�س  من  ملمو�سا  انفتاحا  النتقالية  الفرتة  ت�سهد  كما  انتقالية.59  وعدالة  وطنية  وم�ساحلة 

الوطني النتقايل” على منظمات حقوق االإن�سان، مبا يف ذلك الدولية، �ساحمًا لتلك املنظمات 

باإجراء درا�سات واالجتماع مبجموعات خمتلفة داخل ليبيا وزيارة مراكز االحتجاز. 

اأن�سطتهم  ب�سبب  م�سلحة  جمموعات  قبل  من  املدين  املجتمع  ن�سطاء  ا�ستهداف  حالت  وتثري 

املتعلقة بالدفاع عن حقوق الإن�سان خماوف جديدة حول م�ستقبل العمل الأهلي يف ليبيا. ففي 

اأبريل 2012، مت اختطاف عي�سى دودو، وهو نا�سط حقوقي ليبي يعمل مع املنظمة العربية 

زنتان  ميلي�سيا  اأفرجت  حتى  بطرابل�س،60  االجتماعات  يف  م�ساركته  اأثناء  االإن�سان،  حلقوق 

عنه بعد اأيام.61  يف  26 �سبتمرب، األقت “اللجنة الأمنية العليا” القب�س علي الدكتور اأحمد اأبو 

رقبة، رئي�س موؤ�س�سة “ليبيانا حلقوق الأم والطفل”. وقد  اعتقل اأبو رقبة يف �سجن ريوامي 

بطرابل�س بعد اأن تدخل للدفاع عن معتقلني من قبل اللجنة االأمنية العليا، التي تدير هذا ال�سجن، 

كما �ساعد اأقاربهم يف تقدمي �سكاوي للنائب العام ب�ساأن هذا االعتقال.62 ويف 18 نوفمرب، مت 

خطف جمموعة من ن�سطاء املجتمع املدين  يف بني وليد،63 اأثناء مراقبتهم النتهاكات جتري يف 

57-Foundation for the Future، ”Assessing Needs of Civil Society in Libya،“ 2011 نوفمرب   ، 

http://www.icnl.org/research/library/files/Libya/ASSESSING%20NEEDS%20OF%20
CIVIL%20SOCIETY%20IN%20LIBYA.pdf

حمامية  مع   2012 دي�سمرب   19 يوم  الإن�سان”  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  “مركز  يف  باحثة  اأجرته  حوار   -58

ونا�سطة ليبية يف “حمامون من اأجل العدالة يف ليبيا”. 

59- الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان، “مذكرة مبدئية ب�ساأن بعثة ليبيا”، 2 فرباير 2012،

 http://www.fidh.org/Preliminary-note-on-Libya-Mission 
ينا�سد االإفراج  العام  ليبيا، واالأمني  باملنظمة يف  “ليبيا: اختطاف قيادي  الإن�سان،  العربية حلقوق  املنظمة   -60

عنه،” 14 اأبريل 2012،

 http://www.aohr.net/?p=2064
61- املنظمة العربية حلقوق الإن�سان، “ليبيا: االإفراج عن قيادي املنظمة املختطف يف ليبيا، واالأمني العام يتوجه 

بال�سكر جلميع االأطراف التي اأ�سهمت يف معاجلة الق�سية،” 14 اأبريل 2012، 

http://www.aohr.net/?p=2071
62- منظمة العفو الدولية، “Activist Held Incommunicado in Libya،” 3 اأكتوبر 2012، 

http://www.amnesty.se/upload/apps/webactions/urgentaction/2012/10/04/51901912.pdf
63-انظر الق�سم اأدناه ب�ساأن الإفالت من املحا�سبة
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املدينة.64 

�الحتجاز �لتع�سفي و�لتعذيب وجر�ئم �لقتل خارج نطاق �لقانون: 

اأكرث االنتهاكات �سيوعا من بعد �سقوط نظام القذايف االحتجاز التع�سفي وجرائم القتل خارج 

نطاق القانون، والتعذيب و�سوء املعاملة يف املعتقالت، �سواٌء اأكانت تلك االنتهاكات مرتكبة 

على اأيدي احلكومة النتقالية اأم عن طريق امليلي�سيات امل�سلحة التي ل تزال ت�سيطر على مناطق 

وا�سعة من البالد. 

