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 ".معهم نتعاون لم إذا أصابعه سيبترون بأنهم الهاتف على ابني أخبرني"
 

 اإلنسانية اإلغاثة مجال يف عامل وهو الشاليل، املنصف محمد والد عيل، محمد املنصف

لقد أصبحت عمليات اختطاف 
املدنيني عىل أيدي الجماعات 

لليبيا ما بعد املسلحة سمة يومية 
  .القذايف

فقد ازدادت هذه العمليات بشكل هائل مع 
تصاعد النزاعات املسلحة منذ أواسط عام 

ويعرف معظم الليبيني صديقاً أو زميالً . 2014
ً من أفراد العائلة وقع ضحية ملثل  أو فردا

ويعيش آخرون . عمليات االختطاف هذه
عديدون يف ظل الخوف من التعرض لالختطاف 

  .والتعذيب

ً ملعلومات جمعية الهالل األحمر الليبي،  ووفقا
 378فإن مصائر وأماكن وجود ما ال يقل عن 

ً ممن اختفوا منذ عام  كانت يف  2014شخصا
وُقدم . ال تزال مجهولة 2015نيسان /أبريل
ً إىل الهالل األحمر الليبي منذ  626نحو  بالغا
، حيث ُقدمت األغلبية العظمى من 2014عام 
يف بنغازي عقب اندالع  (508)البالغات  هذه

وذكر الهالل األحمر . النزاعات املسلحة الحالية
الليبي أنه يف العديد من الحاالت أُطلق رساح 
مدنيني مختطفني من خالل عمليات تبادل 
. السجناء، يف إشارة إىل عمليات احتجاز الرهائن

بيد أن منظمة العفو الدولية تعتقد أنه لم يتم 
  .غ عن العدد الحقيقي لعمليات االختطافاإلبال 

إن جماعات وقوات مسلحة عديدة يف شتى 
أنحاء ليبيا، ومنها تلك التابعة للحكومات 

وقوات " فجر ليبيا"املتنافسة، من قبيل قوات 
، باإلضافة إىل الجماعات التي "عملية الكرامة"

لها أجنداتها الخاصة، هي املسؤولة عن عمليات 
عىل أساس مناطقهم وآرائهم  اختطاف املدنيني

رة ويف بعض . وانتماءاتهم السياسية املتصوَّ

ذ بهدف  الحاالت يبدو أن عمليات االختطاف تُنفَّ
الحصول عىل فدية أو تأمني تبادل السجناء، 
األمر الذي يعترب نوعاً من احتجاز الرهائن، وهو 

وعادة ما يتم اختطاف املدنيني، . جريمة حرب
منازلهم وأماكن عملهم وبينهم أطفال، من 

. ومحطات الغاز ونقاط التفتيش ويف الشوارع
ومن بني املختطفني صحفيون ونشطاء وقضاة 
ممن يُستهدفون بسبب أنشطتهم، ومسؤولون 
عموميون وموظفون مدنيون وعاملون يف مجال 
اإلغاثة ومواطنون أجانب يُختطفون بسبب 

  .دينهم أو عنرصهم أو جنسيتهم

ن الناجني ممن كانت قد وتحدَّث العديد م
ُقطعت اتصاالتهم بعائالتهم وبالعالم الخارجي 
وأُطلق رساحهم، عن تعرُّضهم للرضب املتكرر 
باألسالك والعيص وللتهديدات بالقتل وعصب 
عيونهم لعدة أيام واإلساءات اللفظية من قبل 
. آرسيهم أثناء احتجازهم يف أوضاع مرتدية

جل أو وعانى بعضهم من إصابات طويلة األ 
مستديمة ومن اآلثار النفسية نتيجة تعرضهم 
ملختلف أساليب التعذيب، من قبيل الصعق 
الكهربائي وإرغامهم عىل اتخاذ أوضاع جسدية 

وقد لقي عدد من املدنيني املختطفني . قاسية
حتفهم تحت وطأة التعذيب، أو ُقتلوا يف الحجز 
بدون محاكمة، أو أُلقيت جثثهم عىل قارعة 

ولم تكن . نُقلت إىل املستشفيات الطرق أو
ً عن أماكن وجود  عائالت الضحايا تعلم شيئا
أحبائها، وعادًة ما كانت تعلم بمثل عمليات 

  .القتل تلك من مواقع التواصل االجتماعي

وكان من بني املختطفني موظفون قنصليون 
ففي أحد الحاالت  اختُطف ما ال . وعمال أجانب

ً من املواطن 49يقل عن  ني األجانب، شخصا
بينهم مرصيون وإثيوبيون أقباط وإريرتيون، 

آذار /وُقتلوا بدون محاكمة يف الفرتة بني مارس
عىل أيدي ما يسمى  2015حزيران /ويونيو

