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 مقدمة
دعا الليبيون الذين ألهمتهم وشجعتهم احتجاجات مناهضة ألنظمة الحكم اجتاحت مختلف أرجاء الرشق األوسط 

 الذكرى الخامسة للقمع الوحيش لالحتجاج الشعبي يف – 2011شباط / فرباير17وشمال أفريقيا إىل اعتبار 

و قد . معي، الذي امتد ألكثر من أربعة عقودخاص بهم ضد حكم العقيد معمر القذايف الق" يوم غضب "–بنغازي 

ًكان العقيد القذايف قد سيطر عىل ليبيا لقرون قبل أن تقتحم قوات املعارضة أخريا العاصمة طرابلس يف أواخر 

 .  آب/أغسطس

ا ويف مسعى يائس منها لإلبقاء عىل قبضتها عىل السلطة عشية االنتفاضتني يف تونس ومرص املجاورتني، واللتني أدت

ِّإىل اإلطاحة برئيسني معمرين يف الحكم، عمدت السلطات الليبية إىل القبض عىل عرشات الناشطني والكتاب قبل 

بيد أنه كان للقبض عىل الناشطني البارزين يف بنغازي والبيضاء أثر عكيس ملا كانت تريده ". يوم الغضب"حلول 

س يف رشق ليبيا إىل التظاهر يف الشوارع قبل  حيث أشعل هذا فتيل رصخة غضب شعبية ودفع النا–السلطات 

 . حلول املوعد املقرر

وقابلت قوات األمن املحتجني السلميني يف مدينتي بنغازي، ثاني املدن الليبية، والبيضاء يف رشق ليبيا، باستخدام 

ملحتجون بالعنف، لم وعندما رد ا. ًالقوة املفرطة، واملميتة أحيانا، ما أدى إىل مرصع عرشات املحتجني واملتفرجني

ًيتمكن املسؤولون األمنيون والجنود الذين نقلتهم السلطات جوا من مناطق أخرى من اتخاذ أية تدابري للحد من 

فأطلقوا الذخرية .  بالنسيج االجتماعي، بما يف ذلك بمن ال شأن لهم باالحتجاجاتاألمن قوات األرضار التي ألحقتها

ن تحذير، مخالفني بذلك ليس فحسب املعايري الدولية الستعمال القوة واألسلحة الحية عىل الجماهري املحتشدة دو

 .  الرشطة مع التجمعات العامة رجالًالنارية، وإنما أيضا الترشيع الليبي نفسه املتعلق بتعامل

تجاجات يف فاندلعت اح. ولم تثبط حملة القمع يف رشق ليبيا عزائم األهايل يف مناطق أخرى عن االلتحاق باالنتفاضة

 والزاوية وزوارة يف الغرب؛ إىل العاصمة - الجبل الغربي–أنحاء شتى من البالد، من نالوت والزنتان يف جبل نفوسة 

وقوبلت هذه االحتجاجات بالغاز املسيل للدموع والهراوات والذخرية . طرابلس؛ وإىل كفرة يف الجنوب الرشقي

فتصاعدت االحتجاجات املناهضة . يم عىل اإلطاحة بالعقيد القذايفويف مواجهة وحشية الحكم، تنامى التصم. الحية

 . ًللحكم رسيعا لتتحول إىل اشتباكات مسلحة مع قوات األمن التابعة للقذايف

ويف بعض املناطق، تغلب مناهضو حكم العقيد القذايف بشكل رسيع عىل قوات األمن واستولوا عىل األسلحة التي 

اق العديد من املباني العامة ذات الصلة باملمارسات القمعية للدولة، بما يف ذلك مقرات وقاموا بإحر. خلفتها وراءها

مبادئ ثورة الفاتح، التي حملت العقيد  القذايف إىل سدة الحكم يف " بحماية"اللجان الثورية، وهي الهيئات املكلفة 

ن الناس بانتهاكات جسيمة لحقوق ، الهيئة االستخبارية التي ارتبطت يف أذها"جهاز األمن الداخيل"؛ و1969

شباط، كان معظم القسم الرشقي من ليبيا، وأجزاء من جبل /وبحلول أواخر فرباير. اإلنسان يف العقود السابقة

ورسعان ما تحولت . قد سقطت بيد املعارضة) ثالث املدن الليبية الواقعة بني بنغازي وطرابلس(نفوسة ومرصاتة 

 . تفاقمت معاناة السكان املدنيني باطراد مع احتدام املعركة عىل ليبيااالضطرابات إىل نزاع مسلح، و

ويف سياق االضطرابات التي وقعت وما تالها من نزاع مسلح ما زالت رحاه تطحن الليبيني، ارتكبت قوات القذايف 

سان تشري إىل انتهاكات خطرية للقانون اإلنساني الدويل، بما يف ذلك جرائم حرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلن

ّفقد قتلت وجرحت عن عمد عرشات املحتجني العزل من السالح؛ وعرضت من رأت . ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ّ
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ًفيهم خصوما ومنتقدين لها لالختفاء القرسي والتعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة؛ واعتقلت تعسفا عرشات  ً

دنيني يف مسعاها إىل اسرتداد السيطرة عىل مرصاتة وعىل كما شنت هجمات عشوائية وهجمات استهدفت م. املدنيني

واستعملت أسلحة ال . وشنت هجمات باملدفعية والهاون والصواريخ ضد مناطق سكنية. مناطق أخرى يف الرشق

تميز بطبيعتها بني املدنيني والعسكريني، كاأللغام املضادة لألفراد والقنابل العنقودية، بما يف ذلك داخل املناطق 

وأعدمت . وقتلت وجرحت مئات املدنيني، بمن فيهم رجال ونساء وأطفال ال شأن لهم بما يدور من قتال. سكنيةال

وأخفت دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة يف . ًخارج نطاق القضاء أشخاصا ألقت القبض عليهم وقامت بتقييدهم

حتمل من جانب قوات حلف شمال مبان سكنية، يف محاولة متعمدة إلخفائها كي ال تتعرض للقصف الجوي امل

 1. األطليس

وفاقم حصار قوات القذايف للمناطق التي تسيطر عليها 

 وال سيما مرصاتة وإن كانت هناك مناطق -املعارضة 

 األزمة اإلنسانية -أخرى مثل الزنتان يف جبل نفوسة 

ًفيها نظرا الضطرار السكان إىل العيش فيها دونما 

الكهرباء أو الوقود أو فرصة للحصول عىل املاء أو 

الدواء واملواد الغذائية األساسية، أو الحصول عىل 

وعندما كانت قوات القذايف تقصف . مجرد القليل منها

املناطق الخاضعة للمعارضة، لم يكن لدى املدنيني 

َوبينما لم يتوان من استطاعوا . مكان يلوذون إليه

الغرب ً كيلومرتا إىل 160الفرار من أجدابيا، عىل بعد 

من بنغازي، ومن جبل نفوسة، عن القيام بذلك، وقع 

آخرون، مثل أهايل مرصاتة، وخاصة بني أواخر 

أيار، يف مصيدة الحرب، /آذار وأوائل مايو/مارس

عندما حورصت املدينة من جميع الجهات باستثناء 

فحتى ميناء . البحر وظلت تتعرض للقصف املتواصل

ايف، يف محاولة مرصاتة لم يسلم من قصف قوات القذ

 . واضحة منها لسد السبيل الوحيد املتبقي ملن يريدون املغادرة، واملنفذ الوحيد لتلقي املساعدات التموينية اإلنسانية

ًوانخرطت قوات القذايف كذلك يف حملة واسعة النطاق لالختفاء القرسي ضد من رأت فيهم خصوما لها يف مختلف 

  اآلالف من الليبيني ُفاختطف. تاب وناشطون عىل شبكة اإلنرتنت ومحتجونأرجاء البالد، بمن فيهم صحفيون وك

ًمن بيوتهم أو من املساجد والشوارع، أو قبض عليهم قريبا من خطوط القتال، وغالبا باستخدام العنف وكان بني . ً

 حتى تمكن ًوظل مصري ومكان وجود العديد ممن اختطفوا مجهوال.  سنة12من اختفوا أطفال ال تتجاوز أعمارهم 

. املعتقلون من الفرار أو تم تحريرهم من قبل قوات املعارضة يف طرابلس ، بينما تواصلت معاناة أهاليهم لشهور

بالقيام بأنشطة ضد " يعرتفون"ويف وقت مبكر من هذه السنة، ظهر بعض من اختفوا عىل شاشات التلفزيون وهم 

 ". اعدةالق"املصالح الوطنية الليبية أو باالنتماء إىل 

حجز يف طرابلس ورست، معقيل العقيد القذايف طوال فرتة النزاع،  الوتؤكد شهادات بعض من أفرج عنهم من 

َاملخاوف من أن من اختفوا وغريهم من األفراد الذين اختطفوا واعتقلوا من قبل قوات القذايف قد تعرضوا للتعذيب أو 

ث عنه من أساليب التعذيب وإساءة املعاملة التي استخدمت وآخر ما جرى الحدي. حتى أعدموا خارج نطاق القضاء

بصورة متكررة، الرضب املتكرر باألحزمة والسياط وباألسالك املعدنية والخراطيم املطاطية عىل مختلف أنحاء 
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الجسم؛ والتعليق يف أوضاع ملتوية مؤملة لفرتات طويلة؛ والحرمان من العالج الطبي، بما يف ذلك للجروح التي 

 . ت باملعتقلني نتيجة للتعذيب أو إلصابتهم بالرصاصلحق

وارتكبت هذه االنتهاكات عىل خلفية قيود مشددة من جانب سلطات طرابلس عىل التغطية اإلعالمية املستقلة يف 

. املناطق التي تخضع لسيطرتها؛ والهجمات ويف سياق اعتداءات عنيفة عىل العاملني اإلعالميني الليبيني والدوليني

كما .  اعتقل العرشات من الصحفيني أثناء االضطرابات، وقتل ما ال يقل عن سبعة منهم عىل جبهات القتالفقد

قطعت حكومة العقيد القذايف بشدة خطوط االتصاالت الهاتفية وخطوط اإلنرتنت، يف محاولة يائسة منها لعرقلة 

 . ةنرش املعلومات املتعلقة باالنتفاضة وتقارير القمع من جانب الحكوم

املجلس الوطني "ويف الوقت نفسه، ارتكب أعضاء ومؤيدو املعارضة، املؤتلفة عىل نحو فضفاض تحت مظلة 

ً، والذي اتخذ من بنغازي مقرا له طوال فرتة النزاع، انتهاكات لحقوق اإلنسان ترقى أيضا، يف بعض "االنتقايل ً

رتة التي أعقبت سيطرتها عىل رشقي ليبيا ففي الف. الحاالت، إىل جرائم حرب، وإن كان ذلك عىل نطاق أضيق

النار وشنقت وقتلت عىل طريقة الغوغاء "  فرباير17لثورة "مبارشة، أطلقت مجموعات غاضبة من املؤيدين 

 ولم تخضع ألي نوع من أنواع املحاسبة أو –أجانب " مرتزقة"ممن اشتبه بأنهم "عرشات الجنود واألشخاص

مات تناقصت بعد ذلك، رغم استمرار تعرض املواطنني  األفارقة من دول جنوب غري أن هذه الهج. العقاب عىل ذلك

 . أجانب مأجورون للعقيد القذايف" مرتزقة"الصحراء للهجمات لشبهات ثبت بطالنها إىل حد كبري بأنهم 

ن األكثر واستهدف أنصار املعارضة من اشتبهوا بأنهم من املوالني للقذايف واألعضاء السابقني يف بعض قوات األم

تموز، عىل سبيل املثال، قتل عىل نحو غري قانوني عرشات من /نيسان وأوائل يوليو/فما بني أبريل. ًقمعا بالقتل

). يف بنغازي" جهاز األمن الداخيل"بمن فيهم ما ال يقل عن ثالثة من منتسبي (مثل هؤالء األفراد يف بنغازي ودرنة 

 .وموالني مزعومني للقذايف" مرتزقة"اشتبهوا بأنهم َّكما عذبوا الجنود الذي أمسكوا بهم ومن 

وظل مواطنو الدول األجنبية، وال سيما مواطنو الدول األفريقية جنوب الصحراء، عرضة عىل نحو خاص 

لالنتهاكات من جانب قوات القذايف وقوات املعارضة عىل حد سواء، بما يف ذلك لالعتقال التعسفي والتعذيب، و 

ُ كال الجانبني، استهدف أشعلهففي مناخ العنرصية ورهاب األجانب الذي . مى النريان املتبادلةوجدوا أنفسهم يف مر

. هؤالء عىل نحو متزايد بالهجمات العنيفة وبالسطو وبانتهاكات أخرى عىل أيدي ليبيني عاديني يف شتى أرجاء البالد

ويف حني استقبلت  البلدان املجاورة، . خالؤهمونتيجة لذلك، فر العديد من هؤالء عرب أقرب الحدود الدولية أو تم إ

وعىل نحو خاص تونس ومرص، مئات اآلالف من مواطني البلدان الثالثة الفارين من ليبيا، واصلت الدول األعضاء 

ًيف االتحاد األوروبي تطبيق سياساتها الصارمة للسيطرة عىل الحدود ولم تبذل جهدا لضمان األمان ملن يفرون من 

 من الرجال والنساء واألطفال الفارين عرب البحر 1,500، لقي ما يربو عىل 2011آذار /ومنذ مارس. عأتون النزا

 2. الجتياز املتوسط نحو أوروبا مرصعهم

، وبإحالة "لجنة التحقيق التابعة ملجلس حقوق اإلنسان"ومع تصاعد العنف يف ليبيا، رد املجتمع الدويل بإنشاء 

 بما يف ذلك –" جميع التدابري الرضورية" الجنائية الدولية، وبإصدار تفويض باتخاذ الوضع يف ليبيا إىل املحكمة

واتهمت حكومة العقيد القذايف االئتالف الدويل هذا ". لحماية املدنيني "–استخدام القوة باستثناء الغزو الربي 

 800بقتل ما يربو عىل ) ذارآ/ومن ثم حلف شمال األطليس عقب توليه قيادة العمليات العسكرية يف أواخر مارس(

ًبيد أن حلف شمال األطليس اعرتف فعليا بأنه قد . مدني، رغم شح األدلة التي يمكن أن تؤكد مثل هذه االدعاءات

حزيران يف طرابلس، حيث أدت عمليات القصف التي / يونيو19ًارتكب عددا من األخطاء القاتلة، بما يف ذلك يوم 

ل جميع أطراف النزاع، يخضع حلف شمال األطليس ألحكام القانون اإلنساني الدويل، ومث. قام بها إىل وفاة مدنيني
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 . ويتعني عليه اتخاذ جميع االحتياطات الرضورية كي ال تلحق هجماته األذى باملدنيني وباألعيان املدنية

القذايف واثنني من حزيران، أقر قضاة املحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق العقيد معمر / يونيو27ويف 

 بزعم ارتكابهم جرائم ضد - نجله سيف اإلسالم القذايف ورئيس مخابراته عبد الله السنويس-أعوانه املقربني 

وهذه خطوة مهمة يف الكفاح ضد اإلفالت من العقاب يف ليبيا، ويف . اإلنسانية، بما يف ذلك القتل العمد واالضطهاد

 . وسطمختلف أرجاء شمال أفريقيا والرشق األ

فمن األهمية بمكان إجراء تحقيقات محايدة ووافية يف جميع مزاعم االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان وللقانون 

وحيثما توافرت أدلة مقبولة كافية، ينبغي مقاضاة الجناة املشتبه بهم وفق إجراءات تحرتم عىل . اإلنساني الدويل

ًومن الرضورة بمكان أيضا اتخاذ .  ودون فرض عقوبة اإلعدامنحو كامل املعايري الدولية للمحاكمة العادلة،

الخطوات الالزمة ملقاضاة املسؤولني عن هذه االنتهاكات، ليس فحسب من أجل إنصاف الضحايا وعائالتهم، وإنما 

ويجب أن يحصل الضحايا عىل اإلنصاف، . ًأيضا من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم يف ليبيا وغريها من البلدان

 . بما يف ذلك عىل أشكال الجرب املتناسبة مع جسامة االنتهاك والرضر الذي لحق بهم

ومن أجل بناء ليبيا جديدة عىل أساس من احرتام حقوق اإلنسان وحكم القانون، يجب أن ُيقدم جميع من يشتبه 

من املوالني للعقيد القذايف بأنهم من الجناة إىل ساحة العدالة، بغض النظر عن مناصبهم أو انتمائهم، سواء أكانوا 

ويتعني أن ال يسمح ملن تتبني مسؤوليتهم عن االنتهاكات بأن يتولوا مناصب يستطيعون من . أم من معارضيه

ًوفضال عن ذلك، يتعني إجراء إصالحات قانونية ومؤسساتية شاملة . خاللها تكرار انتهاكاتهم لحقوق اإلنسان

ه اإلصالحات ضمانات ضد ويجب أن تتضمن هذ. لقانون ويف الواقع الفعيللضمان احرتام جميع حقوق اإلنسان يف ا

ِكما يتعني أن تنشئ آليات . حقوق اإلنسان من قبيل االعتقال التعسفي والتعذيب واالختفاء القرسيانتهاكات 

 . لضمان اإلرشاف واملساءلة املستقلني واملحايدين لقوات األمن

  Amnesty International © صور للمختفني خارج محكمة بنغازي الشمالية
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ت حقوق اإلنسان وإساءة استعمال السلطة، يجب إقرار ضمانات لبناء قضاء وملكافحة إرث أربعة عقود من انتهاكا

وعندها فقط سيكون بإمكان الليبيني أن . مستقل يضمن بأنه ليس ثمة أحد فوق القانون أو أحد ال يتمتع بحمايته

 عقود من ًيسرتدوا ثقتهم بمؤسساتهم الوطنية ويؤمنوا بأن صفحة املايض قد طويت حقا عن ما يربو عىل أربعة

 . القمع واالنتهاكات

 حول هذا التقرير
ً عندما  كان النزاع ما زال شديدا بني قوات 2011تموز /تغطي  معطيات هذا التقريرالتطورات حتى أواخر يوليو

و تستند هذه املعطيات إىل حد كبري عىل زيارة لتقيص الحقائق قامت بها منظمة العفو . القذايف وقوات املعارضة

، وشملت مدن البيضاء وأجدابيا والربيقة وبنغازي 2011أيار / مايو28شباط و/ فرباير26ا بني الدولية م

وأثناء الزيارة، قابل مندوبو املنظمة ضحايا وأهايل ضحايا وشهود عيان ومهنيني طبيني . ومرصاته وراس النوف

ً مستشفيات وأقساما لترشيح وزاروا. ومحامني وإعالميني ومدعني عامني ومقاتلني يف صفوف املعارضة وآخرين

والتقوا عدة مسؤولني يف املجلس . جثث املوتى ومناطق ترضرت بسبب القتال، بما يف ذلك عىل الخطوط األمامية

كما زاروا عدة . ، مصطفى عبد الجليلاالنتقايل الوطني املجلساالنتقايل واملجالس املحلية، بما يف ذلك رئيس الوطني 

 املعارضة يف البيضاء وبنغازي ومرصاته، حيث قابلوا معتقلني عىل انفراد ومسؤولني مراكز اعتقال تخضع لسلطة

 .عن أماكن االحتجاز

واستقى التقرير معلومات كذلك من املعطيات التي توصلت إليها وفود ملنظمة العفو زارت مناطق يف تونس بالقرب 

 20 و12 و2011نيسان /بريل أ20 و6من معربي راس جدير وذهيبة عىل الحدود مع ليبيا ما بني 

. ًحزيران، حيث التقت أشخاصا فارين من ليبيا، بينهم مواطنو دول ثالثة وليبيون من  منطقة جبل نفوسة/يونيو

ًوفضال عن ذلك، قابل مندوبو املنظمة أشخاصا  تلقون العالج يف تونس عقب إصابتهم بجروح نتيجة للقتال يف يً

ويسجل التقرير شهادت مواطنني لدول ثالثة فروا من . اوية، وأماكن أخرىمرصاتة، ويف منطقة جبل نفوسة، والز

 . 2011تموز /ّرشق ليبيا إىل مرص وتم جمعها أثناء زيارة لتقيص الحقائق إىل السلوم يف يوليو

آذار، وعىل نحو متكرر، زيارة املناطق الخاضعة لسيطرة قوات / مارس25وقد طلبت منظمة العفو الدولية، منذ 

وكانت املنظمة قد تأملت بأن تتمكن من تقييم حالة حقوق اإلنسان . د القذايف، بما يف ذلك طرابلس والزاويةالعقي

فيها وتقيص االنتهاكات املزعومة للقانون اإلنساني الدويل من جانب جميع أطراف النزاع، بما يف ذلك قوات حلف 

" الشعبية العامة لالتصال الخارجي والتعاون الدويلاللجنة "ُوكان آخر هذه الطلبات قد بعث إىل . شمال األطليس

وهذا يعني أن منظمة العفو الدولية لم تكن قادرة عىل . ولم تتلق املنظمة أي رد عىل طلباتها. تموز/ يوليو28يف 

مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان وغريها من الجرائم التي ارتكبت بصورة تفصيلية يف املناطق التي تسيطر 

 . يها قوات القذايف، بما فيها طرابلس والقسط األكرب من غرب ليبياعل

ِّويوثق هذا التقرير االنتهاكات الخطرية والواسعة النطاق لحقوق اإلنسان التي ارتكبتها قوات القذايف، بما يف ذلك 

 والتعذيب وغريه حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء واالستخدام املفرط للقوة ضد املحتجني املناهضني للحكومة؛

ويقدم التقرير أدلة عىل . من رضوب املعاملة السيئة؛ وحاالت االختفاء القرسي ملن افرتض بأنهم من الخصوم

ويوثق التقرير . جرائم حرب من النظرة األوىل، بما يف ذلك عىل هجمات متعمدة ضد املدنيني وهجمات عشوائية

ا، بما يف ذلك حاالت قتل غري قانوني، وتعذيب وهجمات عنيفة كذلك انتهاكات ارتكبتها قوات املعارضة ومؤيدوه

ُأخرى عىل جنود أرسوا ومواطنني أفارقة من دول جنوب الصحراء اشتبهت بأنهم مرتزقة، ومنتسبني سابقني لقوات 

 .األمن
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علومات ومن أجل جمع م. وال يتضمن التقرير معلومات بشأن مزاعم العنف الجنيس ضد النساء إبان الحرب الليبية

ًبشأن مثل هذه االنتهاكات، قابل مندوبو منظمة العفو الدولية نساء ليبيات وأجنبيات يف املناطق التي تسيطر عليها 

ًاملعارضة، وكذلك نساء لذن بالفرار إىل تونس ومرص؛ ومهنيني طبيني بمن فيهم أطباء نسائيون وأطباء نفسيون؛ 

ت باستعراض بعض األدلة الوثائقية، بما يف ذلك رشيط فيديو وناشطات يف مجموعات نسائية وآخرون؛ كما قام

ولم تتمكن املنظمة من جمع أي شهادات مبارشة أو غري ذلك من األدلة للتحقق . لنساء يتعرضن لإلساءة الجنسية

 . من هذه االدعاءات، وما زالت تواصل تقصياتها

آب؛ وذلك بأيام معدودة  قبل أن تقتحم / أغسطسهذا وقد عاد مندوبو منظمة العفو الدولية اىل ليبيا يف أواخر

ُوقاموا  بجمع شهادات من أشخاص جرحوا يف معركة طرابلس، ومعتقلني سابقني تم . قوات املعارضة طرابلس

كما قام مندوبو املنظمة . تحريرهم من مخيمات عسكرية ومراكز اعتقال أخرى كانت تحت سيطر قوات القذايف

 . ء يعتقد أنهم من قوات القذايف، وأخرون يعتقد أنهم من املرتزقة األجانببزيارة مراكز اعتقال أعضا

ًإن الحاالت التي يسلط هذا التقرير الضوء عليها هي  أمثلة تجسيدية ألنماط أوسع نطاقا من االنتهاكات ارتكبت 

عنهم التقرير وقد قمنا بالتحفظ عىل أسماء بعض األشخاص الذين يتحدث . شباط يف ليبيا/منذ منتصف فرباير

 . لحمايتهم وحماية أرسهم من األعمال االنتقامية، أو بناء عىل طلبهم
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 17من ثورة الفاتح إلى ثورة . 1
 فبراير 

ِّبوحي من اإلطاحة بالرئيسني املعمرين يف تونس ومرص املجاورتني، استخدم الليبيون مواقع  التواصل االجتماعي 

 17وتعود أهمية التاريخ إىل . 2011شباط / فرباير17 للحكومة يف اإللكرتونية للدعوة الحتجاجات مناهضة

ً شخصا وأوقعت عرشات الجرحى يف احتجاج يف 12، عندما قتلت قوات األمن ما ال يقل عن 2006شباط / فرباير

َّبنغازي لم يدع إىل تغيري السيايس؛ وإنما عرب عن الغضب إزاء الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد التي نرش ت يف ُ

 .أوروبا فحسب

ً ناشطا التخطيط ملظاهرة سلمية يف طرابلس إحياء لذكرى هذا الحدث 12، أعلن حوايل 2007وبعد سنة، يف  ً

وبعد أشهر يف الحبس االنفرادي، حكم عىل الناشطني يف . فألقت السلطات القبض عليهم ولم تتم املظاهرة. املأساوي

ً عاما  بتهم محاولة اإلطاحة بالنظام السيايس، ونرش شائعات 25 إىل 6نهاية املطاف بالسجن لفرتات ترتاوح بني 

 3. كاذبة ضد النظام الليبي، والتخابر مع قوى معادية

، وإسكات أي انتقاد لإلجراءات التي تتخذها قوات 2006شباط / فرباير17وجسدت الحملة القمعية ضد احتجاج 

 إىل العدالة، سجل حكومة القذايف يف قمع املعارضة، والحظر األمن، وعدم تقديم املسؤولني عن مقتل املتظاهرين

 .املفروض عىل أي تجمعات ما لم تقرها الحكومة، واإلفالت من العقاب عىل االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان

ورغم ذلك، استند  4.، صور العقيد معمر القذايف نفسه كمرشد للبالد وليس حاكمها1969ومنذ تسلمه السلطة عام 

إىل إجراءات انتقامية شديدة ضد أي خصوم محتملني، من خالل عمليات القتل السيايس، بما يف ذلك لليبيني يف 

. املنفى، والسجن والتعذيب وإساءة املعاملة واملضايقة والتخويف، ليس فقط ملنتقديه املفرتضني، بل أيضا ألرسهم

 Amnesty International © نسوة يتظاهرن يف بنغازي
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، 2011وكانت هذه االنتهاكات من بني أسباب ثورة 

