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 مقدمة

ما يحدث في ليبيا في هذه اللحظة يتجاوز "
إنه سعي . انتهاكات حقوق اإلنسان بما ال يقاس

والناس قد توقفوا عن أن يكونوا . إلى االنتقام
 ."ًبشرا

  يتحدث عن الهجمات التي تستهدف وسائل اإلعالمإعالمي

، وهو ائتالف لعدد من امليليشيات، "فجر ليبيا"، بني 2014تموز / يوليو13منذ بدء النزاع يف غرب ليبيا، يف 

ومنافسيهم الذين ينتمي معظمهم إىل مدينة الزنتان ومنطقة ورشفانة، الواقعة إىل الجنوب الغربي من طرابلس، 

يشيات والجماعات املسلحة، من جميع األطراف، انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان وخروقات للقانون ارتكبت امليل

وجاءت االشتباكات عقب أشهر من . ، ويرقى بعض هذه إىل مرتبة جرائم حرب)قوانني الحرب(الدويل اإلنسان 

نتقالية يف ليبيا، ومستقبل التوترات واالنقسام السيايس الحاد بشأن رشعية مؤسسات الدولة، وشكل املرحلة اال

وقد اقرتفت انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان وخروقات للقانون الدويل اإلنساني يف بنغازي، جراء 1. قوات األمن

القتال الذي تخوضه القوات املوالية للواء املتقاعد خليفة حفرت ضد ائتالف من امليليشيات والجماعات املسلحة 

 2. 2014أيار /، منذ منتصف مايو"بنغازيمجلس شورى ثوار "يعرف باسم 

ًوقد أفضت األزمة السياسية والنزاع املسلح اللذان يلفان ليبيا إىل تشكيل حكومتني متنافستني، يدعم كال منهما 

وقد اتخذت الحكومة املؤقتة، التي عينها مجلس . فريق من الفريقني املتحاربني، ومجموعة من الفاعلني الدوليني

للميليشيات بمهاجمة بعض ” فجر ليبيا“ًب، مقرا لها يف مدينة طربق، رشقي البالد، منذ قام ائتالف النواب املنتخ

أما . 2014آب / أغسطس24أعضائها وبالسيطرة عىل البنى التحتية والوزارات االسرتاتيجية يف طرابلس، يف 

، فتلقى الدعم من جانب بعض "حكومة اإلنقاذ الوطني"الحكومة الثانية، التي عينت نفسها واملعروفة باسم 

 ". فجر ليبيا"وائتالف " املؤتمر الوطني العام"أعضاء الربملان السابق، و

 أطراف النزاع يف غرب ليبيا والقانون الدويل اإلنساني
من ميليشيات وجماعات مسلحة من مرصاتة وطرابلس والزاوية وصرباتة وزوارة " فجر ليبيا"يتألف ائتالف 

وتشمل القوات املقاتلة . ت يف جبل نفوسة، بما فيها نالوت وجادو وغريان وككلة والقلعةوالخمس، وعدة بلدا

لواء "وميليشيا مرصاتة و" درع ليبيا للمنطقة الوسطى"و" درع ليبيا للمنطقة الغربية"الرئيسية لفجر ليبيا 

غرفة عمليات ثوار " و"كتيبة فرسان جنزور"ً، وميليشيات تتخذ من طرابلس مقرا لها من قبيل "شهداء غريان

" كتيبة النوايص"، و)11املحور (الغرفة األمنية املشرتكة "وميليشيات من حي أبو سالم، بما فيها " ليبيا

 . إسالمية التوجه" فجر ليبيا"وتعترب بعض امليليشيات التي تنتمي إىل . وميليشيات من قاعدة معيتيقة الجوية
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 رئيسية من ميليشيات الزنتان، مثل كتائب القعقاع والصواعق بصورة"  ورشفانة-الزنتان"ويتألف ائتالف 

، الذي تشكل يف "لواء ورشفانة"واملدني وبرق النرص، التي اتهمت بضم ضباط سابقني تابعني للقذيف إليها؛ و

، وعدة جماعات مسلحة صغرية شكلها أعضاء من مجتمع ورشفانة، وحسبما ذكر للرد 2014آب /مطلع أغسطس

وطوال السنوات الثالث املنرصمة، شاركت بعض هذه الجماعات يف أنشطة . عشوائي للمنطقةعىل القصف ال

ُإجرامية من قبيل اختطاف السيارات والرسقة، وهي مؤلفة من أشخاص يرى أنهم من املوالني للقذايف، ولكنهم ال 

، وهي الحملة "كرامةعملية ال"مع "  ورشفانة-الزنتان"ويتحالف ائتالف . يمثلون موقف قبائلهم بالرضورة

أيار يف بنغازي ضد امليليشيات اإلسالمية /العسكرية التي يقودها اللواء املتقاعد خليفة حفرت منذ منتصف مايو

 ". مجلس شورى ثوار بنغازي"والجماعات اإلسالمية املنضوية تحت مظلة 

 وهي محكومة بالقواعد يف القانون وتنخرط هذه الجماعات يف الوقت الراهن يف نزاع مسلح غري دويل يف غرب ليبيا،

وتسعى هذه القواعد واملبادئ إىل . 1949 املشرتكة التفاقيات جنيف لسنة 3، كما باملادة العريفالدويل اإلنساني 

وال سيما املدنيني، وأي شخص جريح أو يلقي سالحه أو يؤرس، : حماية أي شخص ال يشارك يف األعمال العدائية

 سواء أكانوا -والقتل املتعمد وبإجراءات موجزة ألشخاص أرسى. كون يف القتال فيما مىضبمن فيهم من كانوا يشار

كما يحظر التعذيب واملعاملة .  محظور ويشكل جريمة حرب-ًمدنيني أم أعصاء يف جماعات أو ميليشيات مسلحة

 . ًالقاسية واحتجاز الرهائن، وتشكل جميعا جرائم حرب

فيقتيض مبدأ التمييز أن تقوم . ذلك وسائل وأساليب شن العمليات العسكريةويقيد القانون الدويل اإلنسان ك

، وأن توجه "األهداف العسكرية"و" األعيان املدنية"وبني " بالتمييز بني املدنيني واملحاربني"أطراف الرصاع 

دنيني أو أما الهجمات العشوائية، ومن طبيعتها رضب أهداف عسكرية وم. هجماتها ضد األهداف العسكرية فقط

الهجوم الذي قد يتوقع منه أن يسبب بصورة "ويحظر مبدأ التناسب . ًأعيان مدنية دون تمييز، فمحظورة تماما

ًعارضة خسائر يف أرواح املدنيني أو إصابات بينهم، أو أرضارا باألعيان املدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر 

كما يحدد ".  عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومبارشةًواألرضار، ويكون مفرطا يف تجاوز ما ينتظر أن يسفر

القانون الدويل اإلنساني االحتياطات االحرتازية الرضورية الواجب اتخاذها لتجنب القيام بهجمات عشوائية أو غري 

حيث يشكل استهداف املدنيني بالهجوم، أو شن هجوم عشوائي عن قصد ينجم عنه وفيات أو إصابات يف . متناسبة

 .  دنيني، أو شن هجوم غري متناسب، جريمتي حربصفوف امل

، شنت امليليشيات والجماعات املسلحة هجمات عشوائية يف املناطق املأهولة من 2014تموز / يوليو13منذ 

والزاوية، دون أدنى اعتبار للمدنيني أو األعيان املدنية، 3) جنوب غرب طرابلس(العاصمة، ويف منطقة ورشفانة 

ًوطبقا . ً من األهايل إىل طلب الحماية يف أجزاء أكثر أمنا من ليبيا، أو إىل اجتياز الحدود الدوليةمضطرة مئات اآلالف

 10لتقديرات املفوضية السامية  لشؤون الالجئني، وصل عدد النازحني يف طرابلس ومحيطها، ويف بنغازي، حتى 

خص غريهم فروا من ليبيا إىل  ش100,000وورد أن .  شخص287,000، إىل نحو 2014ترشين األول /أكتوبر

ويف معظم الحاالت، لم تعط امليليشيات أي تحذير مسبق فعال للمدنيني قبل شنها الهجمات، أو 4. البلدان املجاورة

. تتخذ أي من االحتياطات األخرى الالزمة لتجنيب املدنيني آثار الهجمات، وفق ما يقتضيه القانون الدويل اإلنساني

" غراد" بوضوح إىل عدم اكرتاثها بما سيرتتب عىل ترصفاتها من عواقب، بإطالق صواريخ فقامت، عىل نحو يشري

وقذائف هاون واملدفعية، وباستخدام املدافع املضادة للطائرات ضد مناطق مدنية مكتظة بالسكان، وبقصف 

ء واملحروقات واملواد املساجد واملستشفيات واملنازل، وبالتسبب بنقص حاد يف الطاقة الكهربائية واملياه والغذا

 . الطبية

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عدد من الهجمات العشوائية التي أدت إىل مقتل وإصابة مدنيني وألحقت 
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وترقى هذه الهجمات إىل مرتبة 5. ًأرضارا بمؤسسات طبية ومنازل مدنية ومحالت تجارية ومرافق للبنية التحتية

آب / أغسطس23، يف "فجر ليبيا"ء عىل مطار طرابلس الدويل عىل أيدي مقاتيل وعقب االستيال. جرائم الحرب

معسكر "، وانسحاب القوات التي تقودها ميليشيات الزنتان، استمرت االشتباكات من أجل السيطرة عىل 2014

جبل يف منطقة ورشفانة، جنوب غربي طرابلس، بحيث وصلت يف بعض األوقات إىل الزاوية، وإىل أرجاء من " 27

بقصف عشوائي ملنطقة ورشفانة، " فجر ليبيا"ومنذ ذلك الوقت، قامت القوات الحليفة الئتالف . نفوسة مثل ككلة

 عائلة يف األسبوعني األولني من 14,500متسببة بنزوح واسع النطاق للمدنيني، حيث غادر املنطقة ما يقدر بنحو 

ًوطبقا . ً رغم عدم توافر معلومات إحصائية موثوقة حالياكما جرح وقتل عدد من املدنيني،. أيلول وحدهما/سبتمرب

أيلول بعدد من الصواريخ، ما أدى إىل إخالء املرىض /  سبتمرب21لتقارير صحفية، أصيب مستشفى الزهراء يف 

ًوجاء الهجوم عقب أسابيع من القصف الكثيف، الذي كان أحيانا يحول دون قدرة املوظفني الطبيني . واملوظفني

اللجنة "ً، طبقا لتقارير "نقص حاد يف األدوية واملواد الطبية"صول إىل املستشفى للعناية باملرىض، وأدى إىل عىل الو

 2أيلول و/ سبتمرب20وتظهر صور التقطتها األقمار الصناعية بني 6). الصليب األحمر" (الدولية للصليب األحمر

أنه مبنى ملحق بمستشفى الزهراء واألرضار التي  مدى الدمار الذي لحق بما يعتقد 2014ترشين األول /أكتوبر

 . لحقت باملركبات داخل مجمع املستشفى

ً مريضا من منطقة ورشفانة كانوا يعالجون يف مستشفى 15أيلول، قابلت منظمة العفو الدولية / سبتمرب17ويف 

ًوكانوا جميعا .  سنوات10عمر ً مدنيا، منهم صبي يبلغ من ال12وكان بني هؤالء . الرحمة يف مدينة املهدية يف تونس

آب /قد أصيبوا بشظايا قذائف نتيجة لقصف منطقة سكنية، أو أصيبوا برصاصات طائشة ما بني أغسطس

قد قامت بنهب " فجر ليبيا"وأبلغوا جميعهم منظمة العفو الدولية أن قوات متحالفة مع . 2014أيلول /وسبتمرب

.  مدنهم وبلداتهم عندما دخلتها، أو قامت بتدمريها وإشعال النار فيهاوتدمري البيوت واملزارع واملحالت التجارية يف

أن مئات البيوت يف السهلة واملاية والطينة والطويبية ، يف منطقة ورشفانة، قد " مجلس شورى ورشفانة"ويقدر 

ناعية ويظهر تحليل لصور باألقمار الص7. أيلول/  سبتمرب25آب و/ أغسطس4دمرت أو أحرقت أو نهبت ما بني 

ً، أن أرضارا قد لحقت بأعيان 2014ترشين األول / أكتوبر10تموز و/ يوليو25التقطت ملنطقة ورشفانة، ما بني 

ًويمكن مالحظة أن أوسع األرضار نطاقا وقعت إىل الجنوب من . مدنية وبمرافق البنية التحتية وبحواجز عىل الطرق

 . ً، حيث سويت بعض املباني باألرض تماما27سكر املاية ورشق الطينة، وكال املنطقتني قريبتان من مع

ففي حوايل . من ورشفانة عىل مناطق حرضية يف الزاوية، بما يف ذلك عىل مرفق طبي " غراد"كما أطلقت صواريخ 

أيلول، أصاب صاروخ وحدة العناية املركزة يف مستشفى الزاوية، ما أدى إىل جرح / سبتمرب14 من فجر 1الساعة 

وعانى عرشة أشخاص .  فيهم أطباء وممرضني ومرىض وزوار، وإىل هدم أحد جدران الوحدة أشخاص، بمن10

يف الزاوية، كان " لجنة األزمة"ًوطبقا لطبيب عضو يف . آخرين من الصدمة أو االختناق نتيجة استنشاقهم الدخان

ة التي قدمها مستشفى وتشري املعلومات اإلحصائي. سبعة مرىض يعالجون يف وحدة العناية املركزة وقت القصف

 . 2014أيلول / سبتمرب18آب و/ أغسطس3ً مدنيا آخر أصيبوا نتيجة قصف الزاوية ما بني 21الزاوية إىل أن 

كما . ومنذ بدء املواجهات املسلحة، دأبت امليليشيات التابعة لجميع األطراف عىل القيام بعمليات اختطاف متبادلة

اشطون يف املجتمع املدني ومحامون وصحفيون وشخصيات عامة، للتهديد تعرض العديد من املدنيني، بمن فيهم ن

واالختطاف، وأخضعوا للتعذيب ولغريه من رضوب سوء املعاملة، ال ليشء إال بسبب أصلهم  أو رأيهم أو انتمائهم 

وما . ج ليبياواضطر من أخيل سبيلهم، يف نهاية املطاف، إىل االختباء أو بحثوا عن مالذ لهم خار. السيايس املفرتض