، وهي جماعة "الدولة االسالمية"بتنظيم 
مسلحة تهدف إىل فرض تفسريها الخاص 

وال يزال ما ال يقل . للرشيعة اإلسالمية يف ليبيا
مواطنني مرصيني، معظمهم من  عن سبعة

األقباط، يف عداد املفقودين عقب اختطافهم 
  .بالقرب من رست ومرصاتة

جمال متى  -وال يزال مصري األشقاء الثالثة 
حكيم ورائف متى حكيم وروماني متى حكيم، 
وابن عمهم عادل صديق حكيم، مجهوالً منذ 

 25اختطافهم عند نقطة تفتيش يف رست يف 
وقال أحد أقربائهم . 2014آب /أغسطس

ملنظمة العفو الدولية إن أولئك الرجال كانوا يف 
طريق العودة إىل مرص عندما أوقفت سيارتهم 
مجموعة من الرجال املسلحني واملقنّعني عند 

وبعد التدقيق يف جوازات . نقطة تفتيش
سفرهم، أُرغم األقباط األربعة عىل الخروج من 

  .لالسيارة واقتيدوا إىل مكان مجهو 

تم اعتقال عرشات  2015أيار /ويف مايو
املواطنني التونسيني يف طرابلس قبل إطالق 
رساحهم فيما بعد، يف ما بدا أنه رد انتقامي عىل 

من قبل السلطات " فجر ليبيا"اعتقال أحد قادة 
 12وبعد مرور بضعة أسابيع، ويف . التونسية
 10حزيران تحديداً، تم اختطاف /يونيو

تونسيني، ثم إطالق رساحهم  موظفني قنصليني
بعد أسبوع، وسط تقديرات بأن اختطافهم كان 
يهدف إىل تأمني إطالق رساح ذلك القائد يف 

الذي أطلق رساحه فعالً  –" فجر ليبيا"تنظيم 
يف وقت الحق، وال يزال مصري ومكان وجود 
اثنني من الصحفيني التونسيني سفيان رشابي 

أيلول /ونذير قطاري مجهولنْي منذ سبتمرب
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لقد مرَّ اثنا عرش شهراً وعرشة "
. من دون أن نسمع أخبارهمأيام 

 ".إننا ال نعلم شيئاً عنهم

 اختُطفوا الذین األربعة المصریین األقباط عائلة
 .لیبیا في

 

أفراد عائالت األقباط املرصيني : إىل اليسار: صورة
األربعة املختطفني يف ليبيا يحملون صور 

أقربائهم أمام مكتب األمم املتحدة يف القاهرة 
كانون الثاني /رساحهم، ينايرللمطالبة بإطالق 

2015 

وقد ازدادت بواعث القلق عىل حياتهما . 2014
بعد ترصيح الحكومة الليبية املعرتف بها دولياً 

، بأنها حصلت عىل 2015نيسان /أبريل 29يف 
اعرتافات من مقاتلني أرسى تشري إىل مقتل 
سفيان رشابي ونذير قطاري وخمسة آخرين 
من أفراد طاقم تلفزيون برقة الليبي، وبينهم 

  .مواطنني ليبيني ومواطن مرصي واحدأربعة 

كما استهدفت عمليات االختطاف أفراد مجتمع 
روا يف عام  ، بسبب 2011التاورغي ، الذين ُهجِّ

وال تزال مصائر . انتمائهم السيايس وأصلهم
، ممن تاورغاءرجالً من  21وأماكن وجود 

 2014كانون األول /اختُطفوا يف مطلع ديسمرب
أثناء فرارهم من أعمال العنف يف بنغازي، 

  .مجهولة حتى اليوم

وعىل الرغم من بعض حاالت إطالق رساح 
أشخاص عن طريق التفاوض يف إطار مبادرات 
وقف إطالق النار واملصالحة، فإن آالف 
األشخاص مازالوا محتجزين بصورة غري 

  .قانونية

  خلفية

 2011عقب االنتفاضة الليبية التي اندلعت يف عام 
جت بسقوط حكم العقيد معمر القذايف،  وتُوِّ

إذ . تدهورت األوضاع األمنية يف البالد بشكل كبري
أن معارك الشوارع وعمليات االغتيال واالختطاف 
والتعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة 

 2014ومنذ أواسط عام . هرة شائعةأصبحت ظا
ظلت ليبيا غارقة يف العديد من النزاعات املسلحة 

. ألسباب سياسية وأيديولوجية وقبلية ودينية
واليوم تتصارع حكومتان وبرملانان عىل الرشعية 
والسلطة من خالل ائتالفات ملليشيات وقوات 
مسلحة، ولكن بدون أن يتمكن أي منهما من 

