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القضاء الليبي تحت 

إرهاب المليشيات
عبدالباسط غبارة

بعد سبع سنوات من إندالع األزمة فيها، ما تزال ليبيا تعيش في ظل فوضى ودون حكومة مركزية، 
لتنتشر  الدولة  مؤسسات  إنهيار  أعقب  الذي  الفراغ  إستغلت  التي  المليشيات  و  السالح  إنتشار  بسبب 
وتمد أذرعها للسيطرة على مفاصل البالد بحثا عن النفوذ الذي من شأنه شرعنة تحركاتها وأنشطتها 

اإلجرامية. 

في ظل الفوضى..

,,
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يد  على  اإلستهداف  إلــى  ليبيا  في  القضاة  تعرض 
الماضي،  يوليو  في  آخرها،  وكان  المسلحة،  المليشيات 
حيث تم اختطاف كل من القاضي عبد السالم السنوسي 
ووكيل النيابة العامة اسماعيل عبد السالم وعضوين من 
جهاز الشرطة القضائية الذين يعملون في محكمة ونيابة 

ودان الجزئيتين.

وتواجه مؤسسات الدولة، أشكااًل من المعوقات التي تمارسها المليشيات والفصائل المسّلحة 
والمجموعات اإلسالمية المتطّرفة. وتعتبر المؤسسة القضائية، إحدى المؤسسات التي تسعى 

المليشيات المسلحة للسيطرة عليها وتطويعها لخدمة أجنداتها. 
بقتل  إلدانتهم  شخصا   45 بإعدام  الليبي  القضاء  عن  الصادرة  األحكام  أثارت  فمؤخرا، 
 ،2011 عام  العاصمة طرابلس  في  أبوسليم«  في  بـ«السريع  المعروفة  الحادثة  في  متظاهرين 
إن  لها،  بيان  في  الليبية،  الشعبية  الوطنية  الحركة  وقالت  القضاء.  إستقاللية  حول  تساؤالت 
الحرب  أسرى  بعض  ضد  الليبي  القضاء  على  محسوبة  فئة  عن  ومسيس  جائر  حكم  صدور 
الوقع وهي سلطة  الليبي لسلطة األمر  ارتهان بعض أعضاء القضاء  تؤكد في واقعة جديدة 

الميلشيات وسيرتها الدموية المرتبطة بالعنف واإلرهاب. 
بالقوانين  التالعب  عبر  السياسية  الحسابات  تصفية  بـ«سياسة  وصفته  ما  الحركة  ورفضت 
بعض  إلمالءات  الخاضعة  الميلشيات  لمصالح  القضاء  منصات  بعض  واستغالل  والتشريعات 
مغتصبو  إليه  وصل  الذي  الخطير  المستوى  يكشف  والذي  الليبي،  الدم  في  المتورطة  الدول 
السلطة في ليبيا من فجور في الخصومة واستهتار بالقوانين وبالسلم األهلي المجتمعي الذي 

يمثل اخر الحصون التي يمكن االحتماء بها إلنقاذ البالد«. 
النار والعمل  الليبي للتبرؤ من زمرة ما وصفتهم بقضاة  وناشدت الحركة مؤسسة القضاء 
الحقوقية  المؤسسات  داعية  منها،  والتبرؤ  الفاسدة  االحكام  هذه  هدم  اجل  من  بشجاعة 
المحلية والدولية ومنظمات حقوق االنسان الى مساندة أبناء الشعب الليبي المختطفين لدى 
الميلشيات والقضاء الخاضع لسلطة تلك الميلشيات وضرورة الدعوة والعمل إليقاف وإلغاء تلك 

االحكام الباطلة في حق اسرى الحرب الذين تكفل كل القوانين حقوقهم وسالمة ارواحهم. 
ليبيا،  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  مقّرر  حمزة  أحمد  قال  األحكام،  على  وتعليقا 
أن  النزاهة«، خاّصة  العدالة وشروط  »تفتقر ألدنى مقومات  األحكام،  إن هذه  لـ«العربية. نت«، 

دوليين  خبراء  إلى  وتحتاج  شائكة  القضية 
مباشر  بشكل  المسؤول  الطرف  تحديد  في 
مواجهة  أثناء  وقعت  التي  المجزرة،  هذه  عن 
و  السابق  النظام  قوات  بين  متبادلة  مسلحة 
تحميل  يمكن  »ال  وبالتالي  المعارضة،  القوات 

المسؤولية لطرف واحد. 
محمد  الليبي  المحامي  اعتبر  وبدوره، 
أن  نت«  لـ«العربية.  تصريح  في  العكروتي 
تنفيذ  أو  بإصدار  يسمح  »ال  ليبيا  في  الوضع 
القانون  غياب  ظل  في  باإلعدام،  أحكام 
القضائية  السلطة  على  المليشيات  وسطوة 
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إلى عدم وجود  في طرابلس، إضافة 
المتهمين«،  ضد  أدلة  أو  إثباتات  أي 
ومالحقة  محاسبة  عدم  عن  متسائال 
ارتكبوا مجازر جماعية منذ  الذين  المجرمين 

ثورة 2011 حّتى اآلن«. 
اإلسالم  سيف  محامي  قال  جهته،  ومن 
األحكام  هذه  بأن  الغويل،  خالد  القذافي، 
القانون،  لسلطة  تام  غياب  ظل  »في  صدرت 
على  المليشيات  سيطرة  سلطة  وبحضور 
العاصمة طرابلس«. وأكد الغويل، في تصريح 
اإلعدام  أحكام  أن  على  مغاربية«،  لـ«أصوات 
فيها  تتوفر  ولم  »جائرة«  أحكام  هي  الصادرة 
شروط المحاكمة العادلة للمتهمين، متسائال 
عن األدلة واإلثباتات ووسائل الدفاع والحقوق 
التي تحصل عليها المتهمون في المحاكمة. 

محاكمة  عدم  أسباب  عن  الغويل  وتساءل 
و«مجزرة  غرغور«  »مجزرة  عن  المسؤولين 
طرابلس  مطار  أحرق  ومن  القراهبولي«، 
الشعب  ثروات  ونهب  سرق  ومن  العالمي، 
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  مطالبا  الليبي، 
الحقيقي  دورها  »لتمارس  بالتدخل  ليبيا  في 
ترتهن  التي  العصابات  هذه  على  للضغط 
القضاء الليبي«، محمال حكومة الوفاق الوطني 

مسؤولية سالمة المحكوم عليهم باإلعدام. 
الكثيرين،  بحسب  األحكام،  هذه  وتذكر 
في  محكمة  أعلنتها  التي  اإلعدام  بأحكام 
قيادات  حق  في   ،2015 العام  في  طرابلس، 
بارزة من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، 
والتي أثارت حينها ردود فعل مختلفة ُووجهت 
الدولي  المجتمع  قبل  من  حادة  بانتقادات 
المحاكمة  أن  حيث  الحقوقية  والمنظمات 
تتحكم  حيت  طبيعية  غير  ظروف  في  جرت 
المليشيات بشكل مطلق في مدينة طرابلس 
محكمة  رئيس  أن  ذلك  لتأكيد  ويكفي 
قبل  ما  األسبوع  في  مختطفا  كان  االستئناف 

أشكااًل  الليبية،  الــدولــة  مؤسسات  تــواجــه 
المليشيات  تمارسها  التي  المعوقات  من 
والفصائل المسّلحة والمجموعات اإلسالمية 
القضائية،  المؤسسة  وتعتبر  المتطّرفة. 
المليشيات  تسعى  التي  المؤسسات  إحــدى 
المسلحة للسيطرة عليها وتطويعها لخدمة 

أجنداتها.

النطق بالحكم. 
ويشير المتابعون للشأن الليبي إلى أن المليشيات دأبت على التأثير على القضاء إلقرار أحكام 
تخدم مصالحها وتعرقل بناء الدولة. ففي نوفمبر 2014، قبلت المحكمة العليا الليبية، بالطعن 
البرلمان  25 حزيران/يونيو وقضت بحل  انتخابات  المنبثق من  الليبي  البرلمان  في دستورية 
بحل  القاضي  القرار  أن  حينها  وقانونيون،  سياسيون  وأكد  الدولية.  االسرة  به  اعترفت  الذي 
التي تسيطر على طرابلس  الميلشيات  أنه صدر تحت تهديد  إلى  باطل، مشيرين  البرلمان 

والدائرة الدستورية العليا بها. 
وفي يونيو الماضي، أصدر المجلس األعلى للقضاء الليبي قرارا يقضي برفع الحصانة عن 
وطبرق  طرابلس  شهدت  ذلك،  أعقاب  وفي  األخضر.  حمزة  الحقوقي  والناشط  النيابة  وكيل 
وبنغازي واجدابيا والزاوية، عددا من الوقفات االحتجاجية، نظمها مجموعة من أعضاء الهيئات 
القضائية ومحامين، للتعبير عن رفضهم لهذا القرار، مؤكدين تضامنهم مع زميلهم األخضر 
ومطالبين المجلس األعلى للقضاء بعدم تكميم األفواه التي تطالب بتطبيق القانون وإحقاق 

الحق ورفع الظلم ومكافحة الفساد. 
التي  القمعية  اإلجراءات  صحفي،  بيان  في  اإلنسان  لحقوق  األورومتوسطي  المرصد  وأدان 
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المليشيات  أن  إلى  الليبي  للشأن  المتابعون  يشير 
تخدم  أحكام  إلقرار  القضاء  على  التأثير  على  دأبت 

مصالحها وتعرقل بناء الدولة.