ومع اأن وزارة الداخلية اأ�سدرت قرارًا يف 29 نوفمرب 2011 يحظر عمليات الحتجاز التي 

تقوم بها امليلي�سيات واملقاتلون املوالون للثورة، اإال اأن هذا القرار مل يتج�سد على اأر�س الواقع، 

اأو  معه كجنود  العمل  اأو  للقذايف  امل�ستبه يف دعمهم  املعتقلني  احتجاز  امليلي�سيات يف  وا�ستمرت 

االحتجاز،65   عمليات  من  و�سط موجات  املهاجرين  العمال  على  القب�س  اأُلقي  كما  مرتزقة. 

من  العديد  اعتقاد  اإىل  توؤدي  ال�سحراء  جنوب  من  كاأفارقة  وخلفيتهم  ال�سوداء  ب�رشتهم  لأن 

الليبيني اأنهم دعموا القذايف، وعملوا معه كمرتزقة من اخلارج. 

اأ�سبغ  الذي  ل�سنة 2012  القانون رقم 38  مايو   2 االنتقايل يف  الوطني  املجل�س  اعتمد  قد  و 

حيث  خمت�سة.  ق�سائية  جهة  اأمام  املثول  دون  التع�سفي  االعتقال  اإجراءات  على  امل�رصوعية 

اأجازت املادتان 6 و10 لوزيري الداخلية والدفاع �سالحية اعتقال اأي �سخ�س ملدة �سهرين اأو 

فر�س قيود على حقه يف التنقل، اإذا ما ا�ستبه يف اأنه ميثل تهديدًا لالأمن واال�ستقرار اأثناء الفرتة 

اأنهم  االنتقالية. واأجاز القانون اتخاذ تلك االإجراءات التع�سفية بحق االأ�سخا�س الذين يرجح 

تعاونوا يف وقت �سابق مع اأي من اأجهزة اأو اآليات نظام القذايف �سواء ب�سفة ر�سمية اأو غري 

ر�سمية.66

و مع اأن القانون 38 ل�سنة 2012 األزم وزارتي الداخلية والدفاع باتخاذ التدابري الالزمة 

التي ت�سمن مثول جميع املعتقلني اأمام ال�سلطات الق�سائية املخت�سة يف غ�سون مهلة انتهت يف 

12 يوليو، فقد ظل اآالف املعتقلني حمتجزين ب�سورة غري قانونية دون اإحالتهم اإىل الق�ساء، 

يف  عددهم  قدر  وقد  امل�سلحة.  امليلي�سيات  اأو  الر�سمية  ال�سلطات  قبل  من  املحتجزين  من  �سواء 

64- انظر بيانا اأ�سدره املر�سد الليبي حلقوق االإن�سان يوم 21 نوفمرب 2012،

 http://www.facebook.com/photo.php?fbid=429782960409578&set=a.184921321562411.677
20.172887752765768&type=1&relevant_count=1

65- منظمة العفو الدولية، “We are Foreigners، We have No Rights،” نوفمرب 2012، 

http://www.amnesty.eu/content/assets/131112_Libya__-_briefing.pdf
66- قانون املجل�س الوطني االنتقايل رقم 38 ل�سنة 2012،

http://bit.ly/Um8aQT 
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نوفمرب  بنحو 8 اآلف معتقل، ن�سفهم حتتجزهم ميلي�سيات م�سلحة.

للتعذيب.  يف  نتيجة  اأو  القانون  القتل خارج نطاق  ال�سياق يخ�سى توا�سل عمليات  يف هذا 

13 اأبريل، تويف ثالثة اأ�سخا�س اأثناء احتجازهم يف اأحد مراكز االحتجاز يف مدينة م�رصاتة، 

اأن تكون وفاتهم ناجتة عن تعذيب، حيث تلقت البعثة معلومات تفيد  ورجحت االأمم املتحدة 

تعر�س �سبع حاالت اأخرى للتعذيب يف املركز نف�سه.67 على اإثر ذلك اأعلنت »اللجنة االأمنية 

العليا« يف م�رشاتة بياًنا تدين فيه اأعمال التعذيب. 