 15وقد تمكنت منظمة العفو الدولية من مقابلة . زال آخرون يفتشون عىل نحو يائس عن طرق ملغادرة البالد

وتعكس قصصهم املرعبة مدى الرتهيب واإلذالل واأللم الذي لحق بهم نتيجة الرضب . ًشخصا عقب إخالء سبيلهم

ورفض بعضهم أن . ، أو صعقهم بالصدمات الكهربائيةبخراطيم املياه البالستيكية والقضبان املعدنية والعيص
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تنرش أسماؤهم أو ما مروا به من تجارب يف هذا التقرير املوجز خشية تعرضهم هم أنفسهم أو عائالتهم أو بيوتهم 

ويف بعض الحاالت، يبدو أن عمليات االختطاف كانت تتم فحسب لضمان . أو سواها من املمتلكات ألعمال انتقامية

 . وهذا يرقى إىل مرتبة احتجاز الرهائن. لسجناءتبادل ا

وتعترب . ًوقامت جميع األطراف أيضا بأرس املقاتلني واعتقالهم، بما أثار بواعث قلق بشأن سالمتهم ومعاملتهم

منظمة العفو الدولية جميع املعتقلني ممن تحتجزهم امليليشيات عرضة لخطر جسيم يف أن يعذبوا وتساء 

ويزيد من بواعث قلق املنظمة النمط السائد من انتهاكات حقوق اإلنسان املنترشة . قتالمليدانيمعاملتهم، وربما لل

عىل نطاق واسع والتي ترتكبها امليليشيات نفسها دونما خشية من عقاب، من أي نوع، منذ اندالع النزاع املسلح يف 

.  هذه امليليشيات املسلحة أو نزع أسلحتهافخالل هذا الوقت، لم تتمكن الحكومات املتعاقبة من حل. 2011ليبيا يف 

ًوعوضا عن ذلك، قامت بمدها برواتب شهرية وأحيانا فوضتها بالقيام بمهام متنوعة من قبيل توفري األمن للمنشآت  ًِّ

وقد قوت ثالث سنة من تقاعس السلطات الليبية عن إخضاع هذه امليليشيات للمحاسبة . أو املناطق االسرتاتيجية

فواصلت امليليشيات عمليات القبض التعسفي التي رأت فيها .  وعززت من قناعتها بأنها فوق القانونمن عزيمتها

ًحقا مكتسبا، ورفضت تسليم املعتقلني ليحتجزوا يف عهدة الدولة، وقامت بعرقلة الجهود الحكومية لتطبيق العدالة  ً

ر الصادرة عن النيابة بإخالء سبيلهم، وصعدت من االنتقالية، وحالت دون اإلفراج عن العديد من األفراد رغم األوام

 . هجماتها ضد النازحني داخل البالد، ومارست كذلك أعمال التعذيب وإساءة املعاملة

ًإن منظمة العفو الدولية تدعو جميع األطراف إىل أن تتوقف فورا عن اختطاف املدنيني، وإىل عدم معاملة أي 

ًورا ودون قيد أو رشط عن أي محتجز بسبب انتمائه السيايس أو رأيه أو ويتعني اإلفراج ف. شخص تحتجزه كرهينة

كما تدعو املنظمة جميع األطراف إىل معاملة من أمسكت بهم من املقاتلني بصورة إنسانية، . مسقط رأسه أو عرقه

معهم، وتوفري ًوفقا للقانون الدويل اإلنساني، وإىل تأمني إخطار عائالتهم بمكان وجودهم وتمكينها من التواصل 

ويجب عىل القيادات العسكرية، عىل وجه الخصوص، أن توضح . الرعاية الطبية الكافية لهم وحمايتهم من التعذيب

ملن هم تحت إمرتها بأنه لن يتم التساهل مع التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة، وأن تقيص عن أماكن 

ومن شأن . األعمال أو ارتكبوها أو غضوا النظر عنهااالحتجاز أي أشخاص يشتبه بأنهم قد أمروا بمثل هذه 

 . تقاعسها عن القيام بذلك أن يعرضها للمساءلة عما ارتكب من أعمال من جانب التابعني لها

إن التعذيب أو غريه من صنوف سوء املعاملة، عندما يرتكب إبان النزاع املسلح، يعترب من جرائم الحرب، ومثله 

 ما لم يحدث ذلك التدمري أو االستيالء عىل نحو ال - ممتلكات العدو أو االستيالء عليهااحتجاز الرهائن أو تدمري

 8. الحربمناص منه بسبب رضورات 

ما انفكت قادرة عىل ممارسة واليتها عىل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية " املحكمة الجنائية الدولية"كما إن 

ويف ضوء االنتهاكات . 1970 بموجب قرار مجلس األمن الدويل 2011شباط / فرباير15املرتكبة يف ليبيا منذ 

الواسعة النطاق التي ما ما برحت ترتكب يف ليبيا، فإن منظمة العفو الدولية ترحب بالبيان الذي أصدره مدعي عام 

 التقيص لن يرتدد يف"، وحذرت فيه فاتو بنسودة بأن مكتبها 2014تموز / يوليو25يف " املحكمة الجنائية الدولية"

". يرتكبون جرائم تطالها الوالية القضائية للمحكمة يف ليبيا، بغض النظر عن منصبهم الرسمي أو انتمائهمعن من 
، عىل 2014 الصادر يف 2174ً وتود املنظمة املالحظة كذلك أن مجلس األمن الدويل قد أكد مجددا، يف قراره رقم 9

التخطيط ألعمال تنتهك القانون الدويل لحقوق اإلنسان أو "سؤولني عن أنه سوف يتخذ تدابري عقابية ضد األفراد امل

القانون الدويل اإلنساني  املعمول به، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق اإلنسان، أو توجيه تلك األعمال أو ارتكابها 

 10". يف ليبيا
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 بشأن هذا التقرير الموجز
ترشين األول، ويركز عىل / أكتوبر7آب و/ أغسطس25 بني  مقابلة أجريت ما53يستند هذا التقرير املوجز إىل 

تموز كأعمال انتقامية ضد األشخاص /االنتهاكات الخطرية التي اقرتفت من قبل جانبي النزاع منذ منتصف يوليو

وتشمل هذه االنتهاكات اختطاف املدنيني، والنهب والسلب، وحرق . املحميني بموجب القانون الدويل اإلنساني

 املدنية وتدمريها، والتعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة، وعمليات القتل امليداني ، والهجمات ضد املمتلكات

ًوفضال عن مقابلة ضحايا وعائالتهم وشهود عيان، تحدثت منظمة 11. املهنيني اإلعالميني والنازحني داخل البالد

 لجان األزمات التي تشكلت يف الزنتان العفو الدولية إىل ناشطني ومهنيني طبيني وسلطات محلية، وكذلك إىل

 . وطرابلس وورشفانة والزاوية، بني جملة مدن، للتعامل مع التبعات اإلنسانية للنزاع
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الهجمات على المدنيين 
واحتجاز  وعمليات االختطاف 

 الرهائن بناء على هويتهم
يف عمليات اختطاف متبادلة تلقت منظمة العفو الدولية تقارير مفادها أن جميع أطراف النزاع قد تورطت 

فقد اختطف مدنيون واحتجزوا دون . تموز، عندما اندلع النزاع املسلح يف غرب ليبيا/للمدنيني منذ منتصف يوليو

وجود أدلة عىل ارتكابهم أي جريمة، وفقط بسبب هويتهم أو آرائهم أو انتمائهم السيايس املتصور، أو عىل أساس 

وجرى اختطاف األفراد عقب تفحص هوياتهم عىل . نظيم مظاهرات احتجاجقيامهم بأنشطة سلمية من قبيل ت

ويف بعض األحيان، يبدو أن امليليشيات اعتقلت األفراد بغرض . نقاط التفتيش، أو من منازلهم وأماكن عملهم

ال وقد أجريت عدة مبادالت من هذا القبيل منذ اندالع األعم. ضمان تحصيل الفدية أو مبادلتهم مع سجناء لها

ويف معظم . ّوتراوحت فرتات االختطاف التي وثقتها منظمة العفو الدولية ما بني عدة ساعات وشهرين. العدائية

الحاالت، لم يسمح للمدنيني املختطفني باالتصال مع أحبائهم، ما ترك عائالت بأرسها يف حالة من القلق الشديد 

منظمة العفو الدولية مندوبينا أنهم لم يعرفوا أين كانوا وأبلغ بعض من اختطفوا ممن قابلتهم . أليام أو ألسابيع

ًمحتجزين أو من قبل من، نظرا ألنهم أجربوا عىل وضع عصابة عىل أعينهم طوال فرتة احتجازهم وذكر آخرون أن . َ

ًوثائقهم الشخصية، كجوازات السفر وتيب العائلة وشهادات السواقة، لم تعد إليهم أبدا عقب إخالء سبيلهم، ما ّ قيد ُ

 .حريتهم يف التنقل يف ليبيا، أو حال دون مغادرتهم البالد

يف طرابلس يف مجمعات مختلفة يف العاصمة أو يف جنزور، أو " فجر ليبيا"واحتجز األفراد الذين اختطفتهم قوات 

لخاضعة ًنقلوا أحيانا إىل مرصاتة لالستجواب من قبل فرع مرصاتة لالستخبارات العسكرية، أو إىل أحد السجون ا

 ورشفانة إىل الزنتان أو -وعىل الجانب اآلخر، نقل من اختطفتهم قوات ائتالف الزنتان. ًإسميا للرشطة القضائية

 . احتجزوا يف مراكز احتجاز غري رسمية كالبيوت الخاصة أو املجمعات العسكرية يف منطقة ورشفانة

 سنة، عىل يد إحدى 51ويبلغ من العمر ً، وهو مهندس سالمة من الزنتان أصال محمد سعد الغنايفاختطف 

 من اجتماع إلحدى لجان األزمات انعقد للتقرير بشأن كيفية التعامل مع 2014آب / أغسطس5امليليشيات يف 

وأبلغ . النريان التي اندلعت يف طرابلس عقب إصابة مخازن الوقود أثناء اشتباكات يف محيط مطار العاصمة الدويل

رجلني أمسكا به من ذراعية وشحطاه إىل خارج قاعة االجتماع عقب تأكدهما بأن أصوله منظمة العفو الدولية أن 

ًونقل محمد سعد الغناي فورا إىل مجمع امليليشيا الواقع يف ضاحية تاجوراء من طرابلس، حيث . تعود إىل الزنتان

 14ث ظل لعرشة أيام مع ثم نقل إىل مرفق احتجاز يقع يف قاعدة معيتيقة، حي. احتجز لثالث ساعات لالستجواب

ً مرتا مربعا12ًشخصا آخر، يف غرفة مساحتها  ًوعوضا . ُويف اليوم العارش من اختطافه، أبلغ بأنه سوف يفرج عنه. ً

ًعن ذلك، ألصق رجال امليليشيا رشيطا الصقا عىل وجهه وفمه، وألقوا به يف سيارة نقلتهم إىل مطار معيتيقة ً .

ولم تتم إزالة الرشيط الالصق إال عندما أدخل .  خلف ظهره ونقل إىل مرصاتةووضع يف مروحية ويداه مكبلتان

وأبلغ محمد . ، وهي سجن يخضع باالسم لسلطة الرشطة القضائية"مؤسسة اإلصالح والتأهيل الجوية"زنزانة يف 

ا إىل جناح ً يوما يف زنزانة للحبس االنفرادي نقل بعده40سعد الغناي منظمة العفو الدولية أنه احتجز طيلة 

 من اختطافه ضمن صفقة لتبادل السجناء بني 58وأفرج عنه يف اليوم . يستطيع فيه االتصال باملعتقلني اآلخرين



 السالح حكم تحت: ليبيا 

 ليبيا غرب يف االنتهاكات من وغريهما والتعذيب االختطاف حاالت

 2014  األول ترشين/رأكتوب  الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/009/2014: الوثيقة رقم

11 

ًوخالل الشهر األول من احتجازه، لم تعلم عائلته بمكان وجوده، نظرا لعدم السماح له . مدينتي مرصاتة والزنتان

يشيا بالسطو عىل مزرعته ومخازن رشكته الواقعة قرب جرس وأثناء اختطافه، قامت امليل. باالتصال بأهله

ًكما ألحقت أرضارا بمكاتب رشكته وحاولت اختطاف ابنيه . الفروسية، بطرابلس، وبنهبهما واالستيالء عليهما

: وأبلغ محمد سعد الغناي منظمة العفو الدولية.  سنة، عندما قدما إىل املزرعة لتفقدها21 و18البالغني من العمر 

 ". وخطأي الوحيد هو أنني من الزنتان. أنا مواطن عادي"

ففي . وال يسلم األشخاص البارزون واملوظفون العامون والسياسيون والرسميون من مثل عمليات االختطاف هذه
. تموز/ يوليو24 لالختطاف من سيارته يف عبد املعز بانونِّإحدى الحاالت، تعرض الناشط السيايس واملدون 

 ً.وال يزال مكان وجوده مجهوال.  يف تنظيم مظاهرات دعم للجيش والرشطةًوكان ناشطا

، رئيس لجنة األزمات يف طرابلس التي أنشأها رئيس الوزراء عبد الله الثني يف نجم الدين الرايسواختطف 

 من 2014آب / أغسطس8 ملعالجة أزمة الكهرباء واملاء والوقود إبان القتال يف طرابلس، يف 2014تموز /يوليو

 سنة، 60آب، كان نجم الدين الرايس، البالغ من العمر / أغسطس8ففي . خارج مركز الرشطة يف ميدان الشهداء

وعقب خالف مع أفراد إحدى . يراقب عملية تنزيل للوقود يف ميناء طرابلس لضمان وصوله إىل السكان املدنيني

خاصة، غادر نجم الدين رايس امليناء برفقة أحد امليليشيات الذين كانوا ينتظرون ملصادرة الوقود ألغراضهم ال

 أشخاص مقنعني 8ولدى انتباهه بأنه يجري تعقبه من قبل سيارتني ال تحمالن أية عالمات وفيهما . األصدقاء

بيد أن الرجال املسلحني، وقبل أن تتمكن الرشطة من . ًومسلحني، وقف وصديقه عند مركز للرشطة طلبا للحماية