 . إىل اإلصالح السيايسوالدعوات

وعىل الرغم من األمن االقتصادي النسبي يف ليبيا 

مقارنة ببلدان أفريقيا الشمالية املضطربة، دفعت 

البطالة وغري ذلك من املظالم االجتماعية 

 فرباير، 17ًواالقتصادية أيضا الليبني إىل ثورة 

. وجعلتهم يخرجون إىل الشوارع بحشود غفرية

 وأخرون من مؤيدي املعارضة إن ويقول املتظاهرون

الفساد والبطالة وعدم املساواة كانت بني املحركات 

وذكر العديد منهم ملندوبي . الرئيسية لالنتفاضة

" البلد غنية والشعب فقري"منظمة العفو الدولية أن 

ألن الثروة وزعت يف البالد لصالح أنصار العقيد 

ة للبنية كما أشار كثريون إىل الحالة السيئ. القذايف

التحتية ولخدمات التعليم والصحة يف البالد، التي 

 . النفطيةاتتناقض عىل نحو صارخ مع ثروته

وكانت االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان سمة 

فتم استهداف بعض . مميزة لحكم العقيد القذايف

املجموعات عىل وجه التعيني، بما يف ذلك األفراد 

لطات أو ملبادئ الذين ينظر إليهم كمعارضني للس

ًثورة الفاتح؛ وأولئك الذين يعتربون تهديدا لألمن؛  ُ

والرعايا األجانب ذوو الوضع غري القانوني، وال سيما 

. القادمون من الدول األفريقية جنوب الصحراء

ّوسهل االنتهاكات عدم وجود ضمانات قانونية 

. كافية، وال سيما يف القضايا التي اعتربت سياسية

جهاز األمن " الحاالت، ترصف ففي مثل هذه

املرهوب وذو الصالحيات شبه املطلقة " الداخيل

والهيكلية املبهمة وغري الواضحة، وكأنه فوق 

القانون ودولة فوق الدولة، وتورط يف أسوأ 

بسجنني " جهاز األمن الداخيل"وتحكم . االنتهاكات

 باإلضافة إىل 5رئيسني، هما أبو سليم وعني زارة، 

ن االعتقال غري املعرتف بها التي كانت عدد من أماك

 ما كان من ًكثريا و. خارج نطاق أية سلطة قضائية

يقبعون يف " جهاز األمن الداخيل"يحتجزون لدى 

الحبس االنفرادي لفرتات طويلة يف ظروف تصل 

ًأحيانا إىل االختفاء القرسي، وبما يعرضهم لخطر 

 ؛مرفق جهاز األمن الداخيل يف بنغازي، من بينها الكتابة عىل أبواب الزنازين: فوق .التعذيب أو غريه من صنوف سوء املعاملة

© Amnesty International 

  ببنغازي1996عائالت الذين قتلوا يف احتجاجات سجن أبو سليم يف  :  أعاله
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ً حكم العقيد القذايف أيضا بالترشيعات القمعية التي تحظر األحزاب السياسية واملنظمات املستقلة، وبأعمال واتسم

وكان املجال . انتقامية عنيفة ضد أي شخص تجرأ عىل انتقاد السلطات أو تنظيم االحتجاجات املناهضة للحكومة

رغم من أن السلطات قد أظهرت املزيد من التسامح يف للمجتمع املدني ووسائل اإلعالم املستقلة شبه معدوم، وعىل ال

بعينها، مثل انتقاد العقيد " ًخطوطا حمراء"السنوات األخرية حيال بعض األصوات املعارضة طاملا أنها لم تتجاوز 

القذايف بشكل مبارش أو األساس اإليديولوجي لنظامه السيايس، لم يسمح بقيام ال األحزاب السياسية وال املنظمات 

، التي يرأسها نجل القائد سيف اإلسالم القذايف، هي "مؤسسة القذايف للتنمية"وظلت . املستقلة لحقوق اإلنسان

 .املنظمة الوحيدة التي يسمح لها بمعالجة قضايا حقوق اإلنسان، ولكنها افتقرت بوضوح إىل االستقاللية

مة واملظاهرات كان يتم لعملية، االجتماعات العاوبينما يكفل القانون الليبي حرية التجمع السلمي، يف املمارسة ا

إال أن االحتجاجات العامة التي نظمتها يف .ًها عموما فقط عندما كان املشاركون فيها يدعمون الحكومةنالتغايض ع

 من املحتجزين يف عام 1,200 أرس قتىل سجن أبو سليم، حيث  أعدمت قوات األمن ما يصل إىل 2008بنغازي منذ 

  6 .عوملت بطريقة مختلفة ًأعمال شغب احتجاجا عىل ظروف السجن املزرية عقب 1996

، قضت محكمة شمال بنغازى االبتدائية بأنه يجب عىل السلطات أن تكشف عن مكان 2008حزيران /ففي يونيو

وبتشجيع من . ً شخصا يعتقد أنهم لقوا حتفهم يف أبو سليم، أو قيد االعتقال يف أماكن أخرى33وجود ومصري 

 يف بنغازي رافعني 7الحكم، راحت األرس تتجمع تقريبا ًكل يوم سبت منذ ذلك الحني خارج مقر القيادات الشعبية 

 8.وقد تعرض العديدون للمضايقات نتيجة لذلك. صور أحبائهم وملصقات تدعو إلنهاء معاناتهم

ويف . شباط/ فرباير17 ثورة وال مجال للشك بأن مثابرة األهايل هذه أسهمت يف كرس جدار الصمت ويف اندالع

شباط، وكالهما عضوان بارزان يف اللجنة املنظمة / فرباير15الواقع، كان اعتقال فتحي طربيل وفرج الرشاني يف 

ًألرس ضحايا أبو سليم يف بنغازي، محفزا لالحتجاجات املناهضة للحكومة يف بنغازي يف الفرتة التي سبقت موعد 

 ط، شبا/ فرباير17يف " يوم الغضب"

حيث قامت السلطات بتفريق املتظاهرين باستخدام األسلحة غري املميتة، مما أسفر عن إصابة عرشات األشخاص، 

 17ِولم تجد أي اسرتاتيجية عمل يف كبح احتجاجات بنغازي يف . ّولكنها رسعت مع ذلك يف اإلفراج عن الرجلني

الزنتان يف جبل نفوسة؛ والكفرة البعيدة يف الجنوب شباط، والتي امتدت إىل مدن أخرى، بما يف ذلك إىل /فرباير

 .الرشقي؛ والزاوية وزوراة يف الغرب؛ والبيضاء ودرنة وطربق يف الرشق
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ويف غضون أيام، تغلب املتظاهرون يف مختلف أرجاء رشق ليبيا عىل جهاز األمن، وأحرقوا املباني العامة املرتبطة 

ويف بنغازي وحدها، قتل ما . ها مسؤولو األمن الذين الذوا بالفرار وراءهمبالحكومة، واستولوا عىل األسلحة التي ترك

 أشخاص نتيجة إلصابتهم بعيارات نارية أثناء االحتجاجات املناهضة للحكومة واشتباكات مع 109ال يقل عن 

ًقوات األمن، وفقا ملصادر طبية محلية، بما يف ذلك متظاهرون سلميون وآخرون لم يشكلوا تهديدا لق  .وات األمنً

وأجج االستخدام املفرط للقوة واألسلحة النارية من جانب قوات القذايف يف رشق ليبيا الغضب وأثآر احتجاجات يف 

وعىل سبيل املثال، أبلغ سكان مرصاتة منظمة . أماكن أخرى من البالد، بما يف ذلك طرابلس ومرصاتة وجبل نفوسة

شباط للتضامن مع الضحايا يف بنغازي، وأن / فرباير19لشوارع يف العفو الدولية أنهم خرجوا يف البداية إىل ا

ول، خالد أبو شحمة، الذي أردته قوات ألدعوتهم إىل إسقاط النظام بدأت فقط أثناء تشييع جنازة ضحية مرصاتة ا

 .شباط/ فرباير19ًاألمن يف مرصاتة قتيال يف 

 20صلت ذروتها يف عدة مسريات التقت يف وو. وتخلفت حركة االحتجاج يف طرابلس عن غريها يف مدن أخرى

ًووفقا .  رمز السلطة التي تزينها ملصقات ضخمة للعقيد القذايف-شباط يف الساحة الخرضاء املركزية /فرباير

لشهود عيان، انتظرت قوات األمن وصول املتظاهرين إىل الساحة قبل فتح النار، مسببة سقوط العديد من القتىل 

ًواندلعت مظاهرات أقل حجما يف أماكن أخرى من طرابلس، بما يف ذلك يف سوق الجمعة . ريرًوالجرحى، وفقا للتقا

 .ًوفشلوم وتجورة، يف األيام التالية، وتم مواجهة هذه أيضا بالذخرية الحية، بحسب للتقارير

 22ويف أول خطاب عام له منذ بدء االضطرابات، ظهر العقيد القذايف عىل شاشة التلفزيون الرسمي يف 

وهدد . شباط ووصف املتظاهرين بالجرذان الذين يتالعب بهم األجانب الراغبني يف اإلرضار بمصالح ليبيا/فرباير

لتطهر ليبيا شرب شرب، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر  "باستخدام كافة الوسائل الرضورية 

 9."البلد

ايف، الذي كان يعترب واسع النفوذ وأطلق عليه البعض لقب وقبل ذلك بيومني، ألقى نجله سيف اإلسالم القذ

واتهم الليبني الذين يعيشون يف املنفى . ً، عىل الرغم من عدم وجود دور رسمي له، خطابا عرب التلفزيون"ُاملصلح"

. تبالتحريض عىل االحتجاجات املناهضة للحكومة، واعرتف بأن السلطات سعت إىل منع املظاهرات بالقيام باعتقاال

ومع تأكيده  10". وتهديد للوحدة الوطنية.. حركة انفصالية"إىل " " مسريات صغرية"وأعرب عن أسفه من تطور 

ًوألقى باللوم جزئيا . عىل أن تقارير حصيلة القتىل مبالغ فيها، اعرتف سيف اإلسالم القذايف بأن محتجني قد قتلوا

ًلشغب، ولكنه قال أيضا إن املتظاهرين كانوا تحت تأثري عىل الجنود الذين يفتقرون إىل التدريب عىل مكافحة ا

ًوادعى أن جماعات إسالمية مسلحة وأفرادا مسلحني . الكحول عندما قاموا بهجمات عنيفة عىل املباني العامة

إما الوقوف وراء النظام السيايس الحايل، الذي سيقوم برفع : ّوقدم خيارين لليبيني. آخرين يقودون االنتفاضة

سنقاتل  فيها حتى " د املفروضة عىل الحريات، وبإدخال إصالحات أخرى؛ أو االستعداد لحرب طويلة األمد القيو

 11".آخر رجل وحتى آخر امرأة وآخر طلقة



  ليبيا عىل املعركة 

 والتعذيب واالختفاء القتل

 2011 أيلول/سبتمرب  الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/025/2011: الوثيقة رقم

17 

 عرض للذخرية يف مرصاته: ؛ وأعالهمرصاتة يف مئذنة محطمة: فوق

 © Amnesty International  

ونفى املناوئون للحكومة بشدة تورط أجانب أو وجود نفوذ 

للجماعات اإلسالمية املسلحة، مؤكدين عىل أن الحركة كانت 

آذار ، أعلنت قوات املعارضة / مارس2 ويف. انتفاضة شعبية

برئاسة مصطفى عبد " املجلس الوطني االنتقايل"إنشاء 

الجليل، األمني السابق للجنة الشعبية العامة للعدل، الذي فر 

ًشباط احتجاجا عىل استخدام قوات األمن / فرباير21يف 

وأعلن املجلس الوطنى . القوة املميتة ضد املتظاهرين

وقدم " املمثل الرشعي الوحيد للشعب الليبي"االنتقايل نفسه 

تقوم عىل أسس الحكم الرشيد " لليبيا ديمقراطية"رؤيته 

كما تعهد 12. واحرتام سيادة القانون وحقوق اإلنسان

املجلس الوطني االنتقايل بالوفاء بالتزامات ليبيا بموجب 

 .القانون الدويل لحقوق اإلنسان

مال العنف قد شباط، كانت أع/وبحلول أواخر فرباير

تصاعدت مع امتشاق املتظاهرين املناهضني للحكومة 

وبرسعة مثرية للقلق، . أسلحتهم ليشتبكوا مع قوات القذايف

تطورت االضطرابات إىل رصاع مسلح كامل، وتكثفت 

املواجهات يف إطار محاولة قوات القذايف استعادة السيطرة 

ينما عىل املدن التي وقعت تحت سيطرة قوى املعارضة، ب

 .حاولت األخرية السيطرة عىل مواقع جديدة

ًوردا عىل تصاعد العنف، واستمرار ورود تقارير عن 

انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان، أصدر مجلس 

 القايض 1970شباط القرار / فرباير26األمن الدويل يف 

بإحالة الوضع يف ليبيا إىل مدعي عام املحكمة الجنائية 

وبات وحظر عىل توريد األسلحة الدولية وبفرض عق

 .وبتجميد أصول قادة البالد

ًوأصبح حكم العقيد القذايف معزوال دبلوماسيا بشكل  ً

فباإلضافة إىل انشقاق أفراد من املقربني إليه، تخىل . متزايد

 قلبتانكما . عنه الحلفاء اإلقليميون والدوليون السابقون

نسان حكومات طاملا تجاهلت سجل حقوق اإلفجأة  ضده

ًاملروع للحكومة الليبية سعيا وراء التعاون يف السيطرة عىل 

موجات الهجرة ومكافحة اإلرهاب، واستغالل الفرص 

التجارية املربحة يف البالد، وراحت تصب اللعنات عىل سجله 

يف مجال حقوق اإلنسان، واعرتفت يف بعض الحاالت  

باملجلس الوطنى االنتقايل كسلطة حكومية وحيدة يف 

 13.يبيال
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 Amnesty International © بيا عالقون يف الصحراء ألسابيعانازحون من أجد

، 1973آذار، وإثر تصاعد القتال يف رشق ليبيا وكذلك يف مرصاتة، تبنى مجلس األمن الدويل القرار / مارس17ويف 

الذي سمح بإنشاء منطقة حظر جوي عىل ليبيا وبتنفيذ جميع التدابري الالزمة، ما خال االحتالل األجنبي، لحماية 

 هجماته العسكرية األوىل ضد قوات القذايف، التي كانت عىل 14ويل آذار ، بدأ التحالف الد/ مارس19ويف . املدنيني

ًوعنى ذلك أن النزاع قد أخذ بعدا دوليا مسلحا . مشارف معقل املعارضة يف بنغازي ً بني حكومة طرابلس وتحالف (ً

 .شباط/إىل جانب الرصاع املسلح املحيل الذي كان قد بدأ يف أواخر فرباير) دويل مفوض من األمم املتحدة

ويف نهاية .15آذار/ مارس27وتوىل حلف شمال األطليس السيطرة عىل العمليات العسكرية الدولية يف ليبيا يف 

ّوادعت  حكومة العقيد القذايف أن رضبات حلف شمال األطليس قد .  طلعة جوية7,500آب، نفذ حوايل /أغسطس

انظر القسم (ذه االدعاءات بشكل مستقل  من املدنيني، ولكن من املستحيل التحقق من ه800قتلت ما يزيد عىل 

ومع ذلك، اعرتف حلف شمال األطليس بأن أوجه قصور يف نظم األسلحة ربما تسببت "). حول هذا التقرير"املعنون 

ً، وأعرب عن أسفه إزاء الحادث، مؤكدا عزمه عىل اتخاذ جميع "مدنيني أبرياء"حزيران يف مقتل / يونيو19يف 

 2نيسان و / أبريل11 ويف رسالتني بعثتهما يف 16.جنب وقوع إصابات بني املدنينياالحتياطات الرضورية لت

آب، حثت منظمة العفو الدولية حلف شمال األطليس عىل توخي أقىص درجات الحرص لتجنب سقوط /أغسطس

ة ونزيهة كما دعت املنظمة إىل إجراء تحقيقات وافي. ضحايا مدنيني، بما يف ذلك يف اختيار وسائل وأساليب الهجوم

 .يف أية حوادث أدت إىل وقوع إصابات يف صفوف املدنيني، ونرش نتائجها، وتقديم التعويض املناسب للضحايا

ويف وقت كتابة هذا التقرير، كانت رضبات حلف شمال األطليس والقتال بني قوات القذايف ومقاتيل املعارضة 

 20/21ي دخلتها قوات املعارضة يف ليلة وكذلك الحال بالنسبة للمعركة عىل طرابلس، والت. مستمرة

آب، والتي كانت مستمرة مع تقارير مفادها أن أجزاء كبرية من املدينة كانت تسقط تحت سيطرة /أغسطس

حيث تركز القتال يف مناطق . ومع ذلك، لم يؤثر النزاع املسلح بصورة مبارشة عىل جميع مناطق البلد. املعارضة

ومرصاتة ) اآلن يف يد املعارضة(يا وبن جواد يف الرشق؛ ومنطقة جبل نفوسة والزاوية معينة، بما يف ذلك بني أجداب

وشهدت بعض املناطق األخرى معارك قليلة حتى سقوط املدن تحت سيطرة املعارضة، كما هو . وزليطن يف الغرب

لسيطرة عليها، كما كان الحال يف الكفرة يف الجنوب الرشقي، أو يف املدن التي رسعان ما استعادت قوات القذايف ا

وشهدت مناطق أخرى معارك طويلة عندما قاومت قوى املعارضة هجمات شنتها قوات . الحال يف زوارة يف الغرب

وبوجه خاص، عاش سكان مرصاتة تحت الحصار وتحت النريان ملدة حوايل شهرين، . آذار/القذايف يف مطلع مارس

 .ً، بعيدا عن املناطق السكنية املكتظةإىل أن انتقلت خطوط القتال إىل الرشق والغرب

وشهدت . وقد أدى القتال إىل ترشيد عرشات اآلالف من  املدنيني، إذ فر العديد من أجدابيا واملناطق املحيطة بها

ويف وقت كتابة هذا التقرير، كان قد فر من ليبيا ما يربو عىل . الدول املجاورة نزوح عدد كبري من الليبيني واألجانب
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  والذين هربوا اىل دول مجاورة، و أكثر 337,000 مواطن أجنبي ولم يعودوا إليها، بمن فيهم أكثر من  672,000

 ليبي قد عربوا الحدود إىل مرص 4,500ويف وقت كتابة هذا التقرير كان نحو 17. من رعايا دول ثالثة 304,000من 

 .من القتال يف جبل نفوسةً  غريهم الحدود إىل تونس هربا187,000وبقوا فيها، بينما اجتاز 

شباط، حجبت / فرباير18ففي . ًوقد فرضت حكومة العقيد القذايف كذلك حظرا عىل وسائل اإلعالم وقنوات االتصال

، وبعدها بفرتة قصرية، لم يعد باإلمكان الدخول إىل اإلنرتنت عرب ليبيا، وتركت "تويرت"و" الفيسبوك"الدخول إىل 

ن تقنية استقبال األقمار الصناعية، سواء يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو الغالبية العظمى من الناس دو

شباط، عطلت السلطات / ويف األسبوع الثالث من فرباير.18تلك الخاضعة للمعارضة، ودون أية خدمات إنرتنت

اء مكاملات دولية أو ولم يتمكن الناس يف األرايض التي تسيطر عليها املعارضة من إجر. بشدة االتصاالت الهاتفية

أما الناس يف طرابلس، ويف املناطق األخرى التي كانت تحت سيطرة قوات . االتصال مع أجزاء أخرى من ليبيا

املرتبطة باألقمار الصناعية، ولكن قلة منهم ة أو املكاملات عن طريق الهواتف القذايف فظلوا يتلقون  املكاملات الدولي

وكان إلقاء القبض . صد محادثاتهمر إذ اشتبهوا يف أن السلطات كانت بامكانها تمكنت من القيام بذلك بسهولة،

ً،  استنادا "التخابر مع أطراف معادية أثناء الحرب"آذار بتهمة / مارس28عىل الصحافية السورية  رنا عقباني يف 

تعني  و19.هم عظة لإىل التجسس عىل محادثات الهواتف الخاصة بها مع الناس يف رشقي ليبيا والخارج، بمثابة

حملة سلطات القذايف ضد الصحفيني واملضايقات والهجمات وفرض القيود عىل حرية تنقلهم يف معقل الحكومة يف 

طرابلس مقرونة بعزلة املقيمني يف املناطق الخاضعة لسيطرة قوات العقيد القذايف، أنه تم معرفة القليل من 

 .قاالنتهاكات املرتكبة يف هذه املناط

  يف مرمى النريان صحفيون
ًمنذ بدء االضطرابات، شنت حكومة العقيد القذايف حربا إعالمية تهدف إىل تشويه صورة خصومها 

فسعت إىل السيطرة عىل محتوى هذه التغطية وإىل سد السبل أمام . وعرقلة التغطية السلبية لسري األحداث

م العاملية، متهمة إياها بالتحريض عىل العنف وبنرش الوصول إىل املعلومات التي تدينها، بينما هاجمت وسائل اإلعال

، "الحقيقة" ويف الوقت نفسه، رحبت بالصحفيني الدوليني يف طرابلس لكي ينقلوا 20". إشاعات ومعلومات كاذبة"

يف " ريكسوس"ما داموا ال يغامرون خارج حدود النزهات الخلوية التي تعدها الحكومة لهم أو فناء فندق 

وكان كل من خالف هذه القواعد قد تعرض للطرد أو االعتقال أو االعتداء أو ألسوأ  .انوا يقيمونطرابلس، حيث ك

 من أعمال انتقامية – الليبيني واألجانب –شباط، عانى عرشات الصحفيني /فمن منتصف فرباير. من ذلك

. ً صحفيا50، اعتقل "حفينيلجنة حماية الص"وبحسب . ملحاولتهم مراقبة األحداث يف ليبيا ونقلها عىل نحو مستقل
ًوقبض عىل العديد من هؤالء قريبا من مناطق القتال، وال سيما بالقرب من الربيقة أو يف األجزاء الغربية من ليبيا 21

 . والتي كانت خاضعة لسيطرة قوات القذايف

 القذايف وكانت  ، وهي  هيئة تابعة لسلطات"السلطة الليبية لالتصاالت الخارجية"شباط، حذرت / فرباير23ويف 

مسؤولة عن التعامل مع وسائل اإلعالم األجنبية، أن السلطات ليست مسؤولة عن سالمة الصحفيني الذين يعملون 

ّويف الوقت نفسه، برر املتحدث باسم القذايف ، موىس إبراهيم، . أو يدخلون البالد بصورة غري قانونية" دون إرشاف"
يني يف طرابلس واألجزاء األخرى من غرب ليبيا باعتبارها رضورية القيود املفروضة عىل حرية تنقل الصحف

بينما . واعتقل العديد من الصحفيني األجانب بمعزل عن العالم الخارجي". العصابات املسلحة"لحمايتهم من 

آذار عىل / مارس15فقبض جنود تابعون لقوات القذايف يف . تعرض عدة صحفيني للرضب أو لسوء املعاملة

، مع ثالثة من زمالئها بالقرب من ذي نيويورك تايمز، وهي مصورة تعمل مع صحيفة داريولينديس أ

وقالت إن عدة أفراد من املجموعة التي قبضت عليها ، المسوا جسدها، بينما هددها واحد منهم عىل األقل .أجدابيا
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 أنهم تعرضوا للرضب واإلهانة )بي بي يس( وذكر ثالثة من أعضاء فريق تابع لهيئة اإلذاعة الربيطانية 22.بالقتل

 23. آذار بالقرب من الزاوية/  مارس7وأخضعوا لعمليات إعدام وهمية عقب القبض عليهم يف 

فقبضت قوات القذايف عىل الصحفي املستقل من الواليات  .وال يزال صحفيون آخرون معتقلني لدى قوات القذايف

وعقب أربعة شهور، . آذار/ الربيقة، يف منتصف مارس وهو يف طريقه من بنغازي إىلماثيو فان دايكاملتحدة 

تلقت أرسة ماثيو فان دايك، يف نهاية املطاف، معلومات تفيد بأنه كان معتقل يف طرابلس يف ذلك الوقت عىل أيدي 

وبينما أطلق رساح العديد من 24. ًوقد تم تحريره أخريا عندما سقطت طرابلس يف أيدي املعارضة. سلطات القذايف

ميني األجانب، إال أن مصري ومكان وجود ما ال يقل عن ستة من الصحفيني الليبيني وأشخاص ليبيني آخرين اإلعال

 25. كانوا يساعدون األطقم اإلعالمية ما زال غري واضح، وثمة بواعث قلق بالغ عىل سالمتهم

ن األجانب، ظروف مقتل وشهدت مناطق القتال مرصع ما ال يقل عن ثالثة صحفيني أو إعالميني ليبيني وأربعة م

، الذي قتل يف كمني بالقرب من عيل حسن الجبار" الجزيرة"وبني هؤالء مصور فضائية . بعضهم ما زالت غامضة

ًآذار نتيجته إصابته بعيارات نارية، فيما بدا استهدافا متعمدا لحياته/ مارس13بنغازي يف  ، محمد نبوسو 26، ً

، عقب إنشائه أول محطة تلفزيونية مستقلة عىل " صحافة املواطنواجهة"الذي أصبح منذ بداية االحتجاجات 

شبكة اإلنرتنت وتخطيه عقبة إغالق خطوط اإلنرتنت من جانب السلطات الليبية وإرساله معلومات من امليدان حول 

آذار يف بنغازي، / مارس19وفارق الحياة عقب إطالق النار عليه يف 27. قمع االحتجاجات إىل العالم الخارجي

يف منطقة دارت فيها رحى اشتباكات مسلحة بني قوات القذايف ومقاتيل سب ما ذكر من قبل قوات القذايف، وبح

 . املعارضة

نيسان عىل أيدي قوات القذايف عىل الخط / أبريل5 يف أنطون هامريلوقتل املصور الصحفي الجنوب أفريقي 

أيار / مايو18علن إال عندما أفرجت السلطات الليبية يف ولم تظهر أنباء مصريه إىل ال. األمامي بالقرب من الربيقة

وقتل املصوران الفوتوغرافيان، مواطن . عن ثالثة صحفيني آخرين أجانب كانت قد قبضت عليهم يف الحادثة نفسها
، نتيجة إصابتهما بما بدا أنه مقذوفة كريس هوندروس ومواطن الواليات املتحدة تيم هاذرينغتناململكة املتحدة 

ًنيسان أثناء تغطيتهما قتاال عنيفا بني مقاتيل املعارضة وقوات القذايف يف وسط / أبريل18لقتها قوات القذايف يف أط ً

 . وأصيب اثنان من زمالئهما يف الحادثة نفسها. مرصاته

 اآلليات الدولية 
شباط / فرباير25إلجماع يف دفع تدهور األوضاع يف ليبيا مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة إىل أن يتبنى با