وقد سمح . الفعالة عىل األرضالسيطرة التامة و 
فراغ السلطة وانهيار نظام العدالة للجماعات 
املسلحة، كتنظيم الدولية اإلسالمية، بالتمدد 

  .والسيطرة عىل بعض املناطق يف البالد

ً يف  ويقع مقر الحكومة املؤقتة املعرتف بها دوليا
طربق والبيضاء يف الرشق، بينما يقع مقر حكومة 

علنة من طرف واحد يف طرابلس اإلنقاذ الوطني امل
وتدعم جماعات مسلحة كل حكومة . بغرب ليبيا

الجناح " فجر ليبيا"منهما، حيث يمثل تنظيم 
العسكري لحكومة اإلنقاذ الوطني، بينما تمثل 

الجناح العسكري " عملية الكرامة"قوات 
أنظر املربع أدناه لالطالع (للحكومة الليبية املؤقتة 

مرور الزمن بدأت الكتل  ومع). عىل التفاصيل
العسكرية باالنقسام، األمر الذي أدى إىل تعاظم 

  .الفوىض الحالية

وقد مارست أفراد قوات منتمني اىل الجماعتني 
تعذيب " عملية الكرامة"و" فجر ليبيا"املسلحتني 

وإساءة معاملة املقاتلني األرسى واملدنيني 
املختطفني، واستخدمت أساليب الصعق 
الكهربائي، وإرغام املعتقلني عىل اتخاذ أوضاع 
جسدية قاسية، والحرمان من الطعام واملاء 

  . سال الكافيةومرافق االغت

ويف خضم حالة انعدام القانون املنفلتة من عقالها 
والفوىض وانتشار األسلحة، فإن األشخاص 

كما نفذ . العاديني أخذوا يطبقون القانون بأيديهم

مؤيدو كل طرف من أطراف النزاع عمليات 
انتقامية، من قبيل االختطاف والقتل غري القانوني 

عتداء عىل ممتلكات املدنيني، وغالباً ما كان ذلك واال 
يحدث إثر أعمال التحريض واإلثارة التي يمارسها 

  .أفراد ينتمون إىل األطراف املتحاربة

لقد تم إسكات أصوات شخصيات بارزة، من بينها 
مدافعون عن حقوق اإلنسان وصحفيون ونشطاء 
يف منظمات املجتمع املدني، عن طريق التهديدات 

العتداءات وعمليات االختطاف عىل أيدي وا
وأُرغم . املليشيات وغريها من الجماعات املسلحة

العديد من هؤالء، الذين نزلوا إىل الشوارع ذات 
يوم أمالً يف تحقيق مستقبل أفضل، عىل العيش يف 

  .املنفى

تموز /يوليو 11لقد بعث توقيع اتفاق برملاني يف 
حوار من قبل معظم املشاركني يف ال 2015

السيايس الذي تقوده بعثة األمم املتحدة  للدعم يف 
ليبيا بصيص أمل لدى الليبيني العاديني يف 

ويهدف اتفاق . إمكانية انتهاء حالة الفوىض هذه
الصخريات إىل وضع حد للعنف وتشكيل حكومة 

  .وفاق وطني، تُنهي انقسام املؤسسات الليبية

مر إن استبعاد العب سيايس رئييس، وهو املؤت
الوطني العام، أي الربملان الليبي السابق، من 
املشاركة يف توقيع االتفاق من شأنه أن يضع 

بيد أن االتفاق يحتوي عىل . فعاليته يف دائرة الشك
تدابري مهمة لبناء الثقة، تقتيض من جميع 
األطراف جمع املعلومات عن املختطفني 
واملفقودين وكشف النقاب عنها، وإطالق رساح 

  .األشخاص املعتقلني بدون أسس قانونيةجميع 
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تعرضت له فجوة تظهر التدمري الذي : أعاله

املباني يف بنغازي من جراء القتال املستمر، 
 2015نيسان /إبريل

  اإلفالت من العقاب

إن انهيار السلطة املركزية وغياب نظام العدالة 
الجنائية الفعال، باإلضافة إىل قوات الجيش 

، يعني أن 2011والرشطة العاملة منذ عام 
مرتكبي جرائم االختطاف واملسؤولني عن احتجاز 

  .للمساءلةالرهائن وارتكاب أفعال التعذيب ال 

ظلت االنتهاكات الخطرية  2014ومنذ أواسط عام 
لحقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساني 
الدويل، التي تصل يف بعض الحاالت إىل حد جرائم 