للقضاء  األعلى  المجلس  قبل  من  طرابلس،  في  النيابة  وكيل  األخضر«،  »حمزة  لها  يتعرض 
الليبي، وذلك على خلفية انتقادات كان وجهها األخضر للمؤسسات القضائية في ليبيا مطالبًا 
تقديم  على  سيعمل  أنه  إلى  مشيراً  الدولة،  مفاصل  في  المستشري  الفساد  بمكافحة  إياها 
القضاة والمحامين،  المعني باستقالل  المتحدة  الخاص لألمم  المقرر  إلى  شكوى بالخصوص 

السيد » دييجو جارسيا سايان. 
بحق  للقضاء  األعلى  المجلس  اتخذها  التي  العقابية  اإلجراءات  أّن  األورومتوسطي  وأفاد 
والخطف مرات  بالقتل  لتهديدات  النيابة  القضاة ووكالء  »األخضر« سبقها تعرضه وعدد من 
إلى أن كل هذه الحوادث جاءت إثر انتقادات وجهها األخضر  2014، مشيراً  عديدة منذ عام 
بين  الحاصل  السياسي  االنقسام  عن  القضائية  المؤسسة  بتحييد  ومطالباتهم  له  وزمالء 
فيهم  تتوافر  لم  من  »تعيين  على  واعتراضهم  ليبيا  في  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين 
لتأسيس  الليبي«، وسعيهم  القانون  يخالف  بما  القضائية  الهيئات  للعمل في  الالزمة  الشروط 

جمعية قضائية حقوقية أهلية غير حكومية تهدف للدفاع عن استقالل القضاء. 
 2011 عام  نهاية  ومنذ  تعيش  ليبيا  في  القضائية  المؤسسة  إلى  األورومتوسطي  ونّوه 
تمس  النتهاكات  وتتعرض  البالد،  تعيشها  التي  األمنية  األوضاع  بسبب  التراجع  من  حالة 
المجموعات  بعض  تعدي  حادثة  إلى  األورومتوسطي  لفت  الصدد،  هذا  وفي  استقالليتها. 
الذي  األمر  والخطف، وهو  بالقتل  القضائية وتهديدهم  المؤسسة  أعضاء من  المسلحة على 
دفع بعض النشطاء والحقوقيين، بما فيهم وكيل النيابة المذكور، للدعوة لمحاربة حالة الفساد 

الذي يعيشه القضاء الليبي بما يكفل العدالة والمساواة للجميع. 
في  آخرها،  وكان  المسلحة،  المليشيات  يد  على  اإلستهداف  إلى  ليبيا  في  القضاة  وتعرض 
يوليو الماضي، حيث تم اختطاف كل من القاضي عبد السالم السنوسي ووكيل النيابة العامة 
اسماعيل عبد السالم وعضوين من جهاز الشرطة القضائية الذين يعملون في محكمة ونيابة 

ودان الجزئيتين، على يد جماعة مسلحة. 
أن  إلى  بيان،  عبر  الوطني،  الوفاق  حكومة  في  العدل  بوزارة  القضائية  الشرطة  جهاز  وقال 

الهدف من وراء عملية االختطاف هو تهريب 
تهريب  قضية  ذمة  على  موقوفين  متهمين 
وقود من قبل عصابة إجرامية مسلحة. وكان 
محكمة  أمام  المتهمين  محاكمة  المقرر  من 
ودان، بعد أن احتجزوا في سجن مدينة هون، 
وعثر على سيارة السجون التي استولى عليها 
المسلحون على مسافة 120 كم من ودان في 

اتجاه سرت معطوبة اإلطارات. 
سراح  بإطالق  اإلختطاف  عملية  وإنتهت 
سابقة  إستهداف  عمليات  لكن  المخطوفين، 
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الدولة  إرساء دعائم  في غياب سلطة موحدة قادرة على 
بحسب  الليبي،  القضاء  يبقى  مؤسساتها،  وحماية 
تستخدم  التي  المليشيات  سطوة  رهين  المراقبين، 
وشرعنة  خصومها  من  للنيل  كورقة  القضائية  األحكام 

جرائمها.

الجنايات  دائرة  رئيس  مسلحون  اغتال   ،2013 مايو  ففي  عنفا،  أكثر  كانت  للقضاة 
بمحكمة استئناف الجبل األخضر »درنة« المستشار »محمد نجيب ابراهيم هويدي« أثناء 
خروجه من مقر محكمة األستنئاف درنة. علما ان المستشار كان يسعى جاهدا لتفعيل القضاء 

في المدينة وهذا ماال تريده المليشيات والعصابات المسلحة. 
وعقب ذلك، اتهمت المنظمة الليبية للقضاة حكومة بالدها التي يترأسها على زيدان حينها، 
بالعجز عن فرض األمن في الشارع وبالتقصير في القيام بواجبها بتوفير الحماية الالزمة لرجال 
القضاء والنيابة العامة. ونبهت المنظمة في بيان إلى مخاطر ما أطلقت عليه التسيب والفوضى 
المنتشرة في المدن، معتبرة أن مثل هذه الحوادث ستؤثر على عمل المحاكم ورجال القضاء 

وعلى مصلحة الوطن. 
اغتيال  سبقه  بل  األول  يكن  لم  درنة  بمدينة  هويدي  محمد  القاضي  اغتيال  إن  وقالت 
المستشار مراد الرعوبي في طرابلس والمستشار جمعة الجازوي في بنغازي. وأعتبرت المنظمة 
المحاكم بشكل مستمر هو  القضاء ومهاجمة مقار  أن تكرار مثل هذه االعتداءات على رجال 

عمل ممنهج ومخطط له. 
التي  المسلحة  المليشيات  سيطرة  من  طرابلس  العاصمة  وخاصة  الليبية،  المدن  وتعاني 
أنها  الماضي،  أبريل  في  الدولي،  واألمن  الدولية  للشؤون  األلماني  للمعهد  دراسة  وصفتها 
»المجلس الرئاسي المقترح«  تسيطر على مفاصل السلطة في العاصمة طرابلس منذ دخول 
أنها تسيطر  إال  »الوفاق«،  لحكومة  المليشيات  تلك  والء  أن  الرغم من  وعلى   2016 مارس  في 
بمليشيات  الرئاسي  المجلس  استعانة  أن  الدراسة  وتظهر  وقرارتها.  الحكومة  على  بالفعل 

العاصمة  في  لحمايته  االنتماءات  مختلفة 
طرابلس شكلت حجر األساس لفشل االتفاق 

السياسي الموقع في الصخيرات. 
هذا النفوذ المتنامي للمليشيات، دفع بعثة 
عن  إلعراب  بليبيا،  للدعم  المتحدة  األمم 
والتخويف  العنف  ألعمال  الشديدة  »إدانتها 
الليبية  السيادية  المؤسسات  عمل  وعرقلة 
يشكلون  الذين  المليشيات«،  رجال  قبل  من 
البعثة  وبينت  طرابلس«،  بـ«كارتيل  يعرف  ما 
السيادية  المؤسسات  عمل  في  »التدخل  أن 
أمر خطير ويجب  الليبية  الوطنية  الثروة  وفي 

أن يتوقف على الفور. 
لمقاضاة  الالزمة  الخطوات  »اتخاذ  إلى  الوطني  الوفاق  حكومة  البيان  ختام  في  دعت  كما 
إلى  الشأن  بهذا  تقريراً  ستقدم  أنها  إلى  مشيرة  اإلجرامية«،  األعمال  هذه  عن  المسؤولين 
إمكانية فرض عقوبات  في  للتحقيق  المختصة  السلطات  مع جميع  الدولي وستعمل  المجتمع 
ضد أولئك الذين يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع بها أية مؤسسة سيادية تعمل 

لصالح ليبيا، بحسب وصف البيان. 
 موقف البعثة األممية وإن كان متأخرا فإنه يكشف بحسب مراقبين فشل حكومة الوفاق في 
فرض سيطرتها وكبح جماح مليشيات طرابلس التي تبدو ظاهرًيا تابعة لوزارة داخلية حكومة 
الوفاق، وتنفذ أوامرها وتدافع عنها، فيما هي في الحقيقة تمارس كل ما يصب في صالحها، 