االنتهاكات الجسيمة واملنهجية املرتكبة يف اآلونة األخرية يف ليبيا، بما فيها الهجمات العشوائية املسلحة "ًقرارا يدين 

، وإىل أن ينشئ لجنة تحقيق دولية يف جميع االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان يف "عىل املدنيني

 . ّل أيام، علقت الجمعية العامة لألمم املتحدة عضوية ليبيا يف مجلس حقوق اإلنسانوخال 28.ليبيا

 29.شباط/  فرباير26وجاء هذا عقب إحالة مجلس حقوق اإلنسان الوضع يف ليبيا إىل املحكمة الجنائية الدولية يف 

العقيد القذايف ونجله حزيران، أصدرت غرفة ما قبل املحاكمة يف املحكمة مذكرات توقيف بحق / يونيو27ويف 

قتل " (جرائم ضد اإلنسانية"سيف اإلسالم القذايف ورئيس مخابراته العسكرية عبد الله السنونيس، بزعم ارتكاب 

 عرب أجهزة 2011شباط / فرباير28شباط وعىل األقل حتى / فرباير15يف مختلف أنحاء ليبيا من ) عمد واضطهاد

  30".الدولة وقوات األمن

 Private ©   محمد نابوس
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ووجدت اللجنة أدلة عىل أن . يران، ناقش مجلس حقوق اإلنسان تقرير لجنة التحقيق الدوليةحز/ يونيو9ويف 

ًانتهاكا جسيما ملجموعة من الحقوق التي ينص "َّحملة القمع ضد املحتجني يف األيام األوىل من االضطرابات شكلت  ً

يف األمن الشخيص، والحق يف حرية عليها القانون الدويل لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك الحق يف الحياة، والحق 

ووجدت اللجنة كذلك أن السلطات قد قامت باعتقاالت تعسفية عىل نطاق واسع ". االجتماع، والحق يف حرية التعبري

 . يرسق بشكل حتجنيامل إلخفاءوبحملة 

وسع لتضيف وعقب تطور األوضاع يف ليبيا وتحولها إىل نزاع مسلح، أعادت اللجنة تأويل صالحياتها عىل نحو أ

 : ووجدت اللجنة ما ييل. إليها خروقات القانون اإلنساني الدويل من جانب جميع أطراف النزاع

 إىل وترقى الحكومية القوات ارتكبتها الدويل اإلنساني للقانون عديدة جسيمة انتهاكات وقوع اللجنة لدى وثبت"
 ،ليبيا يف النزاع عىل تنطبق والتي األسايس روما منظا يف الواردة "الحرب جرائم" قائمة إطار ففي ."الحرب جرائم"

 والهجوم الكرامة، من والحاطة املهينة واملعاملة واألشخاص، الحياة ضد العنف تشمل انتهاكات اللجنة كشفت
 النقل ووسائل الطبية والوحدات املدنية، الهياكل ذلك يف بما املحمية واألهداف املحميني األشخاص عىل املتعمد
 ."جنيف اتفاقيات يف عليها املنصوص ِّاملميزة للشارات مةاملستخد

ًوأشارت اللجنة كذلك إىل أنه، ورغم تسجيلها عددا أقل من الحاالت التي ترقى إىل مرتبة الجرائم بمقتىض القانون 

الذين الدويل عىل أيدي قوات املعارضة، فإن ثمة بواعث قلق تساورها بشأن تعذيبها الجنود واملواطنني األجانب  

 . قبضت عليهم واشتبهت بأنهم من املرتزقة، وبشأن إساءتها معاملتهم

ًوطلبت اللجنة تمديد التفويض املمنوح لها لسنة أخرى، نظرا لحجم العمل الكبري، واستمرار االنتهاكات يف ليبيا، 

االغتصاب عىل ورضورة الغوص أكثر يف مزاعم بعينها لم تتمكن من التحقق منها، كاستخدام العنف الجنيس و

 31". نطاق واسع

وعىل سبيل املثال، أمرت املحكمة . كما أعربت آليات إقليمية شتى عن بواعث قلقها بشأن سلوك السلطات الليبية

ووصفت املحكمة . آذار باتخاذ تدابري انتقالية ضد ليبيا/ مارس25األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب باإلجماع يف 

ً، ودعت سلطات القذايف إىل االمتناع فورا عن أية أفعال تؤدي إىل "د الخطورة واإللحاحشدي"الوضع يف ليبيا بأنه 

قد أحالت " اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب"وكانت   32".السالمة البدنية"خسائر يف األرواح أو تهدد 

 22ويف ". ا خطرية وواسعة النطاقالوضع يف ليبيا إىل املحكمة األفريقية بعد أن وصفت االنتهاكات يف ليبيا بأنه

ّشباط، علقت جامعة الدول العربية مشاركة ليبيا يف جلساتها بسبب الحملة القمعية ضد احتجاجات /فرباير

 33. مناهيض الحكم
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القانون الدولي والوضع في . 2
 ليبيا

 .تنطبق عدة اتفاقيات للقانون الدويل عىل الوضع يف ليبيا

نسان، بما يكرسه من حقوق مدنية وثقافية واقتصادية وسياسية واجتماعية، فالقانون الدويل لحقوق اإل 

ًينطبق يف زمن السلم وإبان النزاع املسلح عىل حد سواء، وهو ملزم قانونا للدول وقواتها املسلحة وغريها من ممثيل 

 بالعدالة ومعرفة وهو ينص عىل حق ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان باإلنصاف، بما يف ذلك. الدولة

 .الحقيقة وجرب الرضر

ًالقانون اإلنساني الدويل، ويعرف أيضا باسم قانون النزاعات املسلحة، هو مجموعة خاصة من القواعد  

ًالدولية التي تنطبق جنبا إىل جنب مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان لتوفري مزيد من الحماية يف حاالت النزاع 

اإلنساني الدويل قواعد تحمي املدنيني وغريهم من األفراد الذين ال يشاركون يف القتال ويتضمن القانون . املسلح

ِّ، فضال عن قواعد تنظم وسائل وأساليب الحرب")خارج املعركة(" كما يتضمن قواعد تفرض التزامات عىل الدول . ً

 ملزم لجميع األطراف يف نزاع والقانون اإلنساني الدويل. ًأو الكيانات األخرى التي تحتل أرايض الغري عسكريا

 .مسلح، بما يف ذلك للجماعات املسلحة غري التابعة للدولة

ويكرس القانون الجنائي الدويل املسؤولية الجنائية الفردية عن بعض االنتهاكات والخروقات للقانون الدويل  

ية وجريمة اإلبادة الجماعية، لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسان

 .ًفضال عن التعذيب وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واالختفاء القرسي

  االلتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الليبي1.2
 بالحقوق العهد الدويل الخاص"ليبيا دولة طرف يف بعض املعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية "؛ ويف "املدنية واالسياسية

االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع "؛ ويف "اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة"؛ ويف "أو املهينة

ليبيا ملزمة قانونا بواجباتها و". اق األفريقيى لحقوق اإلنسان والشعوبامليث"؛ ويف "أشكال التمييز العنرصي

 .بمقتىض هذه املعاهدات الدولية، فضال عن أحكام القانون الدويل العريف ذات الصلة

لكن ليس (ًوتنطبق مبادئ القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف وقت النزاع املسلح، فضال عن زمن السلم؛ وبعضها 

أو تطبيقه بشكل محدود، يف حاالت النزاع املسلح، ولكن فقط إىل "  تعليقه"كييفه أثناء التطبيق، أو يجوز ت) كلها

ويف بداية االضطرابات يف ليبيا، لم يكن هناك أي نراع مسلح، 34 .الحد الذي تتطلبه حالة بعينها، ودون أي تمييز

 .ًقذايف تقيم وفقا ملعايري حقوق اإلنسان وحدهاوبذا فإن مرشوعية ترصفات قوات األمن الليبية التابعة للعقيد ال

 دولة  كسلطة حكومية يف ليبيا، والذي أصبح 40وأعلن املجلس الوطني االنتقايل، الذي اعرتف به ما يزيد عىل 

القانون اإلنساني الدويل "، أنه سيحرتم ليبيا يف وقت كتابة هذا التقريربشكل متزايد يمثل السلطة الفعلية يف 

بضمان واحرتام حرية التعبري عرب ... نعرتف دون تحفظ بالتزامنا: "ًكما أعلن أيضا".  حقوق اإلنسان وإعالنات



  ليبيا عىل املعركة 

 والتعذيب واالختفاء القتل

 2011 أيلول/سبتمرب  الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/025/2011: الوثيقة رقم

23 

وأعلن املجلس الوطنى . وسائل اإلعالم واالحتجاجات السلمية واملظاهرات واالعتصامات وغريها من وسائل االتصال

قواعد ومبادئ املواطنة وحقوق األقليات وأولئك حقوق اإلنسان و"االنتقايل أن الدولة التي يطمح إليها سوف تحرتم 

 35." األكثر عرضة لالنتهكات

 للقانون اإلنساني ليبيا يف الوضع عىل تنطبق التي ًوال شك يف أن املجلس الوطنى االنتقايل ملزم قانونا بالقواعد

أنظر الجزء . ( الدويل يف ليبياًالدويل، بما يف ذلك تلك املتعلقة بمعاملة السجناء، كونه طرفا يف النزاع املسلح غري

 ).أدناه املتعلق بالقانون اإلنساني الدويل

وفيما يتصل بهذا التقرير، ثمة أهمية خاصة اللتزامات ليبيا بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان وااللتزامات املتصلة 

، وحظر ")وء املعاملةس("بالحق يف الحياة وبحظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة الالإنسانية أو املهينة 

 فثمة انتهاكات، مثل التعذيب وحاالت 36.االختفاء القرسي، وحظر االحتجاز التعسفي والحق يف حرية التجمع

ِّاالختفاء القرسي، تشكل جرائم بحد ذاتها بموجب القانون الدويل ويتعني عىل الدول أن تجرمها يف الترشيعات 

ولئك املسؤولني عن هذه االنتهاكات وغريها من انتهاكات حقوق  ويجب عىل الدول أن تكفل مثول أ37.املحلية

 38. اإلنسان ذات الطبيعة الجنائية، بما يف ذلك عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، أمام العدالة

  حاالت االختفاء القسري وغيرها من انتهاكات الحق في الحرية1.1.2
االختفاء القرسي بأنه " ع األشخاص من االختفاء القرسياالتفاقية الدولية لحماية جمي" من 2ّتعرف املادة 

االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم عىل أيدي موظفي الدولة، أو "

أشخاص أو مجموعات من األفراد يترصفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض االعرتاف بحرمان 

ومع أن ".   من حريته أو إخفاء مصري الشخص املختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانونالشخص

، إال أن أي عمل من أعمال 2010كانون األول /ًليبيا ليست طرفا يف االتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ يف ديسمرب

العهد "ًتهاكا ملجموعة من الحقوق املكرسة يف االختفاء القرسي، بحسب التعريف الوارد يف االتفاقية، سوف يشكل ان

 .ويمثل جريمة بموجب القانون الدويل" الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

، فإن ليبيا ملزمة بمنع القبض واالعتقال "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"وكدولة طرف يف 

). 9املادة (رصة فعلية للطعن يف قانونية احتجازه أمام محكمة التعسفيني، وبمنح أي شخص محروم من حريته ف

ويتعني عليها أن تضمن إبالغ من تعتقلهم بأرسع ما يمكن بالتهم املوجهة إليهم، وبإحضار املتهمني أمام سلطة 

ًوتشكل حاالت االختفاء القرسي أيضا انتهاكا لحق املحتجزين يف املعام. قضائية خالل فرتة زمنية معقولة لة ً

ً؛ ويمكن أن تمثل انتهاكا للحق ) من العهد10 و7املادتان (اإلنسانية، وللحظر املفروض عىل التعذيب وسوء املعاملة 

 ). من العهد16املادة (، وحق االعرتاف به كشخص أمام القانون ) من العهد6املادة (يف الحياة 

 20القانون ًومن ذلك مثال . تقال التعسفيويتضمن الترشيع الليبي بعض الضمانات ضد االختفاء القرسي واالع

ًعددا من املبادئ التي ترمي إىل ضمان حماية حقوق اإلنسان  الخاص بتعزيز الحريات، الذي يتضمن 1991للعام 

ال يجوز سلب أو تقييد حرية أي إنسان أو تفتيشه أو : " التي تنص عىل أنه14يف تحقيق العدل، مثل املادة 

ًاتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونا وبأمر من جهة قضائية مختصة ويف األحوال واملدد استجوابه إال يف حالة 

يكون العزل االحتياطي يف مكان معلوم يحرض به ذوو املتهم وألقرص "وبحسب  املادة نفسها، ". املبينة يف القانون

 ".مدة الزمة للتحقيق وحفظ الدليل

جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان وعندما ترتكب عمليات االختفاء القرسي ك
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 39.املدنيني، عن سابق معرفة، فإنها تشكل جرائم ضد اإلنسانية

  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 2.1.2
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة "و" ياسيةالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والس"ليبيا دولة طرف يف 

وقد فشلت السلطات تحت حكم العقيد القذايف يف الوفاء بااللتزامات الرئيسية بموجب هاتني املعاهدتني ". التعذيب

 .فيما يتعلق بالتحقيق واملنع والتجريم وجرب الرضر بالنسبة للتعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة

ة  تحت حكم القذايف يف تعديل الترشيعات املحلية لتعريف التعذيب بما يتماىش مع القانون وأخفقت السلطات الليبي

وخاصة لجهة ضمان الحماية ضد ذرائع من قبيل (الدويل، والنص رصاحة عىل فرض حظر مطلق عىل التعذيب 

 ).أو الظروف االستثنائية التي بقيت غري متاحة' الرضورة'األوامر العليا أو 

ًلطات الليبية  تحت حكم القذايف أيضا يف الوفاء بالتزاماتها بخصوص التحقيق يف مزاعم التعذيب وأخفقت الس

وسوء املعاملة؛ وتقديم املسؤولني عن التعذيب إىل العدالة يف إجراءات تستويف املعايري الدولية للمحاكمة العادلة؛ 

 .ما يف ذلك التعويض املايلوإنصاف جميع ضحايا التعذيب أو غريه من رضوب إساءة املعاملة، ب

ًإن عىل السلطات الليبية التزاما  أيضا باتخاذ تدابري ملموسة ملنع وقوع التعذيب وسوء املعاملة، بما يف ذلك منح  ً

هيئات مستقلة الحق يف مراقبة أوضاع املحتجزين يف جميع السجون وأماكن االحتجاز األخرى، وال سيما من خالل 

 للعام 20 من القانون 14فباإلضافة إىل املادة . نني الليبية بعض الضمانات يف هذا الصددوتتضمن القوا. الزيارات

 الخاص بتعزيز الحريات، املذكورة أعاله، تشمل هذه رضورة حصول ضباط األمن عىل مذكرة اعتقال من 1991

أن ال يحتجز "؛ ورشط )ت من قانون العقوبا30املادة (السلطة املختصة عند القبض عىل املشتبه فيه أو احتجازه 

املادة (؛ وحق املحتجزين يف الطعن يف رشعية احتجازهم )31املادة (املشتبه بهم إال يف السجون املخصصة لذلك 

33.( 

ومع ذلك، جرى االستهتار بالضمانات املحدودة املوجودة يف القانون الوطني بشكل روتيني من قبل سلطات وقوات 

كما حصل يف حملتها ضد منتقدي ومعاريض الحكومة الحقيقيني أو -حاالت السياسيةأمن  القذايف، وال سيما يف ال

وإذا كان ثمة يشء قد ازداد، فهو إن سلطات القذايف قد ضاعفت من استخدامها للممارسات التي . االفرتاضني

و قد .  املطولتسهل التعذيب وسوء املعاملة، بما يف ذلك االحتجاز الرسي واالختفاء القرسي والحبس االنفرادي

ُفعىل الرغم من الطلبات املتكررة، لم توجه الدعوة لزيارة .  ليبيا تحت حكم العقيد القذايف الرقابة الدوليةتقاوم

ُليبيا إىل مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية الالإنسانية أو 

 .املهينة

 االستخدام المفرط للقوة المظاهرات و3.1.2
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية " من 21ًووفقا للمادة . من واجب الدول احرتام الحق يف حرية التجمع

ً، يجب أن ال تكون هناك أية قيود عىل الحق يف حرية التجمع وفقا للقانون ورضورات الحفاظ عىل األمن "والسياسية

. نظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق وحريات اآلخرينالوطني أو السالمة العامة، أو ال

ًوينبغي أن يكون أي من هذه القيود متناسبا مع غرض مرشوع، ودون أي تمييز، بما يف ذلك ألسباب تتعلق بالرأي 

، فإن ضبط الرشطة وحتى عندما يكون لفرض قيود عىل الحق يف االحتجاج ما يربره يف القانون الدويل. السيايس

وتحظر هذه استخدام القوة من جانب . ًيجب أن يتم وفقا للمعايري الدولية) سواء أتم حظرها أم ال(للمظاهرات 

املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ما لم يتعذر وجود سبيل لتفاديه، وبالحد الالزم ألداء واجبهم، كما تتطلب أن ال 
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 .ًما يتعذر تماما تجنب استخدامها حماية لألرواحتستخدم األسلحة النارية إال عند

لألفراد الحق يف : " عىل انه1956 من القانون الليبي بشأن االجتماعات العامة واملظاهرات لسنة 1وتنص املادة 

و ال رضورة ألن يبلغوا الرشطة بشأن هذه . و ال يجوز لرجال الرشطة حضور اجتماعاتهم. االجتماع بصورة سلمية

 ".التجمعات

ومع ذلك، لم يتم يف . ًكما ينص القانون عىل الحق يف عقد اجتماعات عامة وفقا للقواعد التي يحددها القانون

املمارسة العملية، يف ظل  حكم العقيد القذايف، التسامح مع التجمعات العامة إال عندما كان املتظاهرون يتظاهرون 

ًيضا بشدة من الحق يف حرية التعبري، وتنص عىل عقوبات وتحد الترشيعات الليبية أ. لدعم املواقف الحكومية

 40. مشددة لألنشطة التي تتصل فقط بممارسة هذا الحق، بما يف ذلك عقوبة اإلعدام والسجن مدى الحياة

ويف حني أن السلطات الليبية، شأنها شأن جميع الحكومات، مسؤولة عن ضمان السالمة العامة والحفاظ عىل 

يف ذلك عن طريق استخدام القوة عند الرضورة وبموجب ما يربرها، فمن الواضح أن قوات األمن النظام العام، بما 

إذ يمكن . التابعة للقذايف قد تجاوزت معايري ما هو مسموح به بموجب القانون الدويل؛ وحتى يف الترشيعات الليبية

رد عىل أنشطة حقيقية تهدد حياة ًاستخدام القوة من جانب قوات األمن فقط يف ظروف محدودة جدا وخاصة، ولل

وحتى عند ذلك، ينبغي أن يحكم مبدئي الرضورة والتناسب املنصوص عليهما يف القانون الدويل . وسالمة الجمهور

 عىل املظاهرات املناهضة للحكومة التي  ردت قوات األمن التابعة للقذايفيف حني. هذا االستخدام وبحسب معايريه

شباط، باستخدام  القوة املفرطة، بما يتناىف مع املعايري الدولية ذات الصلة كما هو /اير فرب16ّعمت ليبيا حوايل 

 .موضح أدناه

  المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين4.1.2
 املكلفني بإنفاذ القوانني، ومدونة إن املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني

قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني هما معياران أصدرتهما األمم املتحدة للتأكد من أن قوات الرشطة 

 41. وقوات األمن تقوم بأداء واجبها بطريقة تحرتم فيها حقوق اإلنسان

. ة، وبتحريم التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسيةوهاتان الوثيقتان تحددان التزامات تتعلق بالحق يف الحيا
 3وشارك يف عملية صياغة هذين املعيارين الدوليني وتبنيهما عدد كبري من الدول؛ وعىل األقل، يمثل جوهر املادة 42

ً من املبادئ األساسية قانونا دوليا ملزما9من مدونة قواعد السلوك واملبدأ  ً ً .43 

ويف حقيقة األمر، . ا هذا التقريرتناولهللقذايف لم تتقيد بأحكام هذه املعايري يف الحوادث التي إن قوات األمن  التابعة 

عىل سبيل املثال قرار وزير (لم تتقيد حتى بالضمانات األكثر محدودية التي تنص عليها املعايري الوطنية الليبية 

 15الق النار، واملنشورة يف الجريدة الرسمية يف الداخلية بشأن اإلجراءات الواجب عىل قوات األمن اتخاذها قبل إط

. ، ورغم عدم اتساق هذا املعيار الوطني بحد ذاته مع املبادئ األساسية لألمم املتحدة)1965أيلول /سبتمرب

ًوبموجب هذه املعايري الوطنية، كان يفرتض أن توجه قوات األمن يف البداية تحذيرا شفويا مسموعا للمتظاهرين كي  ً ً

ًوطبقا لهذه املعايري الوطنية، باستطاعة رئيس العملية . ًا، مستخدمة يف ذلك مكربا للصوت عند الرضورةيتفرقو

األمنية إصدار أمر باستخدام الغاز املسيل للدموع أو خراطيم املياه، وأن يسمح باستخدام الهراوات وأعقاب 

وفوضت . ب تحذيرين اثنني من هذا القبيلالبنادق لتفريق الجمهور، فقط عندما يمتنع املحتجون عن التفرق عق

 ولم تداستنفاملعايري الوطنية قوات األمن استخدام األسلحة النارية فقط بعد أن تكون التدابري السابقة الذكر قد 

تثمر، أو إذا قام املحتجون بمهاجمة األشخاص أو املمتلكات العامة، حيث يسمح باستخدام هذه األسلحة ابتداء 
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  SMM  MAT-120 LOT 2-07 : نص عىل الجانب يقول. نيسان/ إبريل15 مرصاته، ليبيا، –قنبلة عنقودية : فوق

© Amnesty International

 . ًحرصيا عىل أقدام املحتجنيبتصويب النار 

ًإن استخدام قوات األمن التابعة للقذايف القوة غري الرضورية واملفرطة للرد عىل املتظاهرين قد تشكل انتهاكا 

اللتزامات الدولة يف احرتام الحياة، ويف احرتام منع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية، واحرتام الحق يف 

 . لتعبريحرية التجمع وحرية ا

  قواعد القانون الدولي التي تنطبق على الوضع في ليبيا2.2

ً التقرير كان يف  ليبيا  نزاعا مسلحا غري دويل بني قوات القذايف ومقاتيل املعارضةهذايف وقت كتابة  وهناك كذلك . ً

لبية الساحقة من وقد وقعت األغ. نزاع مسلح دويل بني ائتالف يقوده حلف شمال األطليس وبني قوات  القذايف

 . االنتهاكات التي وثقتها منظمة العفو الدولية يف سياق النزاع املسلح غري الدويل

وبينما ينطبق القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف جميع األوقات، ال ينطبق القانون اإلنساني الدويل إال يف حاالت 

أي شخص ال يشارك عىل نحو نشط يف األعمال العدائية؛ ويتضمن القواعد واملبادئ الرامية إىل حماية . النزاع املسلح

ُوال سيما املدنيني وأي شخص جرح أو استسلم أو تم أرسه، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا فيما سبق يف األعمال 

وهو يريس معايري للسلوك اإلنساني ويحدد الوسائل واألساليب التي ينبغي أن تخاض بحسبها العمليات . العدائية

 . وغرضه املركزي هو أن يحد، إىل أقىص درجة ممكنة، من املعاناة اإلنسانية يف أوقات النزاع املسلح. ريةالعسك
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 من الصكوك الدولية 1977 والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان بها لسنة 1949وتعترب اتفاقيات جنيف األربع لسنة 

 ويف الربوتوكولني األول 1949فاقيات جنيف لسنة وليبيا دولة طرف يف ات. الرئيسية للقانون اإلنساني الدويل

ًويشكل العديد من القواعد املحددة التي تتضمنها هذه املعاهدات، وجميع القواعد املدرجة فيما ييل جزءا ال . والثاني

وع من ُدويل العريف، وهي بذلك ملزمة لجميع األطراف يف أي ن اإلنساني الًيتجزأ أيضا، يف جميع األحوال، من القانون

ويمكن النتهاكات العديد من هذه القواعد أن تشكل جرائم 44. أنواع النزاع املسلح، بما يف ذلك للجماعات املسلحة

  .والدول ملزمة بضمان تقديم أي شخص مسؤول عن جرائم حرب إىل ساحة العدالة. حرب

  القواعد التي تحكم القيام باألعمال العدائية1.2.2
سية للقانون اإلنساني الدويل بأنه يتعني عىل أطراف أي نزاع مسلح يف جميع األوقات تقيض إحدى القواعد األسا

، وأنه ال يجوز أن توجه نحو "توجه الهجمات إىل املقاتلني فحسب"، وبخاصة أن "التمييز بني املدنيني واملقاتلني"

 45". املدنيني

وهاتان القاعدتان ". األهداف العسكرية"و" دنيةاألعيان امل"وتقتيض قاعدة مماثلة من أطراف النزاع التمييز بني 

 . األسايس" مبدأ التمييز"جزء من 

ًوألغراض التمييز، يعترب أي شخص ال ينتسب إىل القوات املسلحة لطرف من أطراف النزاع مدنيا، ويتألف السكان 

كوا عىل نحو مبارش يف واملدنيون محميون ضد الهجمات ما لم يشار46. املدنيون من جميع األشخاص غري املقاتلني

لإلشارة إىل املدنيني الذين ال يشاركون " املدنيني"يف هذا التقرير، يستخدم تعبري  (47. األعمال العدائية يف تلك الفرتة

 ).بصورة مبارشة يف األعمال العدائية

ن وغريها من املمتلكات عىل سبيل املثال، املباني والهياكل اإلنشائية واألماك(واألعيان املدنية هي جميع املوجودات 

رص األهداف العسكرية عىل األعيان التي تسهم تتق"، و"ًأهدافا عسكرية"التي ال تشكل ) املادية ومكونات البيئة

ًإسهاما فعاال يف العمل العسكري سواء بطبيعتها أو موقعها أو غايتها أو استخدامها، والتي يحقق تدمريها كليا أو  ًً

 واألعيان املدنية محمية 48". ها، أو تعطيلها يف األحوال السائدة يف حينه ميزة عسكرية مؤكدةًجزئيا، أو االستيالء علي

ًضد الهجمات، ما لم تصبح أهدافا عسكرية بسبب تحقق جميع املعايري املالزمة للهدف العسكري املوصوفة فيما 

رس عادة لألغراض املدنية، من ويف حاالت الشك بأن الهدف املك49. سبق بصورة مؤقتة، ولفرتة كونها كذلك فقط