 3ًوأفرج عنه الحقا يف . حط نور الدين الرايس من السيارة واقتادوه إىل مجمع عسكريالتدخل، قاموا بش

وطوال فرتة . أيلول، عقب احتجازه يف عدة مجمعات عسكرية يف طرابلس ومرفق احتجاز آخر يف مرصاتة/سبتمرب

ان خلف ظهره احتجازه، منع من التحدث إىل عائلته، واحتجز يف بعض األحيان معصوب العينني ويداه مكبلت

 . لفرتات طويلة، ودون ما يكفيه من املاء والطعام

الدكتور فتحي  والدكتور سليمان الزوبي، وهما "املؤتمر الوطني العام"وقبض عىل عضوين سابقني يف 

، وهي ميليشيا تتبع قوات "لكتيبة برق النرص"، عىل يد مقاتلني تابعني 2014تموز / يوليو20، يف العريبي

يف طريق عودتهما إىل البيت من اجتماع مع أعضاء آخرين يف املؤتمر " املؤتمر الوطني العام"ان عضوا وك. الزنتان

ولدى تفحصهم الوثائق ". كتيبة برق النرص"عندما أوقفا، بالقرب من جرس الغريان يف جنزور، من قبل أعضاء يف 

املؤتمر الوطني "ً فورا بأنه عضو يف الشخصية للرجلني، تعرف الرجال املسلحون عىل الدكتور سليمان الزوبي

إىل " املؤتمر الوطني العام"ثم نقل عضوا . ُ، حسبما ذكر، وراحوا يشتمونه ويطلقون الرصاص يف الهواء"العام

ويف . ّ أبريل، يف منطقة الرساج بطرابلس، حيث وضعا يف زنزانتني منفصلتني7املجمع العسكري املعروف بمعسكر 

يل الدكتور فتحي العريبي إىل مدينة الزنتان، واحتجز يف منزل خاص إىل حني اإلفراج عنه يف اليوم التايل، جرى ترح

، أثناء 13 ومجالس الشورى 12آب، بناء عىل مفاوضات جرت بني أعضاء يف قوات الزنتان العسكرية / أغسطس6

به بقضيب معدني، ما أما الدكتور فتحي العريبي فجرى تهديده وتخويفه ورض. احتجازه يف الزنتان، حسبما ذكر

 . أدى إىل كرس إحدى يديه

وأبلغت عائلته منظمة العفو الدولية . وما زال مكان وجود الدكتور سليمان الزوبي غري معروف عىل وجه التحديد

وتعتقد . به" كتيبة برق النرص"أنهم تمكنوا من التحدث إليه مرة واحدة، وذلك بعد يوم واحد من إمساك أعضاء 

وتساور منظمة العفو الدولية بواعث . ً نقل إىل الزنتان، حيث يحتجز حاليا يف مرفق احتجاز غري رسميالعائلة أنه

ويضاعف من قلق املنظمة . قلق بشأن سالمة الدكتور سليمان الزوبي، وتعتقد أنه ربما يكون قد تعرض لإلساءة

تموز، عىل يد جماعة غري معروفة يف / يوليو25مقتل نجل الدكتور سليمان الزوبي، بوسيف سليمان الزوبي، يف 
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 . بنغازي

، ومن ارتؤي أنهم من "عملية الكرامة"ويف طرابلس، استهدف األفراد ذوي األصول من الزنتان، وكذلك مؤيدو 

عىل " فجر ليبيا"أو اعتربوا من مؤيدي اآلراء الليربالية، عىل نحو خاص، عقب سيطرة ائتالف " فجر ليبيا"مناهيض 

، ما دفع بميليشيات الزنتان إىل 2014آب / أغسطس24 و23ة االسرتاتيجية ملؤسسات الدولة يف البنية التحتي

ّوطبقا لعمدة الزنتان، فقد فر قرابة . االنسحاب من العاصمة  23ً شخصا من طرابلس إىل الزنتان ما بني 5,650ً

ان كثريون قد سمعوا أنباء وك. أيلول بسبب الخوف أو نتيجة للتعرض لهجمات انتقامية/ سبتمرب1آب و/أغسطس

تقوم بعمليات تفتيش من بيت إىل بيت للقبض عىل من ارتؤي أنهم ينتمون إىل قبائل " فجر ليبيا"عن أن ميليشيات 

وقد تلقت منظمة العفو الدولية قائمة جمعتها لجنة األزمات يف الزنتان، وهي هيئة . أو مشارب سياسية مختلفة

ً شخصا تعرضوا للخطف أو 80رضروا من النزاع الحايل؛ وتضم القائمة أنشئت ملعالجة أوضاع جميع من ت

وقد أفرج عن . 2014آب /تموز ونهاية أغسطس/االعتقال أو اعتربوا يف عداد املفقودين ما بني منتصف يوليو

 2فعىل سبيل املثال، جرى التفاوض عىل صفقة، يف . بعض هؤالء منذ ذلك الحني يف عمليات تبادل للسجناء

ً محتجزا تعود أصولهم إىل مرصاتة، مقابل 22ترشين األول، قامت سلطات الزنتان بموجبها بإخالء سبيل /برأكتو

 من الزنتان، بينما تعود أصول اآلخرين إىل ورشفانة أو 22ومن بني هؤالء، كان .  كانوا محتجزين يف مرصاتة34

 . يف عملية التبادل مدنيني ومقاتلنيوضمت قوائم الذين أفرج عنهم من الجانبني . بنغازي أو مدن أخرى

فيها من العثور عىل األشخاص الذين تبحث عنهم، لجأت إىل " فجر ليبيا"ويف حاالت لم تتمكن القوات املنتمية إىل 

ً فردا آخر 80، تم تدمري ممتلكات ما ال يقل عن "للجنة الزنتان لألزمات"ًفطبقا . شن هجمات ضد بيوت املدنيني

وتشمل هذه . أيلول/ سبتمرب1آب و/ أغسطس25 الزنتان، أو إلحاق أرضار بها أو نهبها، ما بني تعود أصولهم إىل

ويف بعض الحاالت، جرى إرضام النار يف . املمتلكات املنازل، بصورة رئيسية، ولكن مزارع ومحالت تجارية كذلك

 . البيوت

 25ايل الزنتان من طرابلس، يف وعىل سبيل املثال، فر صاحب ورشة ميكانيكية لتصليح السيارات من أه

، عىل ما يبدو، بيته ومحل عمله يف منطقة "فجر ليبيا" عقب إحراق ميليشيات تابعة الئتالف 2014آب /أغسطس

ًوبحسب روايته، اقرتبت مجموعة مسلحة تسليحا ثقيال من الرجال يف نحو . غوط الشعال من العاصمة  سيارة 15ً

ُوخشية أن يختطف وتساء معاملته، قفز الرجل من فوق حائط عقاره . رجيمن بيته وقاموا بتحطيم الباب الخا

وأبلغ منظمة العفو الدولية أنه رأى، وهو هارب، كيف قام الرجال املسلحون يف البداية بنهب بيته ومحله، . وهرب

ن طرابلس إىل ويف اليوم نفسه، هرب م.  سيارات من مرآبه10وحسبما ورد، رسقت . ثم قاموا بإرضام النار بكليهما

 . الزنتان

وعىل الرغم من بعض عمليات التبادل للسجناء وتوقف االشتباكات يف طرابلس، إال أن عمليات اختطاف املدنيني قد 

 -ويف إحدى الحاالت التي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها، اختطف رجالن يعود أصلهما إىل الزنتان. استمرت

 سنة ويعاني من داء السكري، وعمه عبد 25لب إدارة أعمال يبلغ من العمر وهما حمزة عمر النكاوع، وهو طا

وأبلغ . 2014أيلول / سبتمرب15 من بيت العائلة يف طرابلس، يف - سنة30الكريم أحمد الناكوع، ويبلغ من العمر 

الرجلني من قريب لهما منظمة العفو الدولية أن مجموعة من الرجال املقنعني قدموا إىل البيت واقتادوا كال 

، ال لغرض إال لتأمني عملية "درع غريان"ويعتقد أنهما اختطفا عىل يد ميليشيا من غريان، وتدعى . فراشهما

وأبلغ القريب منظمة العفو الدولية أن الرجلني لم يشاركا يف االقتتال األخري يف طرابلس . مبادلة لألرسى مع الزنتان

 ".استهدفا فحسب ألن عائلتهما من الزنتان"نهما وقال إ. أو يف أي مكان آخر يف غرب ليبيا
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آب، تصاعدت عمليات االختطاف االنتقامية للمدنيني بسبب هويتهم إىل الغرب من طرابلس /وحتى مطلع أغسطس

 بني عدة جماعات مسلحة صغرية من منطقة ورشفانة 27يف سياق االشتباكات املسلحة للسيطرة عىل املعسكر 

، وبصورة رئيسية من الزاوية، ولكن كذلك من "فجر ليبيا"تان، وميليشيات متحالفة مع متحالفة مع ائتالف الزن

ويف معظم الحاالت، اختطف األفراد عىل نقاط التفتيش عىل الطريق الساحيل الرئييس الذي يربط . صرباتة والزوارة

لرسيع الرئييس يف جبل نفوسة، ًطرابلس بالحدود التونسية، يف منطقة الزاوية أو ورشفانة، وأحيانا عىل الطريق ا

 . بالقرب من معرب ذهيبة وازن الحدودي

 10تموز و/وأبلغ رئيس مركز رشطة الزاوية منظمة العفو الدولية أن مكتبه تلقى، ما بني منتصف يوليو

 شكوى من أهايل الزاوية ضد جماعات مسلحة يف ورشفانة، بما يف ذلك بشأن حاالت تعذيب 153أيلول، /سبتمرب

وقد تلقت منظمة العفو الدولية تقارير حول ما ال يقل عن عرش من مثل هذه . ختطاف أو رسقة سياراتأو ا

 . الحاالت

وتشري شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية من أفراد أفرج عنهم عقب اختطافهم من قبل جماعات مسلحة من 

ن إىل قبائل أو مدن من قبيل الزاوية جرى إيقاف مدنيني ينتمو إذ. ورشفانة إىل نمط واضح من االنتهاكات

، واختطفوا عند حاجز تفتيش يف منطقة "فجر ليبيا"والغريان ونالوت والقلعة، التي ينظر إليها بأنها تدعم 

واحتجز هؤالء وجرى . ورشفانة عىل الطريق الساحيل الذي يربط طرابلس بالحدود التونسية أو بالقرب منه

ويف بعض الحاالت، . غري رسمية، كالبيوت الخاصة واملزارع واملجمعات العسكريةترحيلهم بني عدة مراكز احتجاز 

وباإلضافة إىل ذلك، قامت . رسقت منهم سياراتهم ونقودهم وهواتفهم املحمولة وسواها من املقتنيات الشخصية

 التنقل بحرية الجماعات املسلحة بمصادرة الوثائق الشخصية لهؤالء، ما منعهم من السفر إىل خارج البالد، أو

ويف معظم الحاالت، يبدو أن األفراد كانوا يختطفون لضمان نجاح عمليات تبادل . داخل البالد، عقب إخالء سبيلهم

 .السجناء من املقاتلني املحتجزين وسواهم من املدنيني املختطفني، أو من أجل الفدية

ء قد جرت منذ بدء اة عمليات لتبادل السجنمنظمة العفو الدولية أن عد" مجلس شورى ورشفانة"وأبلغ أعضاء يف 

 معتقلني من 10ً معتقال ينتمون إىل ورشفانة، حسبما ذكر، مقابل 28آب، جرى تبادل / أغسطس10ويف . النزاع

وكان مقيمون يف ورشفانة قد اختطفوا، حسبما زعم، بالقرب من معرب ذهبية . نالوت، وهي مدينة يف جبل نفوسة

ًوطبقا . بينما اختطف آخرون تعود أصولهم إىل نالوت عىل الطريق الساحيل الرئييسوازن الحدودي مع تونس، 

ً مدنيا تعود أصولهم إىل غريان وكانوا قد اختطوا عىل يد 11أيلول تبادل / سبتمرب12لتقارير صحفية، تم يف 

. ز يف غريانً محتجزا ينتمون إىل ورشفانة وكانوا معتقلني يف مركز احتجا15جماعات من ورشفانة مقابل 
 15. التفاوضعىل عملية " مجلس حكماء ليبيا" وأرشف14

 بالقرب من أربعة إخوة" كتيبة شهداء أبو رصة"ويف إحدى الحاالت التي وثقتها منظمة العفو الدولية، احتجزت 

نهم آب، وحسبما زعم ال لسبب إال أل/ أغسطس16ً كيلومرتا إىل الغرب من العاصمة، يف 50الزاوية، عىل بعد نحو 

ًوكان اإلخوة األربعة يقودون سيارتهم من صرباتة، قريبا من الحدود التونسية، قاصدين . قادمون من الزنتان

 : وروى أحد اإلخوة ما مروا به من تجربة ملنظمة العفو الدولية. طرابلس، عندما أوقفهم رجال مسلحون

أخذوا . ًأصال من الزنتان، ولكننا نعيش يف صرباتةفأبلغناهم بأننا . أوقفونا وسألونا عن املكان الذي ننتمي إليه"
. ًتحمل رجاال آخرين" تويوتا هيلوكس"وبعد فرتة قصرية، قدمت سيارة . وثائقنا الثبوتية وطلبوا منا االنتظار

وال بد أنه . قسمونا إىل أزواج وقاموا بنقلنا يف سيارتني مختلفتني إىل مجمعهم الواقع يف ما يشبه مركز رشطة قديم
ً رجال مسلحا50ان هناك ما يقرب من ك وكان بعضهم يرتدي الزي العسكري؛ بينما ارتدى آخرون املالبس . ً
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أخذوا أحذيتنا وراحوا يرضبوننا ".  فرباير17لثورة "أخذونا إىل غرفة واتهمونا بأننا من الزنتان ومعادون . املدنية
وحاول أحد . كما كانوا يرضبوننا بأيديهم. عىل مختلف أجزاء أجسامنا بقضبان معدنية وخراطيم بالستيكية

واستمر الرضب دون . الرجال إطالق الرصاص عىل ساق أخي، ولكن الرصاصة أخطأته وارتطمت بأرض الغرفة
 إذ –وتحسنت املعاملة بعد ذلك .  مساء10 من بعد الظهر حتى 2:30ًتوقف تقريبا من ساعة احتجازهم لنا حوايل 