لك االنتهاكات وتشمل ت. الحرب، تمرُّ بال عقاب
عمليات االغتيال وقتل املدنيني واملقاتلني األرسى 
بال محاكمة، والقصف العشوائي والهجمات 

  .املبارشة ضد املدنيني وممتلكاتهم

وما لم يتم كرس دورة اإلفالت من العقاب، فإن 
مرتكبي عمليات االختطاف هذه وغريها من 
انتهاكات حقوق اإلنسان لن يكون لديهم أي حافز 

  .لوقف أفعالهم

وتجدد منظمة العفو الدولية دعوة املجتمع الدويل 
  إىل زيادة دعمه للمحكمة الجنائية الدولية 

  

والتحقيق يف جرائم الحرب والجرائم ضد 
  .اإلنسانية التي ارتُكبت يف ليبيا

وعىل الرغم من خطورة االنتهاكات املوثَّقة 
واستمرار الوالية القضائية عىل ليبيا، فقد فشل 

ملدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يف إجراء ا
تحقيقات تشمل الجرائم املرتكبة ضد القانون 
الدويل عىل أيدي الجماعات املسلحة واملليشيات 

، متذرعاً 2011وإفالتها التام من العقاب منذ عام 
  .بنقص املوارد وحالة عدم االستقرار
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 أي نسمع ولم األرض، وجه عن اختفى وكأنه بدا اختطافه، يوم منذ"
 ."عنه خرب

  بانون املعز عبد شقيق بانون، رساج

ذهبنا إىل املستشفى يف بعض "
األحيان للتعرف عىل الجثث، لربما 
أن يكون نارص قد انتهى به املطاف

 ".هناك
 

 الدكتورة نرسين، أخت نارص الجرويش

  المدنيون المختطفون

  عبد املعز بانون

  1976: تاريخ امليالد

ما ال : عدد األيام التي انقضت منذ اختطافه
ً  376يقل عن    يوما

. 2014تموز /يوليو 24قبيل صالة فجر يوم 
ن عبد املعز  اختُطف ناشط حقوق اإلنسان واملدوِّ

وقد اقتيد من سيارته املتوقفة أمام منزله . بانون
ولم يُسمح لعبد . يف منطقة صالح الدين بطرابلس

املعز باالتصال بعائلته منذ يوم اختطافه، ولم 
  .يعرف مصريه ومكان وجوده حتى اآلن

وعبد املعز بانون هو أحد األعضاء املؤسسني 
، وهو مبادرة أطلقتها "ال للتمديد"لحركة 

منظمات املجتمع املدني، ملعارضة تمديد والية 
املؤتمر الوطني العام، وهو أول برملان ليبي 

  .2014حزيران /منتخب انتهت واليته يف يونيو

وكان عبد املعز بانون قبل اختطافه معارضاً 
 ً لوجود املليشيات يف طرابلس، ونظَّم عدة جريئا

وتعتقد منظمة العفو . مظاهرات يف هذا الصدد
الدولية بأنه اختُطف بسبب أنشطته التي ترقى إىل 
مجرد ممارسة الحق يف حرية التعبري، وربما 
ً كرهينة بهدف ضمان تنفيذ عملية  يكون محتجزا

  .تبادل للسجناء

  نارص الجرويش

  1982آب /سأغسط 25:تاريخ امليالد

ما ال : عدد األيام التي انقضت منذ اختطافه
ً  288يقل عن    يوما

 32اختُطف نارص الجرويش، وهو مدع عام عمره 
عاماً، يف حوايل الساعة الثامنة من بعد ظهر يوم 

كتيبة "عىل أيدي  2014ترشين األول /أكتوبر 21
، بينما كان يف طريقه إىل منزله "شهداء الزاوية
وقد اختُطف يف منطقة الفويهات . عائداً من رحلة

ويعتقد . ببنغازي من أمام جامعة العرب الطبية
 ً يف معسكر  أقرباء الجرويش أنه ال يزال محتجزا

  .كتيبة شهداء الزاوية يف طبالينو

شهداء الزاوية ضمن كتيبة القوات كتيبة وتعمل 
عملية "صاعقة، وهو جزء من قوات  21الخاصة 
  وشارك نارص الجرويش يف التحقيق يف ". الكرامة

  

حادثة مقتل املدافعة عن حقوق اإلنسان سلوى 
باإلضافة إىل التحقيق يف أنشطة بوقعيقيص، 

عصابة مخدرات إجرامية يف بنغازي، حيث يشري 
  .البعض إىل اختطافه بسبب نشاطه

ويساور منظمة العفو الدولية قلق بشأن األنباء 
التي تشري إىل أن الجرويش تعرَّض إلساءة املعاملة 

