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متى تدخل ليبيا
دائرة المصالحة؟

ثمان  سنوات من الحرب والدماء.. 
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محمد بالطيب - المرصد 

كانت حرب العام 2011 يف ليبيا بشهورها الثمانية الطويلة 
وخّلفت  واقتصاديا،  بشريًّا  التكلفة  وثقيلة  جًدا  مدّمرة 
المستويات،  الكامل على مختلف  الدمار  رهيبًة من  حالة 
وحالة من الفوضى الشاملة وتحّلال تاما لكافة المؤسسات 
وتدميرا منقطع النظير للبنية التحتّية وانهيارا كبيرا لكافة 
شبكات الخدمات، ولكنها خلفت أيًضا خرابًا سياسًيا كبيًرا 
و-خاصًة- خرابًا اجتماعيا مثقالً بالثارات واألحقاد والتهجير 

واالضطهاد واالنتقام.

كانت تكلفة الحرب 
باهضة جًدا على 

جميع األصعدة، وكان 
التغيير الذي أحدثته 

دامًيا وجذرًيا: ماليين 
الدوالرات من الخسائر 

االقتصادية واآلالف من 
األرواح البشريّة واآلالف 

من الجرحى والمبتورين 
ومعطوبي الحرب، 

ومئات اآلالف  من 
المهجرين  والنازحين 

والمعتقلين.

لح خير«.. المصالحة »والصُّ
في ليبيا من الخيار إلى الضرورة

االفتتاحية
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كانت تكلفة الحرب باهضة جًدا على جميع األصعدة، وكان التغيير الذي 
أحدثته دامًيا وجذريًا: ماليين الدوالرات من الخسائر االقتصادية واآلالف من 
األرواح البشريّة واآلالف من الجرحى والمبتورين ومعطويب الحرب، ومئات 

اآلالف من المهجرين والنازحين والمعتقلين.
شّردت  وعائالت  ودّمرت  أحرقت  ومدن  وهّجرت  رّحلت  بكاملها  مناطق 
وتحولت  دّمرت  كبرى  مدن  كامل من  وأجزاء  بكاملها  أحياء  نزحت،  وأخرى 

إىل أنقاض.
ربّما تبدو عملية إعادة البناء واالعمار -نظريًا- يف بلد نفطي ثري أمًرا غير 
من  بكثير  أسهل  تبقى  النهاية  يف  لكنها  التكلفة،  ثقيل  أنّه  رغم  مستحيل، 

عملّية ترميم الخراب المجتمعي الكبير الذي خّلفته الحرب.
تتداخل  والمناطقّية،  والقبلّية  الجهويّة  والعداءات  الثارات  كبير من  ركام   
ترميم  مسيرة  أمام  كبيرة  عقبة  لتشكّل  وأيديولوجّية،  سياسّية  أخرى  مع 
الّدولة وإعادة بناء مؤسساتها وإعادة الحياة بشكل طبيعي يف البالد التي ال 

تزال متفّجرة بالمعارك يف كل زوايا خريطتها الشاسعة.
اجتماعي  عقد  بدون  بنائها(  إعادة  )أو  الدول  بناء  يمكن  ال  وعلمًيا،  نظريًا 
االحتكار  وبدون  وموحدة،  قويّة  مؤسسات  إرساء  وبدون  وصلب،  واضح 

الحصري للسالح والعنف الشرعي بيد أجهزة الّدولة.
أن  يجب  المحورين  هاذين  وعلى 
تسير ليبيا: إعادة توحيد مؤسساتها 
األمنية  أجهزتها  وخاصة  المنقسمة 
والدفاعّية من جيش وشرطة وبالتايل 
االحتكار الحصري للسالح وما يلزمه 
العسكريّة  للقطع  جمع  من  ذلك 
للميليشيات وضرب  وحل  والحربية 
مصالحها  شبكات  وتعطيل  نفوذها 
صياغة  خالل  من  وثانيا  االقتصادية، 
اجتماعي قوي وصلب وجامع،  عقد 
ويعيد  القانون  سلطة  من  يعلي 
تشريعات  وفق  المجتمع  تنظيم 

-نظرًيا-  واالعمار  البناء  إعادة  عملية  تبدو  ربّما 
أنّه  أمًرا غير مستحيل، رغم  في بلد نفطي ثري 
ثقيل التكلفة، لكنها في النهاية تبقى أسهل 
المجتمعي  الخراب  ترميم  عمليّة  من  بكثير 

الكبير الذي خلّفته الحرب.
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شرعية  مؤسسات  عن  صادرة 
وهو  كامل،  بشكل  بها  ومعترف 
كبيًرا  عمالً  ذلك  قبل  يستلزم  ما 
يسّمى  وما  المصالحة  ملف  عن 
وفق  الّديمقراطي«  بـ«االنتقال 

تعابير المنظمات الغربية.
شيء،  كل  قبل  ليبيا  تحتاج 
لعملّية  األقل،  على  بالتوازي  أو 
مصالحة واسعة تنتهي ثارات ثماين 
وتعيد  واالحتراب،  الدم  من  سنوات 
مدنهم  إىل  والنازحين  المهجرين 
من  القديم  اإلرث  وتصفية  وبيوتهم، 
العداءات وفتح كل الجراح لتنظيفها 
عملية  يف  للبدء  وعالجها  وتعقيمها 
البناء  يمكن  وقويّة  صلبة  سياسّية 

عليها لمستقبل أفضل. 

** المصالحة ..معادلة األمر الواقع: 

يبدو الجميع مقتنعين بضرورة المصالحة يف ليبيا، ويبدو أنها لم تعد خيارا 
بل صارت ضرورة يقّر بها مختلف الفاعلون يف المشهد ألفسيفسايئ الليبي 
المتنّوع، فكل التصريحات ومن جميع األطراف والخنادق والتوجهات تعلي 
يف خطابها السياسي من قيمة المصالحة وتشّدد على ضرورة إجرائها، وهو 
توّجه يبدو يف السنوات األخيرة عاًما كرّدة فعل جماعّية ضد سنوات طويلة 
مقتنعين  الجميع  وبدا  والحروب،  واالنقسام  واالقتتال  والدم  الفوضى  من 
أّن الحرب واإلقصاء هي دورات عبثّية وعدمّية تعيد إنتاج نفسها يف شكل 
لتتوّقف  تتوّقف  أن  يجب  الدورات  هذه  وأن  ومستمرة،  متواصلة  مآسي 
نتائجها الكارثّية على بلد نفطي ثري لم يعد المواطن فيه قادًرا على توفير 

سيولة مالّية ينفق بها على عائلتها وأطفاله.
ويبدو  الملّحة،  ضرورته  يف  مصيري  كأمر  ليبيا،  يف  المصالحة  تبدو  لذلك 
الجميع متفقين عليها بما هي الطريق الوحيد إلنهاء األزمة المستفحلة وإن 

اختلفت التصّورات الختالف المواقع والحسابات والخلفيات.
تفرض  أصبحت  وكمشروع  وكقيمة  كمفهوم  المصالحة  أّن  المؤكّد  لكن 
نفسها وبدأت تتبلور عبر عّدة مشاريع وورشات وقوانين ومصالحات عملّية 

متتابعة بدأت تعطي بعض ثمارها وبشكل مالحظ وجلي.
عملّية  المصالحة  عملّية  أّن  غير 
وواسعة،  ومتشعبة  كمّية  ترا
ويلزمها -إضافة إىل النوايا الحسنة- 
ومنظمات  وهيئات  قوانين 
بأشكال  تعمل  ولجان  مجتمعّية 
أجل  من  متوازية  أو  متكاملة 
الوصول إىل مصالحة نهائّية وشاملة 
الثارات واألحقاد وتصّفي  تنهي كّل 
العالقة  والقضايا  الملفات  كل 
إطار  ويف  والّدولة  القانون  بسلطة 
والقوانين  المحلّية  األعراف  احترام 
واستئناسا  الّدولية  والمعاهدات 

وكقيمة  كمفهوم  المصالحة  أّن  المؤّكد 
وكمشروع أصبحت تفرض نفسها وبدأت تتبلور 
ومصالحات  وقوانين  وورشات  مشاريع  عّدة  عبر 
ثمارها  بعض  تعطي  بدأت  متتابعة  عمليّة 

وبشكل مالحظ وجلي.

مشروع »المؤتمر 
الوطني الجامع« الذي 
سيجمع تحته كل أطياف 
الشعب الليبي بمختلف 
توجهاتها لمحاولة 
صياغة اتفاق ينهي 
األزمة المستفحلة في 
البالد ويؤسس لتصورات 
ومؤسسات جديدة تنهي 
الحالة االنتقالية في 
البالد
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بالتجارب التاريخّية السابقة يف مختلف مناطق العالم.

** خطوات عمليّة وبداية جني الثمار:

يف شهر يوليو من العام 2015  أقر مجلس النواب الليبي  بغالبية الحضور، 
قانونا للعفو العام يف البالد، هذا القانون الذي يشمل المعتقلين والمطلوبين 
من المرتبطين بالنظام الليبي السابق القابعين يف الّسجون أو المهّجرين يف 
المنايف، وهذا القانون الذي صدر يف وقت كانت فيه ليبيا )والزالت( منقسمة 
بين حكومتين أحدهما يف طرابلس )حكومة اإلنقاذ ثّم حكومة الوفاق( وأخرى 
يف شرق البالد )الحكومة المؤقتة( سّهل كثيرا عملّية كسر حّدة االستقطاب 
البالد  إىل  الكثيرين  عودة  على  وساعد  و«فبراير«  »سبتمبر«  بين  القديم 
واإلفراج عن الكثيرين، لعّل أهمل سيف اإلسالم القّذايف نجل الزعيم الليبي 
االنقسام  حالة  كثيرا من  وخّفف  السابق  النظام  قيادات  والكثير من  الراحل 
المجتمعي الذي خّلفته الحرب األهلّية وساهم كثيرا يف تنسيب حالة اإلقصاء 
أوالئك  وهم  الليبي  المجتمع  من  األكبر(  )وربّما  وكبير  هام  لجزء  السياسي 

المرتبطون فكريا وسياسيا أو حتى عاطفًيا بنظام العقيد معّمر القّذايف.
المجتمع  من  الجزء  لهذا  الثأريّة  اإلقصاء  بعملّية  المتعّلق  المعطى  وهذا 
سالمة،  غسان  ليبيا  إىل  األخير  األممي  المبعوث  التقطه  الليبي،  السياسي 
وحاول االشتغال عليه كأحد عناصر خطته لحل األزمة الليبية، حيث تبدو فكرة 
إدماج نثار النظام الليبي السابق يف العملّية السياسية ويف طاولة حوار حل 

األزمة، نقطة رئيسّية يف هذا البرنامج 
على  الفقري  عموده  يف  يقوم  الذي 
الجامع«  الوطني  »المؤتمر  مشروع 
أطياف  كل  تحته  سيجمع  الذي 
توجهاتهم  بمختلف  الليبي  الشعب 
األزمة  ينهي  اتفاق  صياغة  لمحاولة 
ويؤسس  البالد  يف  المستفحلة 
تنهي  جديدة  ومؤسسات  لتصورات 
بها  وتسير  البالد  االنتقالية يف  الحالة 
على  النهايئ  االستقرار  مرحلة  نحو 

جميع األصعدة.