تعرفت عىل . رأيت ما ال يقل عن ثالثة... وكان هناك معتقلون آخرون. ون رضبأخذوا يرصخون بنا، ولكن د
.  أيام10وقال إنه محتجز هناك منذ .  وكنت أعرفه من الزنتان-ضابط سابق كان قد خدم تحت حكم القذايف

 ." وأخلوا سبييل ألن رجيل مقطوعة.  حتى أنهم أطلقوا عليه النار يف ساقه-وتعرض هو بدوره للتعذيب

. ًوقد استعرضت منظمة العفو الدولية صورا تظهر كدمات وآثار جروح عىل جبني الرجل وعينه اليمنى وظهره

. ْوأفرج عن اثنني من اإلخوة األربعة بعد أربعة أيام، بينما أفرج عن اآلخرين يف اليوم السادس من اختطافهم

ومع . نه لم تكن لهم أدنى عالقة بالنزاع الراهنويعتقدون أنه لم يفرج عنهم إال من خالل تدخل معارف لهم أكدوا أ

وبعد ذلك . أنه تم اإلفراج عن الرجال، إال أن الكتيبة صادرت سيارتهم ولم تعد لهم بعض وثائقهم الشخصية

وأبلغوا منظمة العفو الدولية أن مجموعة من . مبارشة، فر اإلخوة إىل الزنتان خشية التعرض ألعمال انتقامية

 .  جاءت للبحث عنهم يف بيوتهم يف صرباتة أثناء اختبائهمالرجال املسلحني

 30 سنة وابن عمه البالغ من العمر 29ًويف الفرتة الزمنية نفسها تقريبا، اختطف سائق شاحنة يبلغ من العمر 

سنة، وتعود أصول كليهما إىل ورشفانة، عىل أيدي ميليشيا من الزاوية وهما يف طريق العودة من تونس، وكانا 

إذ أوقفتهما ثماني مركبات مسلحة عىل طريق برئ الغنم، إىل الجنوب من . ودان شاحنتيهما املحملتني بالفواكهيق

الزاوية، وقام املسلحون بعصب عيونهما واقتادوهما إىل مزرعة احتجزا فيها طيلة ستة أيام يف قبو، مع خمسة 

 :ة ما ييلوأبلغ أحدهما منظمة العفو الدولي. محتجزين آخرين من ورشفانة

لم . كانوا يأتون يف بعض األحيان ويرضبوننا بسوط. ولم نكد نرى أي يشء. ًكان الظالم دامسا يف األسفل هناك"
ويف . أخذوا هاتفي وشاحنتي وحمولتي من الفواكه وأوراقي. يعطونا أي طعام خالل ذلك الوقت، وإنما ماء فقط

وأخيل . ًنا إىل مكان آخر استعدادا لعملية تبادل لألرسىاليوم السادس، قاموا بعصب أعيننا من جديد واقتادو
 ."وليست لدي أي فكرة عن املكان الذي احتجزنا فيه كل هذا الوقت. سبيلنا بعد يومني

 . وعقب اإلفراج عنه، فر إىل تونس عقب إصابته بشظية يف بيته يف منطقة الحشان من ورشفانة
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التعذيب وغيره من ضروب سوء 
 المعاملة

 بعد أن أفرج عني أدركت أن جسمي  كان فقط"
فأثناء اعتقالي، كان كل ما . كله أزرق ومتورم

لم يكن هناك . أفعله هو تلقي اللكمات والصراخ
 ." شبر في جسدي إال وتعرض للضرب

  سنة يصف الطريقة التي عومل بها وهو مختطف عىل يد إحدى الجماعات املسلحة يف ورشفانة، يف31رجل يبلغ من العمر 

 2014أغسطس 

ً شخصا عقب اإلفراج عنهم من قبل امليليشيات والجماعات املسلحة، وتحدث هؤالء 15قابلت منظمة العفو الدولية 

فمعظم األحيان، كان املحتجزون . عما تعرضوا له من تعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة أثناء احتجازهم

ويف .  أو العيص أو القضبان املعدنية أو كيبالت الكهرباءيخضعون للرضب لفرتات مطولة بالخراطيم البالستيكية

بعض الحاالت، صعقوا بالصدمات الكهربائية وعلقوا يف أوضاع ملتوية لساعات وظلوا معصوبي األعني ومكبيل 

اليدين خلف ظهورهم بصورة مستمرة، أو حرموا من الطعام واملاء ومن االغتسال واملرافق الصحية لفرتات تصل 

 . ولم يتوان أي من أطراف النزاع عن اقرتاف مثل هذه االنتهاكات. ة أيامإىل ثالث

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق أعمال تعذيب وإساءة معاملة اقرتفتها جماعات تنتمي بصورة غري وثيقة 

" يف أبو سليمالغرفة األمنية املشرتكة "و" كتيبة النوايص"و" كتيبة فرسان جنزور"، من قبيل "فجر ليبيا"إىل 

وميليشيا تعمل من " قوات درع ليبيا للمنطقة الغربية"و" قوات درع ليبيا للمنطقة الوسطى"، و)11املحور (

، وكذلك عدة "كتيبة شهداء أبو رصة"وميليشيات من مرصاتة والزاوية، مثل " قاعدة معيتيقة الجوية يف طرابلس"

 . الزنتانمن " كتيبة برق النرص"جماعات مسلحة من ورشفانة و

، وهو ضابط تابع لوزارة الداخلية تعود أصوله إىل الزنتان مربوك سعد املربوكفقابلت منظمة العفو الدولية 

ً يوما يف مرفق لالحتجاز يخضع لسيطرة الغرفة األمنية املشرتكة يف منطقة أبو سليم، 12واحتجز لشهرين و

، 2014حزيران / يونيو28تقل مربوك سعد املربوك يف واع". فجر ليبيا"بطرابلس، وهي ميليشيا عضو يف ائتالف 

وذكر ملنظمة . يف طرابلس" عملية الكرامة"وحسبما زعم، فقط لصلته بابن عم له كان املتحدث الرسمي باسم 

ويف إحدى املرات، . العفو أنه تعرض خالل هذا الوقت للرضب بقضيب معدني وبخراطيم بالستيكية عدة مرات

ًإذ ترك معلقا يف الشمس طوال خمس ساعات، بينما كانت يداه مربوطتني . لق يف وضع مؤلماقتيد إىل الساحة وع

وذكر مربوك سعيد املربوك كذلك أنه ومن معه من املعتقلني لم . بسلسلة إىل عمود دون أن تالمس قدماه األرض
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دي وصعق جسمه بالكهرباء ويف إحدى املرات، أودع يف الحبس االنفرا. يحصلوا عىل ما يكفيهم من املاء والطعام

ًوكانوا، أيام الجمعة خصوصا، . كانوا يرضبوننا كل يوم: "وأبلغ منظمة العفو الدولية ما ييل. عقب رشه باملاء

. وكنا نسمعهم وهم يطلقون النار يف الليل بصورة مستمرة. ًيجلبون معتقلني جددا قبض عليهم عقب املظاهرات
أطلقوا . وتمكنت من الهرب منهم عندما أخذوني لتفتيش بيتي.  لثالثة أيامويف إحدى املرات، بقينا من دون ماء

ً شخصا من 11وأكد مربوك ملنظمة العفو الدولية أن ". ًولذا قاموا بحرق بيتي انتقاما. النار عيل، ولكنني لم أصب

تمون إىل ائتالف الزنتان الزنتان كانوا محتجزين يف املرفق، بمن فيهم مقاتلون ومدنيون، وقال إن مقاتلني آخرين ين

 . آب/كانوا محتجزين هناك يف نهاية أغسطس

يف مرفق احتجاز يقع يف قاعدة معيتيقة يف " فجر ليبيا"ًوأبلغ معتقل آخر كان محتجزا لدى ميليشيا تنتمي إىل 

 عىل ، منظمة العفو الدولية أن املعتقلني كانوا يتعرضون بصورة روتينية للرضب2014آب /طرابلس، يف أغسطس

ولم تقدم ملن كانوا يعانون من . جميع أنحاء أجسادهم بالعيص وبخراطيم املياه البالستيكية؛ ويركلون أو يلكمون

جروح جراء إصابتهم بعيارات نارية، سواء أثناء القتال أو عقب إطالق النار عىل سيقانهم بعد اعتقالهم، الرعاية 

 . الطبية املناسبة

عات مسلحة من ورشفانة لعمليات رضب مطولة بأدوات مختلفة، وحرموا من وأخضع معتقلون احتجزتهم جما

ُالطعام واملاء لفرتة كانت تصل إىل ثالثة أيام، كما كبلت أطرافهم وعصبت أعينهم لفرتات مطولة كانوا أثناءها 

 . يهددون بالقتل واالغتصاب، وتنهال عليهم الشتائم

َ، إحدى املدن األمازيغية يف جبل نفوسة، أحد و يف األصل من القلعةوه. وويف واحدة من مثل هذه الحاالت، اعتقل 

 منظمة العفو الدولية أنه .ووأبلغ . ، عىل يد ميليشيا يف منطقة ورشفانة2014آب /أيام األسبوع األول من أغسطس

 هجمات ّتموز، عندما اندلعت االشتباكات يف منطقة الرساج وشن طرفا النزاع/ يوليو22فر من طرابلس حوايل 

ومنذ ذلك الوقت، ظل يعيش يف مدينة القلعة، مسقط رأسه، ولكنه كان يعود بانتظام إىل طرابلس لجلب . عشوائية

واحتجز لثالثة أيام من قبل إحدى امليليشيات، حيث . املساعدة إىل أخيه وجريانه الذين رفضوا مغادرة ديارهم
 أنه استهدف ألنه من القلعة، وهي مدينة أمازيغية .وتقد ويع. عصبت عيناها وكبلت يداه، وبقي دون طعام أو ماء

". فجر ليبيا"، ومتحالفة يف الوقت الراهن مع 2011يف جبل نفوسة انتفضت ضد حكم القذايف إبان النزاع املسلح يف 

 :ووصف تجربته ملنظمة العفو عىل النحو التايل

ام والوقود واملاء والحليب، ولذا كنت أنزل من فكان هناك نقص يف الطع. ًكان الوضع يف طرابلس صعبا للغاية"
آب، كنت أقود سياراتي إىل طرابلس / األسبوع األول من أغسطسوحوايل. الجبال بانتظام ملساعدة أخي والجريان
 يف 27وكنت أسري عىل الطريق الساحيل الرئييس، بجانب معسكر الجيش . بعد أن مألتها باملواد التموينية األساسية

يبت إحدى وأص. الصياد، عندما فتح البعض النار من البنادق واملدافع املضادة للطائرات عىل جميع السيارات املارة
وبعد فرتة وجيزة، أوقفنا رجال يستقلون . ًعجالت سيارتي، ولكنني كنت مرعوبا فواصلت السري، مثيل مثل اآلخرين

. وطلبت منا مجموعة من املسلحني الرتجل من السيارات وراحوا يفتشوننا. سيارات عسكرية ودبابات عىل الطريق
 . ال أعرف من كانوا، ولكنهم كانوا من أنصار القذايف

وعلم األمازيغ يف سيارتي، ]  باعتباره علم ليبيا الوطني2011الذي جرى تبنيه يف [وعندما وجدوا علم االستقالل 
أخذونا إىل منطقة تدعى حشان، . أبلغونا بأن نصعد إىل سياراتنا ونتبعهم. راحوا يشتمونني ويصفونني بالجرذ

وهناك، قاموا بتوزيعنا . قالة عندما رأوا أنني من القلعةأخذوا جواز سفري وهواتفي الن. حيث عادوا إىل تفتيشنا
أحرضت إىل مدرسة ثانوية حيث أبلغت بأنني سوف أحصل عىل جواز سفري وهواتفي، ولكن يف الداخل، . ًجميعا
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وظلوا يخاطبونني، ". إبق أنت وانتظرنا مثل الكلب: أخذوا مفاتيح سيارتي وقالوا يل. بدأ رجال مسلحون بشتمي
أخربتهم بأنني ال عالقة يل . ، وضد الزنتان"عملية الكرامة"واتهموني بأنني ضد ". مازيغي، أنت اليهوديأنت األ"

ثم دفعني رجالن مسلحان إىل . كانوا ينعتونني بالجرذ ويصفعونني عىل وجهي. بالحرب، وبأنني أب لطفلة صغرية
كانوا يتناقشون .  وراحوا يتالعبون بخيايلوبينما كنا يف الطريق، قاموا بعصب عيني. املقعد الخلفي لسيارتي

وأعتقد أن ما أنقذني هو أنني ظللت [...] بصوت مرتفع حول ما إذا كان ينبغي أن يقتلوني أو يكتفوا باعتقايل 
 . أقول لهم إن عندي ابنه

عىل خلع أكرهوني . ويف نهاية املطاف، أخذوني إىل بيت للضيافة يف منطقة تعرف باسم غوط بوساق، يف ورشفانة
أحرضوا علم األمازيغ وعلم االستقالل يل، وسألوني ما . حذائي ومالبيس ألظل بمالبيس الداخلية، ثم جعلوني أركع

قد جلب الدمار ] العقيد القذايف[فراحوا يشتمونني قائلني إن سقوط معمر . أخربتهم بأن هذه ثقافتي وتراثي. هذه
داخيل وأحرضوا أداة معدنية طويلة وراحوا يرضبونني بها عىل ثم غطوا وجهي بقمييص ال. والفوىض إىل البالد
. وظلوا يتهمونني باملشاركة يف القتال، ولكنني واصلت اإلنكار. ورضبوني كذلك بكيبل كهربائي. ظهري وفخذي

ثم أخذوني إىل غرفة ". الثورة"كانوا يصفعون وجهي، وأبلغوني بأنهم سوف ينتقمون منا، من الذين ساندوا 
وأبقوا عصابة العينني عىل وجهي ودفعوني إىل األرض .  قاموا بربط يدي خلف ظهري وربطوا ساقي بكيبل.صغرية

طلبوا مني فدية بقيمة . وال بد أن ستة أو سبعة رجال كانوا يرضبونني عىل كل أجزاء جسمي. عىل بطني
ساقاي ويداي مربوطتان وتركوني معصوب العينني و].  دوالر أمريكي162,700قرابة [ دينار ليبي 200,000