دون اعتبار لقانون أو عرف أو حقوق إنسان.  
وقال تقرير لمؤسسة »سمال أرمز سيرفي« السويسرية بعنوان »طرابلس عاصمة المليشيات«، 
إن »المليشيات في طرابلس تسيطر على الدولة الليبية وتؤثر على قراراتها السياسية«. وأشار 
التقرير إلى »تغلغل شبكة من العصابات اإلجرامية المسلحة في اإلدارات الحكومية والمصارف 
لتمويل مشاريعها، وتساهم في تعميق األزمة االقتصادية وتعبث بمستقبل الليبيين في إقامة 
دولة مدنية، مشيرة إلى أن الحكومة في طرابلس عاجزة عن فعل أي شءي أمام تغّول المليشيات«. 
وفي غياب سلطة موحدة قادرة على إرساء دعائم الدولة وحماية مؤسساتها، يبقى القضاء 
الليبي، بحسب الماقبين، رهين سطوة المليشيات التي ستخدم األحكام القضائية كورقة للنيل 
بها في دوامة من  ألقت  التي  األزمة  البالد من  ويبقى خروج  من خصومها وشرعنة جرائمها. 
وسلطة  العدالة  وتحقيق  واإلستقرار  األمن  إلرساء  لليبيين  الوحيد  األمل  والصراع  الفوضى 

القانون. 
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بين الالحماية القانونية 
واالنتهاكات اإلنسانية 

 رامي التلغ

انتظر كثيرون أن تكون ليبيا ما بعد فبراير 2011 عنوانا للمصالحة الوطنية والسير في طريق النماء 
وبناء مجتمع متعايش،إال أن ما حدث مرعب خاصة في حق الموالين للنظام السابق من سجن وتنكيل 

من دون أي رافد قانوني.

النظام السابق.. 

,,
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وفقًا  اإلنسانية  ضد  جرائم  القانونية  االنتهاكات  تعد 
بمفهوم  قضاياها  تقادم  لعدم  المتحدة  األمم  التفاقية 
من  وغيره  التعذيب  لمناهضة  المتحدة  األمم  اتفاقية 
أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب 

المهينة. 

الحالة  2017حول  سنة  تقريراً  الليبية  اإلنسان  لحقوق  ضحايا  منظمة  أصدرت  وقد 
الليبية  الجماعة  عليه  تشرف  الذي  الهضبة  سجن  في  السابق  النظام  لسجناء  اإلنسانية 
المقاتلة.  وحذرت المنظمة من وجود أخطار تهدد حياة هؤالء المعتقلين تشمل وضعهم 

الصحي والقانوني وتعرضهم للتعذيب داخل عنابر السجن.
وحسب التقرير، يلقى المسجونون معاملة قاسية، تتخللها وصالت من التعذيب والشتائم 
والحرمان من النوم وإثارة القلق النفسي واإلكراه المادي والمعنوي واالعتداء على حقوقهم 

اإلنسانية.
الجماعة الليبية المقاتلة وعن طريق أحد زعمائها وهو خالد الشريف الذي تقلد منصب 
وكيل وزارة الدفاع، سيطرت على سجن الهضبة، الذي كان مقراً سابقًا للكلية العسكرية. 
البارز  والعضو  السابق  والسجين  القاعدة  تنظيم  في  السابق  الجهادي  الشريف  خالد 
بالتنظيم الليبي المسلح واألكثر دموية الجماعة الليبية المقاتلة  هو مدير سجن الهضبة 

والمشرف عليه.
يقع  األمر  حقيقة  في  أنه  إال  والدفاع  العدل  لوزارة  تابعًا  الهضبة  سجن  يعد  ظاهريًا 

للجماعة  السابقة  القيادات  سيطرة  تحت 
الليبية المقاتلة، يوجد بالسجن مقر خاص 
كمبيت للعناصر التي تتولي تأمين السجن، 
ويتكون من جزءين أحدهما علني ما يعرف 
ومتعارف  سري  واآلخر  الهضبة  بسجن 
الفيالت  بسجن  المقاتلة  عناصر  بين  عليه 
القيادات  من  هم  فيه  المعتقلين  وأبرز 
وضباط  ضباط  منهم  السابقة  األمنية 
اإلرهاب  ومكافحة  العسكرية  الشرطة  صف 
ومسؤولي النظام السابق، أبرزهم : عبدالله 
والبغدادي  دوردة  أبوزيد  و  السنوسي 

المحمودي والساعدي القذافي وغيرهم.
بعض  حجز  تم  المرات  من  العديد  فى 
و  السنوسي  عبدالله  مثل  المعتقلين: 



9 الخميس  23  اغسطس 2018             العدد: 42 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

دورده  ابوزيد  و  القدافي  الساعدي 
زنزانة  في  المحمودي  والبغدادي 
أكثر  المرات  إحدى  في  ووضعوا  انفرادية 
متر   2 طولها  زنزانة  في  سجينا   17 من 
1 متر ونص، إذالاًل وتعذيبًا لهم  وعرضها 

األمر الذي عّرضهم  لالختناق.
وفى لقاء لمنظمة هيومن رايتس ووتش 
أكد السجين الساعدي القذافي ابن الزعيم 
مع  لقاء  في  القذافي  معمر  الراحل  الليبي 
أثناء  النتهاكات  تعرضه  المنظمة  ممثلي 
في  الهضبة  سجن  في  احتياطيًا  احتجازه 
في  احُتجز  إنه  الساعدي  قال  طرابلس، 
منذ  الهضبة  سجن  في  االنفرادي  الحبس 
بال  زنزانة  في  وأودع  النيجر  من  تسّلمه 
نوافذ، دون تواصل مع المعتقلين اآلخرين 
لكن  عائلية،  بزيارات  يحَظ  لم  إنه  وقال 
ُسمحت له مهاتفتهم في مناسبات محدودة 

وبحضور الحرس.
معتقلين،   3 المنظمة  باحثو  التقى  كما 
العسكرية  االستخبارات  رئيس  منهم 
ورئيسّي  السنوسي،  الله  عبد  السابق 
الوزراء السابَقين، أبو زيد دوردة والبغدادي 
قبل  من  باإلعدام  المحكومين  المحمودي 
محاولة  بتهمة  طرابلس  جنايات  محكمة 
ومازالت   .2011 سنة  الليبية  الثورة  قمع 

محاكمة الساعدى القذافي جارية.
السابقون  الثالثة  المسؤولون  وتحدث 
التي  كتلك  خطيرة  انتهاكات  حدوث  عن 
فيها  بما  القذافي،  الساعدي  عنها  تحدث 
وعدم  انفراد،  على  المحامين  مقابلة  عدم 
القدرة على استدعاء الشهود واستجوابهم، 
السماح  المحكمة  سلطات  ورفض 
للمتهمين بالكالم أثناء إجراءات المحاكمة، 

بعض  حجز  تم  الــمــرات  من  العديد  فى 
ووضعوا  انفرادية  زنزانة  في  المعتقلين 
في إحدى المرات أكثر من 17 سجينا في 
زنزانة طولها متران وعرضها متر واحد، 
عّرضهم   الذي  األمر  لهم  وتعذيباً  إذالاًل 

لالختناق.

وترهيب الجماعات المسلحة للمحامين. كما تحدث أحدهم سوء المعاملة أثناء االستجواب.
بانتهاكات  ومحاميهم  المتهمين  مزاعم  على  الرد  إلى  العليا  المحكمة  المنظمة  ودعت 
إساءة  ُشبهة  في  التحقيق  بمتابعة  العام  المدعي  مكتب  مطالبة  القضائية،  اإلجراءات 
معاملة الساعدي القذافي وغيره من المعتقلين في الهضبة، ونشر النتائج علنا ومحاسبة 

المسؤولين عن االنتهاكات.
المجموعات  هذه  لدى  رهائن  هم  الهضبة  سجن  في  السجناء  أن  كذلك  التقرير  يورد 
المتشددة، هذه المجموعات المتشددة هي المشرفة على عمليات التحقيق والتعذيب التي 
تطال رموز النظام السابق والقيادات األمنية والعسكرية، يعانى السجناء من سوء المعاملة 
للشمس  والتعرض  بالحركة  لهم  السماح  لعدم  إضافة  صحي  الغير  الطعام  و  واالهانة 
للتعذيب  السجناء  يتعرض  حيث  سيئة.  نفسية  حالة  لديهم  ولد  الذي  األمر  واإلهانة 
من  الهواء  في  عليها  يرفع  الريشة  اسمها  آلة  واستخدام  الكهربائي،  الصعق  باستخدام 
يراد تعذيبه، والمياه الباردة جداً، وجميع أنواع التعذيب األخرى في مقر مخصص لكل ذلك 

قريب من السجن.
عبدالله  الهضبة  بسجن  والسجين  السابق  المخابرات  جهاز  رئيس  ابنة  تحدثت  وقد 
السنوسي لصحيفة صوت روسيا في حوار سابق لها عن سوء معاملة واستخدام للعنف بحق 
والداها قالت سارة السنوسي: توجد صور لوالدي على صفحات التواصل يبدو واضحًا فيها 
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»هيومن رايتس ووتش«:   ١975 محتجز ا في السجون 
التي زارتها المنظمة قبعوا في السجن ألربع سنوات دون 
المثول أمام القضاء.