مجلس  أقر    2015 العام  من  يوليو  شهر  في 
للعفو  قانونا  الحضور،  بغالبية  الليبي   النواب 
يشمل  الذي  القانون  هذا  البالد،  في  العام 
المرتبطين  من  والمطلوبين  المعتقلين 
بالنظام الليبي السابق القابعين في الّسجون 

أو المهّجرين في المنافي.
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حسين مفتاح-بوابة افريقيا اإلخبارية

شهر  أواخر  يف  طرابلس  الليبية  العاصمة  سقوط  عقب 
يف  واسعة  اعتقال  عمليات  انطلقت   2011 أغسطس 
لم  ومن  المسلحة،  المجموعات  إىل  ينضم  لم  من  كل  حق 
وحتى  واألمنيين،  والضباط  المسؤولين  من  انشقاقه  يعلن 
اإلعالميين والصحفيين والحقوقيين وغيرهم، بدعوى وقوفهم 
يف وجه 17 فبراير ، و »إطالة عمر النظام«، فلم يسلم كم هذه 
الواحدة  والمناطق  المدن  اجتاحت  ما  سرعان  التي  الموجة 
الوطنيين يف السجون  تلو األخرى، فزج بعشرات األألف من 
والمعتقالت، دون أي ضوابط قضائية أو إجراءات رسمية من 
المتعارف عليها األمر الذي ترتبت عليه مظالم عدة، وترتبت 
على هذه الحالة أوضاع استثنائية، وولدت سلوكاً جديداً لدى 
أهايل وذوي ضحايا هذه المعتقالت، األمر الذي ترتبت عليه 
المجتمع  أبناء  بين  للشرخ  واتساع  ومالحقات  ثأرات  والدة 

الذي طالما كان واحد.
اليوم وبعد مضي

ما يزيد عن ثمان سنوات 
عاد كثير من الذين 
شاركوا في أحداث

فبراير والذين تورطوا
في تلك الممارسات 

إلى رشدهم.

المصالحة المجتمعية في 
ليبيا رهن قضبان المعتقالت 
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عن  يزيد  ما  مضي  وبعد  واليوم 
بقراءات  الكثيرون  قام  سنوات  ثمان 
الوطن  عودة  أن  وعوا  ألنهم  نقدية، 
أبنائه  وحرية  الكاملة  بسيادته  معاىف 
الضرر  جبر  تستوجب  المنقوصة  غير 
إصالحه  يمكن  ما  وإصالح  الصدع  ورأب 
بالمصالحة  للمناداة  األصوات  ارتفعت 
المجتمعية، والتي على الرغم من أن كثر 
مآربهم  تحقيق  أجل  بها من  ينادون  من 
الخاصة، إال أن هناك من يسعى بالفعل 

لتحقيقها عن قناعة وإحقاقا للحق.
اتفاق عام إلجراء  الوصول إىل  يف حال 
محتاجا  األمر  يبقى  مصالحة  عمليات 
يف  يأيت  التي  الترتيبات  من  للعديد 
وعودة  المعتقلين  عن  اإلفراج  مقدمتها 
الحقوق  وإعادة  الضرر  وجبر  المهجرين 

إلصحابها.
عددا  أن  إال  والسجناء  المعقلين  من  عدد  خروج  األخيرة  السنوات  شهدت  وقد 
المفرج  قوائم  تشملهم  لم  الضباط  وكبار  السابقين  المسؤولين  من  السيما  كبيرا 
شمولهم  على  عالوة  بالبراءة،  أحكام  على  معظمهم  حصول  من  الرغم  على  عنهم 
من  المتضررين  كثر  أ ولعل  النواب،  مجلس  أصدره  الذي  العام  العفو  بقانون  أصال 
المتطرفة  الجماعات  أيدي  يف  القدر  وضعهم  الذين  أوالئك  التعسفية  القرارات 
والذين  ومصراتة،  طرابلس  مدينتي  يف  للمليشيات  التابعة  والمعتقالت  والسجون 
حقه  يف  صدر  الذي  القذايف  معمر  الراحل  الزعيم  نجل  الساعدي  مقدمتهم  يف  يأيت 
أمين  آخر  المحمودي  البغدادي  وكذلك  االعتقال،  قيد  اليزال  أنه  إال  بالبراءة  حكم 
للجنة الشعبية العامة »رئاسة الوزراء« الذي صدر يف حقه إفراج صحي نظرا لحالته 
الصحية إال أن مسؤويل سجن الهضبة الذي على الرغم من تخلصه من ربقة الجماعة 
وإن  سجانيه  أمزجة  على  يعتمد  اليزال  فيه  القرارات  اتخاذ  أن  إال  المقاتلة  الليبية 
هناك  وآخرين يف طرابلس  والساعدي  البغدادي  وإىل جانب  نزالئه،  تحسنت ظروف 
تسيطر على عدة سجون ومعتقالت  المليشيات  التزال  كبير يف مصراتة حيث  عدد 

بعضها تقع تحت سلطة عائالت ال عالقة لها بأجهزة الدولة.
فترة  على  والسجناء  المعتقلين  معاناة  تقتصر  لم  الماضية  سنوات   8 وخالل 
القضبان  خارج  وتصفيته  بعضهم  بمالحقة  ذلك  تجاوزت  بل  السجون  يف  وجودهم 
ولعل مجزرة معتقلي سجن الرويمي بالعاصمة طرابلس يف شهر يونيو سنة 2016 
التي راح ضحيتها 17 معتقل الذين تمت تصفيتهم عقب اإلفراج عنهم بناء على حكم 
قضايئ ببرأتهم، وهي القضية التي كان الحقويق الليبي خالد الغويل كشف تفاصيلها 
والذي   ،2016 يونيو   11 بتاريخ  اإلخبارية  افريقيا  بوابة  نشرته  تصريح  يف  حينها  يف 

قال فيه إنه تمت تصفية 12 شخصا من 
أطلق  الذين   17 الـ  الليبيين  المعتقلين 
بطرابلس,  الرويمي  سجن  من  سراحهم 
عداد  يف  منهم  خمسة  يظل  حين  يف 
التخلص  وقع  أنه  ويرجح  المفقودين, 
المعتقلين  تصفية  أن  موضحا  منهم. 
الليبيين تمت بعد أن أصدرت المحكمة 
المختصة بطرابلس بتاريخ الخامس من 
عنهم,  اإلفراج  قرار  الجاري  جوان  شهر 
اإلفراج عنهم  تأخير  أنه تم تعمد  مضيفا 
اإلجراءات  بحجة  المحدد  الموعد  يف 

أطلق نشطاء ليبيون مع نمطلع العام الجاري 
معنا(  ــارك  )ش بعنوان  شعبية  حملة   2019
الذين  المحتجزين  وخاصة  السجناء  إلطالق 
حتى  عنهم  يفرج  ولم  بالبراءة،  عليهم  حكم 

هذه اللحظة.
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سيارات  أن  إىل  الغويل  وأشار  اإلدارية. 
17 من  الـ  المعتقلين  استلمت  مصفحة 
إشراف  تحت  تقع  التي  السجن  إدارة 
المدعو علي الرب من مصراتة, مبينا أنه 
مسلحة  مليشيات  تكون  أن  الوارد  من 
كد  وأ السجناء.  تصفية  عملية  وراء 
الغويل أنه تمت تصفية 6 من المعتقلين 
حرقا بعد أن وقع نقلهم من السجن إىل 
األعالف  مصنع  من  بالقرب  يوجد  مكان 

بمنطقة وادي الربيع.
»بوابة  لـ  الغويل  خالد  كشف  كما 
أسماء  من  عينة  اإلخبارية«  إفريقيا 
السجناء الذين تمت تصفيتهم, وهم كل 
محمد  وربيع  أمبية  المهدي  مروان  من 
الرياحي  وعمر  الورشفاين  سنيد  خليفة 
إبراهيم  ومحمد  الفرجاين  الواعر  وفتحي 
وحسين  لملوم  وأشرف  العاطي  عبد  ومحمد  بوعلجية  ولد  كرم  وأ المصرايت  الوش 

طلحة ووئام عبد السالم.
وشدد الناشط الحقويق الليبي على أن تصفية سجناء بعد اإلفراج عنهم من النيابة 
تحدث  التي  الكيديات  مسار  ضمن  وتندرج  حقاإلنسانية،  يف  بشعة  جريمة  العامة 
من  أحياء  السجناء  استلمت  التي  المصفحات  أن  إىل  ولفت  الليبي.  الشعب  ألبناء 
إدارة سجن الرويمي تابعة لمليشيات, متابعا بأن السجناء الذين تمت تصفيتهم ال 

تهمة لهم إال كونهم محسوبين على النظام السابق.
 13 يف  نشرته  تقرير  يف  الحقوقية  ووتش«  رايتس  »هيومان  منظمة  وانتقدت 
ناحية سالمة  الحقوق األساسية من  الليبية يف توفير  2014إخفاق السلطات  فبراير 
المعتقلين يف عدة سجون  السابقين  الليبيين  المسؤولين  القضائية بحق  اإلجراءات 

ومعتقالت.
وقالت المنظمة الدولية يف تقريرها أنها زارت رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق 
المحمودي  البغدادي  السابقين  العامة  اللجنة الشعبية  عبدهللا السنوسي، وأميني 

وأبو زيد دوردة، بسجن الهضبة بالعاصمة طرابلس.
ونقلت المنظمة الدولية عن السنوسي قوله إنه أصيب بالسرطان من قبل، وعلى 
الرغم من عدم حصوله على رعاية تخصصية يف مؤسسة الهضبة إال أنه يتمتع بحق 
عدة  يعاين  أنه  المحمودي  البغدادي  صرح  بينما  منتظمة.  طبية  رعاية  إىل  الوصول 
أمراض مزمنة تشمل الربو والسكري وارتفاع ضغط الدم، أما دوردة فكان يسير على 

»عكاز« بسبب إصابة يف وقت اعتقاله، كما كان يعاين صعوبة واضحة يف الحركة.
وطالب نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
الحكومة  ووتش«  رايتس  »هيومان  يف 
حصول  لضمان  كبر  أ جهد  ببذل  الليبية 
المحتجزين  السابقين  المسؤولين  هؤالء 
وفرصة  كافية،  قانونية  استشارات  على 
قاض.  أمام  بنزاهة  أنفسهم  عن  الدفاع 
لن  الرجال  هؤالء  محاكمة  »إن  وأضاف: 
أخفقت  إذا  شكلية،  كونها  على  تزيد 
األساسية  حقوقهم  توفير  يف  السلطات 

يف سالمة اإلجراءات«. 
تكاد  المحاكمات  إن هذه  وقال حوري 
تكون معروفة األحكام مسبًقا بما يشكك 
الليبية  الحكومة  وتعمل  نزاهتها.  يف 

ووتش«  رايتس  »هيومان  منظمة  انتقدت 
فبراير     13 في  نشرته  تقرير  في  الحقوقية 
توفير  في  الليبية  السلطات  إخفاق   2014
اإلجراءات  سالمة  ناحية  من  األساسية  الحقوق 
الليبيين السابقين  القضائية بحق المسؤولين 

المعتقلين في عدة سجون ومعتقالت.
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على تقويض أي احتمال لحصول هؤالء 
خالل  من  عادلة  محاكمة  على  الرجال 
األساسية  بالضمانات  التزامها  عدم 
القانونين  يف  الواردة  اإلجراءات  لسالمة 

الليبي والدويل.
التي  التقارير  هذه  من  الرغم  وعلى 
الجهات  وتنوعت  مصادرها  تعددت 
لم  أنها  إال  أطلقتها  التي  والمنظمات 
الذين  والسجناء  للمعتقلين  الكثير  تقدم 
استمرت معاناتهم، ويف أواخر شهر مايو 
مسلحة  مجموعات  أعلنت   2017 سنة 
طرابلس  ثوار  بكتيبة  يعرف  لما  تابعة 
بعد  الهضبة  سجن  على  السيطرة 
التابعة  المجموعة  مع  عنيفة  اشتباكات 

