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  الملخص 

يهدف البحث الى تسليط الضوء على االنتهاكات التي كان يمارسها 

لمبادئ حقوق االنسان في ) ٢٠١١-١٩٦٩(الرئيس معمر القذافي في ليبيا 

ليبيا ، فعلى الرغم من اعالن القذافي ان الشعب هو مصدر جميع السلطات، 

وهو االمر  قيقة االمر ارتكب مخالفات واضحة لحقوق االنسان ،اال انه في ح

في العشرين من  هبقتلالذي ادى الى حدوث الثورة الشعبية  التي انتهت 

بمساعدة خارجية كان ابرز من مثلها حلف   ٢٠١١عام تشرين االول من 

  .ليتسلم الحكم المجلس الوطني االنتقالي -شمال االطلسي
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Abstract 

The research aims to shed light on the abuses practiced 
by President Muammar Gaddafi in Libya (1969-2011) with 
the principles of human rights in Libya, although Gaddafi 
declared that the people is the source of all authorities, but it 
is, in fact, committed clear violations of human rights, 
which led to a popular revolution which ended with death 
Gaddafi on the twentieth of October of 2011 ,with external 
assistance, most notably NATO to receive the Transitional 
National Council ruling. 
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  المقدمة 

اندالع الثورة في ليبيا ضد نظام حكم  ٢٠١١شباط السابع عشر من  شهد 

ثورات الربيع (( ـب فعرما في اطار  ، )١()٢٠١١-١٩٦٩(معمر القذافي 

التي اطاحت بحكم العديد من الرؤساء العرب ، نذكر منهم على سبيل  )٢())العربي

في الرابع عشر من كانون  زين العابدين بن عليالمثال الرئيس التونسي السابق 

الثاني من العام نفسه، اي قبيل الثورة الليبية، كما قامت الثورة في مصر ضد نظام 

وانتهت  ٢٠١١حكم محمد حسني مبارك في الخامس والعشرين من كانون الثاني 

. م في الحادي عشر من شباط في العام نفسه بإسقاطه، حيث اعلن تنحيه عن الحك

في العشرين   معمر القذافيوبقدر تعلق االمر بليبيا فقد انتهت الثورة الليبية بقتل 

ين االول من العام نفسه  بمساعدة خارجية كان ابرز من مثلها حلف شمال من تشر

  )٣(.ليتسلم الحكم المجلس الوطني االنتقالي -االطلسي

مما ال شك فيه ان تلك الثورات و االحتجاجات الشعبية  ومنها الثورة و

لم تنشأ من فراغ، إذ تضافرت عدة عوامل ، أدت في  -موضوع البحث –الليبية 

االنتهاكات المتعددة والفاضحة والمخالفة  لحقوق االنسان  ومنهاة الى نجاحها، النهاي

  .والحريات العامة  

معمر  السلطة السياسية وعلى رأسها في البداية وقبل التطرق الى انتهاكات

القذافي البد من اعطاء تعريف موجز لمفهوم حقوق االنسان ، يتفق اغلب الباحثين 

حقوق االنسان هي تلك الحقوق التي يتمتع بها االنسان في هذا المجال على ان 

المي لحقوق بوصفه انساناً، مستندين في ذلك الى المادة االولى من االعالن الع

يولد جميع الناس احراراً ومتساوين في الكرامة  :االنسان التي نصت على

مؤكدين على ان حقوق االنسان هي حقوق اخالقية رفيعة المستوى ، والحقوق

وليس من اي نظام وضعي ألن مصدرها هو الطبيعة  ،ستمد شرعيتها من ذاتهات

االخالقية وعلى هذا تعد انتهاكات حقوق االنسان حرماناً للشخص من انسانيته 
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فدون التمتع بتلك الحقوق يخضع االنسان لحالة من التغريب او االقصاء عن 