بأنه قد تم تعذيبه، فوجهه أزرق من جراء الضرب وأنفه مشوه، وقد منعوا الصليب األحمر 
من زيارته، والسبب هو أنه تعرض للتعذيب على جسده، ووالدي يشكو من السرطان ومن 
ذاته موت بطءي. وقد  يعالجونه وهذا بحد  ولكن ال  حاليًا،  بالكيماوي  يعالج  أن  المفترض 
والده  وتعذيب  إهانة  عن  المحمودي  البغدادي  السابق  الوزراء  رئيس  نجل  عثمان  تحدث 
وقال في تدوينه على حسابه على الفيس بوك، أمكن لألسرة رؤية آثار التعذيب بوضوح عند 

زيارتها للوالد يوم 10 / 10 / 2016.
وبحسب  المقاتلة،  الليبية  الجماعة  أي  الرويمي،  سجن  المسيطرة  الميليشيا  وأقدمت 
تقارير صادرة عن منظمات حقوقية، على تعذيب وقتل وحرق هؤالء الضحايا المنتمين إلى 
النظام السابق عوض تنفيذ أحكام القضاء واإلفراج عنهم. وقامت الحقا بإلقاء هذه الجثث 
والدينية  األخالقية  المعايير  كل  الحائط  بعرض  ضاربة  متفرقة  أماكن  وفي  الشوارع  في 

واإلنسانية و ودون مراعاة لألعراف القبلية السائدة في ليبيا.
المعتقالت  المنسيين في  السجناء  واقع آالف  الضوء على  الرويمي، سلطت  حادثة سجن 
القذافي،  معمر  العقيد  أنصار  تأييد  أو  باالنتماء  متهمون  وأبرزهم  الليبية،  والسجون 
تقارير  وكشفت  معروفة.  رسمية  سجون  في  وآخرون  سرية  مقرات  محتجزون  ومعظمهم 
حقوقية مؤخرا عن مواقع وظروف احتجاز هؤالء، مؤكدة أنهم  يقبعون في سجون عدد من 
مدن الغرب الليبي، خصوصًا طرابلس ومصراتة وزليتن والزاوية وغريان، العتبارات تتعلق 

بما يصفها البعض بـ«المدن الثائرة«.
بحسب تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش يوثق زيارتها للسجن وغيره من 

بتاريخ  ومصراتة  العاصمة  داخل  السجون 
التقرير  ذلك  تحدث  وقد   .2015 سبتمبر 
عن وجود 1975محتجز بتلك السجون التي 
ألربع  السجن  في  قبعوا  المنظمة  زارتها 
سنوات دون المثول أمام القضاء أو الحصول 
القضائية  المراجعة  أشكال  من  شكل  على 
قانوني  سند  ودون  لهم  اتهام  توجيه  أو 
ظاهر الحتجازهم وهو ما يرقى إلى مصاف 
تقرير  بحسب  اإلنسانية  ضد  الجرائم 
المحتجزين  تعرض  أثبت  الذي  المنظمة 
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ألشكال متعددة وبشعة للتعذيب الظاهر على أجساد بعضهم وهي جرائم معاقب عليها 
الجرائم بمضي  الليبي وال تسقط تلك  العقوبات  المواد 435،434،433 من قانون  بحكم 

المدة عماًل بحكم القانون رقم 11 لسنة 1427. 
وتعد هذه الجرائم جرائم ضد اإلنسانية وفقًا التفاقية األمم المتحدة لعدم تقادم جرائم 
الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، وجرائم بمفهوم اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. وكذلك 
والمادة  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من  الخامسة  المادة  بنص  ُمجرمة  أفعال  هي 
السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وبالعودة إلى أثر كل تلك 
االنتهاكات التي بدأت تطفو على السطح، سيؤدي غياب اإلشراف القضائي على مؤسسات 
التي تدير السجون وتأبى حتى تنفيذ أوامر  اإلصالح والتأهيل إلى تغول تلك المجموعات 

السلطة القضائية. 
بل ووصل بها األمر حّد مراقبة وتقييم أعمال هذه السلطة واالحتجاج عليها.بالمقابل، 
مجتمعاتهم  في  مطروحة  أصبحت  القضاء  رجال  من  فعل  ردود  إلى  األفعال  هذه  ستؤدي 
وعبر مناقشاتهم في صفحات التواصل االجتماعي من بينها تعليق العمل أو وقفه حتى ال 
يكونوا مشاركين في تلك األفعال بالسكوت عنها. وقد أدان المجلس األعلى للقضاء وكذا 

وزارة العدل وعدد من القضاة تلك األفعال.
إنه »ال توجد أعداد  »إرم نيوز«،  العام في حديثه مع  النائب  وقال مصدر مسؤول بمكتب 
سلطات  خارج  السجون  من  العشرات  وأن  خاصة  القذافي،  أنصار  من  للمعتقلين  محددة 
ثلثا  معتقل،   3000 يتجاوز  العدد  إن  القول  يمكن  لكن  العدل،  بوزارة  القضائية  الشرطة 
التي يحظى  والمعاملة  االحتجاز  أن ظروف  إلى  واشار،  العدد موجود في سجون مصراتة«. 
بها المعتقلون، ال يمكن القول إنها جيدة بالمطلق؛ ألن هناك حقيقة ال يمكن تجاهلها أو 
الممنهج، واإلهانة بمختلف أشكالها.  للتعذيب  النزالء يتعرضون  إنكارها، وهي أن بعض 

وقد كشفت مقاطع فيديو مسربة من داخل السجون تلك المعاملة السيئة.
ولفت، إلى صعوبة السيطرة على مثل هذه التجاوزات، ألن القوة التي تمتلكها المجموعات 
أمرهم، وال  المغلوبين على  القضائية،  الشرطة  تقارن بحجم وتجهيز عناصر  المسلحة، ال 
سجون  داخل  ويقبع  االنتهاكات.  هذه  لرصد  رسمية  بشكوى  التقدم  حتى  لهم  يمكن 
مصراتة، أكثر من ألفين من رموز القذافي، بينهم قادة كبار، منذ أكثر من أربعة أعوام، دون 
محاكمة أو توجيه أي تهم لهم، فيما طالبت منظمات دولية ومحلية حقوقية مرارا، األجهزة 
توفي  الذين  القذافي،  أنصار  من  محتجزين  سراح  بإطالق  مصراتة،  في  المحلية  األمنية 

بعضهم تحت التعذيب في السجون.

الرويمي،  سجن  حادثة 
واقع  على  الضوء  سلطت 
المنسيين  السجناء  آالف 
والسجون  المعتقالت  في 
متهمون  وأبرزهم  الليبية، 
بتأييد العقيد معمر القذافي، 
في  محتجزون  ومعظمهم 
في  وآخــرون  سرية  مقرات 

سجون رسمية. معروفة.
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القضاء الليبي بعيدا
عن المواثيق الدولية

رمزي زائري

لم تنجح ليبيا على مدى عقود من الزمن في أن توفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق 
جانب  من  مستمر  لتدخل  القضائي  النظام  تعرض  وقد  القضائية،  السلطة  استقالل  وحماية  باحترام 

,,السلطة التنفيذية، وللفساد ولمستوى سءي من التعليم والتدريب.
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وليس  ألدائهم  شفافة  عملية  أساس  على  القضاة  إقالة 
فقط ألنهم عملوا في المحاكم الخاصة للقذافي وضمان 

حقهم في االستئناف.

ليبيا  في  القضائية  فالسلطة 
سيما  ال  جمة،  تحديات  تواجه 
السياسية  األوضاع  تردي  ظل  في 
بالكاد  القضائي  فالنظام  األمنية،  و 
يواجه  هو  و  أعماله  تسيير  على  قادر 
الجهات  جانب  من  خطيرة  تحديات 
قانوني  إطار  من  يعاني  كما  المسلحة، 
مع  خاصة  واضح،  غير  قضائي  و 
ذوي  من  اإلسالميين  بعض  خروج 
بقضاء  يطالبون  الراديكالية  التوجهات 
الشريعة  من  أسس  على  مبني  شرعي 
مطمئن  توضيح  من دون  اإلسالمية، 
لطبيعة هذا النوع الجديد من القضاء.