المجموعة  وحاولت  السجن،  على  تسيطر  كانت  التي  المقاتلة  الليبية  للجماعة 
الجديدة التي سيطرت على السجن أن تحسن معاملة المعتقلين، وتسمح لذويهم 
أصدره  الذي  العام  العفو  قانون  تنفيذ  من  تتمكن  لم  األخرى  هي  أنها  إال  بالزيارة، 
أحكام  على  المعتقلين  من  تحصل  من  بعض  على  تفرج  ولم  بل  النواب،  مجلس 
التهم  ببراءته من كل  المحكمة  الذي حكمت  القذايف  الساعدي معمر  بالبراءة، مثل 
الموجهة له. وتعالت يف اآلونة األخيرة دعوات وأصوات منادية بإطالق سراح »أنصار 

نظام السابق«، القابعين يف المعتقالت والسجون منذ سنة 2011.
وأطلق نشطاء ليبيون مع نمطلع العام الجاري 2019 حملة شعبية بعنوان )شارك 
يفرج  ولم  بالبراءة،  عليهم  حكم  الذين  المحتجزين  وخاصة  السجناء  إلطالق  معنا( 
عنهم حتى هذه اللحظة يف سجون »مؤسسة الهضبة لإلصالح والتأهيل« و«الكلية 
السابقين  المسؤولين  والمعتقالت، خاصة  السجون  وغيرها من  - مصراته«  الجوية 
إبراهيم  أحمد   - منصور  هللا  عبد   - السنوسي  هللا  عبد   - القذايف  الساعدي  أمثال 
الحملة  غندور-  وغيرهم، ووجهت  - عويدات  - منصور ضو  المحمودي  البغدادي   -
الدعوة إىل جميع اإلعالميين والقنوات الفضائية الوطنية ىف الداخل والخارج للوقوف 

مع المحتجزين، رافعين شعار« األوطان تبنى بالمصالحة«.
كما ناشدت الحمالت النائب العام يف العاصمة طرابلس، الصديق الصور، بالتعاون 
قراركم  ننتظر  الزلنا  العام..  النائب  سيادة  قائلين«  المحتجزين  عن  لإلفراج  معهم 
أعلن  قد  كان  العام  النائب  مكتب  وأن  وخاصة  السياسيين«،  السجناء  عن  باإلفراج 
مطلع يونيو 2018، عن صدور قرار قضايئ باإلفراج عن عدد من رموز النظام السابق 

إال أنه لم يتم اإلفراج عن معظمهم.
الليبيين  شمل  بلم  طالبت  األحرار«  لكل  شعار«الحرية  تحمل  التي  الحملة 
مهمة  خطوة  تعد  السابق  النظام  قيادات  عن  اإلفراج  أن  مؤكدة  الفرقة،  ونبذ 

باتجاه المصالحة الوطنّية الشاملة.
إيجايب  تفاعل  الحملة  تلك  هذا والقت 
التواصل  مواقع  ونشطاء  رواد  من 
الفيسبوك  موقعي  عبر  االجتماعي 
ردود  أغلب  جاءت  حيث  والتويتر، 
السجناء  عن  لإلفراج  مؤيدة  األفعال 
الليبي  الشعب  أبناء  جميع  شمل  ولم 

كمخرج لألزمة الليبية.
وبهذا فأن المصالحة المجتمعية التي 
تبقى  بدونه  أو  بوعي  الجميع  بها  ينادي 
المعتقالت  رهينة خلف قضبان  ليبيا  يف 

والسجون.

من  ــدد  ع ــروج  خ األخــيــرة  السنوات  شهدت 
السيما  كبيرا  عددا  أن  إال  والسجناء  المعقلين 
لم  الضباط  وكبار  السابقين  المسؤولين  من 
تشملهم قوائم المفرج عنهم على الرغم من 

حصول معظمهم على أحكام بالبراءة.
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شريف الزيتوني

كل المتابعين للشأن الليبي بعد تحوالت العام 2011 يدركون 
جيدا أن ما بعد العام 2015، ليس كما قبله. تطورات العملية 
السياسية عرفت مسارا آخر وتغّيرت بعدها مواقف كثيرة أخذا 

يف االعتبار الواقع الليبي بكل تعقيداته. 
ففي العام 2015 )يوليو( أقر مجلس النواب الليبي  بغالبية 
عن  التجاوز  بموجبه  يتم  ليبيا،  يف  العام  للعفو  قانونا  الحضور، 
تفعيل  تاريخ  إىل   2011 فبراير  تاريخ  من  المرتبطة  القضايا 
من  أحكام صدرت  مع  الوقت  ذلك  يف  تزامن  القانون  القانون. 
محاكم يف طرابلس يف حق رموز سياسية وأمنية من حقبة نظام 
القذايف، وخلفت يف تلك الفترة ردود فعل عنيفة من عديد الهيئات 
الحقوقية داخل ليبيا وخارجها، معتبرة إياها مسرحيات انتقامية 
تمت تحت تهديد السالح من طرف المجموعات المتطرفة. كما 
وما  القذايف  اإلسالم  لإلفراج عن سيف  أيضا  قانونيا  إطارا  كان 

خلفه الحدث من جدل بين مؤيدي الخطوة ورافضيها.

خالل العام 2015، تأكد 
الجميع في ليبيا، أن 

محاولة االجتثاث التي 
حاولت بعض األطراف 

ممارستها تجاه مكونات 
نظام القذافي بتهم 

»قمع المظاهرات« إبان 
أحداث 2011، ما هي إال 

عملية جلب للفوضى 
وممارسات انتقامية تزيد 
في األحقاد وتأزيم األمور 

ليست أكثر.

قانون العفو العام...
خطوة هامة نحو المصالحة 
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من  جديدة  صفحة  فتح  إىل  يسعى  الليبيين  من  جزء  كان  الذي  الوقت  ويف 
تاريخ ليبيا تحت شعار مصالحة شاملة ال يظلم فيها أحد وتعطي الحق لجميع 
الليبيين المؤمنين بالحرية يف العيش بسالم، ويف عودة كل من هّجر ظلما من 
بالده لموقف سياسي تبناه أو لموقع شغله، كان هناك جزء آخر من جماعات 
اإلسالم السياسي ممن أخذ منه الغرور مأخذه، يرفع رؤوس البنادق يف شوارع 
العاصمة طربا بالمحاكمات التي وقعت، معتقدا أن التاريخ منحه فرصة تاريخية 

لالنقضاض على الدولة حتى على حساب رقاب الناس.

السياق العام لقانون العفو

تطورات  إىل  العودة  دون  ليبيا،  يف  العام  العفو  قانون  عن  الحديث  يمكن  ال 
وقعت قبله، لعل أهمها انتخاب مجلس النواب العام 2014، كسلطة تشريعية 
السالح.  البالد من طرف مجموعات  الواقعة غرب  االنفالتات  قوية تكبح جماح 
صحيح أن المجلس لم يسلم من حالة االنقسام وبقي يمارس مهامه من طبرق 
التشريعات  من  جملة  فرض  يف  نجح  لكنه  التقليدي،  السلطة  مركز  عن  بعيدا 

تاريخية  ظرفية  يف  ضرورية  كان  التي 
حساسة تعيشها البالد.

أصدر  الذي  هو  النواب  إذن مجلس 
الذي صوت  وهو  العفو  قانون  مقترح 
البعض  رأى  جرأة  يف   ،2015 يف  عليه 
أنها مجازفة يف تلك الفترة التي مازال 
ومازالت  سائدا  السياسي  االنقسام 
بحماسة  مسكونة  المناطق  بعض 
التي  البالد  شرق  يف  حتى  »الثورة« 
ببعض  عالقة  يف  حّدة  أقل  تعتبر 
نظام  من  بعناصر  الخاصة  القضايا 
ذلك  بعد  لألحداث  والمتابع  القذايف. 

في الوقت الذي كان جزء من الليبيين يسعى 
تحت  ليبيا  تاريخ  من  جديدة  صفحة  فتح  إلى 
كان  أحد،  فيها  يظلم  ال  شاملة  مصالحة  شعار 
هناك جزء آخر من جماعات اإلسالم السياسي، 
طربا  العاصمة  شوارع  في  البنادق  رؤوس  يرفع 

بالمحاكمات التي وقعت.
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يدرك جيدا أن ما قام به المجلس كان خطوة يف االتجاه الصحيح قطعت الطريق 
على ثارات كانت ستقع وتبقي جراحا مغروسة لعشرات السنين.

يف  تفصيله  خالل  من  صرف  قانوين  بشكل  نصوصه  صاغ  أنه  ورغم  القانون 
ما  يخلو من جانب سياسي وهو  ال  أنه  إال  الجرائم،  أغلب  عدة مواد تختص يف 
تجّلى بعد إصداره، األمر الذي خّلف ردود فعل متباينة، خاصة من طرف القوى 
المتنفذة غرب البالد التي رأت فيها نزعا من سلطتها المعنوية وطريقة لإلفراج 

عن عناصر من النظام السابق.

أهم ردود األفعال حول قانون العفو العام

بعد إصدار قانون العفو العام يف ليبيا، تباينت ردود األفعال المحلية والدولية 
صفحة  تفتح  أن  شأنها  من  االنتقالية  المرحلة  يف  نوعية  نقلة  اعتبره  من  بين 
رفضه  من  وبين  كان،  عنوان  أي  وفق  تمييز  دون  فيها  الحق  للجميع  جديدة 
مأخوذا بحماسة »الثورة« التي تثبت على األقل يف ليبيا أنها مجّرد حرب إقليمية 

ودولية خيضت على أراضيها يف إطار حسابات معقدة وخطيرة.
ما  أوالها  موقفها،  لتوضيح  كثيرا  تتأخر  لم  العفو  لقانون  المؤيدة  األصوات 
يف  له  اجتماع  خالل  دعا  الذي  الليبية  والمدن  للقبائل  األعلى  المجلس  أصدره 
تطبيق  إىل   2015 ديسمبر  يف  تونس 
مصالحة  نحو  خطوة  باعتباره  القرار 
المجلس  وطالب  حقيقية.  وطنية 
المحلية  والجمعيات  المتحدة  األمم 
إىل الضغط نحو تفعيله وإطالق سراح 
المساجين السياسيين وخاصة النساء 
منهم، مضيفا أن تواصل سجنهم غير 

قانوين.
قاله  ما  األخرى  األصوات  بين  ومن 
مجلس  لرئيس  السياسي  المستشار 
يف  عتامنة  هللا  عبد  الليبي  النواب 

بعد إصدار قانون العفو العام في ليبيا، تباينت 
اعتبره  من  بين  والدولية  المحلية  األفعال  ردود 
شأنها  من  االنتقالية  المرحلة  في  نوعية  نقلة 
الحق فيها دون  أن تفتح صفحة جديدة للجميع 
رفضه  من  وبين  كان،  عنوان  أي  وفق  تمييز 

مأخوذا بحماسة »الثورة«.
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تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسّية يف يوليو 2017، الذي أشار إىل أن القانون 
من  البد  »إنه  قائال  االستقرار،  نحو  تتقّدم  لن  البالد  دونه  من  ألن  يعتبر ضرورة 
وضع السيناريو اآلخر بعدم وجود عفو عام والسجون مملؤة وكذلك المهجرين 
ماهي الحالة التي ستنتج عن ذلك؟«، مضيفا أنه »البد أن نأيت للطريق األفضل 
ويزيد  الصراع  وسيستمر  أسوأ  النتائج  ستكون  وإال  السالم  إلحالل  والمختصر 

العنف مرة ثانية«.
من  القانون  بتفعيل  المطالبة  األصوات  من  كان  بدوره  ليبيا  أعيان  مجلس 
العام  العفو  قانون  إصدار  بسرعة  البالد  يف  »التشريعية  للجهات  دعوته  خالل 
كمنهج يف الطريق إيل مصالحة حقيقة مع مراعاة الحقوق الخاصة والنظر بعمق 