    )٤( .طبيعته البشرية

ام حكم معمر القذافي لحقوق االنسان وعلى الرغم من ان انتهاكات نظ 

 شملت جوانب متعددة ، اال ان ابرزها كان في الجانب السياسي ، وفي دراسة

يتضح انه لم يكن يوجد فيها  -في ليبيا –متفحصة للوضع الذي كان سائداً هناك 

تداول سلمي للسلطة بالمفهوم الديمقراطي، ونعني بذلك ان تكون هناك  آليات 

لمنصب السياسي من شخص الى آخر سواء كان شاغل المنصب رئيساً النتقال ا

وفي الحالة   )٥( .للجمهورية أو للوزراء في النظم الرئاسية والبرلمانية على الترتيب

الليبية اتضح ان القذافي احتكر السلطة  لنفسه مدة تجازوت االثنين واالربعين 

ن الشعب هو الذي يحكم ، في وقت  عاماً، و كان يدعي بانه لم يكن رئيساً للبالد وا

مارس فيه سلطة دكتاتورية، ولم يسمح باي انتقال سلمي للسلطة في بالده ، إذ لم 

  ) ٦( .يكن يوجد في ليبيا آلية واضحة تُبين كيفية تداول السلطة 

وفي اطار ذلك لم يكن هناك انتخابات دورية حرة ونزيهة وهو االمر الذي  

داول السلمي للسلطة، ألنها تفسح المجال للناخبين، الختيار يعد جوهرياً لتحقيق الت

رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء ومحاسبته عن طريق ممثليهم في المجالس 

الذي صاغ بنوده  )٨(في حين ان القذافي وبحسب الكتاب االخضر )٧( .المنتخبة، 

تمثيل " تخبة بنفسه، كان ال يعترف باالنتخابات ويرى في المجالس النيابية المن

المجلس النيابي . خادع للشعب، والنظم النيابية حل تلفيقي لمشكل الديمقراطي 

يقوم على اساس نيابة الشعب ، وهذا االساس ذاته غير ديمقراطي ؛ ألن 

ومجرد  وجود مجلس نيابي  ..الديمقراطية تعني سلطة الشعب السلطة نائبه عنه 

ية التقوم اال بوجود الشعب نفسه ال معناه غياب الشعب والديمقراطية الحقيق

عوب شاصبحت المجالس النيابية حاجزاً شرعياً بين ال..بوجود نواب عنه 

  )٩( ..."وممارسة السلطة
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يتضح من ذلك ان القذافي لم يعتمد الطرق الديمقراطية التي تضمن انتقال 

وحكم السلطة سلمياً كأجراء االنتخابات بشكل دوري وانما احتكر السلطة لنفسه 

البالد بشكل فردي متسلط وغيب المؤسسات التشريعية وهمش االنظمة القضائية 

، ١٧٨٩فأصبح حكمه اشبه بالحكم المطلق الذي كان سائدًأ عشية الثورة الفرنسية 

الذي  "دولة السلطة"فقد كان ذلك النظام يندرج تحت ما اسماه احد  الباحثين بـ

مؤسسات ودستور وقوانين وتشريعات تكون فيه كل اجهزة الحكم في البلد من 

تعمل في منظومة واحدة لتحقيق مصالح السلطة الحاكمة ويصبح الوطن وثروته 

ومواطنوه ملكاً لها، وفي ظل هكذا نظام تنعدم  كل مظاهر الديمقراطية ومشاركة 

القذافي كان منصباً على تامين  اي ان هم )١٠( .المواطنين في صنع وادارة مستقبلهم

ره بالمنصب السياسي الى اطول مدة ممكنة في وقت اصبح فيه المواطن استمرا

  .يشعر بالغربة في داخل وطنه بسبب حرمانه من ابسط حقوقه 

وضمن االطار نفسه كانت ليبيا تسير باتجاه التوريث ايضاً، في داللة 

واضحة على انتهاك لحقوق االنسان ، حيث بدأ معمر القذافي بتهيئة االوضاع التي 

، من خالل  تسميته رجالً  )١١(كنه من توريث الحكم لنجله سيف اإلسالم القذافيتم

باستكمال  "الحكم الجماهيري"ثانياً في الدولة، حيث أخذت الهيئات المكونة لـ

المنسق العام "مبايعته على رأس السلطتين التنفيذية والتشريعية في منصب 

لخطوة بمنحه دوراً سياسياً متزايداً طوال وتم التمهيد لهذه ا .)١٢("للقيادات الشعبية

  )١٣( .السنوات العشر األخيرة

أعلن  ١٩٩٦وفي خطاب ألقاه معمر ألقذافي في الثالثين من نيسان عام  

ينبغي أن تحل محل مجلس قيادة الثورة الذي اندثر منذ أواخر " القيادة الشعبية"أن 

ليس "عندما أكد أنه  ٢٠٠٠م السبعينات، وكان أكثر وضوحا في الثاني من اذار عا

هناك أعلى من القيادة الشعبية فهي ترسخ سلطة الشعب وهي المظلة فوق أمانة 

واألمن، مشيراً ) الحكومة(واللجنة الشعبية العامة ) البرلمان(مؤتمر الشعب العام 

في اشارة واضحة  ..."المنسق العام يصبح بمثابة رئيس دولة في يوم ما"إلى أن 

  )١٤( .شيح ابنه لخالفته في منصبهالى نيته تر
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وقد نفى سيف االسالم القذافي تلك المعلومات المتعلقة بالتوريث ، اذ صرح 