قبيل أماكن العبادة أو منزل ما أو غريه من أماكن السكن أو مدرسة، يستخدم ألغراض عسكرية، ينبغي افرتاض 

 50. العسكرية أنه ال يجري استخدامه ملثل هذه األغراض

ائية، أو ضد أعيان إن توجيه الهجمات بصورة متعمدة ضد مدنيني ال يشاركون عىل نحو مبارش يف األعمال العد

 51. ، هو جريمة حرب)يف حالة النزاعات غري الدولية، األعيان الطبية والدينية والثقافية عىل وجه الخصوص(مدنية 

تحظر أعمال العنف أو التهديد بأعمال عنف تستهدف بصورة رئيسة "ًويشمل مبدأ التمييز أيضا قاعدة محددة 

 52". بث الذعر بني السكان املدنيني

 والهجمات العشوائية هي تلك التي يكون 53". تحظر الهجمات العشوائية"ة املالزمة لقاعدة التمييز هي أنها والسم

من طبيعتها إصابة األهداف العسكرية واملدنيني أو األعيان املدنية دون تمييز، سواء ألن الهجوم غري موجه نحو 

 يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد، أو هدف عسكري محدد، أو بسبب استخدامه أسلوب أو وسيلة قتال ال

وتحظر عىل 54. نتيجة لعدم القدرة عىل حرص اآلثار املرتتبة عليه بصورة تلبي مقتضيات القانون اإلنساني الدويل
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، أي الهجمات بالقصف من أي نوع التي "عمليات قصف املناطق"نحو خاص 

 مدينة أو بلدة أو تتعامل مع عدد من األهداف العسكرية املتمايزة املوجودة يف

ًقرية أو منطقة أخرى تحتوي تجمعا متماثال من املدنيني أو األعيان املدنية عىل  ً

كما إن استخدام أسلحة ال تميز بطبيعتها، كاأللغام املضادة 55. أنها هدف واحد

لألفراد أو الذخائر العنقودية، انتهاك للحظر املفروض عىل الهجمات العشوائية؛ 

حتمل أن تشكل إساءة استعمال األسلحة التي يمكن أن يكون وكذلك فإن من امل

ًاستعمالها لألغراض العسكرية مرشوعا يف الظروف املناسبة، كاملدفعية وقذائف 

الهاون والصواريخ عىل سبيل املثال، بغرض مهاجمة أهداف يف مناطق مدنية، 

 . ًانتهاكا للحظر املفروض عىل الهجمات العشوائية

اإلنساني الدويل كذلك الهجمات غري املتناسبة، وهي ذاك ويحظر القانون 

الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة يف أرواح املدنيني أو إصابة "

ًبهم أو أرضارا باألعيان املدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر واألرضار،  ً

ية ملموسة يفرط يف تجاوز ما ينتظر أن يسفر عن ذلك الهجوم من ميزة عسكر

 إن شن هجوم عشوائي عن قصد بما يؤدي إىل وفاة أو إصابة 56". ومبارشة

أي مع معرفة أن الهجوم سوف يؤدي إىل خسارة (مدنيني، أو هجوم غري متناسب 

، يشكل )عرضية مفرطة يف أرواح املدنيني أو إصابتهم أو إلحاق أرضار بهم

 57. جريمة حرب

 واألعيان املدنية أكثر من خالل متطلب أن وتتأكد رضورة حماية السكان املدنيني

وبناء عليه، . تتخذ جميع أطراف النزاع احتياطات أثناء الهجوم، ويف حاالت الدفاع

توخي الحرص الدائم عىل تفادي إصابة "ينبغي عىل إدارة العمليات العسكرية 

ع جمي"؛ ويتعني اتخاذ "السكان املدنيني واألشخاص املدنيني واألعيان املدنية

لتجنب الخسائر العرضية يف أرواح املدنيني أو إصابتهم أو " التدابري الالزمة

 58. إلحاق األرضار باألعيان املدنية

ويجب القيام بكل أمر ممكن للتحقق من أن ما يستهدف هو هدف عسكري، 

ًولتقييم مدى تناسب الهجمات، ووقف الهجمات إذا ما أصبح واضحا أنها خاطئة 

ًويتعني عىل األطراف أن تعطي تحذيرا مسبقا فعاال 59. تناسبةالتوجيه أو غري م ً ً

بشأن الهجمات التي يمكن أن تلحق الرضر بالسكان املدنيني، إال إذا لم تسمح 

 60. الظروف بذلك

كما يتوجب أن تتخذ القوات املقاتلة جميع االحتياطات الدفاعية املمكنة لحماية 

 ويجب، عىل 61.رتها ضد هجمات العدواملدنيني واألعيان املدنية الخاضعة لسيط

وجه الخصوص، أن يتفادى كل طرف، وإىل أقىص حد ممكن، وضع أهداف 

عسكرية داخل مناطق مكتظة بالسكان أو بالقرب منها، وأن يبعد املدنيني 

 لغم مشاه عثر عليه يف ضواحي أجدابيا،: فوق 62. واألعيان املدنية الخاضعة لسيطرته من محيط أهدافه العسكرية
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  الضمانات األساسية2.2.2
ًإلنساني الدويل أيضا ضمانات أساسية للمدنيني، وكذلك للمقاتلني أو من يؤرسون أو يجرحون أو يوفر القانون ا

 وأحكام أخرى 3وفيما بينها، تتضمن املادة العامة "). خارج القتال("يفقدون قدرتهم عىل القتال من املحاربني 

نساني الدويل العريف، بني جملة  امللحقان بها، والقانون اإل1977، وبروتوكوال 1949التفاقيات جنيف لسنة 

اقتضاء املعاملة : صكوك، القواعد األساسية التالية، التي تنطبق عىل جميع األطراف يف جميع أنواع النزاعات

اإلنسانية؛ وحظر التمييز يف تطبيق التدابري الوقائية للقانون اإلنساني الدويل؛ وحظر التعذيب وغريه من رضوب 

، وكما )وبخاصة املعاملة املذلة والحاطة بالكرامة(الإنسانية واالعتداء عىل الكرامة الشخصية املعاملة القاسية أو ال

ًهو الحال أيضا بالنسبة لالختفاء القرسي والقتل العمد واحتجاز الرهائن واستعمال الدروع البرشية واالعتقال 

مة عادلة تمنحه جميع الضمانات التعسفي؛ كما ال يجوز إدانة أحد أو إصدار حكم بحقه إال بناء عىل محاك

ًوطبقا للقاعدة الخاصة ذات الصلة بالحالة، فإن 63. القضائية األساسية؛ وكذلك األمر بالنسبة للعقوبات الجماعية

 64. العديد من األفعال التي تنتهك هذه القواعد، أو جميعها، تشكل جرائم حرب

وهذا يعني إحضار ". الدروع البرشية"ً أيضا استعمال وكما أشري فيما سبق، فإن القانون اإلنساني الدويل يحظر

مدنيني أو أشخاص آخرين ممن ال يشاركون يف القتال إىل محيط أهداف عسكرية، أو وضع أهداف عسكرية 

بالقرب من مدنيني أو من أشخاص خرجوا من دائرة القتال، عن قصد، بغرض محدد هو محاولة منع العدو من 

واستعمال الدروع البرشية ال يمنح الحصانة لألهداف العسكرية من الهجوم 65. استهداف األهداف العسكرية

بصورة آلية، أو العكس، ولكن يتعني أخذ األشخاص الذين يستخدمون كدروع برشية يف الحسبان لدى تقرير ما 

ات أو اإلصابات إىل ًإذا كان أي هجوم متناسبا أم ال، وكذلك التقيد بالتزام اتخاذ االحتياطات الالزمة لتقليص الوفي

 . الحدود الدنيا

  القانون الجنائي الدولي3.2
يمكن اعتبار األفراد، سواء أكانوا مدنيني أم عسكريني، مسؤولني مسؤولية جنائية عن انتهاكات محددة للقانون 

ًيصني حرصا وينبغي أن يكون املوظفون الرسميون يف الدولة حر. الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل

 . ًخاصا يف السعي إىل منع وقوع مثل هذه الجرائم وقمعها
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ويتوجب عىل جميع الدول االلتزام بإجراء التحقيق يف جريمة اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم 

 يشملها الحرب، وحيث يتم جمع ما يكفي من األدلة، بأن تقايض مرتكبيها، وكذلك مرتكبي الجرائم األخرى التي

 . القانون الدويل كجرائم التعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء واالختفاء القرسي

  جرائم الحرب1.3.2
تعترب الخروقات الجسيمة التفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف األول ومعظم االنتهاكات الخطرية األخرى للقانون 

 للمحكمة الجنائية الدولية تعريفات لبعض هذه ويتضمن نظام روما األسايس. اإلنساني الدويل جرائم حرب

 .الجرائم

 من نظام روما األسايس القانون العريف الدويل وقت تبنيه ، عىل الرغم من أن 8هذا وتعكس قائمة الجرائم يف املادة 

 يف وثمة جرائم حرب إضافية مدرجة. ًهذه الجرائم غري كاملة، وأن عددا من جرائم الحرب املهمة غري مدرجة فيه

ويتوجب عىل الدول االلتزام  . 66.دارسة بشأن القانون اإلنساني العريف الدويل للجنة الدولية للصليب األحمر

 67. بالتحقيق يف جميع جرائم الحرب املزعومة، والقيام باملالحقة القضائية حيثما تسمح األدلة بذلك

  الجرائم ضد اإلنسانية2.3.2
ًاال محددة تعترب جرائم ضد اإلنسانية إذا ما ارتكبت بمعرفة دولة أو منظمة ما  ًطبقا لنظام روما األسايس، فإن أفع

. كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد أي سكان مدنيني، وكجزء من سياسة الدولة أو املنظمة املعنية

رسي للسكان، والسجن أو وتشمل مثل هذه األفعال القتل العمد، واإلبادة، واالسرتقاق، وإبعاد السكان أو النقل الق

الحرمان الشديد عىل أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد األساسية للقانون الدويل، والتعذيب، 

 .واالغتصاب أو غريه من الجرائم الجنسية، واالختفاء القرسي

 . ويمكن أن ترتكب الجرائم ضد اإلنسانية يف أوقات السلم أو إبان النزاع املسلح

  الجرائم األخرى بمقتضى القانون الدولي لحقوق اإلنسان  3.3.2
ًسواء ارتكبت يف سياق نزاع مسلح أم ال، فإن أفعاال معينة كالتعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء واالختفاء 

" عذيباتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الت"وعىل سبيل املثال، تقتيض . القرسي تشكل جرائم بمقتىض القانون الدويل

أن تقوم الدول بالتحقيق مع أي شخص يرتكب أي فعل يقع ضمن حدود تعريف هذه املعاهدة للتعذيب، أو 

وتعرتف ). ما لم تقم بتسليمه لتتم محاكمته(يحاول ارتكاب مثل هذا الفعل، أو يتواطؤ أو يشارك فيه؛ وبمقاضاته 

االختفاء القرسي عىل أنها جرائم ترتتب عىل الدول اتفاقيات دولية باملثل بعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون و

لجنة حقوق اإلنسان التابعة "وقد أكدت 68. حيالها التزامات تفرض عليها تقديم املسؤولني عنها إىل ساحة العدالة

، وحيث تكشف "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"عىل أنه، وبموجب أحكام " لألمم املتحدة

عن وقوع انتهاكات لحقوق بعينها يكرسها العهد، يجب عىل الدول األطراف أن تكفل إحالة أولئك "التحقيقات 

 ". املسؤولني عن تلك االنتهاكات إىل القضاء

 : وتوضح ذلك بالقول

 يف يؤدي، أن يمكن القضاء إىل االنتهاكات مرتكبي إحالة عدم فإن التحقيقات، إجراء عن التخلف حاالت يف وكما"
 انهبأ املعرتف االنتهاكات بتلك يتعلق ما يف خاصة بصفة تنشأ االلتزامات وهذه  للعهد مستقل خرق إىل ،ذاته حد

 املعاملة رضوب من يماثله وما التعذيب مثل الدويل، القانون أو املحيل القانون بموجب إما جنائيةً أفعاال تشكل
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، وحاالت االختفاء )6املادة (ً بإجراءات موجزة أو تعسفا ، واإلعدام)7املادة (ـأو املهينة  لالإنسانية ا أو القاسية
 )."  يف أحيان كثرية6 ة، واملاد9 و7املادتان (القرسي 

ينبغي للدول األطراف أن تساعد بعضها البعض لكي يحال إىل القضاء أولئك األشخاص "كما قالت اللجنة إنه 

ًالذين يشتبه بارتكابهم أفعاال تشكل انتهاكا للعهد وتست  69". وجب العقوبة بمقتىص القانون املحيل أو الدويلً

  مسؤولية الرؤساء والقادة العسكريين4.3.2
من ) 2(86وتعكس املادة 70. يمكن إخضاع القادة العسكريني والرؤساء املدنيني للمحاسبة عن أفعال مرؤوسيهم

ًالربوتوكول اإلضايف األول، التي تفرض معيارا واحدا للقادة العسكريني وال . رؤساء املدنيني، القانون الدويل العريفً
 : حيث تنص عىل ما ييل71

رؤساءه من املسئولية الجنائية أو " الربوتوكول"ال يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك االتفاقيات أو هذا امللحق "
 أنه كان التأديبية، حسب األحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم يف تلك الظروف، أن يخلصوا إىل

يرتكب، أو أنه يف سبيله الرتكاب مثل هذا االنتهاك، ولم يتخذوا كل ما يف وسعهم من إجراءات مستطاعة ملنع أو صد 
 ."هذا االنتهاك

  األوامر العليا5.3.2
ال يمكن التذرع باألوامر العليا للدفاع عن جرائم يطالها القانون الدويل، ولكن يمكن أن تأخذ يف الحسبان لتخفيف 

التي أعقبت الحرب العاملية الثانية، وهي اآلن جزء من  نيورمربغوقد اعرتف بهذا املبدأ منذ محاكمات . العقوبة

 72. القانون الدويل العريف

  المساءلة 4.2
ويتضمن 73. يتوجب عىل الدول االلتزام باحرتام وحماية حقوق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف الجرب الفعال

 :  عنارصهذا الواجب ثالثة

ًطبقا (ّتقيص االنتهاكات السابقة، وإذا ما جمعت أدلة مقبولة كافية، مقاضاة الجناة املشتبه بهم : العدالة 

 ؛)َّلاللتزامات املفصلة أعاله

 تبيان الوقائع املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت فيما مىض؛: الحقيقة 

 .  وأرسهمتقديم الجرب الوايف والفعال للضحايا: اإلنصاف 

  العدالة 1.4.2
ثمة سبل ممكنة عديدة لتقديم أولئك األشخاص املسؤولني عن الجرائم املرتكبة بمقتىض القانون الدويل وفق 

 . إجراءات تلبي مقتضيات املعايري الدولية للنزاهة، وال تفيض إىل عقوبة اإلعدام

رتكبة بمقتىض القانون الدويل، وأن تحيل فعىل السلطات الليبية االلتزام بأن تحقق يف جميع الجرائم امل .1

 .الشخص املشتبه بارتكابه تلك الجرائم إىل القضاء، حيثما توافرت أدلة كافية مقبولة لذلك

وينبغي للدول األخرى أن تمارس واجباتها بإجراء تحقيقات جنائية رسيعة ووافية ومستقلة : الدول األخرى .2
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يها أو ضمن حدود واليتها القضائية ومتهم، أو مشتبه به، يف وغري منحازة بشأن أي شخص يتواجد فوق أراض

بها أو /وإذا ما توافرت أدلة مقبولة كافية، ينبغي للدول مقاضاة املشتبه به. ارتكاب جرائم بموجب القانون الدويل

ض مقاضاتها وراغبة يف ذلك ضمن إجراءات ال تفيض إىل فر/تسليمها إىل دولة أخرى مستعدة ملقاضاته/تسليمه

 . تسليمها إىل محكمة جنائية دولية ذات اختصاص/عقوبة اإلعدام، أو تسليمه

ًبيد أن مجلس األمن الدويل، وطبقا للمادة . ليبيا لم تصدق عىل نظام روما األسايس: املحكمة الجنائية الدولية .3

 . ية الدوليةمن نظام روما األسايس، قد أحال الوضع يف ليبيا إىل املدعي العام للمحكمة الجنائ) ب(13

  جبر الضرر2.4.2
َّيقتيض القانون الدويل أن توفر لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان سبل انتصاف ال يقترص مداها عىل النصوص 

فمن حق الضحايا أن تتاح . ًالقانونية بصورة نظرية، وإنما يمكن الوصول إليها فعليا وممارستها عىل نحو فعال

فعالة وعىل قدم املساواة؛ والجرب الكايف والفعال والرسيع ملا لحق بهم من رضر؛ لهم فرص التماس العدالة بصورة 

ويتضمن اإلنصاف الفعال جملة . الحصول عىل املعلومات التي تعنيهم واملتعلقة باالنتهاكات وبآليات االنتصاف

عدم تكرار مثل هذه رد االعتبار، والتعويض املايل، وإعادة التأهيل، واإلرضاء، وضمانات : العنارص التالية

 74. االنتهاكات

أنه يتعني عىل الجماعات املسلحة نفسها احرتام القانون اإلنساني " اللجنة الدولية للصليب األحمر"وقد الحظت 

وبينما تظل مسألة ما إذا كان عىل الجماعات املسلحة واجب يف أن تقدم الجرب الوايف عما ارتكبه أفرادها 75. الدويل

نون اإلنساني الدويل، تشري املمارسات إىل إمكان الطلب من مثل هذه الجماعات تقديم التعويض من انتهاكات للقا

 76. املناسب
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من : عمليات القتل غير المشروع. 3
 االحتجاجات إلى النزاع المسلح

 "كل ما أريد هو أن أرى من قتلوا ابني يعتقلون ويحاكمون"
 شباط / فرباير19قتل يف بنغازي يف نيسة الورفيل، والدة رمضان سالم املكحل الذي 

ّشباط، سقط برصاص قوات القذايف يف الشوارع متظاهرون عزل من السالح كانوا يدعون إىل /يف منتصف فرباير

وخالل أيام، 77. ًمزيد من الحرية يف الشوارع، فيما ثبت الحقا أنه محاولة ال جدوى منها لقمع حركة االحتجاج

شباط، /وبحلول أواخر فرباير. يا ومدينة مرصاتة، يف غرب البالد، بأيدي املحتجنيسقط القسط األكرب من رشق ليب

كانت الحالة قد تفاقمت لتتحول إىل نزاع مسلح مع تصاعد االشتباكات إىل الغرب من أجدابيا ويف محيط مرصاتة 

ل، أو ال يشء، عن استخدام ُّ وجلهم من املدنيني الذين لم يعرفوا سوى القلي–بني قوات القذايف ومقاتيل املعارضة 

 . السالح، إىل جانب بعض أفراد وضباط األمن والقوات املسلحة السابقني ممن فروا من الخدمة وانضموا إليهم

ويف جهد منها الستعادة السيطرة عىل املناطق التي استولت عليها املعارضة، شنت قوات القذايف حملة عسكرية 

. سكان املناطق التي سيطرت عليها املعارضة ممن ال يشاركون يف القتالوحشية استهدفت يف كثري من األحيان 

فقامت بإطالق الصواريخ وقذائف الهاون وقذائف املدفعية، وكذلك القنابل العنقودية، بصورة عشوائية عىل 

و األسلحة ويف عدة حاالت، استخدمت الذخرية الحية أ. املناطق السكنية، ما أدى إىل قتل وجرح العرشات من األهايل

الثقيلة، بما يف ذلك قذائف الدبابات والقذائف الصاروخية، ضد سكان فارين، فيما بدا يف بعض األحيان سياسة 

 ". أطلق النار عىل كل ما يتحرك"

ًواتخذت مثل هذه الهجمات شكال واسع النطاق عىل وجه خاص يف مرصاتة، ولكن يف أماكن أخرى أحيانا، مثل  ً

حيث فر عرشات اآلالف من أهايل املدينة، أي معظم سكانها، . ادت قوات القذايف السيطرة عليهاأجدابيا، عندما استع

 78). أو نتيجة التصور بأنهم من مؤيدي الثورة(خشية االنتقام منهم لدعمهم الثورة 

/ ً شخص، تعرض األهايل للحصار بدءا من أواخر فرباير300,000ويف مرصاتة، التي يصل عدد سكانها إىل نحو 

 –ّشباط، عندما طوقت قوات القذايف املدينة من جميع الجهات باستثناء البحر وواصلت شن الهجمات ضد امليناء 

  وتوقفت الهجمات الصاروخية .املنفذ الوحيد، ونقطة عبور املساعدات اإلنسانية وإخالء الجرحى واملرىض الوحيدة

 79. زيران، واستمرت بشكل متقطعح/أيار، ثم استؤنفت يف منتصف يونيو/العشوائية يف مايو

آب، اندفعت قوات املعارضة باتجاه طرابلس، حيث قوبلت تلك القوات بمقاومة / أغسطس20/21ويف ليلة 

ومع أن هذا التقدم األويل قد تراجع بفعل القتال العكيس . محدودة من قبل القوات املسؤولة عن حراسة العاصمة

وقد . آب كانت قوات املعارضة تعزز مواقعها يف املدينة بشكل متزايد/ أغسطس24بحلول ومن قبل قوات القذايف، 

آب بمثابة نقطة تحول يف / أغسطس23كان اقتحام باب الزاوية، مركز القيادة واملقاومة للعقيد القذايف، يف 

يف ويف وقت كتابة هذا التقرير، كانت املناطق التي جرى الحديث عن سقوطها تحت سيطرة املعارضة . املعركة

 . تزايد مستمر
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 استخدام القوة المفرطة المميتة ضد المتظاهرين
ارتكبنا خطأ، ألننا اعتقدنا أنه عندما سريى الجنود أنهم يقتلون مواطنني عاديني ال يحملون أية أسلحة، فسيطغى "

 ." عليهم الشعور اإلنساني وسيتوقفون عن إطالق النار، ولكنهم واصلوا القتل
 محتج يف مرصاتة

انطالق رشارة االحتجاجات، ردت قوات األمن والقوات املسلحة التابعة للقذايف عىل املظاهرات املناهضة للحكم منذ 

ّبالقوة املميتة، فأطلقت نريان البنادق الرشاشة اآللية عىل املتظاهرين العزل، ما أدى إىل مقتل العرشات وجرح 

ً شخصا مرصعهم، بينما 170حيث لقي نحو .  والبيضاءويف رشق ليبيا، كانت معظم اإلصابات يف بنغازي. املئات

وكان العرشات من هؤالء 80. شباط وحدها/ فرباير21 و16 يف املدينتني يف الفرتة ما بني 1,500جرح ما يربو عىل 

 . ُاملحتجني غري مسلحني، بينما قتل اآلخرون يف سياق اشتباكات مسلحة

شباط، أي قبل يوم / فرباير16 ، قتل واحد من املحتجني ومتفرج يف البيضاءففي

الذي جرت الدعوة إليه، وذلك أثناء مظاهرة ضد اعتقال " يوم الغضب"من 

، وهو سعد حامد صالح اليمنيوكان الطالب القتيل ). 1أنظر الفصل (ناشطني 

 : وأبلغ والده منظمة العفو الدولية ما ييل. طالب كان يف العرشين من العمر

 مساء، 6.5وذهب حوايل الساعة . إىل املظاهرة السلميةًطلب إذنا مني كي يذهب "
، تلقى أقرب أصدقائه مكاملة هاتفية للذهاب إىل املستشفى 7.45ويف حوايل الساعة 

 . "    وعندما وصل، كان سعد قد فارق الحياة

وأبلغ حازم أحمد محمد الفايدي، صديق سعد الذي كان معه عندما قتل وأصيب 

 : الدولية ما ييلهو نفسه، منظمة العفو 

رسنا بمحاذاة املرصف التجاري، حيث كانت قوات . ذهبنا إىل مظاهرة سلمية"
للمطالبة باإلفراج عن األشخاص الذين " جهاز األمن الداخيل"األمن قد ألقت الغاز املسيل للدموع، وذهبنا إىل مبنى 

أطلقوا الرصاص يف . وبة، بجانب السوقكنا خارج الباب الرئييس، خلف شارع العر. قبض عليهم يف اليوم السابق
كان . ُأصبت يف جنبي األيمن ويف ذراعي األيمن. الهواء من غرفة الحرس يف الطابق األريض ثم أطلقوا الرصاص الحي

وتويف عىل . سعد يقف عىل بعد مرتين أو ثالثة مني وأصيب بعدي مبارشة؛ أصيب يف وجهه وسقط عىل األرض
 ." الفور

لطبية أن الرصاصة اخرتقت الجانب األيرس من فم سعد نحو الجانب الخلفي من عنقه ومزقت وتبني السجالت ا

بينما أدت إصابة حازم إىل ثقب يف رئته وإىل جروح باطنية، وكان من حسن حظه أن نجا من . عموده الفقري

 . املوت

يب بالقرب من دكان أبيه  سنة، فأص22، ويبلغ من العمر خالد الناجي عبد الرازق خنفرأما الضحية اآلخر، 

 : وأخرب والده منظمة العفو الدولية ما ييل.  مساء8.30 و8للمجوهرات ما بني الساعة 

كنا قد أغلقنا الدكان وذهبنا إىل البيت وطلبت منه أن ال يخرج ولكنه أراد أن يذهب ملعرفة ما يجري ألن دكاننا "
 مساء، وبعد 8 إىل 7.30خرج حوايل الساعة .  املتظاهرون، حيث احتشد"جهاز األمن الداخيل"يقع إىل جانب مبنى 
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 ."وكانت إصابته يف الصدر. أقل من ساعة، تلقينا مكاملة هاتفية مفادها أنه قد قتل

وأبلغ شاهد عيان منظمة العفو الدولية أن قوات األمن كانت تطلق النار يف اتجاه أسفل الشارع عندما حاول خالد 

وروى عدد من أصحاب املحالت يف الشارع الرواية نفسها عن األحداث . كان العائلةعبور الشارع الواقع خلف د

 .  ملنظمة العفو الدولية ، مشريين إىل ثقوب يف الجدران والنوافذ واألبواب أحدثتها الطلقات النارية

ات املقررة وزادت االحتجاجات التي جابت مختلف أنحاء البيضاء عقب تشييع جنازتي طالبني من ضخامة املظاهر

ًوكانت السلطات قد نقلت عرشات، وربما مئات، الجنود جوا إىل املدينة من املناطق الغربية . شباط/ فرباير17ليوم 

وقام أفراد قوات األمن والجنود بمطاردة 81. والجنوبية لليبيا قبل املوعد املقرر للمظاهرات وأثناء االضطرابات

ً قاموا بإلقاء الحجارة عليهم، أو أولئك الذين لم يفعلوا شيئا أو الذوا  سواء من–املحتجني وإطالق النار عليهم 