مرحلة انتقالية

 ،2011 عام  فبراير  شباط /  بعد 
االنتقالي  الوطني  المجلس  استلم 

ليبيا وأصدر  الديمقراطية في  السلطة بعدها معلنا عهدا جديدا من  زمام  ذاتيا  المعلن 
االعالن  نص  وقد  االنتقالية،  المرحلة  خالل  للحكم  أساس  ليكون  الدستوري  اإلعالن 
الدستوري على تنظيم عملية انتخابية حرة و نزيهة النتخاب حكومة انتقالية جديدة سنة 
2012، وتمت عملية انتقال السلطة على اثر انتخابات وصفت بالسلمية نسبيا، أما الخطوة 
التالية في العملية فكانت للتمثل في انتقال السلطة من المؤتمر الوطني العام إلى برلمان 
العاصمة  في  بالميليشيات  محاصرا  نفسه  وجد  الذي  النواب،  مجلس  دائم،وهو  و  جديد 

طرابلس.
بدت ليبيا عند هذه المرحلة وكأنها تمر بفترة انتقالية ناجحة بالحد المعقول، رغم أعمال 
عملية  تعرقلت   ،2014 العام  في  وذلك  للميليشيات،  المستمر  التأثير  ورغم  مشتتة،  عنف 
االنتقال بفعل تصاعد العنف في وقت أدى فيه تطور الخالفات المشتعلة حول طبيعة ليبيا 

الجديدة، وانتهاء والية البرلمان و إجراءات التسليم إلى انقسام الحكومة إلى حكومتين.
تم تكوين المجلس األعلى للقضاء، وهي الهيئة اإلدارية للجهاز القضائي، وتم حظر جميع 
المحاكم الخاصة وااللتزام باحترام حقوق اإلنسان وتوفير محاكمة عادلة. واختارت السلطات 
دافع  األمني،  الوضع  بمشاكل  العلم  ورغم  القائم،  القضائي  النظام  على  الحفاظ  الجديدة 
 المؤتمر الوطني العام عن المحاكم المدنية والجنائية الحالية وكذلك الهيئة القانونية العامة.

في انتخابات مجلس النواب في حزيران / يونيو 2014 لم يعاد انتخاب عديد من األعضاء 
الميليشيات  ائتالف  سيطر  ذلك،  بعد  العام،  الوطني  المؤتمر  في  مقاعد  شغلوا  الذين 
المعروف باسم »فجر ليبيا« على العاصمة طرابلس، و أعلن عن والئه للمؤتمر الوطني العام 
الذي رفض االعتراف بشرعية مجلس النواب و استمر في نشاطاته كسلطة تشريعية بحكم 

الواقع على بعض مناطق ليبيا .
وفيما اعترفت األمم المتحدة و معظم الدول األخرى بمجلس النواب باعتباره البرلمان 
الشرعي لليبيا، بادرت المحكمة العليا الليبية بقرار تعلن فيه أن مجلس النواب لم ينشأن 

في  عليها  المنصوص  لإلجراءات  طبقا 
فرد   ،2011 لسنة  الدستوري  االعالن 
المحكمة  ان  النواب  مجلس  مناصروا 
الميلشيات  من  تأثير  تحت  قرارها  أصدرت 
التي كانت تبسط سيطرتها عليها في تلك 

الفترة.
في ليبيا اليوم برلمانان، لكل منها رئيس 
وزراء و وزارات عامة وال يزال كل منهما يقر 
تشاريع يطبقها على األرضي الليبية كلها، و 
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نتيجة لذلك يسود ارتباك كبير في 
ما يتعلق بالقوانين التي تعد سارية 
الحكومتان  حاولت  كما  ليبيا،  في  فعليا 
ما  أيضا،  القضائية  السلطة  ببنية  التدخل 

أثر سلبا على استقالليتها.
سنة  من  ديسمبر   / كانون  شهر  في  و 
السالم  محادثات  من  جوالت  وبعد   ،2015
الفصائل  وقعت  المتحدة،  األمم  برعاية 
حكومة  إلقامة  اتفاق  على  المتنازعة  الليبية 
ضمن  القادة  كبار  أن  إال  وطنية،  وحدة 
التوقيع على  العام رفضوا  الوطني  المؤتمر 
أن  النواب  مجلس  على  مازال  و  الوثيقة 

يصوت للموافقة على الحكومة الجديدة.
اإلعالن الدستوري و محاوالت اإلصالح

في العام 2011 و على اثر األحداث ضّد 
الوطني  المجلس  عمل  القذافي،  نظام 
اإلعالن  إصدار  و  صياغة  على  االنتقالي 
في  الحكم  أساس  ليكون  الدستوري 
التصديق  يتم  أن  إلى  االنتقالية،  المرحلة 
شعبي،  استفتاء  في  الدائم  الدستور  على 
و  األخضر  الكتاب  اإلعالن  هذا  الغي  »وقد 
دستور  و   1969 لسنة  الدستوري  اإلعالن 

سنة 1951 أيضا.
لصياغة  التأسيسية  الهيئة  انتخبت 
مشروع الدستور سنة 2014 و فوضت إلهيا 
على  للبالد،  جديد  دستور  صياغة  مهمة 
الدستوري،  االعالن  عليه  ينّص  ما  حسب 
سيما  واسع،  بجدل  الهيئة  هذه  قوبلت 
من  المحافظين  بين  األنقسامات  ظل  في 
بعض  حول  الليبراليين  األعضاء  و  جهة 
المواد األساسية، كدور الشريعة في اإلطار 

القانوني و حقوق المرأة. 
أو  بشكل  الخالفات  تلك  عكست  وقد 

التحقيقات  جميع  أن  مــن  الــتــأكــد  يــجــب 
والمحاكمات الجنائية بما في ذلك محاكمة 
اإلجراءات  تحترم  السابق  النظام  مسؤولي 
مع  يتفق  بما  وتجري  الواجبة،  القانونية 

قانون اإلجراءات الجنائية.

بآخر االنقسامات السياسية السائدة في البالد، وعالوة على ذلك، قامت الجماعة األمازيغية 
التبو  المقاطعات الحقا من الطوارق و  الهيئة منذ بداية عملها، و تلتهم بعض  بمقاطعة 

على فترات مختلفة نظرا العتقادهم بأن المسار الدستور ال جماعاتهم.
مشروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  نشرت   ،2014 ديسمبر   / األول  كانون  شهر  في 
الدستور مقترحا لجانها النوعية لمختلف أبواب الدستور، تمت مناقشة تلك المقترحات إلى 
حد ما من قبل أفراد و منظمات المجتمع المدني و غيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين 
الهيئة  من  عضوا   12 من  المؤلفة  الصياغة  لجنة  عن  تصدر  أن  قبل   2015 سنة  خالل 
–أكتوبر من  التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مسودة شاملة في شهر تشرين األول 

العام نفسه.
لإلطار  حدود  رسم  إلى   2011 لسنة  الدستور  اإلعالن  يسعى  للجدل،  مثير  نحو  على  و 
القانوني الليبي، فينص في المادة 1 منه ‘لى أن ليبيا »دينها اإلسالم و الشريعة اإلسالمية 
المصدر الرئيس للتشريع »و تستعاد هذه الفكرة في المسودة األخيرة للدستور الجديد 
التي تنص في المادة 8 على أن »اإلسالم دين الدولة و الشريعة اإلسالمية مصدر التشريع 
وفق المذاهب و االجتهادات المعتبرة شرعا من غير إلزام فقهي معين منها في المسائل 

االجتهادية«.
تطرح هذه المقتضيات، بتحديدها أن الشريعة تتفوق على الدستور، مخاوف حيال قدرة 
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الدولي  القانون  على  تنشأ  التي  تلك  ذلك  في  بما  الدولية،  التزاماتها  االمتثال  على  ليبيا 
لحقوق اإلنسان، ال يجوز اخضاع اتفاقيات حقوق اإلنسان التي انضمت إليها ليبيا للقانون 
المحلي، بما في ذلك أي تفسيرات أخرى بحجة احتمال التعارض مع الشريعة أو أي قوانين 

أخرى ال تتوافق مع الهدف و الغاية من هذه المعاهدات.

قضاء تحت الضغط

شروط  فيهم  تتوافر  قضاة  اختيار  بضرورة  يتعلق  ما  في  واضحة  الدولية  المعايير 
موضوعية و شفافة، بما في ذلك التدريب و التعليم و القدرة و النزاهة، حرصا على ضمان 
»يتعين أن يكون من يقع  المتحدة األساسية،  استقالليتهم و حيادهم، وفقا لمبادئ األمم 
عليهم االختيار لشغل الوظائف القضائية أفراد من ذوي النزاهة و الكفاءة، وحاصلين على 
تدريب أو مؤهالت مناسبة في القانون، وبالتالي فإن المؤهالت و النزاهة عامالن أساسيان 

عند اختيار القضاة.
كما أكدت عليه مبادئ األمم المتحدة األساسية، بتعين أن يكون من يقع عليهم االخيار 
القانون،  في  مناسبة  مؤهالت  أو  تدريب  على  حاصلين  أفرادا،  القضائية  الوظائف  لشغل 
كجزء  تستمر  هي  بل  التعيين،  لحظة  القضائية  التدريب  و  التعليم  عملية  تتوقف  ال  ولكن 
ال يتجزأ من المهنة القضائية، لهذا السبب ناشدت اللجنة المعينة بحقوق االنسان الدول 
إيالء عناية خاصة إلى تدريب القضاة من أجل تمكينهم من تحقيق العدالة بسرعة و حياد .