خالل لقاء مع شباب طرابلس وضواحيها نظمته  ٢٠١١في العاشر من اذار عام 

 ٢٠اختفيت عن الساحة السياسية منذ   " )١٥(المنظمة الوطنية للشباب الليبي

أخرج حتى اآلن، ولكن الظروف واألحداث هى التى  ولم ٢٠٠٨أغسطس عام 

وليس عندى نية فى الحكم أو السلطة وضد التوريث ..فرضت على الخروج، 

لكن واقع الحال كان يشير الى غير ذلك فقد كانت ليبيا بشكل . )١٦( ..."وحكم العائلة

مجتمع او اخر تسير باتجاه التوريث وهو االمر الذي كان يقلق العديد من فئات ال

الليبي حول ما ينتظرهم من مصير مجهول برئاسة وريث لنظام قمعي استبدادي 

يحتكر السلطة لنفسه ويحرم بقية قطاعات الشعب منها لذا كانت الثورة خير وسيلة 

  .مثل هكذا مصير  الستبعاد

وعالوة على ذلك مارس معمر القذافي، سلطة قمعية استبدادية منذ عام 

حيث كان القمع والتنكيل  حقوق االنسان الليبي،، مع غياب واضح ل١٩٦٩

أبشع صورها  يواالعتقاالت واإلعدامات وكبت الحريات وانتهاك حقوق اإلنسان ف

التي عرفها التاريخ الحديث، ولم يتجرأ احد على الحديث عن الدستور والحياة 

  .)١٧(الدستورية والعودة الى دولة القانون والدستور

الجهزة القمعية لنظام القذافي تمارس اشد انواع وعالوة على ذك كانت ا 

العقاب للمعارضين السياسين، ولم يقتصر االمر على هؤالء وانما طال العقاب 

عوائلهم واصدقائهم ، كما شمل العقاب اساتذة الجامعات وكل من رفع صوته 

وهكذا يتضح ان . للمطالبة بحقوق الشعب الليبي او المشاركة السياسية الفاعلة 

لضغط الذي مورس من السلطة الحاكمة على السواد االعظم من الشعب الليبي ا

  .)١٨(السيما الطبقة المثقفة قد نتج عنه االنفجار الذي أودى بنظام حكم معمر القذافي

هذا وقد كان موقف الرئيس القذافي من االحزاب السياسية احد انتهاكات 

ن الدستوري قد اجمعوا على فعلى الرغم من ان فقهاء القانوحقوق االنسان ، 

ضرورة االحزاب السياسية لسير النظام الديمقراطي ، اذ ان الديمقراطية تتطلب 
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تعدد االحزاب ، وبغير االحزاب السياسية وحرية تأسيسها وعدم اخضاع االنضمام 