وكنت أتلقى . وكلما كنت أطلب الذهاب إىل الحمام، كان الرضب يتزايد. لم يعطوني أي طعام أو ماء. نحو ثالثة أيام
ويف اليوم الثالث، فتح أحدهم الباب وسأل عما إذا كنت قد . أشد الرضبات قسوة عندما كنت أطلب الذهاب للصالة

 وحتى اليوم -كانت يداي متورمتني بحيث لم أستطع تحريكهما. ك ساقي ويديقام بف. أكلت وحصلت عىل أي ماء
ًوكان رجل سوري أكرب سنا محتجزا معي يف الغرفة . أحرض يل بعض الطعام والرشاب. ال أستطيع التحرك بسهولة ً

.  الزرقةكان ذراعه شديد. كانوا قد كرسوا ذراعه وأحد أضالعه أثناء الرضب، وقاموا حتى بحرق لحيته. نفسها
وكانت تلك أول مرة أرى . ّوقال إنه قد اختطف من قبل ميليشيات الزنتان عندما دخل منطقة الرساج يف طرابلس

 ".   فيها وجهه

وعقب شهر . يف اليوم الرابع من اختطافه، ولكن لم يسرتد سيارته أو املواد التموينية التي كان يحملها. ووأفرج عن 

وقد قامت منظمة .  ال يزال يشكو من ألم يف ساقيه ويديه بسبب شدة القيود.وكان من االنتهاك الذي تعرض له، 

 . العفو الدولية باستعراض صور له تظهر عالمات عىل انتهاك جسده وتتساوق مع روايته

، يف منطقة ورشفانة، يف وقت قريب أحد سكان طرابلس، وهو من أصول أمازيغيةويف حادثة مماثلة، اختطف 

 سنة، يقود سيارته يف طريق العودة إىل طرابلس من الحدود 31، البالغ من العمر . مإذ كان. آب/ أغسطس15من 

 التونسية عىل الطريق الساحيل الرسيع الرئييس، ولكنه اضطر إىل االلتفاف عرب منطقة ورشفانة بسبب -الليبية

 مساء، أوقفته مجموعة 10:30الساعة وعندما وصل إىل مدينة الزهراء، حوايل . إغالق الطريق من قبل امليليشيات

كانوا يرتدون مالبس "وقال إنهم . من الرجال املسلحني زعم أنهم كانوا يرتدون أقنعة خرضاء ورساويل عسكرية
ثم قاموا . وكان الرجال يفتشون السيارات عند حاجز تفتيش، ويتفحصون هوية كل شخص". شبيهة بزمن القذايف

ولدى قوله إن أصوله تعود إىل نالوت، وهي مدينة . ق رشاشة وبنادق كالشنيكوفبفتح النار يف الهواء من بناد
ثم اقتيد إىل .  وانهالوا عليه بالرضب.م، عصبت عينا 2011أمازيغية يف جبل نفوسه انتفضت ضد حكم القذايف يف 

عينني بقطعة وطيلة فرتة اختطافه، كان معصوب ال. ًمكان مجهول، حيث ظل محتجزا لحوايل يومني ونصف اليوم

وأبلغ منظمة العفو الدولية أنه رضب عىل جميع أنحاء جسمه، بما يف ذلك عىل رأسه، . قماش وبقميصه هو نفسه

ًلم أدرك أن جسمي كله كان أزرقا ومتورما إال عقب اإلفراج عني: "وقال. بخرطوم بالستيكي ًفبينما كنت محتجزا، . ً
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وعقب اإلفراج عنه، ". ولو شرب واحد يف جسمي لم يقوموا برضبهلم يكن هناك . كنت فقط أتلقى اللكمات وأرصح

 1ًواختطف ابن عم له، وهو من نالوت أصال كذلك، يف .  من السري عىل قدميه لحوايل أسبوع.ملم يتمكن 

وأفرج عنه بعد . أيلول وهو يقود سيارته لتفقد أرضه وبيته يف غوط بوساق، الواقعة بالقرب من ورشفانة/سبتمرب

 . أيام خالل عملية تبادل للسجناءبضعة 

 سنة، وزميل له، عىل يد جماعة مسلحة من إقليم 38، وهو سائق شاحنة يبلغ من العمر حسني الفيتوريواعتقل 

 من 5:30ففي حوايل الساعة . ورشفانة وهما يف سيارتهما عىل الطريق الساحيل الرئييس متجهني إىل ميناء الخمس

مني نصبته لهم مجموعة من خمسة رجال مسلحني بمقذوفات صاروخية وبمدافع آب، وقعا يف ك/ أغسطس9مساء 

وما إن قاال إنهما من . فسأل الرجال املسلحون حسني وزميله عن الجهة التي ينتميان إليها. أوتوماتيكية ثقيلة

ا، وبربط ، وقاموا بتغطية أعينهم"بالجرذان"الزاوية حتى شحط الرجال حسني وزميله من الشاحنة، ووصفوهما 

. احتجزنا لستة أيام": وأبلغ حسني منظمة العفو الدولية ما ييل. أيديهما برشيط معدني، ونقالهما إىل مزرعة
. ويف كل مكان، قاموا برضبي وتعذيبي. وخالل هذا الوقت، قاموا، حسب تقديري، بنقلنا إىل أربعة أماكن مختلفة

صعقوني بالصدمات الكهربائية عىل ظهري وراحوا . كانوا يرضبونني بقضيب معدني عىل كل أنحاء جسمي
رضبوني ببندقية ]. وكانوا يشريون إىل املقاتلني املناهضني للقذايف" [هل أنت مع الجرذان أم ضدهم؟: "يسألونني
وبعد فرتة وجيزة، صبوا الوقود عىل كل جسمي من رأيس حتى قدمي، وأخربوني بأنهم سوف يشعلون . عىل رأيس

ويف أحد . باستطاعتك تصور األلم الذي يسببه سكب الوقود عىل جروح مفتوحة. ولت أن أحرك يديبي النار إذا حا
ويف . وكان السبب الوحيد العتقالهم هو كونهم من الزاوية. ً معتقال11األماكن التي احتجزنا فيها، كان هناك حوايل 

 أحمل بندقية يف حياتي، فأنا لست سوى لم. الغرفة املجاورة لغرفتي، فارق أحد الرجال الحياة نتيجة التعذيب
ًمواطنا عاديا وإثر اإلفراج . وأفرج عن حسني وزميله، يف نهاية املطاف، عقب مفاوضات أجراها زعماء قبليون." ً

 . كانت ساقه مكسورة نتيجة للرضب الذي تعرض له. عنه، ذهب إىل تونس ملدة تسعة أيام للمعالجة الطبية

 سنة، مع والده البالغ من 27، البالغ من العمر محمد السلوقي حمزةة، اختطف ويف وقت قريب من هذه الفرت

أوقفا عند نقطة تفتيش بالقرب .  سنة، وهما يقودان سيارة عىل الطريق الساحيل من الزاوية إىل طرابلس61العمر 

 بعد أن قاال إن ً صباحا، وطلب منهما مغادرة سيارتهما11:00من املاية، يف منطقة ورشفانة، حوايل الساعة 

غطي وجهاهما بقطعة من القماش . ثم وضعا يف مركبة ثانية واقتيدا إىل طريق جانبية. أصولهما تعود إىل الزاوية

ويف اليوم التايل، اقتيد حمزة ووالده إىل . األسود ورضبا ونقال بسيارتهما إىل مجمع عسكري، وظال هناك ليوم واحد

وأثناء احتجازهما، أبقي عىل الرجلني يف .  اإلفراج عنهما عقب أربعة أيامبيت خاص، حيث بقيا محتجزين إىل حني

غرفة صغرية بمساحة مرتين مربعني، واقتيدا إىل الخارج بالتناوب، وأخضعا عدة مرات لوجبات رضب مطولة 

 . وهددا، يف إحدى املرات، بالكالب البوليسية. بالعيص والكيبالت والقضبان املعدنية

وروى ملنظمة العفو الدولية كيف اقتيد يف إحدى . مد السلوقي ملعاملة قاسية عىل نحو خاصوأخضع حمزة مح

املرات إىل خارج الغرفة ورضب عىل أيدي ستة رجال عىل جميع أنحاء جسمه بأداة معدنية، وغمر رأسه بعد ذلك يف 

. ا املاء البارد عىل جسدهوأجربه سجانوه عىل خلع قميصه، وربطوا يديه خلف ظهره وصبو. حوض ماء ثالث مرات

وأبلغ حمزة منظمة العفو الدولية أن الرجال قصوا لحمه . ثم قاموا بصعقه بالكهرباء يف ظهره ويديه أربع مرات

. ثم أفرج عنه، يف نهاية املطاف، يف اليوم الخامس من اختطافه، عقب مفاوضات لتبادل السجناء. بزردية وسكني

ئية والعيص والقضبان املعدنية يف السيارة خالل عملية نقله، بينما أبلغ الوالد واستمر الرضب بالكيبالت الكهربا

وأجربا عىل أن يكررا باستمرار ] إشارة إىل نظام العقيد القذايف" [أنتما اآلن يف الجماهريية: "والولد، حسبما زعم

ويشري تقرير طبي . تونسوعقب اإلفراج عنه، عولج حمزة محمد السلوقي يف مستشفى يف . اسم العقيد القذايف

اطلعت عليه منظمة العفو الدولية إىل أن حمزة كان يعاني من آالم عضلية وتجلطات دموية وجروح متعددة يف 
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ً يوما يف 11وقىض . ًالجلد، وفشل كلوي حاد نتيجة االعتداء عليه جسديا وجراء الصدمات الكهربائية التي صعق بها

ًوقد قامت منظمة العفو الدولية أيضا . الخضوع لخمس جلسات من غسيل الكىلالعناية املركزة اضطر أثناءها إىل 

 .باستعراض صور تظهر عالمات عىل جسده تتساوق مع االنتهاكات التي وصفها

 مزاعم القتل الميداني 
تلقت منظمة العفو الدولية كذلك تقارير عن وقوع عمليات قتل بإجراءات موجزة ملدنيني مختطفني ومقاتلني 

ويحظر القانون الدويل اإلنساني املنطبق عىل النزاعات املسلحة غري الدولية، كما هو الحال يف ليبيا، القتل . ىجرح

حيث يتعني معاملة املقاتلني الذين . املتعمد ملن ال يشاركون مبارشة يف األعمال العدائية، أو لم يعودوا يشاركون فيها

.  أو أرسوا أو جرحوا أو غدوا عاجزين ألي سبب، بصورة إنسانيةغدوا عاجزين عن القتال، أي من سلموا أنفسهم

ًومن شأن قتل مثل هؤالء األفراد أن يشكل انتهاكا خطريا للقانون الدويل اإلنساني وجريمة حرب ً . 

 25، وهو مقاتل جريح من منطقة ورشفانة يبلغ من العمر أحمد جويدةففي إحدى مثل هذه الحاالت، اختطف 

إسعاف عند نقطة تفتيش تحرسها ميليشيا من نالوت، ونقل إىل الزاوية، وقتل بدم بارد دون سنة، من سيارة 

وقابلت منظمة العفو الدولية سائق سيارة اإلسعاف، الذي روى األحداث التي أحاطت . محاكمة، حسبما زعم

 مريضني من آب، كان يقود سيارته لنقل/حيث قال إنه يف وقت قريب من نهاية أغسطس. بعملية االختطاف

وكان أحمد جويدة، وهو مقاتل جريح ينتمي إىل منطقة ورشفانة، يعاني من . مستشفى الزنتان إىل تونس للعالج

بينما كان الجريح اآلخر، واسمه خالد . جرح جراء إصابته بعيار ناري يف ساقيه ويحتاج إىل عملية جراحية

وقبل وصولهم إىل . ريضني من ورشفانة يرافق املريضنيوكان أحد أقارب امل. ًالبكوش، مصابا نتيجة حادث سيارة

فرقة االسناد "معرب ذهيبة وازن الحدودي، يف منطقة تعرف باملرباح، أوقفتهم ثالث مركبات ورد أنها تعود إىل 

وعقب تفحص للهويات، منع أعضاء امليليشيا سيارة اإلسعاف من مواصلة . ، وهي ميليشيا من نالوت"نالوت

وأجربوا السائق عىل الذهاب إىل . سالت السائق وقوله إن املريضني يحتاجان إىل الرعاية الطبيةرحلتها رغم تو

ورافقت مركبتان مسلحتان سيارة . مستشفى نالوت، قائلني إن املريضني سوف يحصالن عىل مسكنات لأللم هناك

عض املهدئات، وأخرجا ولدى وصولهم إىل املستشفى، أعطى ممرض املريضني ب. اإلسعاف لضمان عدم فرارها

وعقب يومني، . عنوة من سيارة اإلسعاف، بينما جرى اعتقال السائق وقريب املريضني واقتيدا إىل مجمع امليليشيا

ًأفرج عن سائق سيارة اإلسعاف، بينما ظل الرجل اآلخر محتجزا يف انتظار أن يأتي أحد من عائلته الصطحابه إىل 

لم السائق بأن أحمد جويدة وخالد البكوش قد نقال إىل الزاوية يف سيارة اإلسعاف وعند اإلفراج عنه، ع. مكان إقامته

وقامت منظمة العفو الدولية باستعراض عدة صور . وبعد أيام، أبلغت عائلة أحمد جويدة بأنه قد قتل. التي يقودها

ًلجثة أحمد جويدة أظهرت جرحا مدمرا يف رأسه أدى إىل فقدانه الجزء األكرب من قنطر وبحسب خبري مستقل . ة املخً

يف الطب الرشعي قام باستعراض صور جثة أحمد جويدة بتكليف من منظمة العفو الدولية، فإن اإلصابات التي 

وتعتقد 16". قد نجمت بصورة شبه أكيده عن اإلصابة بعيار ناري عايل الرسعة، وربما يف مؤخرة رأسه"لحقت به 

 .  قتل بدم بارد دون محاكمةمنظمة العفو الدولية أنه ربما يكون قد 
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الهجمات على الصحفيين 
وناشطي المجتمع المدني 

 والمدافعين عن حقوق اإلنسان
غدا تصاعد الهجمات ضد الصحفيني واإلعالميني من قبل امليليشيات والجماعات املسلحة املنخرطة يف النزاع سمة 

ياالت ومحاوالت االغتيال واالختطاف واالعتداءات وتزايدت هجمات امليليشيات، بما يف ذلك االغت. مميزة لليبيا