 82.  من املحتجني يف ذلك اليوم، بينما جرح العرشات17وقتل يف البيضاء . بالفرار

وأبلغ .  سنة15، وهو طالب يف املدرسة الثانوية يبلغ من العمر عيل صفوان رمضان عطيةوكان بني الضحايا 

 :و الدولية ما ييلوالده منظمة العف

سمعنا إطالق نار يف الحي خلف شارع العروبة وسمعنا إمام املسجد األخرض يتحدث ...  مساء4.15حوايل الساعة "
كانت هناك طلقات، طلقات بالستيكية وعيارات نارية، وكان الشباب يغلقون ... إىل الجنود بواسطة مكرب للصوت

البيت وطلب من شقيقه األصغر الذي كان يف الرشفة أن يدخل إىل وكان صفوان يف ]. متحركة بحواجز[الشوارع 
أراد . ًكان الجو هادئا. وبعد فرتة قصرية نزل الدرج ووقف مع أحد الجريان عند الزاوية املقابلة للبيت. داخل البيت

نا هناك اتصل أبنائي اآلخرون أن يخرجوا من البيت وذهبت معهم وأخذتهم إىل املجمع التجاري بالسيارة، وبينما ك
كان الناس يحملون جثامنني األشخاص الذي قتلهم الرصاص ... بي ابن عمي وطلب أن أذهب إىل املستشفى

 ." أصيب يف رأسه وهو واقف قرب باب املسجد. ًويعرضونها عىل الناس، ولم أدرك أن صفوان كان واحدا منهم

 : وقال شاهد عيان

غادرة عقب الصالة، كانت املنطقة محاطة بقوات األمن وجنود باللباس كنا يف الجامع األخرض، وعندما حاولنا امل"

بقينا يف الجامع ملدة حوايل 83. وكانت معهم أسلحة إلطالق عيارات بالستيكية ورصاص حقيقي. األخرض واألزرق

ساعة دون أن نتمكن من املغادرة، ثم حاول بعضنا الخروج، ولكن كانوا يخرجون ويعودون بسبب وجود قوات 
 6  – 5.30ُوكان صفوان يقف بجانب باب الجامع عندما أطلقت عليه النار وتويف حوايل الساعة . األمن أمامهم

 ."مساء

شباط / فرباير17 و16ًوطبقا لشهادات جمعتها منظمة العفو الدولية يف البيضاء، كانت املظاهرات التي خرجت يف 

شباط، أحرق البعض سيارات / فرباير16رة، ومساء إذ ألقى بعض املتظاهرين الحجا. غري عنيفة يف معظمها

عقب إطالق قوات األمن النار عىل املتظاهرين من الطابق " جهاز األمن الداخيل"موجودة يف الساحة املقابلة ملبنى 

جهاز األمن "وأبلغ الشيخ صالح سالم كماش، إمام املسجد الذي احتجز يف مبنى . العلوي ومن عىل سطح املبنى

شباط، منظمة العفو الدولية أنه احتجز يف مكتب كان يستطيع فيه رؤية ما / فرباير17 حتى 16من " الداخيل

ًوجنودا " جهاز األمن الداخيل"وقال إنه رأى أعضاء . يحدث خارج املبنى عىل شاشات الشبكة التلفزيونية الداخلية

ًبيد أن إلقاء الحجارة كان محدودا، بكل . ىيطلقون النار عىل املحتجني، الذين كان بعضهم يلقي الحجارة عىل املبن

ويف معظم الشوارع . املقاييس، ومن مسافة بعيدة بحيث أنه لم يشكل أي خطر جدي عىل حياة أفراد قوات األمن

ًالتي احتشد فيها املتظاهرون، رأت منظمة العفو الدولية ثقوبا يف جدران وواجهات املحالت ناجمة عن طلقات 
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 . الحظ سوى القليل من األرضار الناجمة عن إلقاء الحجارةنارية، ولكنها لم ت

وعىل العكس . شباط، غادر رجال الرشطة مركز الرشطة املحيل دون مواجهات مع املتظاهرين/ فرباير16بعد ظهر 

شباط بينما كان الجنود يف / فرباير17يف وقت متأخر من بعد ظهر " جهاز األمن الداخيل"ُمن ذلك، أخيل مبنى 

وانضم بعض . ع يواصلون االشتباك مع املتظاهرين ويطلقون النار عليهم حتى وقت متأخر من املساءالشار

وأبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أنهم رأوا رجال رشطة . الضباط ورجال الرشطة املحلية إىل املتظاهرين

 . ممن انضموا إىل املتظاهرين وهم يطلقون النار عىل قوات القذايف

شباط، / فرباير17/18ويف وقت الحق من ليلة . لك الحني، تصاعدت االحتجاجات لتغدو مواجهات عنيفةومنذ ذ

ً كيلومرتا إىل الرشق من 15انتقلت االحتجاجات إىل قاعدة حسني الجويفي العسكرية يف شحات، عىل بعد نحو 

 . البيضاء، مقر الجنود الذين قيل إنهم أطلقوا النار عىل املتظاهرين

ق الجنود النار من داخل القاعدة عىل املحتجني، الذين كان بعضهم وأطل

ًمسلحا، حسبما ذكر، وكان بينهم عىل ما يبدو بعض الرشطة الفارين من 

ورضبت رصاصة أطلقت من القاعدة مبنى مقابال ًللشارع الرئييس . الخدمة

  سنة، وهي تتفرج من نافذة12، البالغة من العمر رقية فوزي مربوكفقتلت 

 84. ً صباحا3غرفة نومها حوايل الساعة 

وتواصلت االحتجاجات واالشتباكات املسلحة خارج القاعدة يف اليوم التايل عقب 

 من املحتجني وإىل جرح عرشات 30تشييع جنازة الطفلة وأدت إىل مقتل نحو 

شباط، استوىل املحتجون عىل قاعدة شحات / فرباير19ويف اليوم التايل، . غريهم

وتشري الكمية .  من املحتجني هناك، حسبما ورد17 عقب مقتل نحو العسكرية

ومعظمها من بنادق كالشنيكوف وبنادق (الكبرية من العبوات الفارغة 

التي عثرت عليها منظمة العفو الدولية يف القاعدة وما رأته من أرضار ) مشابهة

 . لحقت ببعض املباني إىل مدى شدة االشتباكات التي وقعت

ً كيلومرتا إىل الرشق من البيضاء، 25الحتجاجات واالشتباكات عقب ذلك إىل مطار األبرق، عىل بعد نحو وانتقلت ا

ومن غري الواضح ما . ًحيث تمركز مئات الجنود الذين نقلوا جوا إىل املنطقة من أنحاء أخرى من البالد، حسبما ذكر

 أو من اشتبكوا مع املحتجني يف قاعدة شحات العسكرية إذا كان الجنود الذين أطلقوا النار عىل املحتجني يف البيضاء

شباط، استوىل / فرباير21ويف . من بني الذي انسحبوا من مطار األبرق، أو ما إذا كان هؤالء قد غادروا املنطقة

وقتل عدة جنود . وتم أرس الجنود الذين ظلوا يف املطار.  منهم، حسبما ورد15املحتجون عىل املطار عقب مقتل نحو 

وورد أن الجنود أطلقوا النار عىل محتجني غري مسلحني يف قاعدة 85. ًمن هؤالء، بينما أفرج عن معظمهم الحقا

ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من أن تتحقق مما حدث أثناء . شحات العسكرية ويف مطار األبرق، عىل السواء

 . رح جراء استخدام القوة املفرطةهذه الحوادث عىل وجه الدقة، أو من حقيقة أي األشخاص قتل أو ج

فعندما لم تفلح عمليات االعتقال اإلجهاضية يف وقف املظاهرات، . ، سارت األحداث عىل نسق مشابهبنغازيويف 

ويف أغلب األحيان، امتنع رجال الرشطة . ّفتحت قوات األمن والقوات املسلحة النار، فقتلت وجرحت محتجني عزل

والذ أفراد قوات األمن اآلخرون بالفرار أو انضموا إىل املحتجني، . هم إىل املحتجنيعن إطالق الرصاص وانضم بعض

 . بينما وجه بعض هؤالء أسلحتهم نحو الجنود

  رقية فوزي مربوك
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شباط عقب القبض عىل فتحي تربل وفرج الرشاني، وهما عضوان يف اللجنة التي / فرباير15وبدأت املظاهرات يف 

ّحيث تجمع املحتجون، وجلهم من أقارب ).1أنظر الفصل  (1996 يف أنشأها أقرباء ضحايا مجزرة سجن أبو سليم

ثم اتجهوا إىل وسط املدينة، ). املعروفة عادة باملديرية(السجناء القتىل، يف املساء خارج مجمع مديرية األمن العام 

ذين كانوا يحملون حيث اشتبكوا مع مؤيدي العقيد القذايف، والعديد منهم عىل ما بدا من أعضاء اللجان الثورية، ال

شباط، ولكن االحتجاجات تواصلت ذلك / فرباير16وأفرج عن فتحي تربل يف وقت مبكر من 86. العيص والهراوات

والقيادات الشعبية واللجان ) رشطة الشغب(اليوم وانتهت إىل اشتباكات قام أثناءها أفراد الرشطة والدعم املركزي 

ًوطبقا لسجالت مستشفى الجالء وشهادات الضحايا والشهود، عولج . جنيالثورية، حسبما ذكر، باالعتداء عىل املحت

 87.  من املحتجني يف هذين اليومني من جروح نجمت عن إصابات بالرصاص الحي59

فأطلقت قوات األمن . شباط/ فرباير17ُالذي قرر له يوم " يوم الغضب"عىل هذه الخلفية املتوترة، وقعت أحداث 

وانتهى اليوم بمقتل ما ال . ىل محتجني غري مسلحني استخدم بعضهم الحجارة يف املقابلوالقوات املسلحة النار ع

 89. 109وخالل األيام الثالثة التي تلت، ارتفع عدد القتىل إىل 88.  من املتظاهرين وجرح العرشات13يقل عن 

 ناجي جردانو و سنة،25، البالغ من العمر مؤيد بوجالويوكان أول ثالثة محتجني يقتلون يف بنغازي هم 

شباط بمحاذاة مسجد النرص / فرباير17وأصيب هؤالء مساء  سنة 24 العمر من ناوالبالغ .طاهر بن رسيتيو

 . ًقريبا من جرس جليانة

ًمنظمة العفو الدولية أنه التقى صديقه مؤيد بوجالوي بالقرب من مقهى يف شارع دبي وسارا معا 90. ب. وأبلغ ه

وعندما وصال إىل جرس جنينة، املحاذي لجرس جليانة الرئييس، شاهدا رشطة ". ميةسل... سلمية: "وكانا يهتفان

 : ب. وقال ه. وعربات املديرية تسد الطريق) الدعم املركزي(مكافحة الشغب 

 وواصلنا 'الشعب ورشطة الدعم املركزي إخوة يف الدم': لتفادي املزيد من االشتباكات مع الرشطة، رحنا نهتف"
الدعوة " 'وعندما اقرتبنا من عمارة...  نمر بني العربات التي تسد الطريق بسالم ودون مشكلةاملسري بأمل أن

ًوبينما كنت أنتظر توقف إطالق النار، رأيت رجاال يرتدون خوذا صفراء ... ، فتحت قوات األمن النار علينا'اإلسالمية ً

. ا إىل الخلف نحو جرسي جليانة وجنينةهربن. ًومسلحني بالسكاكني والهراوات يركضون نحونا، وهربنا جميعا
وعلمت فيما بعد أنه وآخرين اجتازوا الجرس واتجهوا نحو . وعدت إىل طريق دبي وفقدت مؤيد أثناء إطالق النار

 ."مسجد محيل يدعى مسجد النرص، حيث قتل

دد مغادرة وكان البعض قد أنهى صالته وبص. وصل املحتجون الفارون إىل مسجد النرص أثناء صالة املغرب

ويف تلك اللحظة، .  يستعدون ألداء الصالة– ومعظمهم من املحتجني –املسجد بينما كان اآلخرون الذين وصلوا للتو 

 مرت عن 200 و100أطلق قناصون من عىل جرس جليانا النار عىل الرجال الثالثة، من عىل مسافة ترتاوح ما بني 

 . املسجد، فأردوهم قتىل

، وهو يف األربعينيات من العمر، لم طاهر بن رسيتيم للمسجد شهد عمليات القتل، إن وهو إما91، .م. وقال م

الذي 92، .س. وأبلغ ر. يشارك يف االحتجاجات وكان ببساطة بصدد دخول أو مغادرة قاعة الصالة عندما أصيب

 : ، منظمة العفو الدولية ما ييل ناجي جردانوشاهد كيف قتل

ولذلك كان هناك العديد من األشخاص . ني كانوا قد وصلوا للتو وأرادوا أن يصلواًكان الجامع مكتظا ألن املحتج"
. ولذا دعا أحد الرجال إىل التيمم. ممن يقفون يف فناء الجامع ولم يتمكنوا من الوصول إىل صنابري املياه للوضوء
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ولذلك كنت أنظر . بالتيمم عندما سأل عن كيفية القيام –ً عرفت الحقا أنه ناجي جردانو –ولفت نظري شاب يافع 
ًإليه وهو واقف بمحاذاة بوابة املسجد تماما ويستخدم أحد قدميه لخلع إحدى نعليه عندما رأيته يسقط فجأة 

وبينما كان ال يزال عىل األرض، قدمت نحونا مجموعة من الرجال الذين يرتدون الخوذات الصفر . وينزف بشدة
 ."بهراوةراكضني وقام أحدهم برضب ناجي عىل ظهره 

وبحسب شهادة الوفاة، أصيب ناجي جردانو يف فخذه األيمن، ما تسبب له بنزيف مميت، ورضب عىل ظهره بأداة 

وأبلغت والدته، فتحية عيل سلطاني، منظمة العفو الدولية أن ناجي كان يحتج بسبب عدم وجود فرص . صلبة

 :عمل

أريد أن أرى من قتلوا ... نفذين يعيشون حياة أفضلًكان يشتاط غضبا من أن األشخاص من ذوي الصالت مع املت"
فلماذا أطلقوا ... خرج ابني لالحتجاج بصورة سلمية مع الشبان اآلخرين... ابني وجميع الشبان اآلخرين يعاقبون

 ." النار عليه؟ ملاذا قتلوه؟ لم يرتكب أي ذنب

ًمتوفيا وتورد شهادة وفاة مؤيد بوجالوي أنه أصيب يف أسفل البطن وأنه كان 

. وقال ه. كان قد تزوج قبل ستة أشهر وزوجته حامل. عندما وصل إىل املستشفى

إنه عندما التقى مؤيد عىل طريق دبي وسار معه نحو جرس جليانة، لم يكن . ب

وبحثت منظمة العفو الدولية يف سياج وواجهة . مؤيد يحمل حجارة مثل اآلخرين

نارية، ما يشري إىل أن الرجال الثالثة املسجد ولم تجد أي ثقوب ناجمة عن عيارات 

 . استهدفوا وقتلوا عن عمد

، الذي محمد عالم العبيديشباط / فرباير17وكان بني املحتجني الذين قتلوا يف 

وقتل أمام عيني أخيه، الذي . كان يعمل يف كلية الصيدلة وكان العب كرة قدم ماهر

 : أبلغ منظمة العفو الدولية ما ييل

جئنا من شارع الرويسات إىل شارع جمال عبد النارص . شكل سلميكنا نتظاهر ب"
وكنا نسري يف اتجاه الشمال الغربي بعكس اتجاه السري عىل الطريق إىل املحكمة 

 مساء، وقبل أن نصل إىل فندق 9.30 أو 9ويف حوايل الساعة ]. بالقرب من امليناء[
ل األمن وأفراد الحرس ، رأينا مجموعة من رجا...تيبستي، الذي كان إىل يسارنا

كانوا يطلقون النار . الثوري قادمني يف االتجاه املعاكس ويغلقون الطريق أمامنا
ورأيت عدة . وحاول الناس الهرب إىل الشارع الجانبي لتجنب العيارات النارية

ويف تلك . متظاهرين يسقطون عىل األرض؛ وال أعرف ما إذا كانوا قد قتلوا أم جرحوا
ولم . أصيب يف الجانب األيرس من بطنه. حمد وسقط عىل األرضاللحظة أصيب م

يكن بإمكان أي سيارة إسعاف الوصول إىل املنطقة وبحثت عن سيارة من الشوارع 
حاولوا إنقاذ حياته . الجانبية وعثرت عىل واحدة ونقلنا محمد إىل مستشفى الجالء

 ."ولكنه تويف قبل منتصف الليل بقليل

 يف املكان نفسه بعد ذلك بقليل، وهو مهدي بن زراع ووصف متظاهر آخر أصيب
 فوزي محمد حسني  سنة، ملنظمة العفو الدولية كيف قتل38البالغ من العمر 

 :الصربي

. محمد عالم العبيدي: فوق

فوزي محمد حسني : أعاله
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بينما كنت يف املظاهرة خارج املحكمة، سمعنا صوت إطالق نار من ناحية شارع جمال وذهبنا لنرى ماذا كان "
ويف شارع جمال، وقبل وصولنا فندق تيبستي، وجدنا . وعثمان الربعةكنت مع فوزي محمد حسني الصربي . يحدث

ًرجاال يرتدون قبعات بالستيكية صفراء يحملون عصيا ورجاال بمعاطف داكنة يحملون بنادق ويسدون الطريق ًً .
ة وشاهدنا هناك مجموعة كبري. فالتففنا حول إحدى العمارات لتحاشيهم ولنذهب إىل شارع جمال، يف اتجاه الرشق

من الرجال املسلحني تقرتب وكانوا يرتدون زي الجيش وبعضهم يضع قبعات بالستيكية صفراء ويحملون 
ويف . ً ُأصبت برصاصة يف قدمي اليمنى فسحقتها تماما.أطلقوا النار يف اتجاهنا دون سابق إنذار. الهراوات والعيص

 ." د ذلك بقليلوتويف بع. ًفسقط مرضجا بدمائه. الوقت نفسه، أصيب فوزي يف رأسه

الحرس "شباط، فتح أفراد / فرباير17وأبلغ موظفون يف فندق تيبستي منظمة العفو الدولية أنه ويف مساء 

، وكذلك أفراد قوات األمن، النار عىل املحتجني خلف الفندق فقتلوا وجرحوا عدة "اللجان الثورية"و" الثوري

اء كانوا يرافقون قوات األمن ويطاردون املحتجني ًوقالوا إن رجاال يرتدون خوذ عمال بناء صفر. أشخاص

وتعزز لقطات فيديو صورها املحتجون وسكان املنطقة . ويرضبونهم بالهراوات والعيص منذ وقت مبكر من اليوم

 .عىل هواتفهم النقالة وتمت مراجعتها من قبل منظمة العفو الدولية هذه الروايات

وفتحت قوات األمن وقوات .  تشييع جنازات من قتلوا إىل مظاهرة أخرىشباط، تحول/ فرباير18ويف اليوم التايل، 

ًالجيش النار مجددا عىل املتظاهرين فقتلت وجرحت أشخاصا وهم يف طريقهم إىل املقربة وأثناء العودة منها ً .

فة املعرو(وأصيب معظم هؤالء بالقرب من مجمع املديرية وبالقرب من الثكنة العسكرية لكتيبة فضيل بوعمر 

 . يف وسط بنغازي) ًعموما بالكتيبة

وأبلغ صديقه .  سنة26، وهو طالب قانون يبلغ من العمر  أيمن مفتاح قويدروبني من قتلوا خارج مجمع املديرية

 :  منظمة العفو الدولية ما ييل93أحمد 

 – 2نا حوايل الساعة ثم مرر. ذهبنا يف البداية إىل مبنى املحكمة، حيث قمنا بالصالة عىل ضحايا اليوم السابق"
ويف طريقنا إىل . كانت القوات تطلق النار عىل املتظاهرين. ً من بعد الظهر بقرب الكتيبة وكان الوضع دمويا2.30

لنعلن أن " سلمية... سلمية"كنا نهتف .  مساء، وصلنا إىل مجمع مديرية األمن العام5املقربة، حوايل الساعة 
بينما ألقى بعض املحتجني . ون زي الرشطة املجمع وانضموا إىل املتظاهرينوغادر بعض من يرتد. مسريتنا سلمية

يطلقون ] رشطة مكافحة الشغب[وكان أفراد املديرية و. الحجارة، ولكن من بعيد ولم تصل معظم الحجارة املجمع
ش يف وكان هناك رجال بلباس الجي. النار من باحة املجمع، بينما كان آخرون عىل سطح بعض مباني املجمع

وتحدث بعض املحتجني إىل أصدقاء وأقارب لهم من موظفي املديرية كانوا داخل املجمع ويرغبون يف . ًالباحة أيضا
الخروج، وطلبوا من املتظاهرين بعد ذلك الرتاجع إىل الخلف كي يتمكنوا من الخروج واستجاب املتظاهرون 

ثم ألقيت علينا عبوات الغاز املسيل للدموع . شخاص أ10ولم يخرج سوى . وانتقلوا إىل الجانب اآلخر من الطريق
 .من داخل املجمع، وتبعها رصاص حي
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لم أرى الدماء يف بداية . ركضت نحوه. وشاهدت شابني يصابان ويسقطان عىل األرض، ثم أصيب أيمن وسقط "
 من صدره، تحت أصيب يف الجزء العلوي. األمر، ولكن عندما وضعت يدي خلف ظهره، كانت هناك بركة من الدماء

وكانت إصابته يف جنبه . وأصيب متظاهر آخر وهو يهرع ملساعدة أيمن. العنق مبارشة، واخرتقت الرصاصة ظهره
 ."ذهبت مع أيمن والشخص املصاب اآلخر إىل مستشفى الجالء يف سيارة خاصة. األيمن

ًزة مع والده هاتفيا وكان هادئاوأبلغت عائلة أيمن منظمة العفو الدولية أن أيمن تكلم قبل مقتله بفرتة وجي وقالت . ً

 : والدته

ًكان يدرس ليصبح محاميا، مثل والده وأقاربه اآلخرين، ويف اليوم السابق ذهب إىل املظاهرة أمام املحكمة مع "

 ." ذهب إىل املظاهرة ألنه كان يدعم الحرية والعدالة. املحامني

: شباط يف محيط الكتيبة/ فرباير20 و18أصيبوا عندها ما بني وكانت النقاط الرئيسية التي قتل معظم املحتجني و

املعروف عادة باسم شارع (ِأي منطقة الربكة يف شارع جمال عبد النارص، إىل الرشق من الكتيبة، وشارع الحجازي 

يبة ً، الذي يتقاطع عموديا مع شارع جمال عبد النارص، والساحة الخالية املواجهة ملدخل الكت)سيدي عبد الجليل

 وبما يشري – مرت 500 و100 ما بني –وقتل معظم املحتجني واملتفرجني وأصيبوا عىل مسافة من الكتيبة . الرئييس

 94.  إىل أنهم لم يكونوا يحاولون اقتحام الكتيبة

 من عىل مستوى الطابق األريض –ًوطبقا للشهادات التي جمعت، أطلق الجنود النار عىل املحتجني من داخل املجمع 

  وقاموا عىل نحو متكرر بمطاردة املحتجني عرب الشوارع القريبة وداخل البنايات -ن أسطح املباني، عىل السواء وم

وتتطابق الثقوب يف جدران وأبواب ونوافذ . وبإطالق النار عليهم، ما أدى إىل مقتل وجرح محتجني ومتفرجني

 منظمة العفو الدولية، بمن فيهم خبري عسكري، مع املباني يف الشوارع املحيطة بالكتيبة، والتي تفحصها مندوبو

 . النمط الذي جرى وصفه فيما سبق

ًويف ساحة أسفل الطريق أكثر بعدا عن الكتيبة، أطلع صيدالني مندوبي منظمة العفو الدولية عىل عدة صناديق 

الجانب اآلخر من الطريق، وعىل . أدوية ثقبتها العيارات النارية التي اخرتقت باب الدكان وشبك الحماية املعدني

قال موظفون يف عيادة لألسنان إن الجنود كانوا يطاردون املحتجني ويطلقون النار عليهم بالقرب من العيادة، 

وإنهم دخلوا العيادة يف إحدى املرات وأطلقوا الرصاص عىل الجدران والسقف، وعىل قفل الباب كي يتمكنوا من 

 . الوصول إىل رشفة سطح املبنى

ً سعدي القذايف، وهو أحد أبناء العقيد القذايف، حارضا يف الكتيبة قبل سقوطها بيد املحتجني وأثناء قمع وكان

 : وقال. من طرابلس، اتهم األصوليني بمهاجمة الكتيبة" بي بي يس"ويف مقابلة مع . املحتجني

وبعدئذ بدأوا بمهاجمة . البهميف بداية األزمة للتحدث إىل الناس هناك وألرى مط] إىل بنغازي[أرسلني والدي "
الكتيبة ومراكز الرشطة ثم أخذوا األسلحة، فاضطررت إىل املغادرة، كما تعلمون، ألن الوضع كان غري آمن بدرجة 

وعندما جاء هؤالء الفتيان حاملني األسلحة وأرادوا مهاجمة الكتيبة، كان من املؤكد أنهم سوف يدخلون ... كبرية

 95 ."إىل الدفاع عن أنفسهم] الجنود[ضطروا ولذلك ا. ويقتلون الجنود

ًويثري وجود سعدي القذايف يف الكتيبة أسئلة حول ما إذا كان قد لعب دورا يف إعطاء األوامر أو إيصالها إىل الجنود 

 . ّكي يستخدموا القوة املميتة ضد املحتجني العزل



  ليبيا عىل املعركة 

 والتعذيب واالختفاء القتل

 2011 أيلول/سبتمرب  الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/025/2011: الوثيقة رقم

41 

أو منشقون من الرشطة وقوات األمن /جون وًشباط، وربما يف اليوم الذي سبقه أيضا، أطلق املحت/ فرباير20يف 

ويف ساعة . عىل الكتيبة) مولوتوف( وقنابل حارقة 97 وألقوا بمواد متفجرة من الجيالتني 96ممن انضموا إليهم النار 

ً عاما ومدير لرشكة نفط يعيش 48شباط، قاد مهدي زواي، البالغ من العمر / فرباير20مبكرة من بعد ظهر 

وانفجرت السيارة، ما أدى إىل مقتله ومقتل . سيارته محملة بحاويات للغاز إىل بوابة الكتيبةبالقرب من الكتيبة، 

ًوأحدث االنفجار ثقبا يف الجدار ودفع الجنود اآلخرين إىل الرتاجع فدخلوا . جندي كان يف حراسة بوابة الكتيبة

 98. ، التي كان الجنود قد أخلوهاوعقب عدة ساعات من املواجهات املسلحة، اقتحم املحتجون الكتيبة. املجمع