ومسؤولية للوطن ومقتضياته وإنهاء حالة االنقسام والتمزق«.
موقف مجلس األعيان يف الواقع كان سابقا حتى لعملية التصويت يف مجلس 
ينهي  حقيقي  وطنية  مصالحة  »مشروع  نحو  تصب  دعوته  كانت  حيث  النواب 
أسباب االحتراب بين أبناء الوطن الواحد، معتبرا أن »الحروب الداخلية بال أفق 
حقيقي، واستمرارها سيخرج ليبيا من حركة التاريخ، وسيجعلها يف سجل الدول 

الفاشلة التي لم تتمكن من منع أبنائها من االقتتال واالحتراب الداخلي«.
إىل  مشيرة  موقفها  يف  حازمة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  كانت  كما 

العام،  العفو  قانون  خطوة  مع  أنها 
تنفيذه،  يف  اإلسراع  إىل  دعوتها  عبر 
السجناء  ملف  »تسوية  خالل  من 
ليبيا،  يف  السياسيين  والمعتقلين 
الشاملة  الوطنية  المصالحة  لتحقيق 
والتوافق«. الوفاق  جهود   وتعزيز 
العام   بداية  بيان  يف  اللجنة  ودعت 
الوطني  اليوم  بمناسبة   2017
يف  المعتقلين  السجناء  مع  للتضامن 
ليبيا، إىل ضرورة »إطالق سراح جميع 
السياسيين  والمعتقلين  السجناء 
المختفيين  مصير  عن  والكشف 

العفو  بقانون  عالقة  في  األبرز  الحدث  يبقى 
اإلسالم  سيف  عن  اإلفراج  هو  ليبيا  في  العام 
القذافي من سجون الزنتان. تلك الخطوة مثلت 
بالنسبة ألنصار االستقرار خطوة هامة نحو ليبيا 

جديدة لكل الليبيين دون تمييز.
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قسريا ، معربة عن تضامنها مع السجناء يف ليبيا، ألنهم يمرون بوضعية صحية 
ونفسية سيئة للغاية«.

العفو.  قانون  آخر من  تفريعاتها موقف  بكل  اإلسالمية  للقوى  كان  جانب  يف 
إسالميو ليبيا كانوا مدركين جيدا أن القبول بمثل ذلك القانون هو خطوة أوىل 
مناخات  إال يف  يعيشون  ال  غالبهم  فهم يف  الطبيعي.  إىل حجمهم  عودتهم  نحو 

التوتّر وعلى ذلك األساس يرفضون أي مسار سياسي قد ينتهي بالمصالحة.
بالهزيمة  تفاجأوا  التي  العام  المؤتمر  انتخابات  جعلتهم  ليبيا  يف  اإلسالميون 
فيها، يدركون ضعف حجمهم يف ظل وجود قيادات »النظام السابق« يف السجن، 
فما بالك وتلك القيادات تخرج وتعود لممارسة العمل السياسي. بالنسبة إليه 
آخر سيناريو يريدون رؤيته هو أن تعود وجوه نظام القذايف إىل الواجهة السياسية 
للبالد وهو المتوقع حسب تسلسل األحداث. بالتأكيد أن كابوس سيف اإلسالم 

يؤرّقهم لكن منزعجون من أي شخصية كان تكون ذات تأثير يف البالد.
طرابلس  محاكم  عجز  خالل  من  تترجم  العفو  لقانون  اإلسالمي  الرفض 
المسيطر عليه من طرف مجموعات تابعة لإلخوان والمقاتلة، من خالل أجنحة 
الرمزي  ثقلها  لها  سابقة  ليبية  قيادات  عن  اإلفراج  وغيره،  ليبيا  فجر  السالح 
ذلك  وعلى  السالح  قرارات  تحت  الغالب  يف  تتحّرك  محاكم  هي  والسياسي. 

عجزت عن تطبيق القانون

قانون العفو ... الطريق 
نحو مصالحة شاملة

يبقى الحدث األبرز يف عالقة بقانون 
عن  اإلفراج  هو  ليبيا  يف  العام  العفو 
سجون  من  القذايف  اإلسالم  سيف 
بالنسبة  مثلت  الخطوة  تلك  الزنتان. 
نحو  هامة  خطوة  االستقرار  ألنصار 
الليبيين دون تمييز.  ليبيا جديدة لكل 
القرار كان يف المقابل صدمة لجماعات 
تمني  كانت  التي  السياسي  اإلسالم 
النفس بأن ترى قيادات النظام السابق تحت حبل المشنقة، ومازالت إىل اليوم 
الواقع  لكن  طرابلس،  يف  عندها  المسجونة  القيادات  مع  ممارساتها  خالل  من 
يف  رصيدها  ضعف  أهمها  أسباب  لعّدة  بذلك  القيام  عن  عاجزة  يجعلها  اليوم 
الشارع وعيشها تحت الضغط الذي تتغلب عليه إال بلغة السالح عندما تضيق 
أمام السبل وتزيد عزلتهم. ويف الوقت الذي يسعى الشق اإلخواين إىل السيطرة 
ليبية  أطراف  ترى  القانون،  تطبيق  رفض  خالل  من  غربا  الدولة  مفاصل  على 
عديدة أن قانون العفو العام فرصة تاريخية أمام الليبيين نحو مصالحة حقيقية 
تنهي سنوات طالت من لغة الدماء والصراع، وهذا الذي تعمل عليه عّدة أطراف 
داخلية وخارجية، رغم أن األخيرة قبلت المسار على مضض باعتبار أن تأثيرات 
األزمة كانت عميقة حتى على الساحة اإلقليمية والمتوسطية أمنيا واقتصاديا.

ليس هناك شك أن ليبيا مازلت تعيش على وقع التوترات السياسية واألمنية 
التي ضربتها بعد أحداث 2011. وليس هناك شك أيضا أن حل مشاكل البالد 
لن يكون من خالل قانون يتم إصداره يف فترة فاصلة من تاريخ البالد، لكن ما 
هو مجمع عليه من قطاع واسع من الليبيين أن قانون العفو العام قد يختصر 
حقيقية  بمصالحة  ينتهي  وقد  الخالفات،  من  طويلة  سنوات  أو  أشهر  مسافة 
إىل  آخر  أي وقت  اليوم وقبل  يحتاج  الذي  البالد  تاريخ  تفتح صفحة جديدة يف 

أصوات وقرارات حكيمة تعيد لها أمنها واستقرارها يف كل المجاالت.

إلى  اإلخواني  الشق  يسعى  الذي  الوقت  في 
خالل  من  غربا  الدولة  مفاصل  على  السيطرة 
عديدة  ليبية  أطراف  ترى  القانون،  تطبيق  رفض 
أمام  تاريخية  فرصة  العام  العفو  قانون  أن 
سنوات  تنهي  حقيقية  مصالحة  نحو  الليبيين 

طالت من لغة الدماء والصراع.
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حوار/ همسة يونس – بوابة أفريقيا اإلخبارية 

ال تزال قضية تحقيق المصالحة الوطنية يف ليبيا ُتشكل حجر 
الزاوية الرئيسي إلنجاح أي جهود من شأنها حل األزمة الليبية، 
صفحة  طي  يف   2019 الجديد  عامها  خالل  ليبيا  ستنجح  فهل 
الماضي وفتح صفحة جديدة يف تاريخها يكون عنوانها التسامح 

والتصافح، أم ستظل رهينة الزدواجية »الصفع والصفح«؟
وللحديث حول ملف المصالحة يف ليبيا وأهم التحديات التي 
تحقيق  وإخفاق  تعرقل  أسباب  عن  والكشف  الملف،  تواجه 
لتمكين  المستقبلية  اآلفاق  وكذلك  اآلن،  حتى  المصالحة 
المصالحة يف البالد، كان لنا هذا الحوار مع رئيس مجلس أعيان 

ليبيا للمصالحة الشيخ/ محمد المبشر.
وإىل نص الحوار

نعتقد نحن في مجلس 
األعيان أن أي مشروع 
مصالحة ال يمكن أن 

ينجح بشكل تام إال إذا 
كان مصاحبا له مشروع 
اقتصادي كامل وتنمية 

حقيقية عادلة.

المبشر: هذه شروط إنجاح 
مشروع المصالحة في ليبيا
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بداية.. مسار المصالحة الليبية.. إلى أين؟
والحروب  النزاعات  من  العديد  تخللتها  التي  الطويلة  السنوات  هذه  بعد   -
االجتماعي  بشقيها  المصالحة  بأهمية  مقتنع  الجميع  أصبح  والمؤتمرات 
والسياسي، إذا توفرت بعض الشروط، ومن هذه الشروط تطبيق قانون العفو 
االنتقالية  العدالة  قانون  وتعديل  األفراد  مراعاة حقوق  الجميع، مع  العام على 
ممكنة  المصالحة  تكون  عندها  بتجرد،  والحقيقة  للحق  وينظر  عادل  بشكل 

وتحصيل حاصل فقط ونرجو أن يكون ذلك قريباً.

كيف لمشروع المصالحة أن يكتب له النجاح في ليبيا؟
ينجح  أن  يمكن  ال  أي مشروع مصالحة  أن  األعيان  نحن يف مجلس  نعتقد   -
حقيقية  وتنمية  كامل  اقتصادي  مشروع  له  مصاحب  كان  إذا  إال  تام  بشكل 
»المشاريع  عنوان  تحت  تصور  لوضع  والعمل  للتفكير  دفعنا  مما  عادلة 
والمتوسطة ودورها يف دعم  الصغرى 
المناسب  الوقت  وننتظر  المصالحة«، 
لتقديم هذه األفكار لتطبيقها من قبل 
االستقرار  أجل  من  المختصة  الجهات 

والسالم والبناء. 

برأيكم..ماهو مفهوم األمن 
المجتمعي وآليات تطبيقه 

في ليبيا؟
االجتماعي بشكل  األمن  لكن  الكثير،  تحتاج  عليه  واإلجابة  - هذا سؤال مهم 
والخارجية  الداخلية  األخطار  والجماعات من  األفراد  مختصر ومركز )هو سالمة 
من  والجماعات  األفراد  له  يتعرض  وما  العسكرية  كاألخطار  تصيبهم،  قد  التي 
وآليات  السرقة(،  أو  بالتخريب  الممتلكات  على  واالعتداء  واالختطاف  القتل 
وقبول  والتعايش  القانون  غير مفصل، سيادة  عام  بشكل  منها  عديدة  تطبيقه 
المجال  يتسع  وال  االجتماعي  والتكافل  االقتصادي  والتعاون  والتسامح  اآلخر 

هنا للتفصيل بشكل أوسع.

من وجهة نظركم.. ما هي الطريقة األمثل إلدارة مشروع 
المصالحة بما يساهم في إعادة الثقة بين المواطنين 

ومؤسسات الدولة؟
للمصالحة  مستقلة  هيئة  أوجدت  به  نمر  بما  مرت  التي  البلدان  أن  اعتقد   -
يملكون  اناس  بها  العاملون  ويكون  لتوجيهاتها  تمتثل  الدولة  مؤسسات  وكل 
إليجاد  سنوات  من  ندعو  ونحن  لذلك،  يؤهلهم  ما  والعلم  والخبرة  النزاهة  من 
المصالحة بشكل  إنجاز مشروع  يتم  للمصالحة حتى  األقل  وزارة على  أو  هيئة 

كثر فاعلية وسرعة. أ

القبيلة في ليبيا تشكل اداة للتغيير السياسي، كيف يمكن 
استغالل القبيلة في بناء مصالحة ليبية شاملة؟

- ليبيا المجتمع فيها غالبه قبلي أو شبه قبلي، واتضح لنا يف هذه السنوات أن 
الرابط القبلي مؤثر جدا يف األحداث السياسية، ومن يقول غير ذلك هو يحاول 
لكن  دولة،  يبني  ال  السياسي  ودورها  القبيلة  أن  قناعتنا  ورغم  نفسه  مغالطة 
االستثمار يف الجانب االجتماعي لصناعة االستقرار والسالم ممكن، وهو العمل 

وزارة  أو  هيئة  إليجاد  سنوات  من  ندعو  نحن 
مشروع  إنجاز  يتم  حتى  للمصالحة  األقل  على 

المصالحة بشكل أكثر فاعلية وسرعة.
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التهدئة يف  القبيلة يف صنع  ونجحت  الماضية  السنوات  تم طوال  الذي  الوحيد 
مدروس  بشكل  خالله  من  ونعمل  عليه  نعول  الدور  وهذا  المناطق  من  الكثير 

وواقعي، ولقد أصبحنا نرى نتائجه اآلن وسننجح يف ذلك عاجال أو آجال.