، مما دفع كثريين منهم 2013ًالجسدية ضد الصحفيني الذين يكتبون عما يعترب مواضيع حساسة سياسيا منذ عام 

. ًإىل ممارسة الرقابة الذاتية، واضطر بعضهم إىل التخيل عن مهنته واالختباء أو مغادرة البالد، حفاظا عىل سالمته

تزايد االستقطاب السيايس، تصاعد استهداف وسائل اإلعالم من قبل امليليشيات، التي اتهمتها بدعم هذا ووسط 

َّوعىل وجه الخصوص، عرض تقديم تقارير حول موضوعات مثل قانون العزل . املعسكر السيايس أو ذاك ضد اآلخر
ني يف عهد القذايف العمل يف الحياة العامة ، والحظر الذي فرض عىل املسؤول2013السيايس واإلداري، الذي اعتمد يف 

يف " لعملية الكرامة"أو تلك املؤيدة أو املناهضة " املؤتمر الوطني العام"ملدة عرش سنوات، واملظاهرات مع أو ضد 

 93غري الحكومية ما ال يقل عن " مراسلون بال حدود"وأحصت منظمة . بنغازي، الصحفيني لخطر الهجمات

، بما يف ذلك عمليات 2014أيلول / سبتمرب15كانون الثاني و/ يناير1ميني يف ليبيا ما بني ًانتهاكا ضد اإلعال

ومن املرجح . اختطاف واعتقال تعسفي واغتياالت ومحاوالت اغتيال واعتداءات، باإلضافة إىل العديد من التهديدات

 17. أن يكون العدد الفعيل لتلك االنتهاكات أعىل من ذلك

ًلثالث املاضية، واجه املدافعون عن حقوق اإلنسان ونشطاء املجتمع املدني أيضا تصاعد وعىل مدى السنوات ا

ياالت للتهديدات والهجمات من جانب امليليشيات وغريها من الجماعات املسلحة، بما يف ذلك عمليات الخطف، واالغت
مية عىل وجه الخصوص، اضطر وبسبب ضغوط من امليليشيات ذات امليول اإلسال.  وبالنسبة للمقيمني يف بنغازي18

الناشطون يف مجال حقوق املرأة إىل االنسحاب من األدوار العامة أو التخيل عن األنشطة التي بالكاد تصل إىل حدود 

املمارسة السلمية لحقوقهم يف حرية التعبري أو التجمع، بما يف ذلك تنظيم مظاهرات تدعو إىل املساواة بني الجنسني 

وقد أبلغ هؤالء منظمة العفو الدولية، بني أمور أخرى، عن تلقيهم . قائم عىل نوع الجنسأو وضع حد للعنف ال

 .تهديدات بالقتل واإليذاء واالختطاف واالغتصاب، أو إيذاء أحد األقارب

ًمزيدا من " فجر ليبيا"فبمجرد أن اكتسبت قوات . وتكثفت هذه التهديدات والهجمات منذ بداية الرصاع الحايل

ًآب، أخذت تمارس اضطهادا منهجيا لإلعالميني املتخصصني الذين ينظر / أغسطس23ىل طرابلس، يف السيطرة ع ً

حزيران، /إليهم عىل أنهم يدعمون تحالف الزنتان واألحزاب السياسية الليربالية أو مجلس النواب املنتخب يف يونيو

ف ضد نشطاء املجتمع املدني واملدافعني عن كما مارست التضييق والرتهيب والتهديد وأحيانا االختطا. عىل ما يبدو

وقد تلقت منظمة العفو الدولية مزاعم بأن . حقوق اإلنسان ممن وثقوا انتهاكات امليليشيات أو تحدثوا عنها يف العلن

تشن حملة تفتيش يف طرابلس من منزل إىل منزل بناء عىل قوائم " فجر ليبيا"ميليشيات تابعة لقوات ائتالف 

 .فني من الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسانألشخاص مستهد

وقد دفعت هذه الهجمات والتهديدات املتكررة من جانب الجماعات املسلحة العديد من الصحفيني واملدافعني عن 
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ويف بعض . حقوق اإلنسان والنشطاء إىل مغادرة ليبيا بعد أن أصبحت حياتهم معرضة للخطر بشكل متزايد

 قادرين عىل االنتقال إىل مناطق أخرى من البالد، بما يف ذلك جبل نفوسة ومدينة طربق الحاالت، كان الصحفيون

وظل أولئك الذين بقوا يف غرب ليبيا يتعرضون للضغوط من . رشقي البالد، التي تستضيف مجلس النواب املنتخب

 ".فجر ليبيا"قبل امليليشيات، وال سيما تلك التابعة الئتالف 

، أدان املفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة الهجمات ضد املدافعني 2014الثاني ترشين / أكتوبر10ويف 

أيار يف بنغازي /عن حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيني واملدونني واإلعالميني التي ارتكبت منذ منتصف مايو

دة من الرتهيب والتحرش تقارير عدي"وطرابلس، يف سياق النزاع املسلح الحايل، مشرية إىل أن مكتبه  تلقى 

وكان 19. ، ومعربة عن قلق خاص بالنسبة للناشطات من النساء"واالختطاف والقتل بحق أفراد من املجتمع املدني

املجلس الوطني للحريات العامة  وحقوق "موظفو " فجر ليبيا"من بني املستهدفني من قبل القوات التابعة الئتالف 

ً، وفقا ملفوضية األمم املتحدة 2014ترشين الثاني / أكتوبر14 و13الرتهيب يف ، الذين تعرضوا للتهديد و"اإلنسان

 20.العليا لحقوق اإلنسان

وقد قابلت منظمة العفو الدولية عرشة إعالميني قالوا إنهم اضطروا لالنتقال من طرابلس إىل أنحاء أخرى من 

فقال جمعة األسطى، رئيس مجلس . ة فجر ليبياًالبالد، أو الفرار إىل الخارج، خوفا عىل حياتهم، منذ بداية عملي

إدارة رشكة قناة العاصمة، وهي قناة مملوكة ملكية خاصة ينظر إليها بوصفها تتبنى خط تحرير ليربايل، ملنظمة 

ًالعفو الدولية، إن معظم املذيعني واملراسلني يف املحطة فروا، إىل الزنتان وطربق، أو غادروا البالد نهائيا، يف بعض 

ويف واقع األمر، هاجم أفراد من امليليشيات التابعة لفجر ليبيا، بما يف ذلك . االت، بعد أن تعرضت املحطة للهجومالح

آب، املحطة واعتدت عىل ثالثة من موظفيها جرى اختطافهم يف اليوم / أغسطس23كما يزعم كتيبة النوايص، يف 

، وفر 2013آذار / قبل إحدى امليليشيات، يف مارسنفسه قد اختطف لفرتة وجيزة من-وكان جمعة األسطى. التايل

وأخرب . عىل املؤسسات واملواقع االسرتاتيجية يف طرابلس" فجر ليبيا"إىل الخارج بعد تلقيه تهديدات قبيل استيالء 

وكان . بعض الذين بقوا منظمة العفو أنهم كانوا يأخذون احتياطات اضافية وينامون يف أماكن مختلفة كل ليلة

 21. 2013اذار /آب الهجوم الرابع ضد القناة منذ مارس/ اغسطس23هجوم 

ً، املقيمة حاليا يف الخارج حفاظا عىل سالمتها، بدأت التهديدات  فوزية البلعزيًووفقا للمديرة التنفيذية للقناة، ً

ًوهي تتعلق أساسا بتغطية املحطة للرصاع يف . 2014آب /حول بداية أغسطس" قناة العاصمة"ضد موظفي 

آب، / أغسطس1ففي . وإعادة تنشيط دور الجيش الوطني" لعملية الكرامة"رابلس واملظاهرات املساندة ط

وورد أن الرجلني احتجزا يف قاعدة معيتيقة الجوية . اختطف مراسل القناة وأحد مصوريها أثناء تغطيتهما ملظاهرة

ة بأسماء كبار موظفي القناة عىل موقع ًآب تقريبا، تم نرش قائم/ أغسطس20ونحو . وأفرج عنهما بعد عدة أيام

وبعدها مبارشة، بدأت فوزية البلعزي تتلقى تهديدات، بما يف ذلك التهديد . للتواصل االجتماعي وتهديدهم باالعتقال

فجر "آب، يوم استيالء / أغسطس23ويف . وظلت التهديدات مستمرة ملدة ثالثة أيام متتالية. بالقتل، عىل هاتفها

نحن قادمون للقبض . لقد دخلنا املطار: "ار طرابلس الدويل، قالت إنها تلقت مكاملة هاتفية فحواهاليبيا، عىل مط
وأكد أحد كبار . ًوفرت فوزية من البالد بعدما علمت أن رجاال مسلحني كانوا يبحثون عنها يف منزلها". عليك

وأخرب .  الهاتف يف األيام التي سبقت الهجومًاملوظفني اآلخرين ملنظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا أيضا للتهديد عرب

وأبلغ واحد من كبار املوظفني لم يرغب يف . أحد أعضاء مجلس اإلدارة منظمة العفو الدولية أنه هدد باختطاف ابنه

كنا نتوقع أن يتم . منذ بدء النزاع يف طرابلس، كنا نتعرض للتهديد: "الكشف عن اسمه منظمة العفو الدولية ما ييل
 ".كنا نعرف أن حراس األمن يف املحطة سيكونون عاجزين ولن يصدوا الهجوم. النا أو مهاجمتنا يف أي وقتاعتق

عىل مطار طرابلس الدويل، يف " فجر ليبيا" للهجوم مبارشة بعد سيطرة قوات محطة قناة العاصمةوتعرضت 
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و الدولية، دخلت مجموعة من ًووفقا ألحد كبار املوظفني الذين قابلتهم منظمة العف. 2014آب / أغسطس23

. الرجال املسلحني املبنى، وحطموا معظم االستوديوهات، وخربوا ونهبوا املكاتب، وبعد ذلك أرضموا فيها النار

ويف صباح اليوم . ُوزعم أنه باإلضافة إىل أعضاء امليليشيات، اشرتك أهايل من املنطقة يف عمليات السلب والنهب

ر اإلداريني لتفقد مباني املحطة للتحقق من مدى األرضار وجمع الوثائق واملحفوظات التايل، ذهبت مجموعة من كبا

فاختطف ثالثة من موظفي املحطة، بما يف ذلك سعد زاقوب، نائب رئيس التحرير؛ وطارق الدريس، رئيس . الهامة

لحني بينما قسم الرسومات؛ وحسام عاشور، وهو مواطن مرصي مسؤول عن قسم تقانة املعلومات، من قبل مس

ًالذي كان حارضا عىل املشهد، اقرتب مسلحون من " قناة العاصمة"ًووفقا ألحد موظفي . كانوا يقفون خارج املبنى

وعندما أدركوا أنهم كانوا يعملون لصالح القناة، بدأوا برضبهم، ثم . املوظفني الثالثة وسألوهم عن طبيعة عملهم

 الرشطة العسكرية يف السواني، نقلوا إىل مركز احتجاز يف مدينة مرصاته وبعد أربعة أيام من االحتجاز يف. اعتقلوهم

وأطلق رساح حسام عاشور، يف . تحت سلطة املخابرات العسكرية، حيث سمح لهم بإبالغ عائالتهم بمكان وجودهم

عندما ترشين األول، / اكتوبر2آب، يف حني ظل املوظفان اآلخران محتجزين حتى / أغسطس31نهاية املطاف، يف 

 .أطلق رساحهم يف عملية تبادل لألرسى بني مدينتي مرصاتة والزنتان

واختطاف ثالثة من موظفيها، توجهت امليليشيا إىل حي األندلس، " قناة العاصمة"ومبارشة بعد الهجوم الثاني عىل 

 ذلك صور حيث شقوا طريقهم إىل بيت جمعة األسطى ونهبوه، ورسقوا املتعلقات الشخصية وتذكارات، بما يف

كما نهبت وخربت امليليشيا . وورد أن املسلحني اعتدوا عىل مدبر املنزل، حيث رضبوه بعقب بندقية يف معدته. عائلية

وبعد ذلك، توجه رجال مسلحون نحو حي بالقرب من . منزل شقيق جمعة األسطى، الواقع يف املنطقة املجاورة

 األسطى، وتعرضوا بالرضب وسوء املعاملة لرجل سوداني طريق املطار وشقوا طريقهم بالعنف اىل مزرعة جمعة

ًويقال أيضا إنهم استولوا عىل مزرعة . يعمل يف املزرعة، بما يف ذلك بإطفاء السجائر عىل جسمه، واحتلوا العقار

 .شقيق جمعة األسطى

لتها إىل مركز مقر محطة التلفزيون ويزعم أنها حو" كتيبة النوايص"، احتلت "قناة العاصمة"ًووفقا إلدارة 

 .البث منذ ذلك الحني" قناة العاصمة"وأوقفت . لالحتجاز

 من موظفي رشكة معدات طبية تابعة ألحد أعضاء مجلس إدارة 12وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات بأن 

لة آب، واحتجز هؤالء وتعرضوا لسوء املعام/ أغسطس25رشكة قناة العاصمة اختطفوا من قبل رجال مسلحني يف 

وجرت مصادرة هواتفهم واالستيالء عىل حسابات الفيسبوك الخاصة . يف طرابلس" كتيبة النوايص"داخل مجمع 

وقال .  منهم يف اليوم نفسه، يف حني ال يزال اثنان منهم رهن االحتجاز عىل ذمة التحقيق10وتم إطالق رساح . بهم

وراء هذا االعتقال كانت إرهاب املوظفني العاملني لدي أعتقد أن الفكرة من : "صاحب الرشكة ملنظمة العفو الدولية
 ".بحيث ال يعودون إىل العمل

يتم استهداف الجميع إىل : "، ملنظمة العفو الدولية"رشكة قناة العاصمة"وقال جمعة األسطى، رئيس مجلس إدارة 
وبحسب ". ناة العاصمةحد أنه أوقف أحد سائقينا وتعرض للرضب يف الزاوية فقط ألنه كان يحمل بطاقة هوية ق

 23، للنهب وأرضمت فيه النريان يف "قناة العاصمة"ما ورد، تعرض منزل حسام الدين الطيب، مقدم برامج 