لكن رغم التقدم في القانون، يبقى أن انعدام االستقرار السياسي الحالي في ليبيا قد أثر 
المتحدة لحقوق االنسان  المفوضية السامية لألمم  التعيينات القضائية، وقد أشارت  على 
من  غيرهم  و  القضاة  يخص  ما  في  األساسية  »التعيينات  ان  إال   ،2016 فبراير  شباط  في 
وقد  ليبيا،  في  األمل  السياسي  النزاع  سياق  في  اندرجت  قد  القضائية  الهيئات  أعضاء 
و  القضاء  استقاللية  احترام  ليبيا  في  السلطات  جميع  للحقوقيين  الدولية  اللجنة  ناشدت 

تجّنب أي تدخل غير مشروع بأي وسيلة كانت، ال سيما في ما يتعلق بالتعينات.
أنه  إال  القضاة،  أوضاع  الظاهر تدل على سوء  بالرغم من عدم وجود مؤشرات بحسب 
القضاة، وعن موظفين عموميين  المرتبات عن كثير من  تأخر صرف  تقارير عدة،  حسب 
2015، من الضروري إرساء جهاز قضاء فعال و ضمان حسن سير  آخرين منذ مطلع عام 

العدالة من أجل ترسيخ سيادة القانون و إعادة االستقرار في البالد.
الهيئات  ألعضاء  شامل  وسلوك  اخالقيات  مدونة  للقضاء  األعلى  المجلس  أصدر  قد  و 

يحتـاج  القضاء  قانون 
ضمان  ــل  اج من  لمراجعة 
على  تعتمد  ال  ــراءات  اإلج أن 
االنتماء السياسي عبر اعتماد 
لجنة مستقلة من اجل فحص 

الجهاز القضائي.
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التعسفية  االعتقاالت  إنهاء  استعجالية  بصفة  القيام 
المناطق  في  حاليا  تعمل  ال  التي  المحاكم  عمل  وإعادة 

التي تغيب فيها الثقة في األنظمة القضائية.

القضائية من خالل القرار رقم 3 لسنة 2008، تكّرس المدونة مبدأ استقالل القضاء، بما 
في ذلك وجوب ممارسة القاضي لمهمته من دون أي تأثير أو ضغط خارجي و تضمن تقوية 
ثقة الناس في القضاء من خالل احترام قواعد السلوك القضائي في حين تنص المادة 2 
على معيار النزاهة الذي يطبق على القرارات و األحكام القضائية و اإلجراءات التي تؤدي إلى 

دور القرار.
في  المحاباة  بسبب  الفني،  المستوى  وضعف  الخارجية«،  لـ«اإلمالءات  الخضوع  ويعتبر 
والنيابة،  القضاء  لتأهيل رجال  المعّدة  الدورات  المحاكم، وعدم جدوى  االختيار من رؤساء 
من أهم ما يواجه القضاء الليبي من مشاكل، بنظر بعض المختصين في القضاء الليبي، 

سواء من الدولة، أو من المحيط االجتماعي.
الجبل  ففي  األدنى،  بالحد  الجنائية  المحاكم  تعمل  البالد،  أنحاء  جميع  وفي 
والقضاة  العامة  النيابة  أعضاء  ضد  والتهديدات  األمن  كفاية  عدم  أجبر  األخضر 
 ،2012 ديسمبر  شهر  منذ  والمحاكمات  التحقيقات  جميع  تعليق  على  المحليين 
 600 تبعد  صحراوية  مدينة  وهي  ودان،  محكمة  مقر  في  النار  إضرام  تم  كما 
الملفات. جميع  وأتلفت   ،2013 فبراير  في  طرابلس،  شرق  جنوب  عن   كم 
أضف إلى ذلك أن معظم السجون التابعة للحكومة مكتظة وخالية من نظم األمن المناسبة، 
وهو ما أدى إلى حاالت فرار، وما يزال هناك عجز إلى حد اآلن على القبض على آالف المجرمين 
.2011 فبراير  األولى ألحداث  األيام  القذافي بإطالق سراحهم خالل  قام  الذين   المدانين 
والجماعات  األفراد  منع  في  راغبة  غير  أو  قادرة  غير  الدولة  أن  هو  ذلك،  من  األهم  ولكن 
المسلحة  الجماعات  من  المئات  ترفض  حيث  المنتصر،  عدالة  تطبيق  من  المسلحة 
البعض منها يقع رسميا تحت سلطة مكتب  النظام، ورغم أن  تسليم سالحها بعد سقوط 
وتعسفي. مستقل  بشكل  التصرف  إلى  تميل  فإنها  العسكري،  أو  المدني  العام   المدعي 
ويشعر العديد من الليبيين العاديين، حتى من األوائل المؤيدين للثورة، بالغضب حيال عجز 
الحكومة عن استعادة النظام، وقد اعترف رئيس المؤتمر الوطني العام نفسه بأن التأخير في 

تفعيل وإصالح القانون خلق حالة من السخط 
والتوتر بين مختلف شرائح المجتمع وساهم 
والفساد  واالضطرابات  الفوضى  انتشار  في 
المختلفة. الحكومية  الجهات  أداء   وضعف 

مع  الخالف  االشكاالت  هذه  بين  ومن 
بخصوص  الدولية  الجنائية  المحكمة 
الله  وعبد  القذافي  اإلسالم  سيف  محاكمة 
قضاة  إقناع  ليبيا  على  وسيكون  السنوسي، 
ضمان  على  بقدرتها  الدولية  المحكمة 

محاكمة عادلة.
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حسين مفتاح

تشير العديد من المصادر إلى أن ليبيا تعتبر أول دولة ينضبط فيها التشريع عبر صدور أول قاعدة 
بيانات فيها على مستوى دول الوطن العربي في موسوعة التشريعات القانونية، والتي تغطي المرحلة من 
االحتالل اإليطالي وحتى المرحلة المعاصرة، وتتمثل في موسوعة ضخمة يتم تحديثها بشكل مستمر 

,,بإضافة عدة مالحق تضاف إليها بشكل دوري. 
بين التشريع السماوي 

وحقوق اإلنسان

القضاء في ليبيا.. 
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ينتظم القضاء الليبي في هيكل شأنه شأن معظم 
حيث  من  العالم  في  السائدة  القضائية  األنظمة 
أربع  من  تدريجي  تنظيم  في  يترتب  فهو  الشكل، 
طبقات رئيسية بداية من المحكمة العليا ونزوال إلى 

المحاكم الجزئية.

ومر القضاء الليبي والقوانين بعدة مراحل تاريخية وفقا لما مرت به المنطقة التي تمثل 
ليبيا الحالية من أحداث وتغيرات سياسية، وهنا نتوقف عند المرحلة التاريخية التي اعقبت 
القوانين  كل  تعطيل  تم  حيث  الجمهورية،  مرحلة  وبدء   1969 سبتمبر  من  الفاتح  ثورة 
والتشريعات المخالفة للشريعة اإلسالمية، ليرتكز النظام القانوني الليبي على مجموعة من 
القوانين المدنية والجنائية التي تتخذ من الشريعة اإلسالمية مصدًرا لها، وكذلك المبادئ 
المتعلقة  القضايا  في  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  القضاة  ويطبق  اإلسالمية  القانونية 

باألحوال الشخصية.
في  السائدة  القضائية  األنظمة  معظم  شأن  شأنه  هيكل  في  الليبي  القضاء  وينتظم 
العالم من حيث الشكل، فهو يترتب في تنظيم تدريجي من أربع طبقات رئيسية بداية من 

المحكمة العليا ونزوال إلى المحاكم الجزئية وهو على الشكل التالي:

أوال-المحكمة العليا : وتمثل قمة الهيكل القضائي، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرا 
لها، و تتألف من رئيس، وعدد من المستشارين يتم اختيارهم من قبل مؤتمر الشـعب العام 

»الذي يمثل السلطة التشريعية« -يوازي البرلمان في النظم السياسية المتعارف عليها.
 وتتكون المحكمة العليا من خمسة غرف تخصصية هي: 

غرفة للقضايا المدنية والتجارية، وغرفة للجنايات، وغرفة لإلدارة، وغرفة دستورية، وغرفة 
شرعية.

محاكم  وهي  االستئناف :  ثانيا-محاكم 
العليا  المحكمة  وتسبق  الثانية  الدرجة 
الطعون  تقبل  حيث  المقاضاة  درجات  في 
االبتدائية  المحاكم  أحكام  ضد  ترفع  التي 
وتبقى  درجة.  أول  كمحكمة  عنها  الصادرة 
االستئناف  محاكم  عن  الصادرة  األحكام 
المحكمة  أمام  بالنقض  فيها  للطعن  قابلة 

العليا سالفة الذكر.
من  تعتبر  االبتدائية  ثالثا-المحاكم 
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محاكم القانون العام، وهي محكمة 
األحكام  في  للنظر  درجة  ثاني 

الصادرة عن المحاكم الجزئية.
محاكم  هي  الجزئية :  رابعا-المحاكم 
في  بالفصل  وتختص  األولى،  الدرجة 
واألحوال  والتجارية،  المدنية،  المسائل 
الجنح  في  بالنظر  تختص  كما  الشخصية، 

والمخالفات، مقارها المدن الصغيرة.
على  ليبيا  في  القضائي  الجهاز  ويعتمد 
األساسية  والقوانين  التشريعات  من  جملة 
عبرها  وتتم  القضائية  العملية  تنظم  التي 
وتندرج  األحكام،  وإصدار  المقاضاة 

التشريعات الليبية في خمسة قوانين هي:

قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون اإلجراءات الجنائية

لسنة   88 رقم  اإلداري  القضاء  قانون 
.1971

قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976.
 ،1953 لسنة  العليا  المحكمة  قانون 

والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1982.
ويرتكز القضاء على ستة مبادئ أساسية 
وردع  المظالم،  ورد  الحقوق،  استيفاء  تكفل 
المبادئ  هذه  وتتمثل  القانون،  متجاوزي 

في:

مبدأ استقالل القضاء.
مبدأ المساواة أمام القانون.
مبدأ المساواة أمام القضاء.