لدي  حمتجزين  من  املعاملة،  �سوء  اأ�سكال  من  وغريها  تعذيب،  اإدعاءات  تتوا�سل  كما 

امللي�سيات امل�سلحة يف طرابل�س والزاوية والزنتان وم�رصاتة،68 ومل تتخذ ال�سلطات خطوات 

ممار�سات  وا�ستهدفت  املحاكمة.   اإىل  مرتكبيها  واإحالة  املمار�سات  تلك  مثل  ملواجهة  جادة 

التعذيب على يد امليلي�سيات امل�سلحة ب�سكل خا�س العنا�رص ذات ال�سلة بالنظام ال�سابق.69 ويرد 

يف اإطار ذلك وفاة ال�سفري الليبي ال�سابق يف فرن�سا، عمر الرببي�س، بعد يوم واحد من اعتقاله 

وتعذيبه على اأيدي ميلي�سيا من زنتان يف اأواخر يناير 2012. ويتعر�س املعتقلون من االأجانب 

للتعذيب ب�سوره اأكرب اأثناء احتجازهم من قبل امليلي�سيات، مثل ما حدث مع العديد من االأفارقة 

تلك  تديرها  �رصية  احتجاز  مراكز  وجود  ا  اأي�سً تقارير  اأفادت  كما  ال�سحراء. 70  جنوب  من 

اأكرب من غريهم،  التعذيب ب�سورة  اإىل خماطر  امللي�سيات، ومن املرجح تعر�س املحتجزين 

واإجبار بع�سهم على االعرتاف بارتكاب عدة جرائم حتت االإكراه.71

67- United Nations Support Mission in Libya، ”UNSMIL calls on Libyan Government to hold 
to account those behind deaths، torture of detainees،“،2012 1 مايو 

http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3543&ctl=Details&mid=6187&ItemID=22
3938&language=en-US

68- املرجع ال�سابق

69-UN HRC CoI on Libya، March 2012، Annex 1، Art. 348-382، http://www.google.com.eg/

url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.

ohchr.org%2FDocuments%2FHRBodies%2FHRCouncil%2FRegularSession%2FSession19%2FA_

HRC_19_68_en.doc&ei=Zo_UUMbVIcHQhAe8uoHgBA&usg=AFQjCNFQAOsidSQiRewVm
C5_8gxQtSOGdA&sig2=6h3IObD_pYzpj_E4HZ6SzA&bvm=bv.1355534169،d.ZG4

70- منظمة العفو الدولية، We are Foreigners، We have No Rights.” مرجع �سابق.

71- منظمة العفو الدولية، »على ليبيا التما�س العدالة ولي�س الثاأر يف ق�سية الرئي�س ال�سابق ملخابرات القذايف،« 

19 اأكتوبر 2012، 

http://www.amnesty.org/ar/news/libya-must-seek-justice-not-revenge-case-former-al-
gaddafi-intelligence-chief-2012-10-18
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تكري�س نهج �الإفالت من �لعقاب غطاء الأعمال �النتقام:

يبدو اأن ال�سلطات الليبية غري م�ستعدة لتبني نهج مت�سق من اأجل املحا�سبة ومنع االإفالت من 

الثورية، �سواء  التي وقعت منذ اندلع النتفا�سة  العقاب عن اجلرائم والنتهاكات اجل�سيمة 

االنتهاكات املن�سوبة اإىل نظام معمر القذايف اأو تلك التي اقرتفت من جانب اجلماعات امل�سلحة 

املعار�سة له. فعلى الرغم من اأن املجل�س االنتقايل الليبي قد تعهد بااللتزام بالتعاون مع املحكمة 

االخت�سا�س  املحكمة  منح  الذي   1970 رقم  االأمن  جمل�س  لقرار  ا�ستجابة  الدولية  اجلنائية 

بالتحقيق يف النتهاكات التي  �سهدتها ليبيا، اإل اأنه من الوا�سح اأن ال�سلطات الليبية متانع يف 

املحكمة  قبل  من  بحقهم  توقيف  مذكرات  �سدور  رغم  ال�سابق  النظام  م�سئويل  بع�س  ت�سليم 

اجلنائية الدولية، وتطعن يف اخت�سا�س املحكمة بالنظر يف االتهامات املن�سوبة اليهم.