اال ان القذافي كانت له  ) ١٩(.لسياسي مستحيالًااليها لقيود تعيقها يصبح التمثيل 

حرم الكتاب االخضر أي  تأسيس االحزاب السياسية ، فقد  خاصة ازاءوجهة نظر 

، إذ كان ينظر الى االحزاب على انها دكتاتورية عصرية وهي اداة من نشاط حزبي

ادوات الحكم الدكتاتورية الحديثة ، وعليه كان القذافي ضد انشاء االحزاب وضد 

الحزبي الذي ال يخدم الشعب التعددية الحزبية التي يرى رأى فيها ميداناً للصراع 

كان النظام القبلي والطائفي " وقد شبه ذلك الصراع بالصراع القبلي والطائفي وأذا 

مرفوضاً ومستهجناً سياسياً فيجب ان يرفض ويستهجن النظام الحزبي ايضاً 

فكالهما يشكل مسلكاً واحداً يؤدي الى نتيجة واحدة ، أن التأثير السلبي والمدمر 

بلي او الطائفي في المجتمع هو نفس التأثير السلبي والمدمر للصراع للصراع الق

   )٢٠( ."الحزبي في المجتمع 

  ،وتصنف ليبيا على انها من أبرز دول العالم التى تمنع إقامة أحزاب سياسية

االحزاب منعت " الهيئة التشريعية " للوثيقة الصادرة عن مؤتمر الشعب العام  فوفقاً

ويقف امام نهضة ) خائن وعميل(من يمارس الحياة الحزبية السياسية ويعد كل 

االمر الذي يشير الى ان القذافي لم يكن يسمح باالحزاب  )٢١(.وتطور البالد

المؤتمر الشعبي "السياسية التي تعد من ابرز مظاهر الحكم الديمقراطي وأكتفى بـ

. لمطلق في ليبياالذي هو في حقيقة االمر من ابرز ادوات تكريس حكمه ا )٢٢("العام

التي  ١٩٩٠في التاسع من اذار  )٢٣(ثيقة الشرعية الثوريةوويأت ضمن هذا المجال 

جاءت امعاناً في كبح الحريات واهدار حقوق االنسان واعطت للقذافي حصانة من 

  .)٢٤(اي مسآلة قانونية 

وضمن سياق انتهاكات القذافي لحقوق االنسان في ليبيا فقد اصدر منذ توليه 

) ٤٥(لطة في البالد المئات من القوانين التي تقيد الحريات ، ومنها القانون رقم الس

الذي حظر بموجبه التظاهرات واالعتصامات واالضرابات السلمية  ١٩٧٢لسنة 

كصورة من صور التعبير الجماعي من قبل القطاعات والفئات الشعبية والمهنية 

ة من اجل التأييد والمساندة ، والطالبية وسمح فقط بالتظاهرات المؤيدة للثور
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ومارست سلطاته البوليسية ابشع صنوف التعذيب والبطش بحق الذين قاموا 

  )٢٥(  بتظاهرات للتعبير عن رفضهم لنظام حكم القذافي

وتعد المحاكم الخاصة واحدة من االمور التي تمثل انتهاكاً لحقوق االنسان 

 ١٩٨٨لسنة ) ٥(ب القانون رقم الليبي ، إذ تعد محكمة الشعب التي انشئت بموج

) غير شرعية(اداة من ادوات القمع السياسي وهي محكمة تصنف بأنها استثنائية 

وال تتقيد بالمعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، ومنها ان دوائر هذه المحكمة تقوم 

على السلطة التنفيذية قبل صدورها  -بشأن القضايا المهمة -بعرض احكامها 

االمر الذي يخل باستقاللية وحيادية المحكمة ، وعالوة على ذلك لم رسمياً وهو 

يكن يوجد هناك ضمانات للمحامين لمزاولة واجبهم تجاه موكليهم وذلك بمنعهم من 

ممارسة حقهم في الدفاع عن موكليهم كما لم يكن من حقهم االطالع على ملفاتهم 

ا ظروف فقد كانت مسألة تهاكاً وخرقاً لحقوق موكليهم ، وفي ظل هكذنمما عد ا

  ) ٢٦( .تحقيق العدالة امراً صعب 

وعلى الرغم الغاء محكمة الشعب من المؤتمر الشعبي العام في الثاني عشر 

نتيجة ضغوط دولية بسبب الجور والظلم في احكامها  ٢٠٠٥من كانون الثاني 

عرفت  بمحكمة جديدة ٢٠٠٧وانتهاكها لحقوق االنسان ، اال انه تم استبدالها عام 

بمحكمة أمن الدولة كنوع من انواع ألدوات النظام القمعية ،  تلخصت مهمتها 

بالنظر في القضايا التي كانت محكمة الشعب تنظر بها مثل قضايا تجريم الحزبية 

وحماية الثروة وترويج افكار ونظريات ضد نظام الدولة لتكون هذه المحكمة 

 )٢٧(نفسه بأصداره قوانين لحمايته باختصار أداة من أدوات النظام للدفاع عن 

  .وهكذا تكون هذه المحكمة انتهاكاً لحقوق االنسان في ليبيا

ويعد ملف السجون والسجناء السياسيين من اهم الملفات التي تبين حجم 

انتهاكات القذافي لحقوق االنسان بحق مواطنيه ، وعلى الرغم من توقيع ليبيا على 

عالن العالمي لحقوق االنسان ، اال انها تعد من اكثر معظم االتفاقيات المتعلقة باال

الدول انتهاكاً لحقوق االنسان السيما مع السجناء السياسيين ، وقد انتشر في ليبيا 
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نذكر منها على سبيل الحصر ال الجمع  ،عدد من السجون التي ضمت سجناء رأي