. شباط بالقرب من الكتيبة/ فرباير18 سنة، قبيل غروب شمس 20، البالغ من العمر حسام محمد األماميقتل 

ويف وقت مبكر من ذلك اليوم، كان وصديقه زكرية عيل النيهوم قد شاركا يف تشييع جنازات األشخاص الذين قتلوا 

ة والدته، فايزة، أصيب حسام يف ساقه عندما سقط بالقرب من مجمع املديرية وهو ًوطبقا لرواي. يف اليوم السابق

ولم يكن لدى حسام جيوب ولذا طلب من زكرية أن يحتفظ له . هارب عقب إطالق قوات األمن النار عىل املشيعني

ربكة كي يأخذ وعقب الجنازة، التقى حسام وزكرية يف شارع جمال عبد النارص يف منطقة ال. بهاتفيه النقالني

 : ووصف زكرية ملنظمة العفو الدولية ما حدث. جهازي الهاتف

ًركضنا جميعا بحثا عن مكان نختبئ فيه، واختبأ البعض . النار] الجنود[أعطيته هاتفيه وكنا نهتف عندما فتحوا " ً

عي من خلف اللوحة حملت الهاتفني ومددت ذرا. وركضنا، حسام وأنا، واختبأنا خلف لوحة إعالنات... خلف املباني
وعقب ذلك بفرتة وجيزة شعرت بإصابة قوية يف ساقي وكنت أشعر بالدم يتدفق مني . ألصور ما كان يحدث

كان قد أصيب برصاصة تحت ... ، ولكن حسام لم يقل أي يشء"الشهادة"قرأت . وسقط حسام فوقي. وسقطت
 ." عنقه مبارشة، وتويف عىل الفور

اهد مندوبو منظمة العفو الدولية عدة ثقوب ناجمة عن إطالق الرصاص يف لوحة ويف املكان الذي أصيبا به، ش

 . اإلعالنات التي اختبأ حسام وزكرية خلفها

ً سنة وظل معظم حياته يعمل يف ليبيا حارسا يف رشكة يف 49، وهو فلسطيني يبلغ من العمر محمد عود عويضة

 يف الرأس أطلقه الجنود عليه وهو يحثهم عىل وقف شباط جراء إصابته بعيار ناري/ فرباير19رست، قتل يف 

وأبلغ ثالثة شهود عيان منظمة العفو الدولية أن محمد عود عويضة قتل بعد فرتة وجيزة من وصوله . إطالق النار

حيث التجأ املحتجون، الذين كانوا . إىل شارع ابن رسين، وهو شارع صغري مواز لشارع سيدي عبد الجليل الرئييس

منذ صالة العرص يف شارع سيدي عبد الجليل وكانوا يلقون الحجارة عىل الجنود، يف شارع ابن رسين يتجمعون 

وعندما وصل محمد، بدأ الجنود بإطالق النار عىل املحتجني املختبئني خلف أحد املباني . عندما تقدم الجنود نحوهم

 : وأبلغ أحد الشهود منظمة العفو الدولية ما ييل. القريبة

ًمد إىل املكان واتجه فورا إىل مقدمة شارع ابن رسين وراح يطلق إشارات بذراعية إىل الجنود ليطلب وصل مح"

فراح . وراح الجنود يطلقون النار عىل الشجريات. ووقف خلف الشجريات الصغرية عىل زاوية الشارع. منهم التهدئة
 وفتح ذراعيه لرييهم أنه غري مسلح، ثم 'لنار؟ملاذا تطلقون النار؟ ليس هناك مسلحون هنا، ملاذا تطلقون ا': يرصخ

لم أكد استدير بنظري عنه اىل أن سقط عىل . ًاستدار ومىش يف الشارع عائدا إىل املكان الذي اختبأ فيه املحتجون
 ." األرض وقد انقسم رأسه اىل قسمني

ص، شاهد مندوبو منظمة ُوعىل الحائط خلف الشجريات التي وقف محمد خلفها للحظات قبل أن يطلق عليه الرصا

وتظهر لقطات صورها املحتجون الجرح القاتل الذي أصاب جبني . ًالعفو الدولية ثقوبا ناجمة عن الرصاص
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 .محمد

 19 سنة، قتل إثر أصابته بعيار ناري يف 27، وهو مدقق حسابات يبلغ من العمر رمضان سالم مكاحل

ِ للكتب يف منطقة الربكة يف شارع جمال عبد النارص، عىل شباط بينما كان يتحدث مع أصدقائه خارج دكان/فرباير
وكان . ًولم يكن من املشاركني يف أي احتجاج، طبقا لثالثة من أصدقائه.  مرت من الكتيبة200 إىل 100بعد نحو 

ويف املساء، ذهب رمضان إىل دكان القبس . واحد منهم مع رمضان يف املقهى منذ صالة املغرب حتى صالة العشاء

 منظمة العفو99، .ك. وأبلغ أحد هؤالء األصدقاء، وهو أ. ًع الكتب وكان واقفا يتحدث إىل أصدقاء عندما أصيبلبي

 :  ما ييلالدولية

ًدردشنا، رمضان وأنا، قليال وكنت منفعال بعض اليشء بشأن األوضاع والقتل وأوشكت عىل البكاء" ولذا انسحب . ً
وبينما كان . كئ عىل عمود قرب املمر أمام مكتبة القبس مبارشةومىش بضع خطوات ووقف أمام شاب آخر كان يت

نقلناه إىل املستشفى، ولكن إصابته كانت يف الرأس .  وأدركنا أنه أصيبهيتحدث عىل الهاتف، سقط فجأة عىل وجه
 ." ُولم ينج

وعقب . ازيشباط، ويف البداية للتضامن مع املحتجني يف بنغ/ فرباير19 بدأت املظاهرات يف 100، مرصاتةيف 

ًوعقب ذلك مبارشة، تقريبا، . استخدام قوات األمن القوة واألسلحة النارية، راح املحتجون يطالبون بسقوط النظام

 سنة، يف 42، وهو رجل إطفاء وأب لسبعة أبناء يبلغ من العمر خالد أبو شحمةحيث أصيب . ُقتل أول املحتجني

 . رتة وجيزة من بعد الظهر وتويف بعد ف3بطنه حوايل الساعة 

وكان . وقتل املزيد من املحتجني واملتفرجني وأصيبوا يف األيام واألسابيع التالية

عيل آذار / مارس21من بني من قتلوا يف إحدى املظاهرات يف وسط املدينة عرص 

) الجديدة يف مرصاتة" ليبيا الحرة"مدير إذاعة (، وهو صحفي حسني الدويك

وأبلغ شقيقه محمود، الذي كان برفقته يف . ني سنة وأب لطفل43يبلغ من العمر 

 : املظاهرة، منظمة العفو الدولية ما ييل

 من بعد الظهر رسنا من مدرسة االنتصار، يف 1.45 – 1.30حوايل الساعة "
قد جاءت إىل وسط املدينة ] قوات القذايف[شارع عبد الله الغريب، وكانت الكتائب 

شارع  مؤتمر الشعب يف فوق مبنى] يفعلم نظام القذا[ورفعت العلم األخرض 
وكانت املظاهرة متجهة نحوه إلنزال العلم األخرض وإعادة علم ثورة . طرابلس

 من بعد الظهر، راح الجنود يطلقون 2.15ويف حوايل الساعة .  فرباير مكانه17
وحولنا سرينا نحو الشمال . النار من بنادق الكالشنيكوف والبنادق الرشاشة

وأخذت الكتائب تطلق زخات . اه ملعب نادي الحياة لكرة القدمالرشقي يف اتج
ُذهبت نحو إشارات املرور حيث بدأنا سرينا وذهب : وراح الناس يركضون يف جميع االتجاهات. من قنابل الدبابات

 ." وتويف قبل أن يصل املستشفى. أخي نحو إشارة مرور الغويري وأصيب بشظية من قنبلة دبابة يف رأسه

، وهو صاحب دكان لبيع مفتاح رمضان الجابوائمة املحتجني اآلخرين الذين قتلوا يف ذاك اليوم وشملت ق

عبد  سنة، والطالب الجامعي 30، البالغ من العمر خالد إبراهيم الرسيتي سنة، و27القرطاسية يبلغ من العمر 

وتشري الشهادات التي أدىل بها .  سنة، الذي أصيب يف مؤخرة رأسه22، البالغ من العمر الحكيم أحمد أبو زكية

 سواء من شاركوا منهم يف املظاهرات أو الذين شاهدوا ما حدث عن بعد من بيوتهم أو أثناء مرورهم –األهايل 

 عيل حسني الدويك
 © Private  
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  بصورة ثابتة إىل نمط غري رضوري ومفرط من استخدام القوة املميتة ضد املتظاهرين، واالستخدام -باملظاهرات 

 . من ال شأن لهم باملظاهرات للخطرّاملتهور للقوة عىل نحو عرض 

 الهجمات العشوائية: المدنيون يدفعون الثمن األكبر
وجدتهم مدفونني تحت ... سمعت صوت انفجار وهرعت إىل غرفة األطفال عندما ارتطم الصاروخ الثاني بالبيت"

 ." الركام
 صفية عبد الله اشحيط 

" غراد"ات القذايف يف مرصاتة ضد املناطق السكنية صواريخ بني األسلحة العشوائية بطبيعتها التي استخدمتها قو

ًآذار، شنت قوات القذايف أيضا هجمات متواصلة وغالبا عشوائية /ومنذ منتصف مارس101. والذخائر العنقودية ً

 . مميتة ضد األحياء السكنية يف مرصاتة وأجدابيا، مستخدمة الدبابات والعربات واملعدات العسكرية الثقيلة

عدة بيوت يف حي الرويسات، إىل الجنوب " غراد"أيار بقليل، أصابت زخة من صواريخ / مايو13ر يوم فبعد ظه

وقتل يف القصف . الرشقي من وسط مدينة مرصاتة، ما أدى إىل مقتل وبرت أطراف عدة أشخاص من أهايل الحي

 : نظمة العفو الدولية ما ييلوقالت األم مل. محمد وردينة الثالثة، هما شاحيتاثنان من أبناء صفية عبد الله 

لبالغة من العمر خمس سنوات، ومحمد، وهو يف الثالثة، والطفلة الرضيعة  ملك ا–ُساعدت األوالد عىل االستحمام 
وبعد دقائق، سمعت صوت . تركتهم يف غرفة النوم وذهبت لتحضري الغداء. ردينة، والبالغة من العمر سنة واحدة

سقطت عىل األرض؛ كان الزجاج املحطم . ة نوم األطفال عندما ارتطم صاروخ بالبيتانفجار فعدت مرسعة إىل غرف
ُوعقب سماعي االنفجار الخامس يف مكان أبعد، تشجعت ودخلت غرفة . يغطي املكان وحدث املزيد من االنفجارات

ُكنت أبعد الركام عندما شاهدت ردينة ملقاة تح. نوم األطفال ألجدهم مدفونني تحت الركام ُ وكانت : ت فراشهاُ
ًلم تكن سوى طفلة رضيعة، لم تكن حتى قد . مؤخرة رأسها قد تفجرت، بينما تناثرت قطع من لحمها يف كل مكان

 "ماذا فعلت حتى تستحق هذا؟. تعلمت امليش بعد
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لغت وأب.  ابنة صفية، من القصف، ولكنها أصيبت أصابة بالغة يف ساقها اليمنى واضطر األطباء إىل برتها ملك،نجت

ًآذار بحثا عن حي أكثر أمنا /صفية منظمة العفو الدولية أن ارستها كانت قد فرت من بيتها يف الرويسات يف مارس ً

ولم تمض عىل عودتها إىل البيت سوى بضعة أيام قبل وقوع املأساة بعدما شعرت بأن املنطقة قد أصبحت آمنة 

 . نيسان/لعقب انسحاب قوات القذايف من وسط مرصاتة يف أواخر أبري

 سنة، بينما 36، وهو أب لثالثة أطفال يبلغ من العمر حسن محمد الروجيف مكان قريب، قتلت شظية صاروخ 

 من 12.45وارتطم صاروخ آخر بساحة بيت عائلة سايس يف . كان يف طريقه إىل مسجد الحي ألداء صالة الجمعة

 سنة، بجرح عميق وكبري 55بلغ من العمر تة أبناء ت، وهي أم لسلطفية شكشاكة سايست وأصيب. بعد الظهر

 سنة، بجروح يف ساقية 30يف بطنها، وبجروح متعددة يف ساقيها، كما أصيب ابنها محمد، البالغ من العمر 

 . وذراعيه

 ضمن أسلحة غري موجهة وهي بذلك مقذوفات ال تميز بطبيعتها ويمكن أن تزرع الدمار" غراد"إن صواريخ 

ًومن شأن استخدامها ضد مناطق سكنية أن يشكل انتهاكا رصيحا للحظر املفروض . ًرتا كيلوم40مسافة تصل إىل  ً

 . عىل الهجمات العشوائية، الذي يشكل أحد أعمدة القانون اإلنساني الدويل

إىل الرشق (وقد شنت قوات القذايف، من املواقع املتمرتسة فيها يف محيط مرصاتة 

عىل " غراد"عدد ال يحىص من صواريخ من املدينة، هجمات ب) والغرب والجنوب

املناطق السكنية يف املدينة، ويف بعض األيام أطلقت عدة مجموعات تضم كل منها 

ُفقتل عرشات السكان وجرح عرشات غريهم يف .  صاروخ غراد يف املرة الواحدة40 ُ

وكان بعض الضحايا قد فروا . مثل هذه الهجمات وهم يف بيوتهم أو بالقرب منها

هم من املناطق التي تتعرض للهجمات ولجأوا إىل منازل أقارب وأصدقاء من بيوت

 ً.لهم يف مناطق من املدينة اعتقدوا أنها أكثر أمانا

 25 سنة، قتل يف 64، وهو أب لعرشة أطفال يبلغ من العمر أحمد أحمد املجدوب

 .نيسان يف بيت ابنته يف حي قرص أحمد يف مرصاتة، إىل الغرب من امليناء/أبريل

 : وأبلغ ابنه محمد منظمة العفو الدولية ما ييل

كنا قد أنهينا غداءنا للتو مع رجال آخرين من العائلة يف كوخ صغري خارج منزل "
ًشقيقتي، الذي كان مكتظا للغاية بسبب لجوء أقارب آخرين إليه أيضا ً . 

ديد كان الع. وعقب الغداء، غادر الجميع الكوخ بينما بقي والدي وفتح الله هناك
ًمن الصواريخ قد سقط يف الصباح عىل املنطقة، ولكنها جميعا سقطت يف البحر أو 

 .بالقرب من البحر

هرعت .  من بعد الظهر، انفجر صاروخ بالقرب من البيت2.30 وحوايل الساعة 
ُفقطعت إحدى ساقيه بالكامل، بينما كانت . ألجد أن والدي قد تحول إىل أشالء

وتويف .  معلقني بخيط واه، وكانت الجروح تمأل جسمهساقة األخرى وأحد ذراعيه
 ً.عىل الفور تقريبا

ًوأصيب شقيقي فتح الله بشظايا وغطت الجروح كافة أنحاء جسمه وأخيل الحقا  ُ

  أحمد أحمد املجدوب: وقف

 ©Private ل أحمد جن: ، أعاله

 أحمد املجدوب
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  Amnesty International ©   فيفا أميكا

 ." بواسطة قارب للعون اإلنساني نقله إىل مستشفى يف بنغازي

، عندما أصابت 102يف ميناء مرصاتة " لهجرةاملنظمة الدولية ل"ُوقتل عدة مهاجرين وهم ينتظرون إخالءهم من قبل 

وكان بني الضحايا طفالن . مخيمات الالجئني املؤقتة التي كانت تؤويهم بالقرب من امليناء" غراد"صواريخ 

، "سكسس" سنة، وشقيقته البالغة من العمر ثمانية أشهر 18، البالغ من العمر "دستيني"نيجرييان هما 

 سنة 32، البالغ من العمر "أماراتيش" سنة، وعمهم 38عة أطفال تبلغ من العمر ، وهي أم ألرب"مرييام"وعمتهما 

 . واألب لثالثة أطفال

 29وفقدت والدة الطفلني فيفا إميكا، البالغة من العمر 

سنة، ساقها اليمنى ويدها اليمنى وأصيبت بجروح 

ومن رسيرها يف املستشفى أبلغت منظمة . متعددة أخرى

 :العفو الدولية

ت يف امليناء أنتظر السفينة كي تأخذنا إىل مكان آمن، كن"

وكنت احتضن طفيل عندما هز صوت انفجار صاروخ 

فقدت الوعي وأفقت ألدرك بأنني قد فقدت كل . امليناء

وأبلغ والد الطفلني، إميكا إزيالوبي، منظمة العفو ". يشء

 : الدولية ما ييل

ذهبنا انفجرت الصواريخ بجانب بيتنا، ولذلك هربنا و"
إىل مخيم الهالل األحمر بالقرب من امليناء وكنا ننتظر 
. سفينة املنظمة الدولية للهجرة كي تخلينا من مرصاتة

أيار وكنا قد انتظرنا سفينة املنظمة الدولية / مايو4كان يوم . ًكنا سنعود إىل نيجرييا، بعيدا عن هذه الحرب
و زوجتي  .  فقدت أطفايل وأخي وأختي، وقد تيتم أطفالهما اآلنلقد. للهجرة أليام عندما انفجر صاروخ بالقرب منا

لقد دمرت عائلتنا وال . لم تعد ترغب يف العيش وال أعرف كيف أساعدها. أصبحت مشوهة ملدى الحياة ومصدومة
 ." أستطيع تحمل كل هذا

 30لت مرصاتة يف ، والتي كانت أميكا وعائلته بانتظارها، قد وص"املنظمة الدولية للهجرة"وكانت سفينة 

بيد أنها . نيسان وتقرر أن تغادر يف اليوم التايل حاملة مئات املهاجرين التائهني وجرحى إصاباتهم خطرية/أبريل

أيار بسبب الهجمات الصاروخية التي لم تهدأ عىل امليناء واملناطق / مايو4لم تستطع الرسو يف امليناء حتى 

وقتل كذلك خمسة عمال مهاجرين مرصيني . رواح أطفال إميكا وأقربائهوأودى أحد هذه الصواريخ بأ. املحيطة به

نيسان، أثناء وقوفهم يف طابور / أبريل14كانوا ينتظرون إخالءهم بالقرب من امليناء قبل ذلك بثالثة أسابيع، يف 

 . الخبز خارج مخبز قريب من امليناء

عىل مرصاتة يف األسبوع " غراد" إطالق صواريخ عقب فرتة هدوء قصرية من ثالثة أسابيع، استأنفت قوات القذايف

حزيران، قتل ما ال يقل عن أربعة من سكان / ففي األسبوعني األخريين من يونيو103.حزيران/الثاني من يونيو

املدينة، بينهم طفل، بينما أصيب عدة أشخاص آخرين بجروح يف سلسلة من الرضبات الصاروخية للجزء الرشقي 

هجمات الجديدة هذه أشد رضاوة، حيث جرى حشو الصواريخ التي أطلقت بكرات معدنية وكانت ال. من املدينة

محشوة بكرات " غراد"كما أطلقت صواريخ . صغرية قصد بها مضاعفة اإلصابات واألرضار إىل الحد األقىص
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ًمعدنية صغرية أيضا عىل حي دوالر يف جنوب غرب 

آذار، عندما حاولت قوات / مارس19بنغازي صباح 

ذايف العودة إىل بنغازي قبل ساعات من أوىل رضبات الق

 104. حلف شمال األطليس

وبني من قتلوا جراء إصابتهم بحشوات القنابل 
، البالغ من العمر حسني محمد زوبيالعنقودية الطفل 

نيسان بينما كان / أبريل11 سنة، حيث أصيب عرص 12

وأبلغ . يلعب يف حديقة املنزل الذي لجأت إليها عائلته

 : الده منظمة العفوو

كان حسني يلعب مع أطفال آخرين عندما دوت "
وأصيب طفل آخر بجروح، كما أصيب . االنفجارات وقتل

ًشاب جزائري كان يقيم هنا أيضا، وهو وردي إبن 

 .السعد، بجروح وتويف يف الطريق إىل املستشفى

 8 ونحن نقيم هنا ألن البيت املقابل لبيتنا قصف يف 
كان صحفيون . لذا جئنا هنا لنحتمينيسان، و/أبريل

 ."أجانب يقيمون هنا فاعتقدنا أننا سنكون بأمان

وشنت قوات القذايف هجمات متكررة بقذائف الهاون، 

مم تحتوي ذخائر 120بما يف ذلك قذائف من عيار 

" الخط األمامي"عنقودية، عىل وسط املدينة بالقرب من 

ث من قبل انسحابها من املنطقة يف األسبوع الثال

نيسان، عثر مندوب / أبريل15ويف . نيسان/أبريل

منظمة العفو الدولية عىل عدة ذخائر عنقودية يف 

املنطقة، وكذلك عىل أجزاء من مقذوفات ملدافع هاون من 

مصممة ومصنعة من قبل رشكة  (MAT-120طراز 

Instalaza S. A.تحتوي ذخائر عنقودية )  األسبانية

ئر محظور بموجب وهذا النوع من الذخا. فردية

 105". اتفاقية الذخائر العنقودية"

نيسان، أي اليوم الذي أعقب مغادرة / أبريل21ويف 

قوات القذايف حي الغريان، وجد مندوب املنظمة عرشات 

من األرشطة الحمراء التي تستخدم كوصالت لصواعق 

وعندما . الذخائر العنقودية من قبل حلف شمال األطليس

يف وقت الحق من مناطق أخرى انسحبت قوات القذايف 

يف املدينة، عثرت منظمة العفو الدولية عىل املزيد من 
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 . الذخائر العنقودية يف هذه املناطق

ً دولة، تشكل خطرا هائال100إن الذخائر العنقودية، املحظورة من قبل أكثر من  فهي تسقط من الهواء أو تقذف . ً

وات متفجرة تنترش عىل مساحة واسعة من األرض وبطريقة ال من األرض، ومصممة لتنفتح يف الهواء وتطلق حش

وال ينفجر العديد من هذه الذخائر عند قذفها ، ما يجعل منها يف املحصلة . يمكن أن تميز بني املدنيني والجنود

 106. ًألغاما مضادة لألفراد

. ر تحت أي ظرف من الظروفًوبسبب كونها أسلحة عشوائية بطبيعتها، فمن غري الجائز أبدا استخدام هذه الذخائ

ًويشكل استخدامها يف املناطق السكنية انتهاكا صارخا للحظر املفروض عىل الهجمات العشوائية ً . 

آذار، كانت قوات القذايف قد بدأت بإعادة سيطرتها عىل مدن كانت قد أخلتها /بحلول األسبوع الثاني من مارس

عدات ثقيلة إىل مناطق سكنية من مرصاتة وأجدابيا، ووضعت فقامت بنقل دبابات وعربات عسكرية وم. فيما سبق

 . قناصني عىل أسطح املباني املرتفعة يف املناطق التي سيطرت عليها

ًويف العادة، كان سكان أجدابيا واملناطق املحيطة بها قادرين عىل الفرار والوصول إىل مناطق أكثر أمنا، رغم ما 

ات اآلالف من السكان النازحني، الذين غدوا عالقني يف الصحراء ألسابيع شكله هذا من صعوبة ال يستهان بها لعرش

 107. يف ظروف شديدة القسوة

ولجأ العديد منهم إىل إقامة الحواجز، مستخدمني . أما سكان مرصاتة، من الناحية األخرى، فلم يستطيعوا املغادرة

ًيف ذلك حاويات مملوءة بالرمل وثالجات وغساالت تالفة وأثاثا ق ًديما، ملنع قوات القذايف من إحراز مزيد من التقدم ّ

بينما شنت قوات القذايف من مواقعها يف وسط املدينة ومن مواقع أخرى حول املدينة بال توقف هجمات . يف املدينة

عشوائية مميتة يف معظمها ضد األحياء السكنية للمدينة، ما أدى إىل قتل وجرح العرشات من السكان يف بيوتهم أو 

 . ثناء ممارستهم حياتهم اليوميةأ

ومع تدهور الوضع، اشتبكت قوات القذايف والسكان املحليون الذين تحولوا إىل مقاتلني للمعارضة داخل األحياء 

حيث فر عرشات اآلالف من األهايل من املناطق التي سيطرت 108. وأصبح وسط املدينة هو خط الجبهة. السكنية

ولجأ هؤالء إىل أقاربهم وأصدقائهم، أو إىل املدارس يف . نت املواجهات املسلحة تحتدمعليها قوات القذايف، أو حيث كا

وأبلغ العديد من األهايل منظمة العفو الدولية أنه أجربوا عىل االنتقال مرة تلو أخرى . املناطق البعيدة عن املواجهات

ًومن لم يستطع الفرار، ظل محارصا . ايفمع تعرض املناطق التي كانوا يلجأون إليها للهجمات من جانب قوات القذ

 . ًيف بيته ومعرضا للنريان ويعاني من شح الطعام واملاء واألدوية

وأخفت قوات القذايف دبابات بجانب أعيان مدنية كذلك، يف محاولة متعمدة، وإن غري مجدية يف نهاية املطاف، 

ًعا برشية انتهاك للقانون اإلنساني الدويل ويشكل إن اتخاذ املدنيني درو. لحمايتها من الرضبات الجوية املحتملة

ًوقد الحظت منظمة العفو الدولية تمركزا للدبابات يف عدة مناطق سكنية يف مرصاتة، بما يف ذلك يف . جريمة حرب

وتمركزت بعض الدبابات ما بني البيوت وحتى . غريان وزاوية املحجوب، ويف شارع طرابلس واملناطق املحاذية له

ها؛ بينما جرى إخفاء أخرى داخل أسواق املواد الغذائية أو غريها من املحال التجارية الصغرية، بما يف ذلك يف داخل

 . يف مخبز عىل الطريق الساحيل يف زاوية املحجوب

ًوحتى إذا لم يرق مثل هذا السلوك إىل مرتبة استخدام الدروع البرشية، فإنه يمثل امتناعا عن اتخاذ االحتياطات 

 األمر الذي يقتيض من جميع أطراف النزاع تجنب وضع أهداف –ة لحماية املدنيني من آثار الهجمات املمكن
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 . عسكرية يف املناطق املدنية يف جميع األوقات

 ُقتلوا أثناء محاولتهم الفرار 
 ."كل ما آمله هو أن يواجه من قتلوا ابنتي الصغريتني العدالة. ال أريد االنتقام"

  .آذار/ مارس31ذي قتلت ابنتاه الطفلتان يف  عادل األسطى، ال

ً شهرا، 18بالغة من العمر سبع سنوات، وشقيقتها رؤى التي لم يزد عمرها عن  األسطى، الأصيبت آمنة عادل