ما هي أهم التحديات والعراقيل التي تواجه ملف المصالحة؟
- هناك تحديات عديدة وال أحب تناولها لكي ال تثبط عزيمة المصلحين، لكن 

كتفي اآلن بأهمها، وهو إرجاع الثقة لدى الليبيين يف أنفسهم ويف بعضهم. ا

ماذا عن ملف اإلفراج عن السجناء، وعودة المهجرين في الخارج 

والداخل؟ 
هذا  على   2015 من  عملوا  االجتماعات  من  العديد  وبعد  ليبيا  يف  األعيان   -
الملف والتواصل مع غالب المسؤولين وإقناعهم أن هذا الملف من أهم الملفات 
طرابلس  يف  السجون  زيارة  وتمت  صعوبته،  رغم  الحقيقية  المصالحة  لتحقيق 
اإلفراج  تم  لله  الحمد  واليوم  عنهم،  لإلفراج  والدفع  وتاجوراء  ومصراته  والزاوية 
عن اآلالف منهم بحضور أعيان مناطقهم، ولم يبقى إال القليل نرجو أن تتم هذه 

الخطوة الشجاعة حتى تبدأ بعدها المصالحة الحقيقية الشاملة بعون هللا. 

كيف ترون موقف المجتمع 
الدولي تجاه المصالحة 

الليبية؟
فيه  نحن  ما  سبب  أن  -الحقيقة 
ومن  الدويل  األمن  مجلس  هو  اليوم 
ثم انقسام المجتمع الدويل واالختالف 

قبلي،  شبه  أو  قبلي  غالبه  فيها  المجتمع  ليبيا 
واتضح لنا في هذه السنوات أن الرابط القبلي 

مؤثر جدا في األحداث السياسية.
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الظاهر بين دوله الكبرى وتضارب المصالح على ليبيا مما ساهم بشكل واضح 
يف استمرار االنقسام الداخلي واستمرار حالة النزاع واالحتراب، ويقع غالب اللوم 
الدول عن مصالحها  تدافع  أن  الطبيعي  ألنه من  بذلك  التسليم  نحن يف  علينا 

لكن الغير طبيعي أال ندافع نحن عن بالدنا ووحدتها ومصالحها.

هل تتهمون أي أطراف عربية أو إقليمية بتعطيل مسار 
المصالحة في ليبيا؟

- نحن ال نتهم أحدا نحن نلوم أنفسنا أوال ونضع كل اللوم على األطراف الليبية 
الوطنية  اإلرادة  وجدت  لو  ألنه  التعطيل،  هذا  على  وأخيرا  أوال  المسؤولة  هي 
الحقيقية يف التنازل وعدم السماح بتدخل الدول والمصالحة لن يستطيع أحد 

أن يعرقل أي مشروع محلي ليبي.

متى سيتم الوصول لشكل حقيقي للمصالحة بين الليبيين؟
- اعتقد أن الوصول لتحقيق المصالحة مرتبط بعدة عوامل داخلية وخارجية 

ونحن نعمل وغيرنا أيضا ونظن أنه بات قريبا أن شاء هللا وبعونه.

ما هي اآلفاق المستقبلية أو الحلول المقترحة التي يمكن أن 
يعول عليها إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة في البالد؟

بعثة  به  تقوم  ما  نتابع  نحن   -
جهودها  وندعم  المتحدة  األمم 
الليبيين  كل  مثل  أننا  »الصادقة«مع 
بالكامل  دورها  يف  يشكون  الذين 
عملنا  ومع  المصالحة،  لتحقيق  أو 
الدماء  حقن  ذلك  أجل  من  المستمر 
الليبيين  لدى  الثقة  بناء  ثم  ومن  أوال 
المعاناة  هذه  تجاوز  على  قدرتهم  يف 
يطول  ونرجوأال  ممكن،  زمن  أقصر  يف 
بعون  ذلك، وسننجح  من  كثر  أ الزمن 

هللا وسينتصرالوطن أخيراً. 

الحقيقة أن سبب ما نحن فيه اليوم هو مجلس 
المجتمع  انقسام  ثم  ومن  الدولي  األمــن 
الكبرى  دوله  بين  الظاهر  واالختالف  الدولي 
وتضارب المصالح على ليبيا مما ساهم بشكل 

واضح في استمرار االنقسام الداخلي.
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عبدالباسط غبارة

المنادية  األصوات  باستمرار  ليبيا  يف  تتصاعد 
بضرورة توقف الصراعات واالنقسامات بين الفرقاء 
إصالح  إىل  تهدف  شاملة  مصالحة  لعقد  والذهاب 
الشرخ الذي حدث داخل النسيج االجتماعي الليبي 
أن  على  مؤكدة   ،2011 العام  يف  األزمة  اندالع  منذ 
المصالحة هي الخطوة األساسية لبناء الدولة الليبية 
مستقبل  وتحقيق  مكانتها  استرجاع  على  القادرة 

أفضل.

يؤكد مراقبون 
على دور القبلية 
على المساعدة 

في المصالحة في 
المرحلة الحرجة التي 

تمر بها البالد.

المصالحة فى ليبيا..
القبيلة مؤهلة لقيادة الملف
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المواطنين  الثقة بين  الذي يهدف اىل إعادة  لكن الحديث عن مشروع المصالحة 
ومؤسسات الدولة، ويضمن مشاركة الجميع ىف بنائها،ال يخفي اإلشكال الواقع وهو 
الغياب الواضح للمؤسسات القوية التى يعول عليها ىف لعب أدوار رسمية، تسهم 
الليبي،  المجتمع  مكونات  مختلف  بين  والتفاهم  الثقة  وإعادة  المجتمع  تأطير  ىف 
ضرورة  إىل  وتدعو  مضى  وقت  أى  من  كثر  أ ماسة  تبدو  اليوم  الحاجة  فإن  لذلك 

االستعانة بالمؤسسة التقليدية ىف ليبيا وهى القبيلة
ممزق  بلد  إىل  تحويلها  ايل  أدت  متتالية  أحداثا   ،2011 العام  منذ  ليبيا  وشهدت 
تتقاذفه االنقسامات والصراعات وتنتشر فيه التشكيالت المسلحة والتي سعت اىل 
تمزيق النسيج االجتماعي الليبي وضرب الرابط االجتماعي القبلي ألنه وقف مانعا 
قويا ضد كثير من الجرائم واالنتهاكات حيث كان للقبائل دور بارز يف احيان كثيرة يف 

احتواء تبعات الكوارث والتقليل من تعاظم خطرها بدرجة كبيرة جدا.
وتعد القبيلة اليوم ىف ليبيا ركيزة يمكن من خالل دعمها المضى ىف بناء مصالحة 
هوية  باعتبارها  وذلك  شاملة،  ليبية 
ضاغطة تمتلك التأثير على واقع الشعب 
السياسى  التاريخ  أن  خصوصا  الليبي، 
عن  يخبرنا  الليبية  للدولة  واالجتماعى 
كانت  فقد  للقبيلة،  المكثف  الحضور 
الفرد  بين  األساسى  الوسيط  القبيلة 
بالقبيلة  يحتمى  الفرد  كان  والدولة، حيث 
نفسها  تحمى  الدولة  وكانت  الدولة،  من 
يجعلنا  ما  إذن  وهو  بالقبيلة،  الفرد  من 
تزال  وال  ظلت  ليبيا  ىف  القبيلة  إن  نقول 
وهى  السياسي،  للتغيير  أداة  تشكل 
يمكن  وال  يجب  ال  إيجابيا  عنصرا  تشكل 

التنكر له أو تهميشه.
على  القبلية  دور  على  مراقبون  ويؤكد 
المرحلة  يف  المصالحة  يف  المساعدة 
البالد.ويستدل  بها  تمر  التي  الحرجة 
قبيلة  غرار  على  القبائل  بمساهمة  هؤالء 
الورفله،يف عقد عدة مصالحات.ففي أبريل 
2018،احتضن مسجد طارق بن زياد، بمدينة بني وليد، لقاء صلح بين ثالث عائالت 
استمر عدة سنوات، بحضور واسع من مشايخ وحكماء  الفطمان،خالف  قبيلة  من 
وأهايل قبائل ورفلة، من داخل المدينة وخارجها.وشدد الحضور على دور القبيلة يف 

لم الشمل والمصالحة وطي صفحات الماضي والشقاق بين اإلخوة.
ومطلع مايو من نفس العام،عقد لقاء مصالحة بين أبناء قبيلة السكبة يف منطقة 
35 عاما،بحضور رئيس المجلس المحلي بني  أشميخ يف بني وليد،بعد شقاق دام 
داخل  من  ورفلة  قبائل  وأهايل  وحكماء  مشايخ  من  واسع  حضور  جانب  إىل  وليد، 
كد المجلس المحلي بني وليد على صفحته الرسمية، أن اللقاء  المدينة وخارجها.وأ
فيها على  كد  أ وليد، حيث  بني  المحلي  المجلس  رئيس  ِقبل  كلمة من  إلقاء  تخلل 

الصلح والمصالحة بين أبناء المدينة الواحدة.
من  تمكنوا  إنهم  المبشر:  محمد  للمصالحة  ليبيا  أعيان  مجلس  رئيس  وقال 
إنجاح المصالحة بين أبناء قبيلة السبكة بعد شقاق دام ألكثر من 35 عاما بمنطقة 
وحكماء  أعيان  لمجلس  الرسمية  الصفحة  عبر  المبشر  وليد.وأوضح  ببني  اشميخ 
أجل  الطرفين من  تنازل  األخرى أسهمت يف  واألطراف  ورفلة  قبيلة  أن جهود  ليبيا، 
اللحاق  بضرورة  الليبيين  كافة  المبشر  القبيلة.وطالب  أبناء  بين  السلمي  اتعايش 
الماضية  السنوات  التي لم تنجح طيلة  الدولية  المنظمات  بركب السالم بعيدا عن 

يف إنجاح أي توافق.
نسمة.  مليون  أبنائها  عدد  يتجاوز  إذ  الليبية،  القبائل  كبر  أ من  ورفله  قبيلة  وتعد 
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وتنتشر يف معظم أنحاء ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً وحتى خارج ليبيا. وتحظى بأحترام 
كل القبائل الليبية. وكانت ورفلة إختارت الوالء لنظام الزعيم الراحل معمر القذايف 
ورفض التدخل الخارجي يف الصراعات الداخلية مما جعلها عرضة لقصف التحالف 
كثر من  أ الميلشيات يف  للهجوم من قبل  الدويل بشكل غير مسبوق، كما تعرضت 