جون شتى سجن أبو سليم وسجن عين زارة طرابلس ، ومورست في اروقة تلك الس

صنوف التعذيب ابرزها انتزاع االعترافات باستخدام الصدمات الكهربائية ، او 

االغتصاب والتهديد باغتصاب زوجات المعتقلين وبناتهم ألجبارهم على االعتراف 

بأشياء لم يرتكبوها ولعل حادثة القتل الجماعي في سجن ابو سليم المشار اليه انفاً 

  . )٢٨(االنسان من قبل سلطات القذافي  ابرز دليل على انتهاكات حقوق

تعد مذبحة سجن ابو سليم التي حدثت في التاسع والعشرين من شهر و

واحدة من الجرئم التي يمكن التدليل من خاللها على انتهاكات نظام  ١٩٩٦حزيران 

حكم القذافي بحق ابناء الشعب الليبي حيث  قام المسؤولين بعملية اعدام جماعي لـ 

جون سياسي  تقريباً ، وكل ذنبهم انهم اعترضوا على سوء االوضاع مس) ٨٠٠( 

وسجلت منظمات حقوق . )٢٩(في السجن المذكور وسوء المعاملة الصحية والمعاشية

حالة موثقة قامت خاللها السلطات الليبية ) ٣٠٠(االنسان الليبية والدولية اكثر من 

مهم الجثث او ابالغهم بسبب بابالغ ذوي الضحايا بنبأ وفاة ابنائهم دون ان تسل

الوفاة ولم تسلمهم الدولة شهادة  للوفاة ، وفي بعض الحالت كانت السلطات الليبية 

  )٣٠(.حاكمة طوال اكثر من عقد من الزمنتعتقل السجناء بدون تهمة او م

سلم  الصحافة الليبية من وفي سياق انتهاكات القذافي لحقوق االنسان لم ت

ان  ١٩٦٩الكبت والتضييق ، فعلى الرغم اعالن القذافي في بداية تسنمه الحكم عام 

من حق كل شخص التعبير عن رأيه بحرية بمختلف الوسائل ، وعدم جواز فرض 

الرقابة على الصحف قبل نشرها ، اال ان تلك التصريحات ذهبت ادراج الرياح 

لمشهد االعالمي دوامة التشريعات الشفوية التي الغت كافة بمرور الزمن ، اذ دخل ا

" الصحف والمجالت واوكل امر اصدار الصحف في ليبيا الى مؤسسة حكومية هي 

) رئاسة الوزراء( بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة " المؤسسة العامة للصحافة 

وحيدة المختصة والتي جاء في قرار تكليفها انها الجهة ال ١٩٩٣لسنة  ١٧رقم 

 .)٣١(القتصادية والثقافية واالجتماعيةاصدار وتملك الصحف والمجالت السياسية واب

ولم يبق في المدة التي سبقت اندالع الثورة الليبية سوى اربع صحف رئيسة ثالثة 
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تابعة للمؤسسة العامة للصحافة ، ) الجماهيرية والشمس والفجر الجديد( منها 

الجهة الوحيدة التي " حركة اللجان الثورية"تتبع حزب ) الزحف االخضر( وواحدة 

من حقها ان تصدر الصحف ، وقد تلخصت مهمة تلك الصحف في الترويج ألفكار 

 ، وتمجيد العقيد القذافي الذي توجيه االنتقاد ١٩٦٩الكتاب االخضر والدعاية لثورة 

ؤى تخالف ر، كما اليمكن نشر اي افكار او له وألفكاره بأي حال من االحوال

، ومن ثم كانت الصحافة تعاني من هيمنة النظام توجهات الثورة ومبادئها

   .)٣٢(السياسي

ولم يقتصر التضييق والحظر على الصحافة، اذ شمل مواقع االنترنيت التي 

فرضت عليها السطات الليبية رقابة صارمة ، كما لجأت تلك السلطات في احيان 

د مقاهي االنترنيت بتهمة زيارة مواقع مشبوهة في كثيرة الى اعتقال العديد من روا

داللة واضحة على انتهاك الحرية العامة، كما فرضت الرقابة على المنشورات بكل 

انواعها وكذلك الحال مع القنوات التلفزيونية، اذ لم يكن يوجد في ليبيا قنوات 

ضح ان وهكذا يت )٣٣( .خاصة مملوكة لالفراد بل كانت جميعها مملوكة للدولة

القذافي وسلطاته البوليسية قد مارست سياسة التضييق والبطش بحق المواطنين 

الليبيين الذي أخذوا يتحينون الفرصة المناسبة للثورة ضد نظام ابسط ما يقال عنه 

  .انه فردي متسلط اليؤمن باالليات الديمقراطية
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  الخاتمة