مبدأ عالنية التقاضي.
مبدأ التقاضي على درجتين.

أن  إلــى  الــمــصــادر  مــن  الــعــديــد  تشير 
فيها  ينضبط  دولــة  أول  تعتبر  ليبيا 
بيانات  قاعدة  أول  صدور  عبر  التشريع 
في  العربي  الوطن  دول  مستوى  على 

موسوعة التشريعات القانونية.

مبدأ تأمين حــق الدفاع.

محكمة الشعب

في عام 1988 أستحدثت في ليبيا محكمة جديدة استثنائية باسم محكمة الشعب، تم 
إقرار تأسيسها من قبل مؤتمر الشعب العام )البرلمان( في دور إنعقاده في الثاني من مارس 
1988 بعد إقرارها من قبل المؤتمرات الشعبية األساسية، وجاء في ديباجة القانون رقم 5 
لسنة 1988 الخاص بتأسيها، »تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون محكمة تسمى محكمة 
الشعب تهدف إلى تعزيز الحرية وإنصاف المظلومين ومنع العسف والجور وتوطيد دعائم 
العدالة واألمن وتوكيد سلطة الشعب في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية 

العظمى”.
وتتألف محكمة الشعب من رئيس وعدد من األعضاء يتم اختيارهم دوريًا بقرار من مؤتمر 

الشعب العام، وهم مستقلون، وتتكون محكمة الشعب من:

أو مساعدة  أو أكثر برئاسة رئيس محكمة الشعب  -  دائرة استئنافية تتكون من هيئة 
 وعضوية أربعة من أعضائها ويكون مساعد رئيس المحكمة أقدم األعضـاء العاملين بها. 

-  دوائر ابتدائية تشكل كل منها من ثالثة أعضاء وتكون لكل دائرة اختصاصات قاضي 
اإلشراف المنصوص عليها في قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية. 
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من  جملة  على  ليبيا  في  القضائي  الجهاز  يعتمد 
التشريعات والقوانين األساسية التي تنظم العملية 

القضائية وتتم عبرها المقاضاة وإصدار األحكام.

محكمة  وتختص 
غيرها  دون  الشعب 
من المحاكم في ليبيا في البت 
المتعلقة  القضايا  بعض  في 
بأمن الدولة، وبعض القضايا 
إساءة  وحاالت  السياسية، 
المهنة  أو  الوظيفة  استعمال 
أو االنحراف بأعمال التصعيد 
“االنتخاب”،  الشعبي 
الماسة  الجرائم  إضافةإلى  
بحريات األفراد في حالة عدم 
الجهة  إلى  الموضوع  إحالة 
ألي  المختصة  القضائية 

سبب. 
المحكمة  تختص  كما 
في  الطعون  قضايا  في 
الماسة  والقرارات  اإلجراءات 

بحرية المواطن وحقوقه األساسية األخرى، والطعون المتعلقة بالتصعيد الشعبي، ودعاوى 
مثل  الثورية  المقوالت  تطبيق  في  االنحراف  عن  الناتجة  المنقولة  األموال  عن  التعويض 
استغالل  تنفيذها  شاب  التي  المقوالت  من  وغيرها  أجراء«  ال  »شركاء  و  لساكنه«  »البيت 

البعض لالستفادة الخاصة، ومجانبة الهدف األساسي منها.
وقد أصدر مؤتمر الشعب العام في شهر يناير سنة 2005 قانونا بألغاء محكمة الشعب، 

وإحالة اختصاصاتها إلى المحاكم العاملة في البالد كل حسب اختصاصها.

الوثيقة الخضراء لحقوق اإلنسان
في الثاني عشر من شهر يونيو من عام 1988 أصدر مؤتمر الشعب العام دورة انعقاد 
استثنائية بمدينة البيضاء الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان، والتي أعتبرت وثيقة 
لدعم الحريات وتأكيد حقوق اإلنسان، لتكون مكملة لدور القضاء في رفع المظالم وإثبات 
المواطن  وحياة  حرية  لصالح  اشتراطات  الوثيقة  وحددت  للمواطن،  الحقوق  استيفاء 
بين  من  جاء  حيث  اإلعدام،  وعقوبة  كالحبس  ممكن،  نطاق  أقل  في  القوانين  تطبيق  في 
وتستهدف  لآلخرين  إفسادا  أو  خطرا،  حريته  تشكل  لمن  فقط  الحبس   « أنه،  نصوصها 
العقوبة اإلصالح االجتماعي وحماية القيم اإلنسانية ومصالح المجتمع.”، كما جرمت الوثيقة 

العمل السري واستخدام القوة بأنواعها والعنف واإلرهاب.
لمن  فقط  اإلعدام  يكون  بحيث  اإلعدام،  عقوبة  تنفيذ  في  بالتضييق  الوثيقة  ونادت 
تشكل حياته خطرا أو فسادا للمجتمع ، وللمحكوم عليه قصاصا بالموت طلب التخفيف أو 

الفدية مقابل الحفاظ على حياته.
واعتبرت الوثيقة أن الدين شريعة مقدسة ذات أحكام ثابتة التخضع للتغيير أو التبديل 
 ، الناس  لكل  عامة  إنسان  بكل  خاصة  مقدسة  روحية  وقيمة  بالغيب  مطلق  إيمان  وهو 
الفتن  إلثارة  واستغالله  الدين  احتكار  ويحرم  وسيط،  دون  الخالق  مع  مباشرة  عالقة  فهو 

والتعصب، والتشيع، والتحزب واالقتتال.
العديد  الوثيقة  نصوص  تناولت  كما 
حقوق  بتأكيد  القاضية  الموضوعات  من 
من  والحد  تحقيقها،  ودعم  اإلنسان، 
المعرقلة  القوانين  كل  وإلغاء  االنتهاكات، 
مجمل  في  الوثيقة  تموضعت  وقد  لها، 
نصوصها بين االحتكام للشريعة السماوية 
ومحاولة البحث عن حقوق اإلنسان بمنظوره 
القوانين  يحترم  مسلك  ضمن  الحديث 

والتشريعات النافذة.
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شريف الزيتوني

القضاء في المنظور الديني لدى المسلمين هو جزء أساس من االستخالف الذي دعا إليه المولى عّز 
والقيمة  الخاصة  الهيبة  دائما  له  كانت  األساس  البشرية. وعلى ذلك  بين  والعدل  الحق  أجل  وجل، من 
االجتماعية المرموقة، والحصانة الذاتية من مؤسسات الحكم إيمانا بأن القاضي هو المستأمن على رفع 
الظلم وإنصاف المستحقين ولذلك أيضا تكونت ما يعرف اليوم بالمنظومات القضائية، وجاءت في زمن 
انتشرت فيه كل أنواع القضايا والجرائم وتضاعفت مسؤولية القاضي بل أصبح مؤمنا على سيرة دول 

بأكملها.

من تقليدية القضاء الملكي 
إلى فوضوية قضاء »فبراير«

تاريخية القضاء الليبي الحديث

,,
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وخالل  العربية  منطقتنا  في 
تشكلت  الحديث  تاريخها 
تدريجي  بشكل  القضائية  المنظومات 
الفترة  خالل  مختلفة  سياقات  ضمن 
االستقالل،  مراحل  إلى  االستعمارية 
تجارب  بعد  نفسه  تنظيم  أعاد  من  فيها 
مؤثرة  ما  حد  إلى  كانت  التي  االستعمار 
بقيت  التي  المنظومات  تلك  هندسة  في 
نجاعتها  حول  الناس  بين  تجاذب  محل 
سواء  سياسي  هو  بما  الدائم  وارتباطها 
كخاضع  أو  التأثيرات  من  محّصن  كغالف 
وفيها  انتقاد،  محل  يجعلها  تاما  خضوعا 
عاجزة  تقليدية  منظومات  على  أبقى  من 
في  المتسارعة  التحوالت  مسايرة  عن 

العالم.
مراحل  القضاء  عرف  الحديثة  ليبيا  في 
مختلفة باختالف أنظمة الحكم التي سادت 
 1951 العام  البالد  استقالل  منذ  البالد 
المصادر  بعض  تشير  حيث  قبلها  وحتى 
في  الرائدة  الدول  من  كانت  ليبيا  أن  إلى 

مراحل  القضاء  عــرف  الحديثة  ليبيا  في 
التي  الحكم  أنظمة  بــاخــتــالف  مختلفة 
العام  البالد  استقالل  منذ  البالد  ســادت 

1951 وحتى قبلها.