مناسبة.
وكغيرها من القبائل الليبية، سعت قبيلة ورفلة اىل التواجد يف المشهد السياسي 
الليبي، ويف اجتماع ُعقد االثنين 09 فبراير 2015، بمنطقة الطرشة يف مدينة طبرق، 
تشكيل  ورفلة  قبيلة  اقترحت  البطنان،  قبائل  وأعيان  وورفلة  المنفة  قبيلتي  ضم 
يلم  أن  المجلس من شأنه  هذا  إن  القبيلة  أعيان  أحد  وأوضح  ليبيا.  قبائل  مجلس 
ليبيا  ربوع  كافة  يف  الوطنية  المصالحة  عملية  إلنجاح  ليبيا  قبائل  ويوحد  الشمل 

ويحافظ على أرواح الليبيين ويسعى لوقف نزيف الدم بين أبناء الشعب.
المصالحة  عن  البحث  رحلة  ويف 
اإلجتماعي  المجلس  الشمل،فقد  ولم 
لقبائل ورفلة،يف سبتمبر 2017،الشيخ 
عبد هللا نطاط، رئيس لجنة المصالحة، 
أغتيال  أسباقة،اللذين  والشيخ خميس 
مع مرافقيهما،أثناء عودتهم من مهمة 
المصالحة  قضية  لمتابعة  اجتماعية، 
والمشاشية.وتعّهد  الزنتان  قبائل  بين 
باستكمال  له حينها  بياٍن  المجلس يف 
مشوارِه، وأن التضحيات لن تقف أمام 
وحقن  الوطن،  شمل  لململة  سعيه 

دماء شبابه.
بعض  حل  يف  القبيلة  وساهمت 
يناير  يف  آخرها  األمنية،كان  المشاكل 
2019،حيث نجح المجلس االجتماعي 
االقتتال  انهاء  ورفلة،يف  لقبائل 
العاصمة  جنوب  شهده  الذي  الدامي 
طرابلس«،  حماية  »قوة  الليبية،بين 
فصائل  يضم  عسكري  تحالف  وهي 

االشتباكات  ترهونة.وأسفرت  من  مشاة«  السابع  و«اللواء  المدينة،  من  مسلحة 
حينها عن مقتل 16 شخصا وجرح 65 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

والقت هذه الوساطة التي قامت بها قبيلة ورفلة إليقاف سفك الدماء،ترحيبا من 
المبعوث األممي إىل ليبيا غسان سالمة،الذي سارع لإلتصال هاتفيا بالشيخ محمد 
البرغويث، أحد أعيان قبائل ورفلة، لشكره على مبادرة مجلس أعيان ورفلة يف التوسط 
كدت  البعثة األممية للدعم  بين أطراف النزاع جنوب العاصمة طرابلس.بحسب ما أ

يف ليبيا على صفحتها الرسمية على موقع التاصل االجتماعي »فيسبوك«.
قام  التي  الجبارة  الجهود  االتصال  خالل  ثّمن  سالمة  أن  إىل  للبعثة  بيان  وأشار 
بعد  والسلم  الوئام  إلعادة  واألعيان  الحكماء  من  رافقه  وَمن  الورفلي  الشيخ  بها 
والتطبيق  النجاح  سالمة  طرابلس.وتمنى  العاصمة  جنويب  يف  الدامية  االشتباكات 

الصادق لالتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف القتال بفضل هذه الجهود.
إىل  قبائل  وشيوخ  أعيان  توصل  الليبي،أن  للشأن  المتابعين  من  الكثير  كد  وأ
اتفاق انتهت بمقتضاه االشتباكات بالعاصمة،يؤهل بشكل جدي القبائل الليبية إىل 
لعب دور ناجع لتوحيد صفوف الفرقاء وتقديم خطوات عملية لعودة االستقرار إىل 
البلد المنهك من أثار الحرب واالنقسامات السياسية منذ فبراير 2011، أمام فشل 

الجهود األممية يف تحقيق تسوية تنهي الخالفات الصراعات المتنامية.
يطرح  والذي  القبائل  بين  المصالحات  مشهد  وضوحا،مع  الصورة  هذه  وتزداد 
دامت  عداوة  ليبيا.فبعد  يف  الوفاق  لتحقيق  حذوها  السياسيون  يحذو  أن  يف  أمال 
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على  االتفاق  يف   2018 يونيو  ومصراتة،يف  تاورغاء  مدينتي  وجهاء  نجح  سنوات،   7
طالت  التى  الجرائم  مئات  على  الستار  والتفرقة،واسدال  الخالف  ونبذ  المصالحة 
يكفل  ميثاقا  المدينتين  عن  ممثلون  بتوقيع  وذلك  تاورغاء،  خاصة  القبيلتين  أبناء 

عودة أهايل تاورغاء إىل مدينتهم بعد سنوات من التهجير.
ومثل إتفاق المصالحة بادرة ايجابية وخطوة نحو تحقيق المصالحة الشاملة،وهو 
تكون  أن  يف  أملها  عن  أعرت  اإلنسان،التي  لحقوق  الوطنية  اللجنة  اليه  ماذهبت 
والمهجرين  النازحين  لجميع  سريعة  لعودة  بداية  مدينتهم  إىل  تاورغاء  أهل  عودة 
لنقطة  المدينتين  بين  الشاملة  المصالحة  اتفاق  يؤسس  وأن  والخارج،  الداخل  يف 
انطالق نحو مبادرة مصالحة وطنية واجتماعية شاملة يف كامل ربوع ليبيا، تسهم يف 

طي صفحة الماضي واستشراف المستقبل.
القطيعة  سنوات  انهاء  ليبيا،يف  غريب  والزنتان  مصراتة  مدينتي  بدورها،نجحت 
من  سنوات   4 بعد  للمصالحة  اتفاقا  الطرفان  مارس/آذار،وقع   28 والخصام،ففي 
كد الطرفان خالل االجتماع أهمية بناء  الخالف، عقب لقاء جمع وفدي المدينتين.وأ
لتتبعها فيما بعد خطوات أخرى جميعها  القانون والمؤسسات وجيش قوي،  دولة 

تهدف لعقد مصالحة عامة يف ليبيا.
ويعد اللقاء بين الزنتان ومصراتة، هو األول من نوعه منذ تاريخ االنقسام السياسي 
اإلسالمية  ليبيا«  »فجر  قوات  تحالف  قيام  بعد   ،2014 يوليو  يف  بدأ  الذي  الحاد 
المجلس  قوات  ضد  حرب  بشن  مصراتة،  العسكري  المجلس  قوات  من  المشكل 
متواجدة  كانت  التي  الزنتان  العسكري 
والئها  أعلنت  والتي  طرابلس،  جنوب 
المشير  بقيادة  الليبي  الجيش  لقوات 
خليفة حفتر والبرلمان يف طبرق أقصى 

شرق البالد.
نسجــــــــــت  المنـــــوال  نفــــــس  وعلـــــى 
واوالد  القذاذفة  قبيلتي  من  كل 
يف  القبيلتين  أعيان  عقد  سليمان،حيث 

مشهد  ــع  ــا،م ــوح وض ــورة  ــص ال ــذه  ه ــزداد  تـ
في  أمال  يطرح  والذي  القبائل  بين  المصالحات 
أن يحذو السياسيون حذوها لتحقيق الوفاق في 

ليبيا.
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فبراير الماضي،إجتماعين متتاليين األول يف منطقة الحنيوة بسرت،والثاين يف بلدة 
كدوا خاللهما على العالقات األخوية  هراوة، برعاية من سيف اإلسالم معمر القذايف، أ
لرأب الصدع  للتواصل االجتماعي  أفادوا بتشكيل لجان  القبيلتين، كما  التي تجمع 

القبيليتن. بين 
وأضاف أعيان القبيلتين يف بيان مشترك،أن اللقاء يعد لبنة للمصالحة الحقيقية، 
أن  على  مشددين  البالد،  شؤون  يف  األجنبية  التدخالت  لخطورة  منهما  كا  إدرا
ما  ضد  واحدا  صفا  وقوفهم  كدوا  أ كما  الليبيين،  أيدي  على  إال  تتم  لن  المصالحة 

وصفوها بالمؤامرات الخارجية التي تحاك ضد الوطن.
ومدن  قبائل  من  عدد  بين  تمت  التي  المصالحات  فان  مراقبين  وبحسب 
مشاكلها  حل  على  الليبية  االجتماعية  الفعاليات  قدرة  على  حّيا  مثاال  ليبيا،تعتبر 
القبلية يف  فاألعراف  والسياسة،  الحكم  كواليس  بعيدا عن  بينها  الصراعات  وتجاوز 
ليبيا ال تزال أقوى من سلطان الحاكم والحكومة، وفوق األحزاب والمنظمات، ودون 

أدىن تأثر بمحاوالت التدخل األجنبي.
سياسيا  الليبي  المشهد  تشكيل  يف  مهما  دورا  تلعب  والزالت  كانت  فالقبيلة 
هذا  وغائرا يف  عميقا  اليزال  بالقبيلة  الوثيق  واالرتباط  القبلي  فاالنتماء  وديمغرافيا، 
ويرون  للقبيلة،بل  بانتمائهم  بالفخر  يشعرون  الليبيين  من  الكثير  واليزال  المجتمع 
ان اي حل للمشكل الليبي لن يكتب له النجاح مالم يكن مبني على تفاهم قبلي 

يضمن ويفرض تطبيقه على ارض الواقع. 
ويف سبتمبر 2016،اعتبر تقرير أمريكي، 
يف  »التاريخي«  الليبية  القبائل  دور  أن 
وتحقيق  االجتماعي  االستقرار  تحقيق 
قابالً  زال  ما  العدالة،  وإحقاق  األمن 
معهد  نشره  التقريرالذي  للتجدد.وحث 
إشراك  للسالم،على  المتحدة  الواليات 
لخبرتها  نظًرا  اإلصالح،  جهود  يف  القبائل 
األخذ  مع  والتفاوض،  السالم  صنع  يف 
الحديثة  القبلية  تعنيه  ما  االعتبار  بعين 
أن  على  المراقبون  ويجمع  لليبيين. 
العام  منذ  ليبيا  شهدتها  التي  االحداث 

2011،أدت ايل تحويلها إىل بلد ممزق تتقاذفه االنقسامات والصراعات وتنتشر فيه 
من  أنهار  جراءها  سالت  عنف  دوامة  يف  البالد  أدخلت  والتي  المسلحة  التشكيالت 
دماء أبناء ليبيا.ويف ظل هذا المشهد المأساوي، يبقى األمل معلقا على عاتق القبائل 
الليبية إليجاد التوازن السياسي وجلب االستقرار حيث يمكن للقبائل أن تساهم يف 

المصالحة من خالل دورها الفريد يف الحفاظ على األمن يف البالد.
المواطنين  بين  الثقة  إعادة  اىل  يهدف  الذي  المصالحة  مشروع  عن  الحديث   
ومؤسسات الدولة، ويضمن مشاركة الجميع ىف بنائها،ال يخفي اإلشكال الواقع وهو 

الغياب الواضح للمؤسسات القوية التى يعول عليها ىف لعب أدوار رسمية.
تعد القبيلة اليوم ىف ليبيا ركيزة يمكن من خالل دعمها المضى ىف بناء مصالحة 
الشعب  واقع  على  التأثير  تمتلك  ضاغطة  هوية  باعتبارها  وذلك  شاملة،  ليبية 
الليبي، خصوصا أن التاريخ السياسى واالجتماعى للدولة الليبية يخبرنا عن الحضور 

للقبيلة. المكثف 
 توصل أعيان وشيوخ قبائل إىل اتفاق انتهت بمقتضاه االشتباكات بالعاصمة،يؤهل 
وتقديم  الفرقاء  صفوف  لتوحيد  ناجع  دور  لعب  إىل  الليبية  القبائل  جدي  بشكل 

خطوات عملية لعودة االستقرار إىل البلد المنهك من أثار الحرب.
 المصالحات التي تمت بين عدد من قبائل ومدن ليبيا،تعتبر مثاال حّيا على قدرة 
بينها بعيدا عن  الليبية على حل مشاكلها وتجاوز الصراعات  الفعاليات االجتماعية 

كواليس الحكم والسياسة.