آذار عقب فرار أرستهما من بيتها يف حي كرزاز، إىل الجنوب من وسط املدينة، وكانت / مارس31بإصابات قاتلة يف 

و مدير لرشكة بناء، منظمة العفو ل األسطى، وهوأبلغ والدهما، عاد.  جزء آخر من مرصاتةتبحث عن األمان يف

 : الدولية ما ييل

كان الجنود يدخلون . ًكانت الكتائب قد دخلت كرزاز، حيث كنا نعيش، ولم يعد الوضع آمنا عىل نحو متزايد"
ركبنا أنا وأخي . وقررنا املغادرة. ُد أخذوا من بيتهموأبلغنا أحد الجريان أن خمسة من أفراد عائلة جار لنا ق. البيوت

وبينما كنا ننعطف حول الدوار للذهاب إىل . وأرستانا يف سيارتني؛ تسعة أشخاص يف سيارتي وستة يف سيارة أخي
 أب من صنع تويوتا وعليهما مدفعني مضادين للطائرات يف صندوقيهما قادمتني من -جرس إغزير رأينا سيارتي بك

 مرت منهما ولم تكن هناك 300كنا عىل بعد نحو . كلية القوى الجوية، القاعدة الرئيسية للكتائب يف املنطقةناحية 
أطلقوا علينا النار من سيارتي . سيارات أخرى عىل الطريق؛ كان الوقت يف منتصف الصباح، وضوء النهار ساطع

 . أب-البك

. كانت سيارة أخي يف املقدمة ولم يحدث لها يشء
قت رصاصة من عيار كبري الباب املحاذي اخرت

وكانت . للسائق يف سيارتي وعربت إىل الجزء الخلفي
اخرتقت الرصاصة . آمنة ورؤى تجلسان خلفي

وفارقت . رأس آمنة واخرتقت ذراع رؤى إىل صدرها
. آمنة الحياة عىل الفور وتوفيت رؤى بعد أيام قليلة

قتلوا ولكنني آمل يف أن أرى من . ال أريد االنتقام
ابنتي الصغريتني يواجهون العدالة يف يوم من 

 ." األيام

وتعرضت عائلتان أخريان إلطالق نار يف ظروف 

مماثلة وهما تحاوالن الفرار من كرزاز بسياراتهما 

ويف كلتا الحالتني، قتل وأصيب . آذار/ مارس17يف 

 البالغ من ،طاهر أبو شيبه فقتل. أفراد من العائلة

ب لتسعة أطفال، وابنته الكربى  سنة واأل46العمر 
 سنة، عندما تعرضت 21، وتبلغ من العمر منى

وأبلغ أحد أقاربهم، وكان يف . سيارتهم إلطالق نار

 : سيارة أخرى، منظمة العفو الدولية ما ييل

 مساء، 10غادرنا يف ثالث سيارات، حوايل الساعة "

   

 

رؤى عادل : آمنة عادل األسطى، فوق عىل اليمني: فوق عىل اليسار

 حطام سيارة طاهر أبو شيبه: ، أعاله Private ©   األسطى

Amnesty International © 
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 :مفتاح الرتهوني؛ أعاله: فوق

 © Private محمد الرتهوني

منى تجلس خلفه يف املقعد الخلفي مع زوجة طاهر وابنه كان يقود وكانت . وكنت أقود السيارة األوىل وطاهر خلفي
 . ويف الطريق، رأينا دبابة أمامنا، وكانت قريبة منا للغاية. وابن أخيه واثنني من أطفال العائلة اآلخرين

بدأوا يطلقون النار من الدبابة وتمكنت من الدوران واالبتعاد بالسيارة برسعة، ولكن طاهر ومنى أصيبا بعدة 
 ."  قتل طاهر عىل الفور؛ ونقلنا منى إىل املستشفى ولكنها توفيت عند وصولها.طلقات

ويف حادثة منفصلة قبل ذلك ببضع ساعات يف املنطقة نفسها، تعرضت عائلة أخرى للنريان وهي تحاول الفرار من 

وبنت، إثر ً ولدا 14 سنة ولديه 61، الذي يبلغ من العمر محمد مصباح سويبفقتل . كرزاز يف ثالث سيارات

. إصابته بشظية يف الرأس بينما أصيب عدة أفراد من عائلته عندما تعرضت السيارات الثالث لنريان إحدى الدبابات

وأصيبت . وأصيبت زوجة محمد، عائشة، يف ظهرها بينما أصيب حفيد لهما يف شهره السابع يف الوجه إصابة بليغة

رة أخرى، لحقت بعماد، ابن محمد، وبابنة أخيه عائشة، البالغة من ويف سيا. والدة الطفل الرضيع، حنان، يف الذراع

وأبلغ من نجوا من أفراد العائلة منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا هم . العمر أربع سنوات، إصابات يف الرأس

 . ًأيضا إلطالق نار وهم يحاولون االنعطاف بعد أن أدركوا أن الدبابات كانت تتجه نحوهم

 نسمة 100,000خاص يف أجدابيا، وهي مدينة تضم ما يربو عىل وقتل عدة أش

وكانت مهجورة إىل حد كبري عندما ذهبت منظمة العفو الدولية إليها يف أوائل 

 67، البالغ من العمر مفتاح الرتهونيوكان من بني هؤالء 109. نيسان/أبريل

بالقرب آذار / مارس20 سنة، وقتال يف 36، البالغ من العمر محمدسنة، وابنه 

 وعىل ما يبدو –من البوابة الرشقية ألجدابيا عندما أصيبت سيارتهما بقذيفة 

 : وأبلغ ابنه، آدم، منظمة العفو الدولية ما ييل. بصاروخ أو قذيفة مدفعية

كانوا متوجهني . ًلم نجد جسديهما، وجدنافقط أشالء من اللحم. ً إربا تمزقوا"
ت هناك عقب غزو قوات القذايف للمنطقة علق. للبحث عني يف الزويتينة حيث أعمل

 18ويف هذه األثناء، فرت عائلتي من أجدابيا يف . يف األسبوع الذي سبق
ذهبوا للبحث عن مكان آمن يف . آذار عقب قصف املدينة يف اليوم السابق/مارس

كانت شبكة الهاتف يف . الصحراء جنوب املدينة مع العديد من العائالت األخرى
ّوكان والدي قلقا عيل . طعت، ولم نستطع االتصال ببعضنا البعضُاملنطقة قد ق ً

وعندما مرا  . الذهاب إىل الزويتينة لرؤيتي] آذار/ مارس20[وقرر يوم األحد 
 ." ُمفتاح ومحمد بالقرب من البوابة الرشقية ألجدابيا قتال بصاروخ

ء مقطعة ًوانفجر آدم باكيا عندما عرض عىل مندوب ملنظمة العفو الدولية أجزا

 26من بطاقتي والده وأخيه  اللتني كان قد وجدهما يف حطام سيارتهما يف 

 . آذار عقب انسحاب قوات القذايف من أجدابيا واملنطقة املحيطة بها/مارس

إن شهادات الناجني والشهود، والتفاصيل التي رووها هم وآخرون فيما يتعلق 

ضة، يف وقت الهجمات، تشري بقوة بمواقع الجانبني، قوات القذايف ومقاتيل املعار

ويف حاالت أخرى، بما يف ذلك . إىل أن مقذوفات قد أطلقت من جانب قوات القذايف

ما نصفه فيما ييل، لم يكن باإلمكان التحقق مما إذا كان األشخاص الذين قتلوا أو جرحوا قد استهدفوا بشكل 

ويف بعض الحاالت، لم . وقعوا يف فخ النريان املتبادلةمتعمد، أو كانوا مجرد ضحايا لنريان عشوائية ومتهورة، أو 

 . يكن من املمكن التثبت من أن مصدر الطلقات كان قوات القذايف أم مقاتلو املعارضة
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 سنة، قتلت يف أواخر 34، وهي معلمة تبلغ من العمر رقية عبد الغني الشيخي

رار من املدينة، آذار بالقرب من أجدابيا وهي يف طريقها مع عائلتها للف/مارس

وأبلغت والدتها، خديجة، منظمة العفو . التي كانت آنذاك محاطة بقوات القذايف

 : الدولية ما ييل

ً عرصا وكنا بالقرب من محطة الوقود عىل الطريق املؤدي 4 و3كان الوقت بني "

وكان أبنائي اآلخرون وأحفادي يف سيارات أخرى . إىل البوابة الرشقية للمدينة
كان ابني يقود وكنت أجلس يف املقعد األمامي بينما كانت رقية . خلفناأمامنا و

سمعنا إطالق نار وأصيبت رقية بعيارين . وابنتي الثانية، عائشة، يف املقعد الخلفي
وواصلنا القيادة لنبحث عن مستشفى ولكن أبواب . ناريني، يف ظهرها ويف ذراعها

ويف نهاية املطاف، أخذنا . ت مغلقةاملستشفيات يف الزويتنة وسلطان واملقرون كان
ً كيلومرتا من أجدابيا عىل 100عىل بعد نحو [رقية إىل مستشفى يف قمينيس 

؛ أجروا لها عملية واستخرجوا الرصاصة من ظهرها، ولكنها ]الطريق إىل بنغازي
 ." توفيت بعد ذلك بوقت قصري

ارة رقية مع وأبلغت قريبة أخرى تدعى سلمى، وكانت يف السيارة التي خلف سي

 : أطفالها، منظمة العفو الدولية ما ييل

اخرتقت رصاصة . كان هناك إطالق نار كثيف؛ ووقعنا وسط إطالق النار املتبادل"
. النافذة الخلفية اليرسى لسيارتنا وأصابت ابنتي آالء، وهي يف التاسعة من العمر

ن طفيل وكنت بجانب آالء واحتض. كنت أجلس يف املقعد الخلفي مع أطفايل
ومرت الرصاصة بجانبي مبارشة وخدشت جبني آالء بالقرب من عينها . الرضيع
ًوأصيب دوالب سيارتنا أيضا . ًولحسن الحظ كان الجرح سطحيا. اليرسى

اختبأنا من الرصاص يف مبنى عىل جانب الطريق ثم عدنا . واضطررنا إىل التوقف
ادرة البلدة والذهاب إىل إىل البلدة وبقينا هناك ليومني قبل أن نتمكن من مغ

 ." الصحراء لالختباء

. وتفحصت منظمة العفو الدولية السيارات التي كانت عائلة الشيخي تسافر فيها

وبالقياس إىل . وتطابقت ثقوب الرصاصات التي كانت يف مركباتهم مع ما رووه

 مم 7.62حجم التأثريات، يبدو أن السيارات قد أصيبت برصاصات من عيار 

 . ن بنادق كالشنيكوف أو بنادق مشابهة يستخدمها كال طريف النزاعطلقت مأ

ّ شهرا، وجدته بجروح عندما حارصتهما 20، وهو طفل يبلغ من العمر  عبد ربه فيزانييف مرصاتة، أصيب ً

 وأبلغت عمة الطفل،. نيسان/النريان املتبادلة بني قوات القذايف ومقاتيل املعارضة يف األسبوع الثاني من أبريل

التي كانت يف السيارة معهم ومع أقارب آخرين، منظمة العفو الدولية أنهم كانوا عىل الطريق الساحىل عىل 

حيث كان لقوات القذايف عدة مواقع عىل طول الطريق . األطراف الغربية للمدينة عندما حارصتهم النريان

اضعة لسيطرة مقاتيل املعارضة يسيطرون منها عىل أجزاء من املدينة ويشنون الهجمات عىل املناطق الخ

 . ويقصفونهم منها باملدفعية
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 حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء
ُنيسان، شاهد مندوبو منظمة العفو الدولية جثتي مقاتلني من املعارضة أطلقت عليهما النار يف / أبريل10يف 

الجبهة األمامية الرشقية، يف ُوجلبت الجثتان من . مؤخرة الرأس وأيديهما مقيدة خلف ظهريهما برشيط معدني

ونقلتا إىل املرشحة يف مستشفى الحواري يف بنغازي، حيث تعرفت عليهما . املنطقة ما بني أجدابيا والربيقة

وأبلغ العاملون يف املرشحة منظمة العفو الدولية أن جثة ملقاتل ثالث كانت يداه موثوقتني بالطريقة . عائلتاهما

وأبلغ .  من الصباح إىل املرشحة من خط الجبهة وأن عائلة املقاتل قد تسلمت الجثةنفسها قد أحرضت يف وقت سابق

الطبيب الرشعي الذي قام بترشيح الجثة وموظفو املرشحة منظمة العفو الدولية أن أقدام الرجال كانت قد أوثقت 

 ً.أيضا

وكانت يداه موثوقتني . تعرف عليهويف اليوم التايل، شاهد مندوبو املنظمة يف مرشحة أجدابيا جثة رجل لم يتم ال

وأبلغ موظفو املستشفى . ًخلف ظهره بقيود بالستيكية ومربوطتني بحبل إىل سلك استعمل لربط الكاحلني معا

منظمة العفو الدولية أنه عثر عىل هذه الجثة، وعىل أخرى أحرضت معها ولكنها دفنت من قبل العائلة، عند البوابة 

ومن غري الواضح بعد ما إذا كانتا . نت تحت سيطرة القذايف قبل فرتة وجيزة من ذلكالرشقية ألجدابيا، التي كا

 . ملقاتلني ينتميان إىل املعارضة أم لشخصني قبض عليهما وسجنا ثم قتال

وقد تلقت منظمة العفو الدولية بصورة منفصلة تقارير ذات مصداقية بشأن أربع حاالت مماثلة، حيث عثر عىل 

 .  موثقة اليدين خلف الظهر وقد تلقت عدة رصاصات يف الجزء العلوي من الجسمجثث مقاتلني أرسى

 سنة، وشقيقه 34 البالغ من العمر وليد الصرب العبيديحيث عثر عىل جثث ثالثة من مقاتيل املعارضة، وهم 

 مشارف ، وهو يف التاسعة والثالثني، عىلوليد سعد بدر العبيدي سنة، وابن عمهم 32، البالغ من العمر حسن

ًوأبلغت عائلتاهم منظمة العفو الدولية أن أيدي الثالثة جميعا كانت موثوقة . آذار/ مارس21بنغازي الغربية يف 

 حيث بدا أن حسن قد تعرض للرضب –خلف ظهورهم، بينما بدت عىل جثتي اثنني منهم جروح ظاهرة للعيان 

ًوقالتا أيضا أن الرصاص قد أطلق عىل جبني وليد . ًسوراعىل عينه اليمنى وعىل عنقه، بينما كان إبهام وليد سعد مك

 .  من مسافة قريبةالصرب

آذار عندما حاولت قوات القذايف العودة للسيطرة عىل بنغازي ودارت / مارس19وكان الرجال الثالثة قد فقدوا يف 

صباح، شارك الثالثة يف أرس ويف وقت سابق من ذاك ال. اشتباكات مع مقاتيل املعارضة عىل األطراف الغربية للمدينة

وأبلغ شقيق وليد الصرب منظمة العفو الدولية أنه اتصل بوليد يف وقت الحق من الصباح . أفراد من قوات القذايف

واتصل به أخوه بعد وقت . وأنه عندما أجاب بدى وكانه مقطوع األنفاس، وكأنه كان يركض ولم يكمل املكاملة

ًواتصل األخ مجددا . وأنهى املكاملة" إذا كنت تريد أخاك، تعال: "ًرب ليبيا قائالقصري ورد عليه رجل يتكلم بلهجة غ

ويف اليوم التايل، وجدت السيارة التي كان الثالثة يستخدمونها وقد اخرتقها ". أخوك ميت: "ًورد الرجل نفسه قائال

 . الرصاص بغزارة عند األطراف الجنوبية الغربية من بنغازي

ثر عىل جثتي عاشور الطفل وابنه يوسف يف حي كرزاز من مرصاتة، الذي كانت قد سيطرت أيار، ع/ مايو6ويف 

وأبلغ األطباء الذين فحصوا الجثتني يف مستشفى مرصاتة . قبل يومني. أيار/ مايو4عليه قوات القذايف حتى يوم 

ثتان عىل درجة متقدمة من الرئييس منظمة العفو الدولية أن أيديهما كانت موثوقة خلف ظهريهما، بينما كانت الج

 1وأبلغ أحد أقارب الضحيتني منظمة العفو الدولية أن عاشور ويوسف فقدا من مزرعتيهما يف كرزاز يف . التحلل

 . أيار/مايو
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وتشري كل املعلومات املتوافرة بشأن ما سبق وما 

ماثلها من حاالت إىل أن الضحايا قتلوا عقب 

دموا خارج أرسهم، وبما يشري بقوة إىل أنهم أع

 . نطاق القضاء

وقد شاهدت منظمة العفو الدولية لقطات فيديو 

عىل هواتف نقالة صادرها مقاتلو املعارضة من 

جنود أرسى تابعني للقذايف أو وجدت مع جثث 

وتظهر بعض . جنود للقذايف قتلوا عىل الجبهة

هذه اللقطات مقاتلني للمعارضة أرسى لدى 

اص، وكذلك جنود القذايف وهم يقتلون بالرص

أرسى صوروا أحياء ووجدوا موتى يف وقت 

 . الحق

ًإن القانون اإلنساني الدويل يحظر حظرا مطلقا  ً

قتل أو تعذيب أو إساءة معاملة األفراد، بمن 

فيهم املقاتلون، الذين يستسلمون أو يؤرسون أو 

. خارج القتاليجرحون أو يصبحون لسبب ما 

 . ربويشكل القتل املتعمد لألرسى جريمة ح

كما إن القتل املتعمد لألفراد عىل أيدي قوات 

. القذايف لم يقترص عىل مقاتيل املعارضة األرسى

فقد أطلق أحد جنود القذايف النار من مسافة 
عثمان نيسان عىل عنق / أبريل1قريبة يف 

 سنة واألب 41، البالغ من العمر بعيويوسف 

ألربعة أطفال بينما كانت زوجته أسماء تنتظر 

.  آخر، يف بيته يف منطقة زاوية املحجوبًطفال

ففي ظهر ذاك اليوم، اقتحم أربعة من جنود 

القذايف املسلحني ببنادق الكالشنيكوف بيت 

العائلة، الذي كان يحتشد فيه نحو ثالثني امرأة 

وأبلغت أسماء وقريباتها . ًوطفل طلبا لألمان

منظمة العفو الدولية أن الجنود فتشوا املنزل 

ن األسلحة وأهانوا من يف داخلة ًبحثا ع

وعندما سمع عثمان النساء يرصخن، . وروعوهم

وكان يف بيت قريب له يف الجوار، هرع إىل البيت 

للمساعدة وأطلقت عليه النار قرب الباب األمامي 

ً يوما يف 17وتويف بعد . املؤدي إىل غرفة نومه

 أطفال عثمان يوسف بعيو يحملون صورته: دمار يف البريه؛ أعاله: فوق . مستشفى الحكمة دون أن يسرتد وعيه
 © Amnesty International 
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 مضادة لألفراد وغيرها من األلغاماستخدام األلغام ال
ًزرعت قوات القذايف ألغاما أرضية وألغاما مضادة للمركبات وألغاما أخرى يف مناطق سكنية وحولها يف مختلف  ً ً

أرجاء املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة، معرضة املدنيني بذلك ملزيد من األخطار فوق األخطار التي شكلتها 

ائف غري املنفجرة يف املناطق التي تعرضت لهجمات عسكرية أو وقعت فيها مصادمات الكميات الكبرية من القذ

 .آذار/عسكرية منذ مارس

ًإذ اكتشف نحو عرشين لغما مضادا لألفراد شديدة االنفجار برازيلية الصنع من طراز  ً ُT-AB-1 يف حي طمينة 

 انفجر اثنان منها بالصدفة لدى مرور إحدى أيار، عندما/السكني إىل الرشق من وسط مدينة مرصاتة يف أوائل مايو

 . وأدى ذلك إىل تعطيل السيارة، ولكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى110. السيارات

ًوقبل ذلك بأسبوع، نرشت قوات القذايف ألغاما مضادة للمركبات يف ميناء مرصاته ومحيطه، يف محاولة أخرى 

املضاد للمركبات، صواريخ من " أ" طراز 84ام، وهي من نوع وتقوم بإسقاط هذه األلغ. لتعطيل امليناء عن العمل

. مم تنفتح أثناء تحليقها يف الهواء لينرش كل واحد منها ثمانية ألغام عىل مساحة كبرية122صنع صيني من عيار 
 .ومثل هذه الصواريخ غري موجهة وال تميز وتنرش حمولتها من األلغام عىل مساحة واسعة111

آذار عىل /لنوع نفسه من األلغام املضادة لألفراد املستخدمة يف مرصاتة يف نهاية مارسُواكتشفت مجموعة من ا

ّمشارف أجدابيا، ويف منطقة كثريا ما يؤمها املدنيون ويف هذه املرة كذلك، اكتشفت األلغام بمحض الصدفة، 112. ً

انسحاب قوات القذايف من عندما داست شاحنة تابعة لرشكة الكهرباء عىل اثنني منها وفجرتهما بعد يومني من 

 . املنطقة

تموز اكتشف عدد كبري من األلغام املضادة لألفراد نفسها ومن األلغام املضادة /حزيران ويوليو/ويف يونيو

 113. للمركبات يف منطقة جبل نفوسة، إىل الغرب من العاصمة

ّكان املهجرين بسبب النزاع إن وجود األلغام املضادة لألفراد وسواها من األلغام قد جعل من الصعب عىل الس ُ

ًوفضال عن ذلك، فإن األلغام املضادة . العودة إىل ديارهم بعد انقضاء فرتة طويلة عىل توقف املواجهات املسلحة

لألفراد املستعملة مصنوعة من البالستيك وال تحتوي عىل مواد معدنية، ولذا فمن الصعب للغاية استكشافها من 

ً، ما يجعل البحث عنها أمرا أكثر صعوبة وخطراقبل أجهزة الكشف عن املعادن ًومع أن ليبيا ليست دولة طرفا يف . ً

ً، إال أن استخدام مثل هذه األسلحة العشوائية بطبيعتها يشكل انتهاكا "معاهدة حظر األلغام املضادة لألفراد"

نبغي أن ال تستخدم األلغام كما ي. جمات العشوائيةرضه القانون اإلنساني الدويل العريف عىل الهللحظر الذي يف

ًويشري زرعها يف أحياء سكنية وحولها إىل إيذاء املدنيني عمدا، وهو . املضادة لألفراد يف أي مكان أو تحت أي ظرف

 . يف حده األدنى انتهاك صارخ للحظر املفروض عىل الهجمات العشوائية

 عملية الحماية الموحدة لحلف شمال األطلسي
وتتهم . دويل مسلح، يتعني عىل حلف شمال األطليس االلتزام بقواعد القانون اإلنساني الدويلًبصفته طرفا يف نزاع 

ًونظرا لعدم تمكنها من .  من املدنيني800حكومة العقيد القذايف الحلف باستهداف األعيان املدنية والتسبب بمقتل 

الدولية التحقق عىل نحو مستقل من دخول املناطق التي سيطرت عليها قوات القذايف، ال تستطيع منظمة العفو 

ومع ذلك، فقد تلقت املنظمة تقارير عن وقوع إصابات يف صفوف املدنيني وكتبت إىل األمني العام . هذه االدعاءات

 لدعوته إىل اتخاذ جميع أب/ أغسطس2 ونيسان/ أبريل11لحلف شمال األطليس، أنديرس فوغ راسموسن، يف 

ويف رد له عىل منظمة العفو الدولية، أكد نائب األمني العام . بات يف صفوف املدنينياالحتياطات الالزمة لتجنب اإلصا



 ليبيا عىل املعركة 

 والتعذيب واالختفاء القتل

 

 2011 أيلول/سبتمرب الـدولية العـفـو منظمة          MDE 19/025/2011: ةالوثيق رقم

54 

 . للحلف، كالوديو بيسونيريو، تقيد حلف شمال األطليس بالقانون اإلنساني الدويل والتزامه بحماية املدنيني

ت قذيفة منازلهم يف حزيران، قتل عدة مدنيني، حسبما ذكر، بينهم أطفال ونساء، عندما أصاب/ يونيو19ففي 

عملية "ِحزيران، قال قائد الجناح مايك براكن، املتحدث باسم / يونيو21ويف إيجاز صحفي عقده يف . طرابلس

 : ، ما ييل"الحماية املوحدة

يف مجرى الرضبة الجوية، عىل موقع الصواريخ، حدث خلل محتمل يف منظومة األسلحة وأدى هذا إىل أن ال "... 
وما زلنا غري قادرين . دف املقصود، وأدى، حسبما ذكر، إىل عدد من اإلصابات يف صفوف املدنينييصيب السالح اله

عىل التأكيد أن املوقع الذي سقط فيه سالحنا، هو، يف حقيقة األمر، املوقع الذي ظهر عىل وسائل اإلعالم، وإنما من 
بالعطب ويحتمل أن يكون قد تسبب ذلك يف ًاملرجح تماما أن يكون املوقع هو الذي سقط فيه السالح الذي أصيب 

 114  ".إصابات

إن وفيات املدنيني الناجمة عن حوادث من قبيل حدوث خلل يف األسلحة قد ال ترقى بالرضورة إىل مرتبة انتهاكات 

 ًولكن حلف شمال األطليس ملزم فعال باتخاذ االحتياطات الرضورية لحماية املدنيني، بما. للقانون اإلنساني الدويل

يف ذلك اتخاذ تدابري من شأنها أن تقلص إىل الحد األدنى املخاطر التي يتعرض لها املدنيون جراء الخلل يف 

 .منظومات األسلحة

إىل (حزيران، أدت عمليات القصف التي قامت بها طائرات تابعة لحلف شمال األطليس لرصمان / يونيو20ويف 

خويلدي (ُ مجمع يملكه، حسبما ذكر، أحد رشكاء القذايف وملا يبدو أنه مساكن مدنية يف) الغرب من طرابلس

حزيران، / يونيو21ويف إيجاز صحفي يف . ، إىل مقتل عدة مدنيني بمن فيهم طفالن وأمهم، حسبما ورد)الحميدي

 :ِ مايك براكن بأنهرصح قائد الجناح

 دقيقة إىل مركز قيادة وسيطرة ، وجه حلف شمال األطليس رضبة] يونيو20[يف الساعات األوىل من صباح اإلثنني "
وكان املبنى . ًيف غاية األهمية يف منطقة الرصمان، بالقرب من الزاوية، مستخدما يف ذلك أسلحة موجهة بدقة

ًمنخرطا انخراطا مبارشا يف تنسيق هجمات منظمة عىل الشعب الليبي وتم تحديده من خالل تحليل صارم قائم  ً ً

إن حلف شمال . ومراقبة واستطالع، وتم هذا عىل مدى فرتة مطولة من الزمنعىل معلومات استخبارية متواترة 
وهذا أمر ال نستطيع التحقق منه بصورة . األطليس عىل علم بمزاعم مفادها أن هذه الرضبة قد تسببت بإصابات