وكانت املحكمة قد اأ�سدرت مذكرات توقيف بحق كل من معمر القذايف وابنه �سيف االإ�سالم 

بارتكاب  اتهامهم  بعد  الع�سكرية،  اال�ستخبارات  جهاز  رئي�س  ال�سنو�سي  وعبدالله  القذايف، 

جرائم �سد الإن�سانية. اإل اأن اإجراءات املحكمة �سد معمر القذايف قد توقفت بعد ما مت ت�سفيته 

اإلقاء القب�س عليه يف نوفمرب  ج�سديًا من قبل عنا�رص م�سلحة يف بلدة زنتان جنوبي ليبيا، بعد 

2011. وقد طعنت ليبيا على اخت�سا�س املحكمة بالنظر يف ق�سية �سيف االإ�سالم، فيما ي�سري 

ت�سليم  يف  اأي�سًا  الليبية  ال�سلطات  ومتانع  ليبيا.  يف  حماكمته  عزمهم  اإىل  حكوميون  م�سئولون 

ال�سنو�سي  املحتجز يف طرابل�س على اأمل اأن جتري حماكمته داخل ليبيا.72

باملحكمة  العاملني  من  اأربعة  اإىل  امتدت  قد  التع�سفي  العتقال  ممار�سات  اأن  النظر  ويلفت 

اجلنائية الدولية، كانوا يف مهمة ر�سمية ملقابلة �سيف االإ�سالم القذايف مبوافقة احلكومة الليبية. 

اأ�سابيع.  اأربعة  الزنتان نحو  ت�سيطر على مدينة  التي  امليلي�سيا  قبل  حيث جرى احتجازهم من 

وبدال من اأن يدين املجل�س الوطني االنتقايل هذه اجلرمية اأعلن اأنه �سي�سعى الإنهاء ح�سانة ممثلي 

املحكمة الدولية متهيدًا للتحقيق معهم. وعزا م�سئولون ليبيون االأمر اإىل اأن هناك �سكوكًا لديهم 

يف قيام بع�س ممثلي املحكمة بت�سليم �سيف االإ�سالم اأوراقًا اأو وثائق تنطوي على تهديد االأمن 

الوطني!73

 والواقع اأن مقتل معمر القذايف وابنه املعت�سم بعد القب�س عليهما يك�سف عن عدم قدرة النظام 

الق�سائي على �سمان حقوق املحاكمة العادلة للمح�سوبني على النظام ال�سابق. وهو ما يعززه 

ليبيا لتتعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية  “يجب ان ي�سغط جمل�س االأمن على   72- هيومان رايت�س ووت�س، 

وتوقف الإفالت من العقاب،” 6 نوفمرب 2012،

http://www.hrw.org/ar/news/2012/11/06-0 

73- هيومان رايت�س ووت�س، احتجاز العاملني باملحكمة اجلنائية الدولية يف ليبيا يثري بواعث قلق حول العدالة، 

3 يوليو 2012،

http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/03-0 
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اإهدار حقوق الآلف من املحتجزين امل�ستبه يف ا�سرتاكهم يف ارتكاب جرائم بنظام القذايف، يف 

املثول اأمام الق�ساء رغم م�سى فرتات طويلة على احتجازهم، ويف احلماية من االعتداءات 

البدنية والتعذيب داخل مقار الحتجاز. وقد طال العتقال موؤخرًا ابنة عبد الله ال�سنو�سي يف 6 

اأكتوبر، واأودعت رهن احلب�س االنفرادي بدءًا من 20 اأكتوبر.74

يف املقابل يتعزز نهج الإفالت من العقاب من خالل القانون رقم 38 ل�سنة 2012، الذي 

اأجل  كفلت ن�سو�سه احل�سانة من امل�ساءلة والعقاب على كل االأفعال التي قام بها الثوار من 