الليبية  القبائل  دور  أن  أمريكي،  تقرير  اعتبر 
االجتماعي  االستقرار  تحقيق  في  »التاريخي« 
وتحقيق األمن وإحقاق العدالة، ما زال قاباًل للتجدد.
المتحدة  الواليات  معهد  نشره  التقريرالذي  وحث 

للسالم،على إشراك القبائل في جهود اإلصالح.
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حورا: سوزان الغيطاني

الشائكة  الملفات  أحد  الوطنية  المصالحة  ملف  يعتبر 
يف ليبيا منذ 8 سنوات وما يزيدها تعقيدا تدهور األوضاع 

األمنية وتعقد المشهد السياسي يف ليبيا.
الوطنية يف  كثر على واقع المصالحة  ولتسليط الضوء أ
ليبيا كان لنا لقاء مع د. علي األحول المنسق العام للقبائل 
والمدن الليبية سابقا ورئيس مجلس إدارة جمعية االخوة 

الليبية يف مصر.

قانون العزل
السياسي أبعد 

الكفاءات في ليبيا 
والتي خبرت األوضاع 

في البالد على مدار 
اربعة عقود.

األحول: ندعم المصالحة 
الوطنية وجبر الضرر لبناء ليبيا
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كيف تنظرون إلى جهود المصالحة الوطنية في ليبيا في هذه 
المرحلة؟

هناك مجموعة محاوالت يقوم بها الخيرين لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء 
على  وقع  ظلم  هناك  بأن  قناعة  إىل  وصلوا  العقالء  فبعض  السياسي  الخالف 
المصلحة  لتحقق  تؤدي  جهود  أي  ندعم  ونحن  األحداث  جراء  األطراف  بعض 
الحكماء لتحقيق  الضرر وجهود  الخطأ وجبر  العامة طالما كان هناك رجوع عن 

المصالحة هي بداية وخطوة على طريق تجاوز األخطاء لبناء ليبيا.
ويجب اإلشارة إىل أن تدهور األوضاع يف ليبيا جاء بسبب من يسعون للوصول 
للسلطة من تيار اإلخوان واإلسالم السياسي الذين لهم أجندات خاصة ارتبطت 
العنف  البالد يف دوامة  ليبيا وإدخال  ثروة  بالغرب وقطر وتركيا لإلستيالء على 

والوصل إىل السلطة مستقوين بالغرب لخدمة مصالحهم.
قانون العفو العام هو أحدى الخطوات نحو رأب الصدع وإعادة 

اإلعتبار للمشمولين بالعزل السياسي ما رأيكم؟
أبعد  السياسي  العزل  قانون 
خبرت  والتي  ليبيا  يف  الكفاءات 
اربعة  مدار  على  البالد  يف  األوضاع 
العام  العفو  قانون  بعده  ليأيت  عقود 
أن  حيث  انتقايئ  بشكل  طبق  الذي 
السجون  يف  األشخاص  اآلف  هناك 
باإلضافة إىل اغتصاب أمالك الكثيرين 
واستبعاد كفاءات مهمة من المناصب 
قانون  أن  القول  يمكن  لذلك  القيادية 
بها  أريد  حق  »كلمة  العام  العفو 
باطل« وعلى هذا األساس فإننا وبعد 
محاكمة  إىل  ندعو  الزلنا  ثمان سنوات 
ومن  عادلة  محاكمات  المعتقلين 
مخالف  شئ  إرتكاب  يف  تورطه  يثبت 

للقانون يتم معاقبته.
البعض يؤكد انكسار حدة االستقطاب بين أنصار سبتمبر 

وفبراير فإلى أي مدى ترى أن ذلك يسهم في تحقيق التوافق؟
تحقيق التوافق أمر ضروري لمصلحة ليبيا وليبيا لن تبنى إال بالتوافق ونحن 
مستعدون للمشاركة يف اللقاءات والمؤتمرات لتحقيق التقارب لمصلحة البالد.
ويجب التأكيد على أن السبب يف انكسار حدة االستقطاب بين أنصار سبتمبر 
وفبراير هو فشل فبراير فبعد ثمان سنوات من األحداث يبرز التساؤل أين هي 
أهداف فبراير التي ادعت رفع الظلم عن الليبيين فما كان بها إال أن حولت البالد 
الشعب  الشرعيين وسط معاناة  المسلحة والمهاجرين غير  للمليشيات  لمرتع 

الليبي الذي افتقر لسبل العيش الكريم.
وماذا بشأن سيف اإلسالم القذافي؟

فإن  ذلك  ومع  والده  يعرفون  كما  الليبيين  يعرفه  مواطن  اإلسالم  سيف 
هو  اإلسالم  سيف  أن  الليبي  الشعب  رأى  وإذا  الفيصل  هي  اإلقتراع  صناديق 

األقدر على قيادة المرحلة فلم ال.
أنت كنت منسق القبائل والمدن الليبية سابقا فكيف يمكن 

اإلستفادة من هذه التجربة؟
كثر من 2000 شيخ قبيلة من مختلف المدن الليبية بحضور  عام 2011 اجتمع أ
لتقسيم  ال  أنه  أهمها  النقاط  من  جملة  على  كدوا  وأ القذايف  معمر  الراحل  الزعيم 
على  المحافظة  باألجنبي،  لإلستقواء  ال  الليبي،  الشعب  دماء  على  المحافظة  ليبيا، 

ثروة الشعب الليبي، اختيار نظام سياسي يختاره الليبيين دون تدخل من أي جهة.

حدة  انكسار  في  أن السبب  على  التأكيد  يجب 
االستقطاب بين أنصار سبتمبر وفبراير هو فشل 

فبراير.

كما  الليبيين  يعرفه  مواطن  اإلسالم   سيف 
اإلقتراع  صناديق  فإن  ذلك  ومع  والده  يعرفون 
هي الفيصل وإذا رأى الشعب الليبي أن سيف 

اإلسالم هو األقدر على قيادة المرحلة فلم ال؟
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الحبيب األسود 

بإطالق سراح أبوزيد دوردة، آخر مسؤول عن األمن الخارجي يف 
النظام السابق، والدكتور عويدات الغندور األكاديمي والقيادي يف 
حركة اللجان الثورية، تكون طرابلس قد فتحت مجاال لطي صفحة 
الماضي، يف ظل مؤشرات عن توجه عام بإطالق سراح بقية رموز 
المصالحة  إتجاه  يف  مهمة  خطوة  يمّثل  ما  وهو  السابق،  النظام 
الوطني  المؤتمر  اهتمامات  صدارة  يف  ستكون  التي  الشاملة 
برعاية أممية، وقبل  المنتظر عقده قريبا يف مدينة سرت  الجامع 
ذلك، كان قد تم إطالق سراح عدد آخر من قياديي النظام السابق 
، ففي يونيو 2016 أصدرت المحكمة العليا قرارات بوقف تنفيذ 
أحكام السجن وأمرت باإلفراج الفوري على كّل من  محمد الزوي  
الزليتني وزير المالية  أمين المؤتمر الشعبي العام وعبد الحفيظ 
السابق ومحمد الشريف رئيس جمعية الدعوة اإلسالمية وحسني 

الوحيشي منسق االتصال الثوري للنظام السابق.

وفق المهتمين 
بالشأن الليبي، فإن 

قرار مجلس النواب 
المنتخب، ساهم بدور 

كبير في إعادة بناء 
مؤسسات الدولة 

وخاصة في المنطقة 
الشرقية، ومنها 

مؤسسة الجيش 
الوطني.

اإلفراج عن رموز النظام السابق.. 
خطوة على طريق االنفراج
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ترحيبها  عن  بليبيا،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أعربت   2018 يونيو  ويف 
العام بحق مجموعة من السجناء  النائب  بقرار اإلفراج الصحي الصادر عن مكتب 
الحوار  وأسس  يعزز جسور  أنه  واعتبرت  السابق،  النظام  قيادات  من  السياسيين 

والمصالحة الوطنية يف المرحلة الحالية.
سجناء  سراح  إطالق  إىل  تفضي  التي  المبادرات  هذه  مثل  أن  اللجنة،   كدت  وأ
النظام السابق سوف تسهم بشكل كبير يف دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة 
المستقبل  آفاق  الماضي واستشراف  والتوافق االجتماعي والوطني وطي صفحة 
لبناء الوطن ولم شمل أبنائه ،وثمنت ما وصفتها بالجهود القضائية المنصفة لمكتب 
النائب العام المتعلقة بسيادة القانون، داعية  اىل متابعة اإلفراجات الصادرة عنه 
بحق مئات المواطنين واألجانب والتي الزالت متعثرة التنفيذ منُذ سنوات بسبب 

عدم التزام رجال نفاذ القانون بالسجون.
جميع  سراح  بإطالق  مطالبتها   بليبيا  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  وجددت   
الذي  العام  العفو  قانون  وأحكام  مواد  عليهم  تنطبق  الذين  السياسيين  السجناء 
أقره مجلس النواب، كما جددت دعوتها للمجلس األعلى للهيئات القضائية ومكتب 
تنفيذ  العمل علي  العام بسرعة  النائب 
عن  الصادر  القانون  العام  العفو  قانون 
مجلس النواب الليبي، والذي من شأنه 
والشرخ  الصدع  رأب  على  يعمل  أن 
االجتماعي ويسهم يف تحقيق المصالحة 
واالستقرار  والسالم  الشاملة  الوطنية 
يف  االجتماعي  والسلم  واألمن  الوطني 

ليبيا.
الخطوات،  هذه  أن  المراقبون  ويرى 
األزمة  تجاوز  يف  تساهم  أن  شأنها  من 
الصعيد  على  وخاصة  بها   تمر  التي 
النسيج  لطبيعة  نظرا  اإلجتماعي، 
عبر  المتوارثة  الثقافية  بنيته  يف  الراسخة  واإلخالقية  القيمية  والثوابت  القبلي 
قانون  بإلغاء   2015 فبراير  بادر يف  الذي   ، النواب  تفهمها مجلس  والتي   ، التاريخ 
 2013 عام  واليته«  »المنتهية  العام  الوطني  المؤتمر  أقره  الذي  السياسي  العزل 
البلد كل من كان له عالقة  والذي عزل بموجبه من العمل السياسي واإلداري يف 
بنظام العقيد الراحل معمر القذايف منذ توليه الحكم يف عام 1969 وحتى سقوطه 

يف 2011 .
ووفق المهتمين بالشأن الليبي، فإن قرار مجلس النواب المنتخب، ساهم بدور 
كبير يف إعادة بناء مؤسسات الدولة وخاصة يف المنطقة الشرقية، ومنها مؤسسة 
الجيش الوطني التي نجحت يف إستقطاب أعداد كبيرة من الضباط وضباط الصف 
إعادة  على  الحقا  ساعد  كما   ، العسكرية  المؤسسة  يف  سابقا  العاملين  والجنوب 
مئات الكوادر المهمة يف مختلف القطاعات اىل وظائفهم يف مختلف مناطق البالد، 
بما فيها العاصمة طرابلس  وكان المؤتمر العام »المنتهية واليته« يف مطلع ابريل 
2013 تبنى تعديال لالعالن الدستوري الموقت يجعل من المستحيل الطعن أمام 

القضاء يف هذا القانون حتى قبل المصادقة عليه.
واليق القانون معارضة كبيرة من نشطاء وسياسيين ليبيين، معتبرين إياه إقصاء 
إنه  قائلين  القانون  نشطاء  رفض  كما  الجديدة،  ليبيا  بناء  يف  المشاركة  من  للكثير 
الثوار تحاصر  أن وقتها كانت كتائب مسلحة من  السالح« كون  »جاء تحت تهديد 
وزاريت الخارجية والعدل للمطالبة بإقرار القانون مهددين بتوسيع نطاق عملياتهم 