ومما يفاقم . يف الحجز، وعانى من إصابة يف يده
ن الجرويش ظل محتجزاً بواعث قلق املنظمة أ

بمعزل عن العالم الخارجي منذ اختطافه، وأنه 
  .ُحرم من أي شكل من أشكال االتصال بعائلته
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والدنا رساح إطالق هو نريد ما كل"
 احتجازه عن املسؤولني وتقديم
 ساحة إىل قانونية غري بصورة
 ."العدالة

 

سلیمان الدكتور نجل ،الزوبي سلیمان زكریا الدكتور
 الزوبي

  

  بيو الدكتور سليمان الز 

  1944: تاريخ امليالد

ما ال : عدد األيام التي انقضت منذ اختطافه
ً  381يقل عن    يوما

اختُطف الدكتور  2014تموز /يوليو 20يف 
سليمان الزوبي، وهو عضو سابق يف املؤتمر 

عاماً، يف طرابلس مع  71الوطني العام، عمره 
زميل آخر من أعضاء املؤتمر الوطني العام، عىل 

  .أيدي مقاتيل كتيبة برق النرص التابع للزنتان

كان الرجالن عائديْن إىل منزليهما من اجتماع، 
غريان بمنطقة عندما أُوقفا بالقرب من جرس 

وعند التدقيق يف وثائق الرجلني . الجنزور
الشخصية، تعرَّف أفراد يف كتيبة برق النرص فوراً 
عىل هوية الدكتور سليمان الزوبي كعضو يف 
املؤتمر الوطني العام، وبدأوا بإهانته وإطالق 

ثم نُقل عضوا املؤتمر الوطني إىل . النار يف الهواء
يف منطقة " أبريل 7"مجمع عسكري يُعرف باسم 

الرساج بطرابلس، حيث ُوضعا يف زنزانتني 
وال . منفصلتني، ونُقال فيما بعد إىل مدينة الزنتان
  يزال الدكتور سليمان الزوبي محتجزاً، بينما 

  

  

  

  

  

  

  
  .2014آب /أغسطس 6أُطلق رساح زميله يف 

ويُحتجز الدكتور سليمان الزوبي يف الزنتان يف 
  العرتي،  مركز اعتقال يخضع لسيطرة العجمي

ويقع مركز االعتقال . قائد كتيبة أبو بكر الصديق
  كيلومرتاً من الزنتان، ويتألف  12عىل بعد نحو 

ويساور منظمة . من عدد من املقطورات ومبنى
العفو الدولية قلق بشأن األنباء التي تفيد بأن 
الدكتور سليمان تعرَّض للتعذيب وغريه من 
أشكال إساءة املعاملة، بما يف ذلك إطالق النار 
. عليه يف رجله، وسكب املاء الساخن عىل جسده

 ً  ومما يزيد من بواعث قلق املنظمة أنه ظل محتجزا
تموز /يوليو 21بمعزل عن العالم الخارجي منذ 

، عندما ُسمح له بإجراء مكاملة هاتفية مع 2014
  وُحرم من أي شكل من أشكال . أفراد عائلته

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .االتصال مع عائلته منذ ذلك الحني

وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حادثة 
اختطاف الدكتور سليمان الزوبي يف تقرير موجز 

بعنوان  2014ترشين األول /برأكتو  31نرُش يف 
حاالت االختطاف : تحت حكم السالح: ليبيا"(

عىل أيدي  والتعذيب وغريها من االنتهاكات
   ،"املليشيات يف غرب ليبيا

  MDE 19/009/2014): رقم الوثيقة
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ال نزال نبحث عنه، وقلقون عىل "
 ."سالمته

 
 بسمة غويلة، ابنة حسن غويلة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حسن غويلة

  1956كانون الثاني /يناير 20: تاريخ امليالد

ما ال : عدد األيام التي انقضْت منذ اختطافه
ً  251يقل عن     .يوما

 

 27يف حوايل الساعة السابعة من صبيحة يوم 
اختُطف حسن  2014 ترشين الثاني/نوفمرب

عاماً، عىل أيدي  59غويلة، البالغ من العمر 
ً إىل  مهاجمني مجهويل الهوية، بينما كان عائدا

وقد اقتيد عنوًة من . منزله من صالة الفجر
سيارته عندما كان يوقفها أمام منزله يف منطقة 

وُوضع فيما بعد يف مركبة . الهاني بطرابلس
وال . بيضاء اللون انطلقت به إىل جهة غري معلومة

لضبط مجهولنْي يزال مصريه ومكان وجوده با
  .منذ ذلك الحني

ت منظمة العفو الدولية تقارير عدة تشري إىل  وتلقَّ
أن حسن غويلة محتجز يف مركز اعتقال بمنطقة 
أبو سليم، الخاضعة لسيطرة صالح الربكي، وهو 