حلماية  وا�سعة  م�ساحة  قانونًا  املن�سبطة  غري  التعبريات  هذه  وتتيح  وحمايتها.  الثورة  جناح 

نطاق  القتل خارج  مثل  االأكرث ج�سامة  االنتهاكات  املحا�سبة حتى على  الثورة من  منا�رصي 

القانون واالعتقال التع�سفي والتعذيب واالغت�ساب والتهجري الق�رصي.75

من �ساأن هذا القانون غ�س الطرف عن العديد من الهجمات والفظائع التي ارتكبت  بحق 

من  ميلي�سيات  اإقدام  ال�سياق  هذا  يف  ويرد  للقذايف.  معار�سة  ميلي�سيات  جانب  من  الأقليات  

م�رصاتة يف اأغ�سط�س 2011 على مهاجمة ما يقرب من 30000 �سخ�س من مدينة تاورغاء 

وطردهم منها ق�رًشا،76 وتتهم تلك امليلي�سيات �سكان تاورغاء مب�ساركتهم مع قوات القذايف يف 

ارتكاب فظائع يف م�رشاتة اأثناء النتفا�سة يف اأوائل عام 2011. ومن ثم، ا�ستهدفت هجمات 

تاورغاء،  �سكان  النازحني داخلًيا من  ليبيا خميمات  امليلي�سيات يف غرب  متكررة من جانب 

التهجري  اأعمال  امليلي�سيات م�سئولية  الوفاة.77 وتتحمل  املزيد من حالت  اإىل وقوع  اأدى  مما 

الق�رصي واالعتقال التع�سفي والتعذيب والقتل خارج نطاق الق�ساء التي مت ارتكابها �سد �سكان 

لالأمم  التابع  االإن�سان  حقوق  جمل�س  من  املكلفة  بليبيا  التحقيق  جلنة  وثقته  ح�سبما  تاورغاء، 

املتحدة.78

هذا النمط من االإفالت من العقاب ظهر جلًيا اأي�سا يف اأواخر اأغ�سط�س 2012، حينما ُدمر 

74- منظمة العفو الدولية، “Safety Concerns for Loyalist’s Daughter،” 31 اأكتوبر 2012، 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE19/022/2012/en/b274d13f-93e3-4df5-b5bc-

d42d4004cd91/mde190222012en.pdf
75- القانون 38 ل�سنة 2012، مرجع �سبق ذكره.

76- United Nations High Commission for Refugees، ”Fresh Challenges in Libya for Expanded 
UNHCR Team ،2012 16 مار�س ”http://www.unhcr.org/4f637acc6.html
77-United Nations Support Mission in Libya، ”UNSMIL calls upon the Government to provide 
greater security to Tawerga IDPs،“  http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3543&
ctl=Details&mid=6187&Itemid=54555&language=en-US
78-UN HRC CoI on Libya، March 2012، http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/

HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.68.pdf
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عدد من االأماكن الدينية التي تخ�س االأقلية ال�سوفية79، ومل يخ�سع مرتكبو هذه اجلرمية الي 

عقوبة. ويف واقع االأمر، مل ت�سع ال�سلطات الليبية حتى اإىل اإنهاء عمليات الهدم، ناهيك عن 

اإعمال قواعد العدالة ب�ساأن مرتكبي تلك االنتهاكات �سد احلق يف حرية الدين واملعتقد. عالوًة 

الذين حاولوا  ال�سحفيني واملتظاهرين  ب�سورة عنيفة جتاه  االأمن  قوات  على ذلك، ت�رصفت 

االقرتاب من تلك املواقع.80

يف اأواخر �سبتمرب 2011، اأ�سدر “املوؤمتر الوطني العام” القرار رقم 7 لعام 2012، الذي 

خول لوزيري الدفاع والداخلية “كل ال�سالحيات الالزمة”، مبا يف ذلك ا�ستخدام القوة،81 

من اأجل اعتقال جميع امل�ستبه بهم جنائيا يف بني وليد. وهي بلدة تقع جنوب غربي طرابل�س 