 .آب، يف هجوم انتقامي آخر ضد الخط التحريري للمحطة/أغسطس

" يةالعرب" ، مراسل فضائيةمحمود الفرجانيوأخرب . كما هوجم صحفيون يعملون لوسائل اإلعالم األخرى

فجر "، منظمة العفو الدولية أن قوات تابعة الئتالف "جمعية صياغة الدستور"التلفزيونية والناطق الرسمي باسم 

ُويزعم أنهم كانوا عىل وشك إرضام النار يف . آب ونهبت ودمرت ممتلكاته/ أغسطس25دخلت شقته يف " ليبيا



 السالح حكم تحت: ليبيا 

 ليبيا غرب يف االنتهاكات من وغريهما والتعذيب االختطاف حاالت

 2014  األول ترشين/رأكتوب  الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/009/2014: الوثيقة رقم

23 

وفيما بني . يق قد ينترش إىل الشقق األخرى يف املبنىالشقة ولكن تم ايقافهم من قبل الجريان القلقني من أن الحر

مقر رشكة محمود الفرجاني، " فجر ليبيا" يف اليوم نفسه، هاجمت قوات زعم أنها تنتمي الئتالف 11:00 و10:30

. ويقع يف حي الظهرة، بطرابلس، ودمرت معظم املكاتب واالستوديوهات، وشاشات الكمبيوتر، وآالت التصوير

واختطف اثنان من موظفي . أن املهاجمني تسببوا بأرضار من خالل إطالق الرصاص داخل املبنىًويزعم أيضا 

سمعت أنهم : "وقال محمود الفرجاني ملنظمة العفو الدولية. الرشكة، وهما فلبيني ومرصي، واحتجزا لفرتة قصرية
فقد دخلوا بيوت أشخاص . كًيبدو أن لديهم قائمة ويستهدفون الناس وفقا لذل. هاجموا منازل صحفيني آخرين

". لم يبق صحفيون هنا. لقد هرب الجميع من طرابلس. كما لو أنهم مدفوعني بالرغبة يف االنتقام. ًمن الزنتان أيضا

 .ويعتقد أنه استهدف بسبب ما تقاريره التي اعتربت مؤيدة لليرباليني

ى امليليشيات، بينما كان ينقل عىل ، عىل يد إحد2013نيسان / أبريل28وكان محمود الفرجاني قد اختطف يف 

وأطلق . ًالهواء تقريرا عن حصار ميليشياوي لوزارة الشؤون الخارجية يتعلق بقانون العزل السيايس واإلداري

 .رساحه يف اليوم نفسه بعد تهديده وترهيبه

لوكة ملكية خاصة ، وهي قناة مم"قناة ليبيا الدولية"ًووثقت منظمة العفو الدولية أيضا هجمات ضد موظفني من 

آب، / أغسطس23، يف "قناة ليبيا الدولية"وورد أنه تم إرضام النار يف مبنى . ينظر إليها عىل أنها مؤيدة لليرباليني

ًوتعرضت املحطة أيضا إلطالق نار عشوائي خالل االشتباكات يف طرابلس، . ما دفع موظفيها إىل االنتقال إىل الزنتان

 .بنى اإلدارةمما أدى إىل أرضار جزئية مل

ًالذي يستضيف برنامجا حواريا حول القضايا السياسية " قناة ليبيا الدولية"، مذيع  محمد الطياريونجا ً

 23، من محاولة اغتيال، بدوافع سياسية عىل ما يبدو، حول "هنا ليبيا"واالقتصادية واالجتماعية يسمى 

وأخرب محمد الطياري منظمة .  الهواء يف ذلك اليومبعد فرتة وجيزة من الظهور عىل]  رمضان26يوم [تموز /يوليو

العفو الدولية أنه بمجرد خروجه من استوديو القناة بالقرب من طريق املطار، وبعد دقائق من منتصف الليل، 

وعند إحدى النقاط، اقرتب منه الرجال يف الجانب األيمن . ًتعقبته سيارة ال تحمل عالمات مميزة تحمل رجاال ملثمني

حيث أطلقت ثالثة رصاصات الباب الخلفي وأصابت الجزء الخلفي من مقعد محمد . ارته وأطلقوا النار عليهمن سي

وقال إنه تمكن من الفرار من املهاجمني ولجأ إىل منزل . الطياري، ودعامة اليد عىل الجانب األيرس عىل مستوى رأسه

بعد انسحاب . بعد يومني، هرب إىل الخارج. نهأحد أقاربه بعد أن حذره شقيقه من أن مسلحني جاءوا يبحثون ع

. قوات التابعة للزنتان من طرابلس، جاءت مجموعة من الرجال املسلحني بحثا عن محمد الطياري، يف منزل عائلته

وعندما لم يتمكنوا من العثور عليه، اختطف املسلحون شقيق محمد الطياري، واحتجزوه ملدة يوم ونصف 

ويف . ًليشيا أيضا إرضام النار يف منزل عائلة محمد الطياري، ولكن الجريان حالوا دون ذلكوحاولت املي. لالستجواب

وكان محمد الطياري قد اختطف يف . ًوقت الحق، تلقى محمد الطياري أخبارا عن إرضام النار يف منزله الخاص

 ".قناة ليبيا الرسمية"عمله يف بالعالقة مع 2012

قناة "ْمنتجني اثنني من " فجر ليبيا"املتحالفة مع ائتالف " كتيبة الفرسان"ن ويف حادثة أخرى، اختطف أفراد م

آب كان كال الرجلني يستقالن سيارتهما يف منطقة جنزور عىل املشارف الغربية / أغسطس16ففي ". ليبيا الدولية

 بالخونة والكالب ألننا نعتونا. "ًووفقا لرواية أحدهما، اقرتب رجالن من سيارتهما وطلبوا منهما التوقف. لطرابلس
املتحالفة " [كتيبة الفرسان"وأجربوا الرجلني عىل ركوب السيارة واقتادوهم إىل مقر ". نعمل يف قناة ليبيا الدولية

واحتجز الرجالن يف مجمع امليليشيا ملدة ثالثة أيام وأطلق . يف جنزور لسؤالهم عن عملهم"] فجر ليبيا"مع 

وقال أحد املنتجني ملنظمة العفو الدولية إنه خالل اعتقاله .  الضغط الشعبيرساحهما يف نهاية املطاف بسبب

ًوأثناء احتجازه، ذهب أفراد امليليشيا أيضا إىل منزله . تعرض للصفع واإلهانة والتهديد بتعذيب وقتل أفراد أرسته
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ى مثل الكامريات ًوأرضموا فيه النار بعد أخذ جواز سفره ومبلغا من املال وحاسوبه املحمول ومعدات أخر

 .تموز عىل طريق املطار/ يوليو12 و11ويعتقد أن اختطافه كان يتعلق بتغطيته لالشتباكات ما بني . والعدسات
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الهجمات على النازحين من 
التاورغاء واالختطافات وإساءة 

 المعاملة
عات مسلحة يف آب، عىل أيدي عدة مجمو/ رجل عىل األقل من أهايل تاورغاء، منذ مطلع أغسطس22اختطف 

. ًأيلول، كان قد أفرج عن ثمانية منهم، وفقا لنشطاء من التاورغاء/وبحلول منتصف سبتمرب22. طرابلس وحولها

ً سجينا من التاورغاء املحتجزين يف 47ترشين األول، بعد إطالق رساح / أكتوبر2وأفرج عن ثالثة آخرين يف 

آخرون وجرى التحقيق معهم عىل نقاط التفتيش لساعات بعد واعتقل . 2011مرصاتة منذ اندالع النزاع املسلح يف 

 .تفحص هوياتهم

كتيبة فرسان "آب عىل نقطة تفتيش تحرسها / أغسطس23األوىل يف . واعتقل أحد نشطاء التاورغاء مرتني

 27، بالقرب من معسكر "درع ليبيا للمنطقة الغربية"آب عىل يد أفراد من قوات / أغسطس26ثم يف ". جنزور

وأبلغ منظمة العفو الدولية أنه، يف كل مرة، كان يطلق رساحه بعد عدة ساعات وبعد تدخل . ش، غرب طرابلسللجي

وصفوني : "وأبلغي منظمة العفو الدولية ما ييل. ًوأثناء الحادثة األوىل، هدد بالقتل، وأهني مرارا. من اتصاالت نافذة
م سوف يأتون ويجدونني يف مخيم تاورغاء يف األكاديمية وهددوا بأنهورشفانة واتهموني بدعم . بالعبد واملرتزق

 ".وقالوا إن أهايل تاورغاء ال يستحقون الحياة. البحرية

فجر "املتحالفة مع ائتالف " درع ليبيا"آب، هاجم أفراد من قوات / أغسطس30ويف الساعات األوىل من صباح 

ًمخيما للنازحني داخليا من التاورغاء يف حي الفالح" ليبيا وأصيب إرحيل عبدالله عبد السالم برصاصة .  يف طرابلسً

وخطف أفراد . وأصيب ثالثة رجال آخرين من التاورغاء بأعرية نارية يف الهجوم. يف الظهر وتويف عىل الفور

وتعرض الرجال . ًامليليشيات خمسة رجال أثناء الهجوم أيضا، واقتادوهم إىل مقر امليليشيا يف مجمع الريموك

 .ملعاملة السيئة يف املجمع قبل التفاوض عىل اإلفراج عنهم من قبل املجلس املحيل للتاورغاءلصنوف من ا

ً فجرا، حاول رجالن دخول معسكر الفالح واالستيالء 2:30ًووفقا ملقيمني يف املخيم شهدوا الهجوم، حوايل الساعة 

 بعد فرتة وأطلقا النار عىل رجلني كانا وعادا. وعندما واجها مقاومة من األهايل، غادرا. عىل سيارة أحد السكان

وعقب إطالق النار، . يدخنان السجائر قرب مدخل املخيم، مما أسفر عن إصابة واحد يف ساقه واآلخر يف بطنه

وبعد فرتة قصرية، عاد الرجالن مرة أخرى مع عدد كبري من املركبات محملة برشاشات ثقيلة . انسحبا مرة أخرى

ّوقدر شهود . وكانوا يطلقون النار يف الهواء من بنادق ومدافع رشاشة. مضادة للدباباتمضادة للطائرات وأسلحة 

 .50 و20عيان عدد املركبات بما يرتاوح بني 

 رجل مسلحني ببنادق كالشنيكوف من العربات ودخلوا الحاويات الجاهزة 100ًووفقا إلحدى الروايات، خرج نحو 

ويف الداخل، أطلقوا النار . التاورغاء، وطلبوا من الجميع الخروج اىل الشارعالتي تستخدم إلقامة النازحني من أهايل 

ارقيعة وبعد ترويعه ببنادق الصيد، أصيب سالم . عىل إرحيل عبدالله عبد السالم يف الظهر وقيل إنه تويف عىل الفور

لب من خمسة رجال من ُوط. ، وهو مقيم آخر يف املخيم، بعيار ناري يف الكتف األيمن بينما كان يغادر غرفته

منظمة العفو . ًالتاورغاء حمل جثة إرحيل عبد الله عبد السالم إىل عربة وأجربوا بعدها عىل الركوب فيها أيضا
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الدولية قابلت أحدهم بعد إطالق رساحهم وتحدث سوء املعاملة التي تعرض لها هو واآلخرين أثناء نقلهم إىل مخيم 

يف السيارة، أرغمنا عىل وضع أقدامنا عىل إرحيل والجلوس عليه عىل الرغم من : "الريموك العسكري عىل النحو التايل
رضبنا الرجال . وتعرضنا لإلهانة والرضب يف السيارة حتى قبل وصولنا إىل مخيم الريموك. أنه كان قد فارق الحياة
بمجرد أن أخذنا إىل داخل و. حتى الحيوانات تعامل بشكل أفضل. ًعاملونا كأننا لسنا برشا. بأيديهم وبأسلحتهم

آب بعد / أغسطس30وأطلق رساح الرجال الخمسة يف وقت متأخر من بعد ظهر ". مخيم الريموك، تحسنت املعاملة

 .مفاوضات أجراها مجلس التاورغاء املحيل

ية عىل إن السلطات الليبية قد فشلت يف توفري الحماية ملجتمع النازحني من أهايل التاورغاء من الهجمات االنتقام

، واتهمتهم بدعم 2011آب /أيدي امليليشيات منذ أن طردتهم جماعات مرصاتة املسلحة من منازلهم، يف أغسطس

ولعدة أشهر بعد الرصاع، جرت مالحقة أهايل تاورغاء من قبل . حكم العقيد القذايف، وبارتكاب جرائم نيابة عنه

ً، هوجمت مخيماتهم، خصوصا يف 2011ومنذ . لقتلامليليشيات وعانوا من االعتقاالت التعسفية والتعذيب وا

وقد وثقت منظمة العفو الدولية اثنتني من الهجمات السابقة ضد . طرابلس، يف عدد من املناسبات بالذخرية الحية

 16 و15ويف . مخيم الفالح أسفرتا عن مقتل وإصابة مواطنني عاديني ال صلة لهم باألنشطة العسكرية

، قتل رجل آخر نتيجة إصابته بعيارات نارية، بينما أصيب ثالثة آخرون عندما هاجم 2013ترشين الثاني /نوفمرب

، أصيب سائق سيارة أجرة 2013تموز / يوليو25ويف  23.أفراد ميليشيا مرصاتة مخيم الفالح بالذخرية الحية

ية عالمات النار عليه بينما بجروح قاتلة بعد أن فتحت مجموعة من املسلحني مرت قبالة املخيم يف سيارة ال تحمل أ

، أسفرت إغارة قامت بها إحدى امليليشيات عىل جنزور 2012شباط /  ويف فرباير24.ًكان واقفا قرب مدخل املخيم

 .ً رجال آخر بجروح جراء إصابتهم بأعرية نارية13بينما أصيب . عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم ثالثة أطفال
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 الخالصة الوتوصيات
ع املسلح يف غرب ليبيا انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وخروقات خطرية للقانون الدويل اإلنساني عىل شهد النزا

فأولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب أو . يد امليليشيات والجماعات املسلحة، بما يف ذلك جرائم حرب محتملة

عرضة للمقاضاة، بما يف ذلك أمام املحكمة يأمرون بارتكابها أو يكونون يف سدة املسؤولية املبارشة عندما ترتكب 