ويقع ". فجر ليبيا"قائد ميداني يعمل مع ائتالف 
  مركز االعتقال بالقرب من مصنع البيبيس يف مبنى 

  

  

  

  

  

كان يُستخدم يف السابق من قبل جهاز األمن 
  .الداخيل

وذكرت تقارير أخرى أن حسن غويلة ربما يكون 
قد نُقل إىل مؤسسة الهضبة لإلصالح والتأهيل 

  .التابعة إسمياً لسلطة الرشطة القضائية

ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد أيٍّ من 
وتعتقد . هذين التقريرين عىل نحو مستقل

نظمة أن حسن غويلة اختُطف بسبب انتمائه امل
ر إىل الحكومة املؤقتة ومجلس النواب،  املتصوَّ

وقد عمل حسن غويلة مساعد . وكالهما يف طربق
، وهي رشكة طريان "يونايتد"طيار يف رشكة 
وما انفكت الرشكة تقدم . تمتلكها الحكومة

  .خدمات النقل الجوي للمسؤولني العموميني

  

  

  

  

  

  

  

حزيران /ويونيو 2012ة بني عام ويف الفرت 
، استُخدمت الرشكة من قبل أعضاء املؤتمر 2014

  .الوطني العام والحكومة املؤقتة

 25ويف أعقاب االنتخابات الربملانية يف 
، واندالع األعمال الحربية، 2014حزيران /يونيو

بنقل أعضاء مجلس " يونايتد"بدأت رشكة 
 الحكومة النواب، واستمرت يف توفري خدمات إىل

ل . املتمركزة يف طربق وكان حسن غويلة يشغِّ
الطائرة بشكل منتظم بني مطار معيتيقه 

ويساور . بطرابلس ومطار األبرق يف البيضاء
منظمة العفو الدولية قلق عميق عىل سالمة حسن 

ومما يزيد من بواعث قلق املنظمة أنه ظل . غويلة
ً بمعزل عن العالم الخارجي منذ يوم  محتجزا

  .2014ترشين الثاني /نوفمرب 21ختطافه يف ا
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اإلغاثة املخطوفني الثالثة، صورة لعمال : يف األسفل
 التُقطت يف مكان اعتقالهم

 
 

إنه رجل مسن، وال يمثل "
 "تهديداً ألحد

 
 االبن زايد، محمود

طلب مني الخاطفون دخول "
 30موقع فيس بوك يف غضون 

دقيقة ملشاهدة صور البني  
 "املخطوف

 
 محمد املنصف الشاليل، وهو املنصف محمد عيل، والد
 .عامل إغاثة مختطف

  ضو زايد

  1942: تاريخ امليالد

ما ال : عدد األيام التي انقضت منذ اختطافه
ً  155يقل عن    يوما

اختُطف ضو زايد، وهو عسكري متقاعد عمره 
 3عاماً، بعد صالة املغرب من يوم  73

وقد تعرَّض منزل ضو . 2015آذار /مارس
بمنطقة األقواس يف رست لهجوم، وقبض عليه 

وهو مليشيا تعمل مع  – 160أفراد من كتيبة 
  ".فجر ليبيا"تنظيم 

أما نجل ضو، فقد قاوم املهاجمني وأُطلقت عليه 
وذُكر أن الحالة . النار يف رجله خالل القتال

الصحية لضو زايد مرتدية، إذ يعاني من مرض 
ولم تتمكن عائلته . السكري وارتفاع ضغط الدم

به منذ اختطافه، وال يزال مكان من االتصال 
وقالت عائلته إن رست . وجوده مجهوالً حتى اآلن

الدولة "تخضع إىل حد كبري لسيطرة تنظيم 
وإن األوضاع يف املدينة تشهد مزيداً من " اإلسالمية
  .التدهور

  

ثالثة عاملني يف مجال اإلغاثة اإلنسانية 
  يف مؤسسة الشيخ طاهر الزاوي الخريية

ما ال : عدد األيام التي انقضت منذ اختطافهم
ً  61يقل عن    .يوما

اختُطف كل من  2015حزيران /يونيو 5يف 
محمد الطاهر عزيز ومحد املنصف الشاليل ووليد 
رمضان شلهوب، وهم موظفون يف مؤسسة الشيخ 
طاهر الزاوي الخريية التي تتعاون مع وكاالت 

عة عىل بعد األمم املتحدة، يف مدينة الشويرف الواق
  .كيلومرت إىل الجنوب من العاصمة طرابلس 400