دت ليبيا  خالل حكم شهوبعد هذا االستعراض الموجز يمكن القول،  لقد 

الى حدوث االحتجاجات  معمر القذافي انتهاكات متعددة لحقوق االنسان مما ادى

وهي لم تكن   "الربيع العربي"الشعبية التي اصطلح على تسميتها مجازاً ثورات 

هو غياب مفهوم التداول السلمي للسلطة مع  االنتهاكات ، ولعل من ابرز تلك كذلك

فضالً عن بدأ التوريث عن طريق تهيئة السبل الالزمة له، السير قدماً باتجاه م

حظر النشاط الحزبي ، و باإلضافة الى ذلك فقد كانت فلسفة الكتاب االخضر الذي 

وقد تطلب ذلك  الحرة والمجالس النيابية ، نتخابات اال صاغ بنوده القذافي تحرم 

ه وفرض الرقابة ممارسة المزيد من الضغط واالقصاء و التهميش وتكميم االفوا

الى خروج ابناء النتهاكات الصارمة على كافة فئات الشعب ، لقد ادت كل تلك ا

  .لقضاء على نظام القذافيللمطالبة بتحقيق االصالحات وا الشعب الليبي
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  الهوامش

ولد في السابع  عسكري ليبي ، رئيس مجلس قيادة الثورة ،وسياسي : معمر القذافي )١(

ثم من الكلية ) ١٩٦٣(تخرج من جامعة بنغازي في التاريخ  ،١٩٧٧عام  من حزيران

الفاتح  زعيم انقالب. كما سافر إلى بريطانيا في دورات عسكرية . ١٩٦٥الحربية سنة 

اصبح رئيس مجلس قيادة الثورة الليبية  .التي قضت على الملكية في ليبيا ١٩٦٩من أيلول

ار يعرف باألخ القائد للجماهيرية العربية ، بعدها ص١٩٧٧- ١٩٦٩في المدة بين عامي 

، اصدر ما يعرف بالكتاب ٢٠١١-١٩٧٧الليبية االشتراكية طيلة المدة بين عامي 

االخضر الذي كان بمثابة دستور لليبيا ، تم اسقاطه عن طريق الثوار الليبيين ومنظمة 

كيالي عبد الوهاب ال: للمزيد من التفصيالت ينظر .٢٠١١حلف شمال االطلسي سنة 

، بيروت، ،،المؤسسة العربي للدراسات والنشر ١ط وكامل زهيري ،الموسوعة السياسية ،

  :منشورة على الموقع ، ويكيبيديا الموسوعة الحرة ؛ ٥٠٩، ص١٩٧٤

                                               www.ar.wikipedia.org/wiki 

بي الذي شهده العالم العربي في عام وهو المصطلح الذي اطلق على الحراك الشع) ٢(

، واستخدم مصطلح ربيع ألول مرة للتعبير عن المرحلة التي عاشتها جمهورية  ٢٠١١

تشيكوسلوفاكيا عندما حاول الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي ان ينتهج نهجاً اصالحياً 

بوصول  ١٩٦٨واقرب الى الليبرالية، وتبدا تلك المرحلة من الخامس من كانون الثاني 

االصالحي الكسندر دوبتشيك للسلطة وانتهت في الحادي والعشرين من اب في العام نفسه 

للمزيد من . باجتياح عسكري للبالد قام به حلف وارسو بقيادة االتحاد السوفيتي 

  : التفصيالت ينظر

Jaromlr navrAtil, The prague spring 1968:A national security Archive 

Documents Reader, central European University press,1998.   

  ويكيبيديا الموسوعة الحرة، الثورات العربية،  )٣(

www.ar.wikipedia.org/wiki 
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يناير وحقوق االنسان في مصر رحلة االالم واالمال ، من  ٢٥فرغلي هارون ، ثورة  )٤(

الول، مصر ، ينويو، منشورات المدرسة النقدية في علم االجتماع المصري، العدد ا

  . ٣، ص٢٠١٢

فتحي سيد فرج، الحكومات العسكرية في العالم العربي، الحوار المتمدن، العدد  )٥(

  :، منشور على الموقع٢٣/٤/٢٠٠٩، ٢٦٢٥

www.ahewar.org/debat 

، ٢٠١٠، ) فبراير(شباط  ١، ليبيا البدوقراطية بين التوريث واإلصالح،يد خشانةرش )٦(

  :منشور على الموقع

www.metransparent.com 

  .فرج ، المصدر نفسه )٧(

معمر  وهو كتاب فلسفي كان بمثابة دستور لليبيا ابان حكم الرئيس: الكتاب االخضر) ٨(

وفيه يعرض افكاره حول انظمة الحكم وتعليقاته حول  ١٩٧٥القذافي ، الفه االخير عام 

التجارب االنسانية كاالشتراكية والحرية والديمقراطية ، وتألف الكتاب من ثالثة فصول ، 