إىل مؤسسات أخرى إذا لم يتم المصادقة سريعا على القانون.
وبموجب هذا القانون فإن كل من توىل مسؤولية قيادية سياسية كانت أو إدارية 
كاديمية أو أهلية ضمن  أو حزبية أو أمنية أو عسكرية أو مخابراتية أو إعالمية أو أ

في يونيو 2018 أعربت اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنسان بليبيا، عن ترحيبها بقرار اإلفراج الصحي 
النائب العام بحق مجموعة  الصادر عن مكتب 
النظام  قيادات  من  السياسيين  السجناء  من 
الحوار  وأسس  جسور  يعزز  أنه  واعتبرت  السابق، 

والمصالحة الوطنية في المرحلة الحالية.
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كتوبر 2011  منظمات داعمة للنظام يف الفترة بين األول من سبتمبر 1969 و23  أ
هو ممنوع من تويل الوظائف المهمة يف الدولة الجديدة وكذلك من الحياة السياسية 
الحزبية لمدة 10 أعوام. ويف خطوة أخرى مهمة بادر مجلس النواب الليبي  يف 28 

يوليو 2015 بإقرار  قانون العفو العام بعد التصويت عليه بأغلبية الحضور
المرتكبة، خالل  الجرائم  العام عن  العفو  الحق ىف   )1( المادة  القانون ىف  ويمنح 
2012، حتى  35 لسنة   العفو رقم  تاريخ صدور قانون   2011 5 فبراير  الفترة من 
صدور هذا القانون، وانقضاء الدعوى الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم 

بها واآلثار الجنائية المترتبة عليها.
كتابًيا  التعهد   )2( المادة  ىف  العام  بالعفو  المشمولين  على  القانون  ويشترط 
بالتوبة وعدم العودة لإلجرام، وال يلتزم التعهد ىف المخالفات أو الجنح التى يعاقب 
عليها بالغرامة فقط، واشترط رد المال محل الجريمة ىف جرائم األموال، وأن أولوية 
وتسليم  األحوال،  حسب  عليه  المجنى  مع  التصالح  أو  الدم  وىل  قبل  من  العفو 
األسلحة واألدوات محل الجريمة أو التى استعملت ىف ارتكابها، وإعادة الشيء إىل 

العقارات  على  االعتداء  جرائم  أصله ىف 
أو الممتلكات الخاصة.

الذي  الوقت  يف  القرار  هذا  وجاء 
طرابلس  استئناف  محكمة  أصدرت 
رموز  من  عدد  بحق  قاسية  أحكاما 
النظام الليبى السابق منها اإلعدام  على 
وعبد  القذايف،  اإلسالم   سيف  من  كل 
المحمودي   والبغدادي  السنوسي،  هللا 
وميالد  ضو،   ومنصور   ، دوردة  وأبوزيد 
الحميد  وعبد  مختار،،  ومندر  دامان 
جدال  أثارت  التي  األحكام  وهي   ، عمار 
واسعا يف األوساط الحقوقية يف الداخل 

والخارج ، ورأى فيها البعض سعيا للتصفية الممنهجة ضد خصوم سياسيين، من 
قبل من يعتبرون أنفسهم منتصرين يف معركتهم مع النظام السابق 

ويف تلك األثناء، كان الراحل مبروك قريرة وزير العدل  آنذاك ىف الحكومة الليبية 
بهذه  االعتراف  »عدم  اىل  الدوىل  المجتمع  دعا  من  أول  ليبيا،  شرىق  المنعقدة 
»القضاة  أن  األحكام  صدور  عقب  له  صحفية  تصريحات  ىف  كاشفا  المحاكمات« 

بالمحاكم ىف مدينة طرابلس يعملون تحت تهديد السالح«.
ويف 11 يونيو 2017 أفرج بموجب قانون للعفو، عن سيف اإلسالم نجل الزعيم 
منذ  ليبيا  غريب  الزنتان  مدينة  يف  محتجزا  كان  الذي  القذايف  معمر  الراحل  الليبي 
2011 بموجب قانون للعفو. كما قامت كتيبة ثوار طرابلس، يف مارس  نوفمبرعام 
2017، بطرد الجماعة المقاتلة من سجن الهضبة، ونقلت المعتلقين داخله ألماكن 
أفضل من بينها فنادق وفياّلت، كونها خطوة يف اتجاه المصالحة مع أنصار النظام 

السابق والقبائل التي ينتمي إليها السجناء.
كان التحول المهم يف حياة السجناء، قد أثّر  باإليجاب على التوجه نحو المصالحة 
بالغ يف  تأثير  والخارجية ذات  الداخلية  السياسية  الحسابات  تبقى  لكن مع ذلك   ،
التهم  من   2018 ابريل  يف  المحكمة   برأته  الذي  القذايف  فالساعدي  مصائرهم، 
بتطبيق  العام  النائب  قرار  إنتظار  يف  القضبان،  وراء  قابعا  يزال  لم  إليه،  الموجهة 
حكم البراءة وإخالء سبيله ، وهناك من الموقوفين من لم يعرض بتاتا على القضاء، 
ومع ذلك ال يزال محتجزا يف مخالفة واضحة للقانون وحقوق اإلنسان ، يضاف اىل 
قيادات  إعتقال عدد من  2018 من  مايو  الخاصة يف  الردع  قوة  به  قامت  ما  ذلك 
لقاءات  إجراء  كانوا بصدد  الذين  والعسكرية  المدنية  ليبيا  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
مصالحة، وهو ما جعل المكونات السياسية ألنصار النظام الجماهيري، تقرر تعليق 
كل الحوارات مع مجموعات فبراير يف طرابلس، حتى يتم إطالق سراح رفاقهم من 

أسرى المصالحة الوطنية.

يرى المراقبون أن هذه الخطوات، من شأنها أن 
وخاصة  بها   تمر  التي  األزمة  تجاوز  في  تساهم 
على الصعيد اإلجتماعي، نظرا لطبيعة النسيج 
الراسخة  واإلخالقية  القيمية  والثوابت  القبلي 

في بنيته الثقافية المتوارثة عبر التاريخ.
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الجبهة  يف  -المتمثلة  الجماهيري  النظام  ألنصار  السياسية  المكونات  ودعت 
النظام  أنصار  ومؤتمر  الليبي،  الوطني  النضال  وجبهة  ليبيا،  لتحرير  الشعبية 
الجماهيري، والفعاليات الثقافية والسياسية المستقلة، خالل بيان مشترك أصدرته 
التدخل  ضرورة  اىل  المدين   المجتمع  ومؤسسات  الحقوقية،  المؤسسات  جميع 
الذين  األسرى،  وإخراج  الظالم،  االعتقال  هذا  إليقاف  المسؤولية  وتحمل  العاجل، 
التقوا يف مقر 301 بهدف المصالحة، وتجاوز تداعيات األزمة الليبية، مؤكدين على 
أن عملية القبض على رفاقهم “أسرى المصالحة الوطنية” دون وجه قانوين محاولة 

من “الجناة” الستنزافهم وإيصالهم إىل حالة من اليأس واإلحباط واالستسالم.
ويجمع أغلب المراقبين،على أن مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، والقوات 
ملفات  مع  التعامل  يف  حكمة  كثر  أ كانت  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة  المسلحة 
رموز النظام السابق ، نظرا لوضوح الرؤية بالنسبة لها، ورغبتها يف توحيد الليبيين 
اإلرهابية وميلشياته  السياسي وجماعاته  لها وهو اإلسالم  بالنسبة  ضد عدو واحد 
الخارجة عن القانون وتحالفاته الخارجية 
الوطنية،  الدولة  سيادة  حساب  على 
جانب  تزال يف  ال  التي  بعكس طرابلس 
يلعب  لتوازنات  تخضع  منها  كبير 
والميلشيات  وحلفاؤهم  اإلخوان  فيها 
يف  مهما  دورا  والجهوية  المتشددة 

إصدار القرارات والمواقف 
كما أن هناك قوى تتحرك يف الشارع 
القرارات  يف  التحكم  أدوات  وتمتلك 
ورقة  من  اإلستفادة  تحاول  تزال  ال   ،
على  للمساومة  السابق  النظام  سجناء 
ملفات ما بعد 2011 والتي تدين الميلشيات وعددا كبيرا من العناصر الراديكالية 
بإقتراف جرائم يف حق مدن وقرى وقبائل وأسر وأفراد، ويف  الجهوية  والتجمعات 
توافقات تطوي  القوى على  تلك  لذلك تبحث  الدولة ومقدراتها ومؤسساتها،  حق 
صفحة الماضي وما جاء من سبتمبر و فبراير معا ، اىل جانب ما ترغب فيه بعض 
التيارات السياسية المتطرفة أو المنبوذة من الشارع، من إستعمال ورقة السجناء 
يف مفاوضات تعتقد أنها ستصب أخيرا يف إطار تحالفات إنتخابية مع أنصار النظام 

السابق.
يواجه  يزال  ال  القذايف،  بنظام  اإلطاحة  من  أعوام  ثمانية  بعد  الليبي  المشهد  إن 
جملة من اإلخالالت يف التفاعل مع طبيعة المرحلة ، حيث أنه، ورغم أن هناك قناعة 
راسخة بضرورة طي صفحة الماضي ، إال أن اإلحساس بالريبة يف ما بين الفرقاء ، 
يعّطل المصالحة ، التي يقول الساعون إليها ، بأنها الحل الوحيد لكل أزمات البالد 
، ويف الوقت ذاته ، يعاين النسيج اإلجتماعي من تمزقات بسبب حالة اإلندفاع التي 
جرت إليها الميلشيات المدفوعة بمشاعر النصر  ال على نظام القذايف ، وإنما على 
أنصاره الذين يمثلون نسبة مهمة من الشعب الليبي ، ال يمكن تجاهلها أو تجاوزها 

أو الحديث عن أي حل سياسي أو عن بناء دولة قانون ومؤسسات بمنأى عنها 
 ، اإلجتماعي  النسيج  رتق  على  سيساعد   ، السجناء  إطالق  أن  فيه  الشك  ومما 
خصوصا وأنهم ، أي السجناء ، كانوا جزءا من سلطة الدولة ، وينطبق عليهم مفهوم 

العدالة اإلنتقالية التي تختلف عن العدالة التقليدية 
وخاصة   الوطنّية،  الُمصالحة  تحقيق  هو  االنتقالّية  للعدالة  األساسي  فالهدف 
قوية  دوافع  لديها  تتشكّل  أهلّية، حيث  ونزاعات  ُحروٍب  َعانت من  التي  الدول  يف 
قضائية  غير  هيئات  يف   البديل  ليكون   ، متبادل  عنف  عنه  سينتج  مّما  لالنتقام، 
محايدة وذات مصادقية  ُتجري تحقيقات تخّص االنتهاكات التي حدثت يف الماضي 
القريب، ثم ُتصدر تقارير وتوصيات بهدف إيجاد طرق ووسائل لمعالجة االنتهاكات 
من  التي  الُمقترحات  وتقديم  االنتهاكات،  ضحايا  وتعويض  للمصالحة،  والترويج 

شأنها الحّد من تكّررها يف المستقبل وَمنعها.

النواب  مجلس  أن  المراقبين،على  أغلب  يجمع 
المسلحة  والقوات  عنه،  المنبثقة  والحكومة 
بقيادة المشير خليفة حفتر، كانت أكثر حكمة 
 ، السابق  النظام  رموز  ملفات  مع  التعامل  في 

نظرا لوضوح الرؤية بالنسبة لها.
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