وكان الرجال الثالثة، وهم أصالً من مدينة 
الزاوية، يف طريقهم لتوزيع مساعدات إنسانية يف 
املدن املترضرة من القتال يف جنوب غرب ليبيا، 
عندما تم توقيف قافلتهم واالستيالء عليها 

كما . سلحةواقتيادهم من قبل إحدى الجماعات امل
احتُجز سائقو الشاحنات التي تحمل املساعدات 
وتعرضوا للرضب والتعذيب، ثم أُطلق رساحهم 

  .بعد فرتة وجيزة

ويبدو أن عمال اإلغاثة الثالثة قد اختُطفوا بسبب 
كما يبدو أن . هويتهم، ألنهم من مدينة الزاوية

الجماعة املسلحة تحتجز عمال اإلغاثة كرهائن 
  .رساح رجل محتجز يف الزاوية للمطالبة بإطالق

  
  
  
  

  
وظل الخاطفون عىل اتصال هاتفي بعائالت 

رساح املخطوفني، وهددوها بإيذائهم إذا لم يُطلق 
وعىل الرغم من توسالت أهايل . الرجل املحتجز

املخطوفني ومؤسسة الشيخ طاهر الزاوي الخريية 
إلطالق رساحهم وإعادتهم إىل عائالتهم ساملني، 

  .فإنهم ما زالوا محتجزين يف مدينة الشويرف
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جندي يطلق النار من سالح : أعىل اليسار
أوتوماتيكي خالل معركة دارت يف شوارع 

 2015نيسان /بنغازي، أبريل

االلتزامات القانونية لوقف 
عمليات االختطاف 

  الرهائنواحتجاز 
يجب أن تلتزم جميع القوات املنخرطة يف القتال يف 
ليبيا بقواعد القانون اإلنساني الدويل العريف 

املشرتكة يف اتفاقيات جنيف لعام  3واملادة 
وتهدف هذه القواعد واملبادئ إىل حماية . 1949

: كل من ال يشارك بنشاط يف األعمال الحربية
بمن فيهم  وبالذات املدنيني، وجميع األشخاص،

الذين شاركوا يف األعمال الحربية سابقاً، أو 
  .الجرحى أو الذين يستسلمون أو األرسى

 –إن عمليات القتل املتعمد وبال محاكمة لألرسى 
سواء كانوا مدنيني، أو أعضاء مشتبه بهم يف 

تشكل  -جماعات مسلحة أو مليشيات محظورة
كما أن أفعال التعذيب واملعاملة . جريمة حرب

قاسية واحتجاز الرهائن محظورة وتشكل ال
  .جرائم حرب

إن األشخاص الذين يرتكبون جرائم حرب أو 
يأمرون بارتكابها أو لديهم مسؤولية قيادية عنها، 
ينبغي أن يخضعوا للمالحقة القضائية، بما يف 
ذلك أمام املحكمة الجنائية الدولية، التي تتمتع 

  .ابالوالية القضائية عىل األوضاع يف ليبي

وتدعو منظمة العفو الدولية جميع قادة 
الجماعات املسلحة إىل إدانة التعذيب واحتجاز 
الرهائن علناً، واإلفراج الفوري عن جميع 
املحتجزين بسبب آرائهم أو انتماءاتهم السياسية 

  .أو دينهم، ليس إال

ويتعني عىل جميع األطراف إبالغ العائالت 
وفني، وضمان بمصائر وأماكن وجود أبنائها املخط

معاملة جميع املحرومني من حريتهم معاملة 
  .إنسانية؛ والسماح لهم باالتصال بعائالتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 أطراف النـــــزاع