إصدار مجلة تشريعية ضابطة لعمل األطر القانونية ومن بينها القضاء، بل إنها كانت 
مرجعا لدول أخرى رأت في القضاء الليبي مثاال يحتذي في مراحل التأسيس.

كمصدر  اإلسالمية  للشريعة  انضباطها  هو  الليبية  القانونية  المنظومة  عن  المعروف 
أساسي للتشريعات، وهذا لم يكن رهين فترة حكم معينة، بل كان قرار كل أنظمة الحكم 
المتعاقبة بما فيها أيام االستعمار اإليطالي، وهذا مفهوم في تلك الفترة باعتبار الطبيعة 
االعتماد على كل ما هو  أيضا يجد مشروعيته في  الحاكم  للمجتمع وأيضا ألن  المحافظة 

ديني.
المرحلة األولى في تأسيس القضاء الليبي الحديث كانت بشكل رسمي بعد االستقالل، 
ما قبله ال يمكن اعتباره ليبيا بالنظر إلى االرتهان التام لالستعمار وشروطه وآليات تحكمه 
في الحكام. فبعد االستقالل كانت الدعوات واضحة لتأسيس قضاء ليبي تعهد له مختلف 

القضايا ويفتح المحاكم أمام الناس لفض النزاراعات.
وقد بنيت مؤسساته على شكل متزامن مع سّلم المحاكم في أغلب الدول الغربية آنذات 
باعتبارها وجدت آليات متطورة على شكل هرمي ينظم التعامل مع القضايا ويمنح نوعا من 

االستقاللية بين مختلف الهياكل وقد تم الفصل فيها وفقا للشكل الهرمي التالي.
القضائي،  الهيكل  قمة  العليا:  المحكمة 
ومقرها طرابلس. تتألف من رئيس وعدد 
قبل  من  اختيارهم  يتم  المستشارين  من 
خمسة  من  وتتألف  العام.  الشـعب  مؤتمر 
والتجارية،  المدنية  للقضايا  غرفة  غرف: 
وغرفة  لإلدارة،  وغرفة  للجنايات،  وغرفة 

دستورية، وغرفة شرعية.
محاكم االستئناف: محاكم الدرجة الثانية 
أحكام  ضد  ترفع  التي  للطعون  بالنسبة 
المحاكم االبتدائية الصادرة عنها كمحكمة 
قابلة  عنها  الصادرة  األحكام  درجة.  أول 
للطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا.

محاكم  من  تعتبر  االبتدائية:  المحاكم 
القانون العام. وهي محكمة ثاني درجة للنظر 

في األحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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المحاكم الجزئية: هي محاكم الدرجة األولى، وتختص بالفصل في المسائل المدنية، 
والتجارية، واألحوال الشخصية، كما تختص بالنظر في الجنح والمخالفات. مقرها المدن 

الصغيرة.
وقد عرفت تلك المرحلة مجموعة من اإلصالحات التي فرضتها المرحلة وكانت بشكل 
متدّرج عبر سنوات الحكم وقد رفعت فيها دائما شعارات القضاء المستقل رغم ما لها من 
قصور في وجود أنظمة حكم »رجعية«، لكن المؤّكد أنها كانت ِبنى تقليدية غير منسجمة 

حتى مع محيطها شرقا وغربا باألساس.
المرحلة الثانية هي مرحلة الثورة وحكم العقيد معمر القذافي، وصعود شكل جديد 
من الحكم مختلف تماما عن سابقه ومعلنا عن نفسه كنظام يستمد وجوده من طموحات 
الجماهير وعلى ضوء ذلك ستتشكل دولة جديدة الغية لكل ما هو ملكي بكل ما يحتويه، 
إرادة  على  شعاراته  في  المعتمد  الجمهوري  النظام  على  يعتمد  جديد  بشكل  وتغييره 

الشعب.
النظام  على  القائمة  الليبي  للقضاء  العامة  البنية  على  النظام  حافظ  الفترة  تلك  في 
منذ  لكن  بها.  المعنيين  تحترم  التي  التقاضي  درجات  يضمن  بما  للمحاكم،  الرباعي 
مدني  هو  ما  بين  الجمع  خالل  من  التغييرات  بعض  تظهر  بدأت  السبعينات  منتصف 
وماهو شرعي بشكل موحد، األمر الذي جوبه بانتقادات واسعة من األوساط المحافظة 
باإلضافة إلى االنتقادات حول نوايا النظام في تلك الفترة التدخل في أغلب المؤسسات، 
كان بعضها منطقيا وبعضها كان انخراطا في موجة التشويه التي بدأت تالحق الرجل 

المعادية  الخارجية  سياساته  بسبب 
للهيمنة الغربية.

واضحة  بقيت  التي  الخطوات  بين  ومن 
حكم  أيام  الليبي  القضاء  تركيبة  في 
منصب  إلغاء  هي  القذافي  معّمر  العقيد 
تعديلية  عملية  إطار  في  العام  النائب 
هياكل  واستحداث  القضاء  ألحكام 
تدخال  اعتبر  ما  وهو  جديدة،  تشريعية 
التغييرات  إلى  باإلضافة  صالحياته،  في 
عبر  الخاص  الدفاع  ألسنة  شملت  التي 

الحديث  الليبي  القضاء  تأسيس  في  األولى  المرحلة 
يمكن  ال  قبله  ما  االستقالل،  بعد  رسمي  بشكل  كانت 
اعتباره ليبيا بالنظر إلى االرتهان التام لالستعمار وشروطه 

وآليات تحكمه في الحكام.
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وهي  الشعبية،  للمحاماة  إدارة  استحداث 
في  تدخال  المنتقدون  فيها  رأى  قرارات 
األحداث  بعض  لكن  القانونية.  المسائل 
حول إبطال قرارات من طرف متنفذين في 
الدولة يؤّكد أن القضاء أيام القذافي كان 
لم  االستقاللية  من  هامش  على  يحافظ 

تستطع »الدولة الرسمية« االقتراب منها.
تاريخ  من  واألخيرة  الثالثة  المرحلة  أما 
 ،2011 بعد  ما  فترة  فهي  الليبي،  القضاء 
معّمر  العقيد  بنظام  اإلطاحة  عرفت  التي 
قوى  وصعود  غربي،  بتدخل  القذافي 
التغيير  فعل  على  قادرة  تكن  لم  جديدة 
من  حالة  في  البالد  فأدخلت  الحقيقي 

الفوضى مازالت تعاني تبعاتها إلى اليوم.
ما بعد أحداث 2011، ال يمكن الحديث 
أغلب  انهيار  قضائية.  منظومة  عن 
االنفالت  من  نوعا  خلق  الدولة  مؤسسات 
قانونية  مشاريع  بناء  معه  يمكن  ال  الذي 
ااالنفالت  ذلك  على  والدليل  فعلية. 
تصفية  في  األطراف  بعض  دخول  هو 
إلى  االنضباط  دون  واالنتقام  الحسابات 

السلطة القضائية باعتبارها المحدد في نظام العقوبات. وحادثة مقتل العقيد القذافي 
نفسها كانت مثاال حيا على صعود قانون الغاب غير المنضبط ألي سلطة سوى منطق 

الهمجية والفوضى وغياب القانون.
وعوض أن تقدم »ليبيا الجديدة« المثال على سلطة القانون التي كانت تتهم النظام 
المحاكمات  شروط  أبسط  فيها  تغيب  للدولة  سيئة  صورة  صارت  بتغييبها،  السابق 
العادلة وخاضعة في غالبها لرغبة المليشيات المسلحة، وكانت لسنوات ساحة لالتنقام 
من رموز نظام القذافي باإلهانة واالبتزاز والحكم الجائر آخره الذي صدر في طرابلس 
خطوة  في   ،2011 في  للنظام  موالين  من  متهما   45 بحق  الماضي  أغسطس  منتصف 

لقيت تنديدا من عديد األطراف داخل ليبيا وخارجها.

معمر  العقيد  وحكم  الثورة  مرحلة  هي  الثانية  المرحلة 
تماما  مختلف  الحكم  من  جديد  شكل  وصعود  القذافي، 
عن سابقه ومعلنا عن نفسه كنظام يستمد وجوده من 
دولة  ستتشكل  ذلك  ضوء  وعلى  الجماهير  طموحات 

جديدة الغية لكل ما هو ملكي بكل ما يحتويه.

المرحلة الثالثة من تاريخ القضاء الليبي، هي فترة ما بعد 
القذافي  معّمر  العقيد  بنظام  اإلطاحة  عرفت  التي   ،2011
على  قادرة  تكن  لم  جديدة  قوى  وصعود  غربي،  بتدخل 
من  حالة  في  البالد  فأدخلت  الحقيقي  التغيير  فعل 

الفوضى مازالت تعاني تبعاتها إلى اليوم.
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