تناول الفصل االول الركن السياسي وبحث فيه مشاكل السياسة والسلطة، اما الفصل الثاني 

لركن االقتصادي ، وفي الفصل الثالث الذي اسماه الركن االجتماعي ففيه فقد خصص ل

للمزيد من التفصيالت .طروحات عن االسرة واالم والطفل والمرأة والثقافة والفنون 

  :ينظر

http:??ar.wikipedia.org/wiki 

  ٣ت،ص.معمر القذافي، الكتاب االخضر، ليبيا،د )٩(

، )متابعة(، محمد نجيب٢٠٠٧يناير  ٢٥-٢٤ة ندوة دولة السلطة وسلطة الدول )١٠(

  :الدوحة ،قطر، منشور على الموقع 

    www.qatar .conferences. org/Arab 
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نجل الرئيس معمر القذافي ولد في الخامس من حزيران عام : سيف االسالم القذافي) ١١(

ية في مدينة طرابلس اكمل دراسته وحصل على بكالوريوس في الهندسة المعمار ١٩٧٢

، اال انه لم يحصل على ٢٠٠٠، وحصل على الماجستير من النمسا  سنة ١٩٩٤سنة 

الدكتوراه  وسط اتهامات بالغش، شغل منصب المنسق العام للقيادات الشعبية ، اختفى بعد 

  :للتفصيل ينظر. وتم القاء القبض عليه بعد مدة وجيزة ٢٠١١سقوط حكم والده سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki 

 أعلى تعد التي ليبيا، في العامة الشعبية اللجنة أعلنت: المنسق العام للقيادات الشعبية) ١٢(

 ذلك جاء. لها العام المنسق لمنصب القذافي اإلسالم لسيف ترشيحها ليبيا، في تنفيذية سلطة

 وصفه ما معالجة من ليتمكن رسميا منصبا نجله بتولي القذافي معمر مطالبة خلفية على

 عقدتها اجتماعات اثر للدولة رئيس منصب ويعادل.الدولة أجهزة في تفشى الذي سادبالف

 الوصول من  تمكنه صيغة إلى للوصول ليبيا أنحاء جميع في االجتماعية الشعبية القيادات

 الذين والمناطق القبائل الدولة وتتكون القيادات الشعبية من وجهاء مؤسسات رأس إلى

 ، وبرر القذافي انشاء ذلك المنصب بـ ليبيا في تنفيذية سلطة أعلى أصحاب نظريا يعدون

 اإلمساك في االجتماعية القيادات وتخاذل الدولة أجهزة في تفشى الذي الفساد من استيائه"

منصب منسق  :سليم نصر الرقعي: لالطالع ينظر ."بواجبها القيام وعدم المبادرة بزمام

منشور على . ٢٧/١٠/٢٠٠٩ا المستقبل،،ليبي؟!القيادات الشعبية منصب غير رسمي 

  :الموقع 

http://archive.libya-al-

mostakbal.org/Articles1009/saleem_arragi_271009.html  

، ٢٠١٠، ) فبراير(شباط  ١، ليبيا البدوقراطية بين التوريث واإلصالح،رشيد خشانة) ١٣(

  :منشور على الموقع

 www.metransparent.com     

  .المصدر نفسه) ١٤(
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وكان  ٢٠٠٨منظمة شبابية تأسست في ليبيا عام : المنظمة الوطنية للشباب الليبي) ١٥(

الهدف المعلن من تأسيسها هو تقديم الدعم للشباب الليبي بكل ما يتعلق بحياته، اال انها 

. ا تحولت الى واحدة من اهم ادوات الرئيس معمر القذافي للسيطرة على السلطة في ليبي

  : ينظر

   http://www.libya-al-mostakbal.org             

  :حول تصريح سيف االسالم القذافي ، ينظر)١٦(

http://arabic.news.cn/arabic 

: يبياالديكتاتور المعمر ل: حول انتهاكات نظام معمر القذافي لحقوق االنيسان ينظر)١٧(

عام تحت سيطرة العقيد، تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق االنسان، منشور على  ٤٠

  :الموقع

 www.anhri.net/reports/libya/ 

، ٢٨٦٣ليلى احمد الهوني، القذافي وسياسة العقاب الجماعي، الحوار المتمدن، العدد) ١٨(

  :الموقع منشورة على) الترقيم من الباحث(٢، ص ٢٠/١٢/٢٠٠٩بتاريخ 

 www.ahewar.org/DEBAT/show.art.asp 

، مطبعة دار السالم ، ١شمران حمادي، االحزاب السياسية والنظم الحزبية ، ط )١٩(

  ٢٦-٢٥، ص) ١٩٧٢بغداد، (

  ١٩القذافي، المصدر السابق، ص)٢٠(

عام تحت سيطرة العقيد، تقرير الشبكة العربية  ٤٠: الديكتاتور المعمر ليبيا )٢١(

  :ات حقوق االنسان، منشور على الموقعلمعلوم

 www.anhri.net/reports/libya/ 
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واللجان الشعبية واالتحادات والنقابات والروابط  للمؤتمرات الشعبيةالملتقى العام  )٢٢(