ن ائتالف  ، الذي ُشّكل "فجر ليبيا"يتكوَّ
، من مليشيات 2014يف أواسط عام 

وجماعات مسلحة من عدة مدن وبلدات 
 .يف شتى أنحاء غرب ليبيا

يف البداية " عملية الكرامة"وقد أُطلقت 
يف رشق ليبيا عىل أيدي ائتالف يضم 

عدداً من ضباط الجيش املتمردين تحت 
وهو ضابط  –قيادة اللواء خليفة حفرت 

يف ذلك الوقت، وعني قائداً عاماً  متقاعد
 .للجيش الليبي

تبنّى  2014ترشين األول /ويف أكتوبر
بصفتها " عملية الكرامة"مجلس النواب 

عملية تحت قيادة رئيس هيئة األركان 
وتتألف قوات . العامة للجيش الليبي

عملية الكرامة من عدة وحدات عسكرية 
صاعقة  21سابقة، ومنها الكتيبة 

وسالح  36والكتيبة ) لخاصةالقوات ا(

الجو وسالح البحرية وكتيبة الدبابات 
، التي انشقَّ معظمها عن جيش 204

، وانخرط يف 2011القذايف يف عام 
صفوف الجيش الليبي الوليد، الذي كان 

 .يف مرحلة إعادة بنائه

وقد تحالف معارضو ائتالف فجر ليبيا 
يف غرب ليبيا، بمن فيهم مدينة الزنتان 

عملية "ورشفانة، مع  ومنطقة
، بينما تم تسليح بعض سكان "الكرامة

" الصحوات"بنغازي، املعروفني باسم 
من قبل قوات عملية الكرامة وحثّهم عىل 

القتال ضد قوات مجلس شورى ثوار 
 .بنغازي

ويف مناطق أخرى، قامت الجماعات 
املسلحة التي تهدف إىل تعزيز تفسريها 

ليبيا، من الخاص للرشيعة اإلسالمية يف 
قبيل تلك التي أعلنت مبايعتها لتنظيم 

، وهي منخرطة يف "الدولة االسالمية"
 .قتال القوات املنتمية إىل كلتا الحكومتني
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بالدك يف الليبية رة
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وق املنصوص عليها يف
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ها ومن التربعات العا
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مل 7ضم ما يربو عىل 
وتصل املنظمة. نسان

ضو ومؤازر يمثلون قو
ناشط يعززون دعوات

ع البرش بجميع الحقو
من املعايري الدولية لح

 أو العقائد السياسية
من اشرتاكات أعضائه

تغريداتك توجيه

v :املؤقتة حكومة

الوط اإلنقاذ حكومة

ر إرسال يرجى 
 :إىل املدنيني

الح – العدل زير
قرير املربوك: السم

اإللكرتوني عنوان

حك – العدل زير
قل مصطفى: السم
m: اإللكرتوني ربيد

مظ تنظيم يرجى 
املرش وغري الفوري
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ال منظمة قارير
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منظمة العفو الد
أجل عالم يتمتع في
العالم، ولديها ما ي
حقوق اإلنسان، باإل

وتتمثل رؤية املنظم
اإلعالن العاملي لحق

واملنظمة مستقلة ع
تلقى تماألديان، وت

 :إىل كافة لحة

ع املرشوط غري ج
أو رأيهم أو قبلية

بمص العائالت بالغ
حريته من رومني

 م؛

إنس معاملة ألرسى
مرا يف املعتقلني ع

 عمليات االختطاف
Abduction#غ  

ورق للمساومة يف
.لعزل عن العالم

En 
نتمائه أو هويته يف

ض العديد منهم 
EndAbduct 
ل# ت االختطاف يف

#ndAbduction 

ضع حد الختطاف
aWarCrimes#E

MD    منظم

املسل الجماعات

واإلفراج املدنيني، ف
والق السياسية هم
 رقي؛

وإب الرهائن؛ جاز
املحر جميع معاملة
عائالتهمب التصال

األ املقاتلون فيهم 
جميع واحتجاز م؛

ب عن قلقك بشأن
استخدام الهاشتاغ

ن الستخدامهم كو
وإساءة املعاملة وا

ndAbduction #
ن حريته بسبب ان

Libya #E  
، وتعرُّض Libya#ا

ion#ر معظمهم 
ؤولني عن عمليات
#. لالختطاف اآلن

يجب وض. ة حرب
EndAbduction

 ‘جه األرض
 طفون يف ليبيا
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 تدعو الدولية و

اختطاف عن وري
انتماءاته بسبب ين
العر انتمائهم أو يف

واحتج للتعذيب ية
م وضمان بنائها؛

باال لهم والسماح 

بمن املعتقلني، يع
بعائالتهم التصال

 .القتال طق
 ك اآلن

تغريدات لإلعراب
املدنيني، بائن من 

 :رتحة التالية
مدنيون يُحتجزون
رضون للتعذيب و

#LibyaWarCrim
وز حرمان أحد من

#ndAbduction
اف املئات يف ليبيا
يب وانقطاع أخبار
بة بمحاسبة املسؤ

Li #ضعوا حداً لال
N 

از الرهائن جريمة
n#ني يف ليبيا اآلن 

اختفوا عن وج’
مدنيون مختَط    

2015/  :الوثيقة

العفو منظمة إن

 الفو التوقف
املحتجزين جميع
الجغرايف أصلهم

 العلني اإلدانة
أب وجود وأماكن
إنسانية معاملة

 جمي معاملة
با لهم والسماح
مناط عن بعيدة

بادر إىل التحرك

  يرجى نرش
واحتجاز الرهائ
والتغريدات املقرت

o   م
ويتعر

#mes
o ال يجو

#ليبيا 
o ختطاا

للتعذي
o املطالب

#bya
NOW

o احتجا
املدنيني
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