ُتعرف باأنها معقل ملنا�رصي القذايف، واأنه لديها تاريخ ملئ بالعداء جتاه مدينة م�رصاتة. وجاء 

هذا القرار عقب اإخفاق احلكومة يف اعتقال امل�سئولني عن مقتل عمران �سعبان الذي ُين�سب اإليه 

العثور على القذايف يف اأواخر اأكتوبر 2011، وذلك بعد القب�س على �سعبان يف بني وليد يف 

الليبية وامليلي�سيات املتحالفة  القوات امل�سلحة  القرار، حا�رصت  منت�سف عام 2012. بعد هذا 

املتكافئ  غري  اال�ستخدام  واأدى  وليد.  بني  بلدة  م�رصاتة-  من  ميلي�سيات  –وخ�سو�سا  معها 

اإىل وقوع  باملدنيني-  اآهلة  للقوة -والذي �سمل عمليات ق�سف ع�سوائية دون متييز82 ملناطق 

الع�رشات من القتلى ودفع بالآلف اإىل الهرب.83 ورغم اأن “املوؤمتر الوطني العام” دعا يف 

املقررين  اإىل  ليبيا  يف  العدالة  اأجل  من  وحمامون  االإن�سان  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  من  ر�سالة   -79

اخلوا�س لدى االأمم املتحدة.

http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/09/LFJL.CIHRS_.Urgent-Appeal-Libya.pdf
�سبتمرب   20 ليبيا،  يف  دينية  مواقع  تدمري  تدين  املتحدة  الأمم  الإن�سان،  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز   -80

 http://www.cihrs.org/?p=4112&lang=en; ،2012

 LFJL Strongly Condemns Recent Attacks of Religious“ ليبيا،  يف  العدالة  اأجل  من  حمامون 

Shrines in Libya،” 28 اأغ�سط�س 2012،
http://www.libyanjustice.org/news/news/post/36-lfjl-strongly-condemns-recent-attacks-

of-religious-shrines-in-libya-/

81- هيومن رايت�س ووت�س، »ليبيا: �سكان بني وليد يف خطر،« 25 اأكتوبر 2012،

 http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/25-0
82- United Nations Support Mission in Libya، »UNSMIL Statement on the Situation in Bani 
Walid،“  http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3561&ctl=Details&mid=8549&It
emID=641124&language=en-US

83- حمامون من اأجل العدالة يف ليبيا، 

«LFJL Condemns the Use of Disproportionate Measures that have Resulted in Civilian 
Casualties in Bani Walid  ،2012 اأكتوبر   12  ”،http://www.libyanjustice.org/news/news/

post/44-lawyers-for-justice-in-libya-condemns-the-use-of-disproportionate-measures-

that-have-resulted-in-civilian-casualties-in-bani-walid--/ 
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اأن ُتظِهر تلك الدعوات جمرد  فاإنه ُيخ�سى  اإجراء حتقيقات ب�ساأن املوقف،84  اإىل  وقت لحق 

منط متناٍم يف ليبيا من اخلطابات االإن�سائية التي تعك�س املثل العليا يف احلقوق دون اأن يتبعها 

اتخاذ اإجراءات ملمو�سة. اإن اإ�سدار احلكومة الليبية ملثل هذا القرار الذي �سمح باالعتداء على 

�سيادة  انعدام  اإل على  يوؤكد  اأفراد ل  ارتكبها مواطنون  اأعمال جنائية  باأكملها كرد على  بلدة 

القانون يف ليبيا، وكذلك عدم وجود موؤ�س�سات قادرة على مواجهة ج�سامة التحديات التي متر 

بها البالد يف هذه الفرتة النتقالية.

انتهاء  اأعقبت  التي  التجاوزات  امل�سائية  جل�سته  يف  يناق�س  العام  الوطني  »املوؤمتر  العام،  الوطني  املوؤمتر   -84

العمليات الع�سكرية يف مدينة بني وليد،« 5 نوفمرب 2012،

http://www.gnc.gov.ly/index.php?option=com_content&view=article&id=46:2012-11-

05-08-41-02&catid=1:2012-08-09-13-20-21&Itemid=12
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