بالرغم من أنه  .البرلمانوهو يماثل  .1976تأسس مؤتمر الشعب العام سنة  و المهنية

نظريا و ة االساسيةالمؤتمرات الشعبيليس برلمانا فهو ال يضم ممثلين عن الشعب بل أمناء 

الذين تم اختيارهم بالتصعيد الشعبي  أولئكيتم اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام من بين 

المباشر وتختص هذه األمانة بمتابعة تنفيذ القوانين التي تصدرها المؤتمرات الشعبية 

ة األساسية، ومتابعة أعمال اللجان الشعبية ودعوة مؤتمر الشعب العام لالنعقاد، دعو

والروابط المهنية وغيرها لالنعقاد، ، وإصدار القرارات المتعلقة باستحداث  االتحادات

كذلك تختص امانة مؤتمر الشعب العام بمراجعة وتفسير القوانين  مؤتمرات شعبية أساسية

منح اإلذن وكما تختص هذه األمانة بمراجعة المعاهدات واالتفاقات، . واللوائح والقرارات

الذين اختيروا من قبل مؤتمر الشعب العام وأمناء واعضاء المؤتمرات  أولئكبمساءلة 

تختص األمانة بمنح وسحب وإسقاط الجنسية الليبية والتصديق  للشعبيات كذلكالشعبية 

السياسي إلى جانب منح اإلذن بحمل األوسمة التي تمنح من قبل الهيئات  ءاللجوعلى منح 

 :                          ينظر. يةوالمنظمات األجنبية لمواطني الجماهير

https://ar.wikipedia.org/wiki 

وثيقة الشرعية "تدعى " وثيقة" ١٩٩٠اذار عام /٩الرئيس معمر القذافي في  صدرأ) ٢٣(

 ه،صالحيات واسعة ومطلقة وتلزم الشعب الليبي بضرورة إتباع توجيهات هتخول" الثورية

ٍ بالكامل من تحمل أية نوع من المسؤولية القانونية  كما أنها تجعل من العقيد القذافي معف

مسؤول أمام  - "الوثيقة"حسب نص هذه  -ألن قائد الثورة . أو الدستورية أمام أية جهة

" وثيقة الشرعية الثورية "فقط أما مصدر هذه المشروعية الثورية فنص " ضميره الثوري"

 . يقول أنها نابعة من الثورة ذاتها 

 الحوار    الرقعي، نصر سليم    ؟!! العالم في الوحيدة الديموقراطية لةالدو هي ليبيا

   ٢/  ٣/  ٢٠١٠ - ٢٩٣٢: العدد-المتمدن

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=205990 

  .، المصدر السابقعام تحت سيطرة العقيد ٤٠: الديكتاتور المعمر ليبيا) ٢٤(

  .المصدر نفسه)٢٥(



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  

     انتهاكات حقوق اإلنسان في ليبيا

٣٨٠ 

لعربية لمعلومات حقوق االنسان ، السجناء السياسيين والمفقودين داخل الشبكة ا )٢٦(

  :منشورة على الموقع االلكتروني. السجون الليبية 

www.anhri.net/libya/lw 

  .عام تحت سيطرة العقيد، المصدر السابق ٤٠: الديكتاتور المعمر ليبيا)٢٧(

لسياسيين والمفقودين داخل الشبكة العربية لمعلومات حقوق االنسان ، السجناء ا)٢٨(

  السجون الليبية ، المصدر السابق

  .عام تحت سيطرة العقيد، المصدر السابق ٤٠: الديكتاتور المعمر ليبيا)٢٩(

الشبكة العربية لمعلومات حقوق االنسان ، السجناء السياسيين والمفقودين داخل  )٣٠(

  .المصدر السابق. السجون الليبية 

، منشورة على الموقع ناوين من المشهد االعالمي الليبي، ععيسى عبد القيوم ) ٣١(

  :٢٠٠٨تموز  ٢٠كتروني ليبيا وطننا في لاال

www.libya-watanona.com 

  .عام تحت سيطرة العقيد، المصدر السابق ٤٠: الديكتاتور المعمر ليبيا)٣٢(

  .المصدر نفسه) ٣٣(

  

 

 

 