 ملجلس األمن الدويل، الذي 2174وبموجب القرار . الجنائية الدولية، التي تملك الوالية القضائية عىل الحالة يف ليبيا

التخطيط ألعمال تنتهك القانون الدويل لحقوق "، فإن األفراد املسؤولني عن 2014آب /تبناه املجلس يف أغسطس

أو القانون االنساني الدويل املعمول به، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق اإلنسان، أو توجيه تلك االعمال أو االنسان 

 . يخضعون لعقوبات من األمم املتحدة، بما فيها لحظر سفرهم وتجميد أرصدتهم" ارتكابها يف ليبيا

 : ملشاركة يف النزاع إىل ما ييلوتدعو منظمة العفو الدولية جميع قادة الجماعات املسلحة وامليليشيات ا

اإلدانة العلنية لجميع انتهاكات حقوق اإلنسان وخروقات القانون الدويل اإلنسان، واتخاذ اإلجراءات لوقفها،  

وعىل وجه الخصوص أعمال االختطاف والتعذيب وسواهما من رضوب سوء املعاملة، وأعمال النهب والسلب وتدمري 

 لكل شخص تحت إمرتهم بأنه لن يتم التساهل مع مثل هذه األعمال تحت أي ظرف املمتلكات املدنية، والتوضيح

 من الظروف؛

إبالغ العائالت بمصري أقربائها املختطفني، بمن فيهم من توفوا، وكشف النقاب عن ظروف وفاتهم ومكان  

 دفنهم؛

ًاإلفراج فورا عن أي شخص محتجز حرصيا عىل أساس موطنه األصيل أو رأيه السيايس؛  ً 

معاملة جميع املعتقلني، بمن فيهم املقاتلون الذين يتم أرسهم، معاملة إنسانية، وحمايتهم من التعذيب وغريه  

 من صنوف سوء املعاملة، والسماح لهم باالتصال بعائالتهم؛

 ترسيح أي عضو ينتمي إىل جماعتهم من صفوفهم، إذا ما اشتبه بتورطه يف التعذيب وغريه من االنتهاكات؛ 

ًخدمات املبارشة عىل املدنيني وعىل األعيان املدنية فورا، بما يف ذلك عىل املرافق الطبية، والهجمات وقف ال 

 العشوائية؛

ًاحرتام العاملني يف املهن الطبية وسيارات اإلسعاف وغريها من وسائل النقل الطبية املستخدمة حرصا  

 ناية الطبيتني الالزمتني لعالج حاالتهم دون تمييز؛لألغراض الطبية، وضمان تلقي املقاتلني الجرحى الرعاية والع

التعاون التام مع التحقيقات التي يبارش بها لتقيص انتهاكات حقوق اإلنسان وخروقات القانون الدويل  

 . اإلنساني
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 الهوامش
                                                      

1
 بعناد التخيل عن أسلحتها إىل حني االستجابة لطلبها 2011رفضت امليليشيات التي تشكلت أثناء وعقب النزاع املسلح لسنة   

يشيات املتحالفة مع وعىل سبيل املثال، اتهمت امليل". بقايا النظام السابق"بتطهري جميع املؤسسات، بما فيها قوات األمن، من 

امليليشيات املتمركزة يف الزنتان، مثل قوات القعقاع، بإدماج منتسبني سابقني إىل كتائب القذايف يف " فجر ليبيا"ائتالف 

  .صفوفها
2
/  يوليو13يركز هذا التقرير املوجز فقط عىل االنتهاكات التي ارتكبت يف طرابلس وغريها من مناطق غرب ليبيا ما بني   

  .2014أيلول /وز ونهاية سبتمربتم
3
واتهمت القبيلة . ويعيش أبناؤها يف املناطق الواقعة إىل الجنوب الغربي من طرابلس. ورشفانة هي إحدى أكرب القبائل الليبية  

من أبناء القبيلة ، ونتيجة لذلك، اعتقل العديد 2011باالنحياز إىل االقوات املسلحة للعقيد معمر القذايف إبان النزاع املسلح لسنة 

وأدت حمالت االعتقال إىل شعور متنام باالستياء من جانب مجتمع القبيلة . عىل أيدي امليليشيات امللحقة بالدولة منذ ذلك الوقت

وإىل تآكل ثقتها يف السلطات املركزية، ما أدى إىل اشتباكات مسلحة متقطعة بني جماعات صغرية مسلحة من ورشفانة 

كانون الثاني /ويف يناير. لدولة، وإىل حد كبري من الزاوية ومنطقة سوق الجمعة من طرابلس، وسواهماوميليشيات تابعة ل

، جرح أشخاص عاديون من ورشفانة وقتلوا، بينما لحقت أرضار ببيوتهم نتيجة إطالق نار متهور 2014شباط /وفرباير

  .ت صاروخية من قبل ميليشيات تابعة للدولةًعليها من مدافع مضادة للطائرة ومدافع مورتر وأثقل عيارا ومقذوفا
4
 شخص يف ليبيا عىل مدار األسابيع الثالثة املاضية 100,000 لشؤون الالجئني، نزوح ما يربو عىل سامية انظر املفوضية ال)   

مكتب "ً وانظر أيضا ؛html.3746a1b5437/org.unhcr.www://tpht، أنظر، 2014ترشين األول / أكتوبر10األخرية، 

، الوكاالت اإلنسانية تطلق مناشدة للرد عىل النزوح الواسع النطاق 2، تحديث عاجل "األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

update-flash-ocha/libya/report/int.reliefweb://http-2-: ترشين األول، عىل املوقع/ أكتوبر8يف ليبيا، 

scale-large-respond-appeal-launch-agencies-humanitarian  
5
ئي الذي طال املناطق املدنية يف طرابلس وبنغازي يرقى إىل القصف العشوا :ليبياانظر منظمة العفو الدولية، بيان صحفي،   

  .2011آب / أغسطس6 ، الحرب مصاف جرائم
6
 17من إيصال مواد طبية عاجلة للمرة األوىل يف " جمعية الهالل األحمر الليبي"اللجنة الدولية للصليب األحمر و"تمكنت )   

أيلول / سبتمرب17،  الهالل األحمر الليبي بإيصال مساعدات طبية عاجلةقيام اللجنة الدولية للصليب األحمر و. أيلول/سبتمرب

news/documents/resources/ara/org.icrc.www://https-  : ، ويمكن االطالع عليه من2014

htm.supplies-medical-needed-urgently-deliver-benghazi-libya-16-09/2014/release  
7
ع شيوخ العشائر وغريهم من الشخصيات البارزة يف املدينة للتعامل مع مختلف مجلس شورى ورشفانة هيئة تجم"  

  .ًالقضايا التي تهم املجتمع املحيل، بما يف ذلك أحيانا عمليات االعتقال واالشتباكات املسلحة واملفاوضات القبلية
8
  .)12(وهـ) 3(وج) 1)(ج)(2(8نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املواد   

 
تموز / يوليو25بيان مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسوده، بالعالقة مع العنف املتصاعد يف الحالة الليبية،  9

icc.www://http-: ، لالطالع2014

repor/prosecutor20%the20%of20%office/court20%the20%of20%structure/icc/menus_en/int.cpi

aspx.2014-06-12-statement-otp/Pages/statement/statements20%and20%ts  
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10
  :، لالطالع)2014 (2174 قرار مجلس األمن  

htm.doc.11537sc/2014/docs/Press/News/org.un.www://http  
11

  .2014أيلول /آب وسبتمرب/تزايدت االغتياالت يف بنغازي، بما يف ذلك للناشطني وسواهم من املدنيني، يف أغسطس  
12

 من قبل املجتمعات املحلية التي انتفضت ضد حكم العقيد معمر 2011ُشكلت املجالس العسكرية إبان النزاع املسلح يف   

ويف غياب الجيش، أصبحت الكتائب تحت سلطة هذه املجالس العسكرية . القذايف بغرض تنسيق جهود الكتائب املسلحة املحلية

ويف بعض املدن، مثل الزنتان، ما برحت املجالس . عمل الرشطي ومكافحة الجريمةلتقوم بجملة مهام أمنية من قبيل ال

  .العسكرية تعمل حتى اليوم
13

هيئة تضم شيوخ العشائر وغريهم من الشخصيات البارزة يف املدينة للتعامل مع مختلف املسائل " مجلس شورى الزنتان"  

وقامت مجتمعات . بض عىل األشخاص واالشتباكات املسلحة واملفاوضات القبليةًالتي تهم املجتمع املحيل، بما يف ذلك أحيانا الق

  .محلية أخرى يف ليبيا بتشكيل مجالس الشورى الخاصة بها

 
  articleid?article/mobile/ar/ly.alwasat.www://http=59336انظر  14
15

  .2011قام مجلس شيوخ العشائر بدور الوساطة بني امليليشيات املتناحرة منذ نهاية النزاع املسلح يف   
16

  .رأي معلن للدكتور ديريك باوندر  
17

  .2014أيلول / سبتمرب16، "مراسلون بال حدود"مراسالت منظمة العفو الدولية مع   
18

 أشخاص يف بنغازي، بمن فيهم ناشطان شابان يف املجتمع 10، اغتيل 2014أيلول / سبتمرب19عىل سبيل املثال، يف   

وجاءت هذه االغتياالت .  سنة17 سنة، وسامي الكوايف، ويبلغ من العمر 18املدني، وهما توفيق بن سعود، ويبلغ من العمر 

انظر . 2014حزيران / يونيو25 عقب مقتل محامية حقوق اإلنسان والناشطة من أجل حقوق املرأة، سلوى بوقعيقيص، يف

 26، ًيجب عىل ليبيا أن تكفل إجراء تحقيق مناسب عقب مقتل محامية بارزة رميا بالرصاصمنظمة العفو الدولية، 

investigation-proper-ensure-must-libya/news/en/org.amnesty.www://http-: 2014حزيران /يونيو

26-06-2014-dead-shot-bugaighis-salwa-lawyer-after  

 
 يف رئيس حقوق اإلنسان زيد يدين الهجمات عىل املدافعني عن حقوق اإلنسانانظر املفوضية السامية لحقوق اإلنسان،  19

: ، لالطالع2014ترشين األول / أكتوبر14، ليبيا

E=LangID&15168=NewsID?aspx.DisplayNews/Pages/NewsEvents/EN/org.ohchr.www://http  
20

  .2014ترشين األول / أكتوبر24ق اإلنسان، مذكرات إيجاز، انظر املفوضية السامية لحقو  
21

 قانون العزل جراء تصاعد التوتر مع وسائل اإلعالم االعتداء عىل إحدى :ليبياانظر البيان الصحفي ملنظمة العفو الدولية،   

  .2013آذار / مارس8 ، .السيايس
22

ً شخص، ونزحوا قرسا من مدينتهم األصلية، تاورغاء، 40,000عددهم التاورغاء، هم جماعة ليبية من داكني البرشة يبلغ   

 جراء هجمات من قبل ميليشيات من مرصاتة اتهمتهم بدعم العقيد معمر القذايف وبارتكاب جرائم 2011آب /يف أغسطس

  .رابلسوهم مهجرون منذ ذلك الحني ويعيشون، يف معظمهم، يف مخيمات شحيحة املوارد يف بنغازي وط. حرب خدمة له
23

رقم (، 2013أيلول / نوفمرب21 ، املتظاهرين النار عىل أطلقت امليليشيات عندما:  انظر منظمة العفو الدولية، ليبيا  

  MDE 19/012/2013 :(http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE19/012/2013/ar: الوثيقة
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24
ديارهم، استمرار تهجري واضطهاد التاورغاء واملجتمعات املهجرة األخرى ممنوعون عن : ليبياانظر منظمة العفو الدولية،   

): MDE 19/011/2013: رقم الوثيقة (يف ليبيا

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE19/011/2013/en/4f54204b-39e4-4b29-8a04-

ce374710fff7/mde190112013ar.pdf  
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 السالح حكم تحت: ليبيا

 ليبيا غرب يف االنتهاكات من وغريهما والتعذيب االختطاف حاالت

 من" ليبيا فجر "ائتالف بني ،2014 تموز/يوليو يف ليبيا، غرب يف املسلح النزاع بدء منذ

 الورشفانة، ومنطقة الزنتان مدينة إىل معظمهم ينتمي الذين وخصومهم امليليشيات،

 لحقوق خطرية انتهاكات األطراف، جميع من املسلحة، والجماعات امليليشيات ارتكبت

 . الحرب جرائم مرتبة إىل بعضها يرقى اإلنساني، الدويل للقانون وخروقات اإلنسان

 يف الدولية العفو منظمة أجرتها مقابالت إىل يستند الذي املوجز، التقرير هذا ويصف

 اقرتفتها التي االنتهاكات من الواسع الطيف ،2014 أيلول/وسبتمرب آب/أغسطس

 واحتجاز االختطاف وعمليات العشوائي القصف ذلك يف ماب النزاع، أطراف جميع

. امليداني القتل وأعمال املعاملة، سوء رضوب من وغريه والتعذيب املدنيني، من الرهائن

 وتدمريها املدنية املمتلكات إحراق عىل املسلحة والجماعات امليليشيات أقدمت كما

 املهجرين واألشخاص املدني معاملجت وناشطي الطبيني املهنيني مهاجمة وعىل ونهبها،

 ً.داخليا

ً فورا اإلفراج إىل املسلحة والجماعات امليليشيات جميع تدعو الدولية العفو منظمة إن

 أو الجهوية، أو العرقية هويته أساس عىل اختطف شخص أي عن رشط أو قيد ودون

 األرسى مفيه بمن املعتقلني، جميع معاملة يجب كما. ًتحديدا السياسية والءاته بسبب

 القيادات عىل ويجب. االنساني الدويل القانون بموجب إنسانية معاملة املقاتلني من

 من وغريه التعذيب مع التساهل يتم لن بأنه إمرتها تحت هم ملن توضح أن العسكرية

 قد بأنهم يشتبه أشخاص أي االحتجاز أماكن عن تقيص وأن املعاملة، سوء صنوف

  . األعمال هذه بمثل شاركوا

 املسؤولية سدة يف يكونون أو بارتكابها يأمرون أو الحرب جرائم يرتكبون الذين فأؤلئك

 الدولية، الجنائية املحكمة أمام ذلك يف بما للمقاضاة، عرضة ترتكب، عندما املبارشة،

 .ليبيا يف الحالة عىل القضائية الوالية تملك التي



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