ًمستقلة، ولكنني أقول مجددا إن هذا كان هدفا عسكريا مرشوعا رفيع القيمة، وكان مركز قيادة وس ً ً ُيطرة يستخدم ً
لقد راقبنا املوقع لفرتة مطولة من الزمن قبل أن نقوم بالرضبة الدقيقة، ما قلص . يف تنسيق هجمات ضد املدنيني

 115". من أي مخاطر محتملة بالتسبب بإصابات غري رضورية إىل الحد األدنى

ار، قائد عمليات الناتو ُحزيران، نقل عن الفريق شاريل بوش/ يونيو26نرشت يف " بي بي يس"ويف مقابلة مع 

العسكرية يف ليبيا، قوله إن الهدف الذي قصف كان مركز قيادة وسيطرة يستخدم من قبل أحد كبار مساعدي 

ولكن، وبحسب مراسلني صحفيني دوليني كانوا 116. ًالقذايف، وأن القنبلة تجنبت بحرص مسجدا ومستشفى قريبني

ً األطفال من تحت الركام، كان من الواضح أن بعضا، عىل األقل، ًشهودا عىل مرسح العملية عندما استخرجت أجساد

 .  عمارات سكنيةتمن املباني التي استهدفت يف املجمع كان

تموز، هاجمت طائرة تابعة لحلف شمال األطليس ثالثة صحون أرضية للبث التلفزيوني عرب األقمار / يوليو30ويف 

وأوضح حلف شمال األطليس بأن .  عن وقوع إصابات بني املدنينيولم ترد تقارير مؤكدة. الصناعية تابعة للدولة



  ليبيا عىل املعركة 

 والتعذيب واالختفاء القتل

 2011 أيلول/سبتمرب  الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/025/2011: الوثيقة رقم

55 

 :الهجوم قد شن ألن

التلفزيون كان يستخدم كمكون عضوي لجهاز النظام املصمم الضطهاد املدنيني وتهديدهم بصورة منهجية، " 
توضح سياسة فاستخدام القذايف املتزايد للخطابات الحماسية التي تلهب املشاعر . وللتحريض عىل هجمات ضدهم

 117. "نظامه يف غرس الكراهية بني الليبيني، ويف تعبئة أنصاره ضد املدنيني والتسبب بسفك الدماء

إن بواعث قلق تساور منظمة العفو الدولية ألن صحون البث التلفزيوني عرب األقمار الصناعية وغريها من البنى 

 العفو الدولية فرصة رصد وتحليل املحتوى الكامل ملا ولم تتح ملنظمة. ًالتحتية اإلعالمية هي عموما أعيان مدنية

يبثه تلفزيون الدولة الليبية من مواد عندما كان العقيد القذايف يتحكم يف التلفزيون ، بيد أن أمر ما إذا كان العقيد 

ما إذا كانت القذايف يستخدم البث التلفزيوني لزرع الكراهية وتعبئة أنصاره ليس هو املعيار الذي يتقرر بناء عليه 

من الربوتوكول األول، التي تعكس ) 2(52ًفطبقا لتعريف املادة . ًوحدات البث التلفزيوني تشكل أهدافا عسكرية

التي تسهم مساهمة فعالة يف تنحرص األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيان عىل تلك  "القانون الدويل العريف،
قعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدمريها التام أو  سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموالعمل العسكري

والدعاية ليست ". ميزة عسكرية أكيدةالجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها يف الظروف السائدة حينذاك 

يحقق حينذاك ميزة عسكرية "ومن الصعب تصور أن تدمري محطات للبث " مساهمة فعالة يف العمل العسكري"

 118". أكيدة

وقد كتبت منظمة العفو الدولية إىل حلف شمال األطليس لتعرب له عن بواعث قلقها إزاء هذه الهجمات ولطلب 

تفاصيل حول اآلليات والعمليات التي اتبعت لضمان أن تكون جميع التدابري االحرتازية قد اتخذت لتجنب اإلصابات 

التي يتخذها حلف شمال األطليس لتاليف وقوع يف صفوف املدنيني، متسائلة عىل وجه الخصوص عن االحتياطات 

 . وفيات وإصابات ال رضورة لها يف صفوف املدنيني عندما يكون هؤالء املدنيون يف محيط أهداف عسكرية مستهدفة
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حاالت االختفاء القسري . 4
 وعمليات االعتقال والتعذيب

ً أعرف ما إذا كان حيا أو ميتاولكن، أريد فقط أن. أخىش األسوأ منذ وقع يف أيدي قوات القذايف" أنه [إذا عرفنا . ً
 ."، عىل األقل سوف نكون قادرين عىل الحزن، وبدء عملية الشفاء]قتل

 .آذار/ً عاما، الذي اختفى يف مرصاتة يف منتصف مارس19 أخت مصطفى  إبراهيم البغدادي البالغ من العمر 

ن مختلف أرجاء ليبيا كان إحدى السمات القاتمة أشخاص، ومعظمهم من الرجال، م االختفاء القرسي  آلالف

 17يف " يوم الغضب"إذ بدأ نشطاء ومنتقدي الحكومة باالختفاء قبيل الفرتة التي سبقت . لالضطرابات والنزاع  

 .شباط، يف محاولة واضحة لوأد حركة االحتجاج الوطنية يف مهدها/فرباير

ًآذار، أصبح نطاق حاالت االختفاء القرسي أكثر اتساعا وأكثر /وبتطور االضطرابات إىل نزاع مسلح يف مطلع مارس

منهجية، ويبدو أنها هدفت إىل إضعاف املعارضة أو معاقبة األفراد أو األرس أو مناطق بأكملها، حتى املدن، لدعمهم 

  119.يلاملتصور للمعارضة، ووالئهم املعلن للمجلس الوطني االنتقا

، ولكن لم تقدم 120 ألف شخص اختفوا يف طرابلس وحدها 12ي االنتقايل إن ويقول املتحدثون باسم املجلس الوطن

أدلة إلثبات هذا الرقم، ويصعب التحقق من أعداد الذين اختفوا أو احتجزوا حيث أن مساحات شاسعة من ليبيا ال 

 Amnesty International © لهواري، بنغازيملصق للمختفني، مستشفى ا
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 .تزال تحت سيطرة قوات القذايف، ولذا فهي إىل حد كبري مغلقة أمام الرصد املستقل

ومة العقيد القذايف عن تفاصيل حول املعتقلني، ورفضت منح منظمات مستقلة فرصة الوصول كما لم تكشف حك

ومع ). أي ما يعادل وزارة الداخلية" (اللجنة الشعبية العامة لألمن العام"إىل مرافق االحتجاز الخاضعة إلرشاف 

ما يعادل " (عبية العامة للعدلاللجنة الش"ذلك، سمحت للجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة مرافق تحت سيطرة 

وعىل حد علم منظمة العفو الدولية، لم يقم مراقبون مستقلون بأية زيارات لسجني عني زارة وأبو ). وزارة العدل

 حيث يعتقد أن -ًسليم، أو ملرفق اعتقال صالح الدين يف طرابلس، فضال عن ثكنات الرشطة العسكرية يف رست

 .تجزون هناكالعديد من األشخاص املختفني مح

وتشمل األفراد الذين اعتقلوا عىل أساس دعمهم . ويندرج الذين تعرضوا لالختفاء القرسي يف ليبيا تحت عدة فئات

الحقيقي أو املتصور للمعارضة أو املشاركة يف املظاهرات املناهضة للحكومة؛ واألفراد الذين اعتربوا يف عداد 

مثل بنغازي والكفرة؛ وأولئك الذين اعتربوا يف عداد املفقودين يف أو املفقودين بعد تراجع قوات القذايف من مدن 

وأخذ بعض ضحايا قوات القذايف من منازلهم أو من الطرق أو غريها من . حول مناطق القتال الدائر يف رشق ليبيا

يف مرصاتة ومدن األماكن العامة يف املناطق التي كانت تسيطر عليها املعارضة خالل توغل قوات القذايف، وال سيما 

 . منطقة جبل نفوسة

ويعتقد أن املدن التي استعادتها القوات القذايف، بما يف ذلك الزاوية وزوارة، تواجه حملة أعمال انتقامية، بما يف ذلك 

ويبدو أن . حاالت اختفاء قرسي، بعد أن تجرأت عىل معارضة حكم العقيد القذايف أو حمل السالح ضد قوات القذايف

ُخرين من هذه املناطق أخذوا عند مغامرتهم بالخروج من معاقل املعارضة فيما قد يبدو حملة عقاب ًأفرادا آ

ويف العديد من . جماعي أو محاولة يائسة للقضاء عىل التهديدات الحقيقية أو املتصورة لحكم العقيد القذايف

ذكور، بما يف ذلك الصبية، الذين عثر الحاالت التي وثقتها منظمة العفو الدولية، اختطفت قوات القذايف جميع ال

 ".شباط/ فرباير17ثورة "عليهم أثناء مداهمة املنازل يف املدن التي أعلنت تأييدها 

ًوفضال عن ذلك، كانت منظمة العفو الدولية  قلقة بشأن سالمة املعتقلني السياسيني املحتجزية يف طرابلس منذ ما 

وتنتمي .  مع أرسهم ومع العالم الخارجي حاملا بدأت االحتجاجاتًقبل االضطرابات، نظرا لقطع اتصالهم فجأة

 .  فيها قاعدة للمعارضةىاطق الرشقية من الليبية، التي يراألقلبية الساحقة من هؤالء إىل املن

تموز زارت اللجنة الدولية للصليب األحمر نحو /وقد تم إطالق رساح بعض األشخاص املختفني، ويف أوائل يوليو

بيد أن مصري ومكان 121. حتجزين يف طرابلس، والتي كانت يف ذلك الوقت تحت سيطرة العقيد القذايف من امل460

ًوجود املختفني  ظل مجهوال حتى تمكنت قوات املعارضة من اقتحام طرابلس يف أواخر أغسطس هذا و قد .  آب /ّ

اكز اعتقال يف تجورة، وخلة فريجن ، أطلق رساح  املعتقلني أو هربوا من سجون أبو سليم، وعني زارة، وجديدة، ومر

 القضاء نطاق خارج آخرين اعدام تم بينما. 122.وقرص الغشري كنتيجة لضعف قبضة العقيد القذايف عىل طرابلس

 .املنسحبة القذايف القوات قبل من

 وتؤكد شهادات معتقلني سابقني أن املخاوف من أن بعض األشخاص املختفني عرضة لخطر التعذيب أو غريه من

. أو خالل الفرتة األوىل من االحتجاز/رضوب سوء املعاملة، أو حتى اإلعدام، وال سيما عند إلقاء القبض عليهم و

باالنضمام إىل " ليعرتفوا"فبعض الذين أرسوا أو احتجزتهم قوات القذايف ظهروا بعد ذلك عىل التلفزيون الرسمي 

. من قبل املعارضة" خداعهم " عىل املخدرات، أو بأنه قد تم  ، أو باالنتماء إىل القاعدة، واإلدمان"عصابات مسلحة"

وهذا ما يؤكد املخاوف املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة، ال سيما وقد ظهرت عىل العديد منهم عدة عالمات مرئية 
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 .ًللرضب املتكرر، طبقا لألقارب

. ألرس يف كرب إزاء مصري أحبائها املختفنيوعرب ليبيا، بما يف ذلك يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة، تعيش ا

ًونتيجة لذلك، فإن الكثري من أفرادها غري مستعدين للكشف عن أسمائهم علنا، إيمانا منهم بأن . كما تخىش االنتقام ً

ويف بعض املناطق، بدأ النشطاء املحليون بتجميع قوائم  بأسماء املفقودين . هذا سوف يعرض أقاربهم ملخاطر أكرب

أو االتصال باللجنة الدولية للصليب " الهالل األحمر الليبي"لك من املعلومات املتعلقة بهم، وتقاسمها مع وغري ذ

 2011أيار /وأعاد إخالء سبيل مئات املعتقلني يف طرابلس يف مايو. األحمر، عىل أمل الحصول عىل بعض املعلومات

 .آب /معتقلني حتى أواخر أغسطساآلمال إىل األرس، ولكن الغالبية العظمى من األشخاص ظلوا 

وتتزايد بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن سالمة األشخاص الذين تحتجزهم قوات القذايف يف ظل نمط ثابت 

وواسع االنتشار من انتهاكات حقوق االنسان، بما يف ذلك التعذيب وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، التي اتسم 

ان ممارسة اختطاف أفراد يعتربون معارضني للنظام السيايس أو . عقود األربعة املاضيةلها حكم العقيد القذايف ب

منتقدين له وما يليه من إنكار للقبض عليهم وإخفاء مصريهم ومكان وجودهم،  كانت سمة متكررة لحكم العقيد 

 123. ملاضيةالقذايف، مع سعي العديد من األرس إىل كشف الحقيقة حول اختفاء أقربائها يف العقود ا

لقرسي إن مجموعة متنامية من املعاهدات الدولية والقانون العريف والفقه القانوني املتعاظم تعترب حاالت االختفاء ا

ِّسلم فقه وي124. جريمة مستمرة طاملا لم يتم توضيح مصري الضحايا، وتوفري العدالة والجرب لهم ولعائالتهم

لقرسي ال تشكل معاملة غري إنسانية لألشخاص املختفني فحسب، ولكن ًالقانون الدويل أيضا بأن حاالت االختفاء ا

ًأيضا ألقاربهم الذين يعانون محنة دائمة جراء عدم معرفتهم ما إذا كان احباؤهم أحياء أم أموات، وبأماكن  ً

 125.احتجازهم، وبالطريقة التي يعاملون بها

ًوبقدر ما كانت ممارسة االختفاء القرسي يف ليبيا جزءا من  هجوم واسع النطاق أو منهجي عىل السكان املدنيني ْ

 من نظام روما األسايس للمحكمة 7لقوات القذايف، فإنها تظل تشكل جرائم ضد اإلنسانية، وفق ما تنص عليه املادة 

 .الجنائية الدولية

 منتقدو الحكومة والمتظاهرون
" جهاز األمن الداخيل"نهم من أعضاء نفذ منتسبو قوات األمن ممن يرتدون مالبس مدنية، يعرف أو يعتقد أ

ّاعتقاالت يف صفوف منتقدي الحكومة والنشطاء املؤيدين للديمقراطية وكتاب وآخرين، يف الفرتة التي سبقت  ُ17 

ُوقد أفرج عن .  يف مختلف املدن الليبية، بما يف ذلك طرابلس وبنغازي والبيضاء ومرصاتة2011شباط /فرباير

ُومنهم بعض املحتجزين الذين سمح لهم بالوصول إىل . ًوجود الكثريين ما زال مجهوالالبعض، ولكن مصري ومكان 

ُواختطف متظاهرون آخرون أثناء املظاهرات ويف أعقابها، وال سيما يف . أرسهم أو محاميهم حتى بدأت املظاهرات

 .املناطق التي ظلت خاضعة لسيطرة العقيد القذايف، مثل طرابلس

، وهو سجني رأي سابق واصل النضال من أجل حقوق جمال الحاجي عىل 2011اط شب/ فرباير1 فقبض يف 

وقال حوايل . ، يف موقف للسيارات126اإلنسان عىل الرغم من االعتقاالت العديدة التي تعرض لها يف السنوات األخرية 

جمال الحاجي ًعرشة من رجال األمن يرتدون مالبس مدنية إن السبب يف إلقاء القبض عليه هو أن رجال اتهم 

. ًثم أجرب مسؤولو األمن جمال الحاجي عىل الصعود إىل سيارة ال تحمل أية عالمات واقتادوه بعيدا. بصدمه بسيارته

وجاء إلقاء القبض عىل جمال الحاجي عىل خلفية مخالفة مرورية مزعومة، نفاها ودحضها شهود عيان، ويعتقد 

. ارصته للديمقراطية والكتابة عىل مواقع اإلنرتنت الليبية يف الخارجًأنها لفقت بدوافع سياسية نظرا لدفاعه عن ومن
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ومع تصاعد االحتجاجات، انقطع االتصال معه ولم تكشف السلطات العاملة تحت إمرت عن مكان وجوده أو عن 

 .وضعه القانوني

وبعض الذين اعتقلوا أفرج . ًونفذت عمليات اعتقال أيضا يف بنغازي قبيل االحتجاجات

ً عاما؛ 30، البالغ من العمر محمد مصباح سوحيم، بما يف ذلك الكاتب عنهم

شباط عنارص تابعة لجهاز / فرباير16وقبضت عىل مساند الديموقراطية من منزله يف 

وكان قد دعا إىل إصالحات عىل شبكة اإلنرتنت، وعىل . األمن الداخيل بمالبس مدنية

ر إىل تونس يف أعقاب االحتجاجات ، كما قد ساف"فيسبوك"صفحته الخاصة عىل موقع 

وحذر يف واحدة من مقاالته األخرية، املوجهة إىل العقيد . التي أطاحت بالرئيس بن عيل

القذايف، من أنه ما لم يحصل الليبيون عىل املزيد من الحريات، فسيكون هناك املزيد 

لرئييس وعندما راجع أقارب محمد مصباح سوحيم القلقون املقر ا. من إراقة الدماء

شباط، نفي املسؤولون يف البداية أي معرفة لهم /  فرباير16لجهاز األمن الداخيل يف 

بعد انتهاء هذه "ثم عادوا وأكدوا احتجازه ووعدوا باإلفراج عنه . بإلقاء القبض عليه

وطوال فرتة احتجازه، لم يتلق أقاربه معلومات رسمية عن مصريه ومكان ". األزمة 

ًعوا أنه وكاتب آخر اعتقل يف بنغازي يف الوقت نفسه تقريبا وجوده، غري أنهم سم

 21وبعد خمسة أشهر، يف . محتجزان يف معتقل لم يكشف عنه يف طرابلس

 .تموز، هاتف محمد أقاربه من طرابلس ليبلغهم بأنه قد تم اإلفراج عنه/يوليو

 صفي الدين هالل إذ اختفى. ال يزال مصري وأماكن وجود آخرين غري واضح

ً عاما ويعمل كتقني يف رشكة 41، وهو أب لخمسة أوالد يبلغ من العمر رشيفال

ومنذ . 2011كانون الثاني / يناير24برتول يف رأس النوف، منذ اعتقاله من املنزل يف 

ذلك الحني، لم تتمكن أرسته من الحصول عىل أي معلومات عنه أو حتى عىل اعرتاف 

 :دولية ما ييلوأبلغت أرسته منظمة العفو ال. باحتجازه

، سأل ستة رجال بمالبس )2011كانون الثاني / يناير24( مساء 8يف حوايل الساعة 
، األطفال الذين كانوا خارج املنزل "جهاز األمن الداخيل"مدنية، وربما كانوا أعضاء يف 

عما إذا كان والدهم يف املنزل، وطلبوا منهم استدعاءه، وخرج واصطحبه الرجال 
وبعد حوايل نصف ساعة، أعادوا صفي الدين إىل البيت . ي البيجامامعهم؛ وكان يرتد

لدينا : "وسألهم صفي الدين عما كانوا يبحثون، فقال أحدهم. وقاموا بتفتيش املنزل
ال نستطيع : "وسأل صفي الدين عن من أعطى هذا األمر، وأجاب الرجل". أمر بالتفتيش كافة األغراض الخاصة بك

وسمحوا له بارتداء .  جهازي كمبيوتر وآلة تصوير عادية وآلة تصوير فيديو وهاتف نقالواستولوا عىل". إخبارك
وقال أحد معارفه من . ومنذ ذلك الحني لم تصلنا أي أخبار عنه. ً مساء9.30وكانت الساعة . ًمالبسه واقتادوه بعيدا

رابلس، ولكن لم نتمكن من معرفة الذين لهم اتصاالت مع جهاز األمن الداخيل إن صفي الدين اقتيد مبارشة إىل ط
إنه . ال نفهم ملاذا تم اعتقاله. أي يشء عن مكان احتجازه، أو ما إذا كان يف صحة جيدة، وماذا يريدون منه؛ ال يشء

، "الفيسبوك"كان يحب تصفح اإلنرتنت و. لم يشرتك يف السياسة. مجرد رجل عادي يقيض وقته بني أرسته وعمله
 . نريد فقط أن نعرف سبب اعتقاله، ومكان وجوده. لكن ال يشء أكثر من ذلك

ًوسمع أقارب صفي الدين من معتقلني سابقني أنه قد يكون محتجزا يف سجن أبو سليم يف طرابلس، ولكنهم لم 

 .يتلقوا أي معلومات رسمية
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املعارضة، بما ُو فقد محتجون وآخرون من مؤيدي املعارضة أثناء تراجع قوات القذايف من املدن التي سقطت يف يد 

ووثقت منظمة العفو الدولية حاالت لتسعة ذكور عىل األقل، بمن فيهم أربعة صبيان . يف ذلك بنغازي والكفرة

شباط عندما شوهدوا آخر مرة بالقرب / فرباير20أعمارهم دون سن الثامنة عرشة، اعتربوا يف عداد املفقودين منذ 

وتعتقد أرس . هم يدخلونه، بينما كان املتظاهرون يستولون عليهمن املجمع العسكري للكتيبة يف بنغازي، أو و

 .الرجال واألوالد املفقودين التسعة أن أقاربهم قد اعتقلوا عىل يد الجنود املنسحبني

أيار، / مايو3وباملثل، أبلغ عدة أفراد من الكفرة منظمة العفو الدولية أنه وبعد انسحاب قوات القذايف من املدينة يف 

 ال يقل عن أربعة من الرجال الذين يؤيدون املعارضة دون أثر، ويعتقد أنهم اعتقلوا عىل أيدي القوات اختفى ما

 .املنسحبة، ولم تسمع عنهم أخبار منذ ذلك الحني

 وسط القتال في شرق ليبيا
 أو حولها، بني هؤالء املفقودين أفراد أبلغ عن وقوعهم أرسى يف مناطق القتال الواقعة ما بني أجدابيا وبن جواد

 .ويشملون مقاتلني ومدنيني حاولوا مساعدة الجرحى، وصحفيني ومتفرجني. غرب مدينة بنغازي

/  أبريل6 سنة، اختفى منذ أرسه من قبل قوات القذايف يف 26، البالغ من العمر محمد الشويهدياملصور الليبي، 

من أجدابيا صوب ) أم بي يس(وسط نيسان بينما كان يقود سيارته مع زمالئه من رشكة تلفزيون الرشق األ

وأطلق رساح اثنني من زمالئه، وهما الصحايف الجزائري حسن زيتوني واملصور . الخطوط األمامية يف الربيقة

وعند اإلفراج عنهما، أخرب املحتجزان . حزيران، عىل التوايل/ يونيو12نيسان و/ أبريل9املرصي مجدي هاليل يف 
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ولم يكن قد . ً يوما25ي أنهم شاهدوه آخر مرة بعد إلقاء القبض عليه قبل نحو السابقان أقارب محمد الشويهد

وصل أقاربه  أية أخبار أخرى عن مصريه ومكان وجوده عندما هاتفتهم منظمة العفو الدولية يف أولئل 

 .آب/أغسطس

ًآذار بحثا / مارس8من منطقة بن جواد ملنظمة العفو الدولية كيف اقتحم جنود القذايف منزلهم يف ووصفت عائلة 

. وأنهم شاهدوا مجموعة معظم أفرادها من الشباب ملقون عىل األرض خارج سور منزلهم. عن مقاتيل املعارضة

وكانوا يرتدون شارات . د لقوا حتفهموكان سبعة أو ثمانية منهم عىل قيد الحياة ولكن مصابني، وثالثة عىل األقل ق

املعارضني للعقيد القذايف، ولكن من غري الواضح ما إذا كانوا مسلحني عند القبض عليهم أو أنهم قد قاموا بتوفري 

ثم دفع السجناء إىل املركبات العسكرية للجنود، الذين هددوهم . الدعم الطبي أو اللوجيستي ملقاتيل املعارضة

 ".وسوف تدفعون ثمن ما قمتم به… قبون أيها الكالبسوف تعا: "بالقول

وأخربت أرس أخرى منظمة العفو الدولية أنهم شاهدوا عىل شاشات التلفزيون الرسمي لقطات ألقاربهم املفقودين، 

املعتقلون بالعمل مع " اعرتف"و. الذين يعتقد أنهم  وقعوا أرسى يف مناطق القتال يف رشقي ليبيا أو بالقرب منها

وأعربت . من قبل املعارضة، األمر الذي نفته عائالتهم بشدة" ُخدعوا"، أو بأنهم مدمنو مخدرات، أو أنهم "اعدةالق"

عائالتهم عن مخاوف من أن أقاربهم املحتجزين قد تعرضوا للتعذيب أو اإلكراه لجعلهم يعرتفون بأن لهم صالت 

 .مع القاعدة

 خالل الهجمات التي شنتها قوات القذافي
ُ قوات القذايف مئات األفراد بمن فيهم أطفال، وربما أكثر من ذلك، من ديارهم وأمام أرسهم، من املساجد اختطفت

أو يف الشوارع، وال سيما يف املناطق التي أعلنت والءها للمعارضة، ونتيجة لذلك أصبحت تلك املناطق تحت الحصار 

 .وتحت نريان قوات القذايف

ت حاالت االختفاء القرسي يف مرصاتة، وال سيما عندما شنت قوات القذايف ووثقت منظمة العفو الدولية عرشا

فقامت باالنتقام من . شباط/هجومها يف محاولة الستعادة السيطرة عىل املدينة بعد طردها منها يف أواخر فرباير

 مقاومة سكان مرصاتة، فيما يبدو، وبمعاقبتهم بصورة جماعية عىل دعمهم املعارضة أو إلضعاف تصميمهم عىل

 .التوغل

وكان املقيمون يف األحياء التي تمركزت فيها قوات القذايف لدى عودتها إىل املدينة، ال سيما يف الضواحي، بما يف ذلك 

يف كرزاز وغريان وطمينة وزاوية محجوب، فضال عن مناطق بالقرب من شارع طرابلس يف وسط مرصاتة، من بني 

وأخرب العديد من األرس منظمة العفو الدولية أن قوات القذايف داهمت . ختفاءأولئك الذين عانوا من وطأة حاالت اال

 .منازلهم وأجرت عمليات تفتيش ثم أخذت جميع الرجال دون أي إشارة إىل السبب أو املكان الذي اقتيدوا إليه

ة، يف منتصف وعندما دخلت قوات القذايف إىل املناطق الريفية يف طمينة وكرزاز وغريان، جنوب مدينة مرصات

ًوأخذ بعض املقيمني، خصوصا من الرجال الذين تخلفوا . آذار، الذت الغالبية العظمى من األرس بالفرار/ مارس ُ

ونهب الجنود معظم األشياء الثمينة من املنازل، ودمروا ما . لحماية ممتلكاتهم، من ديارهم عىل يد قوات القذايف

ًأيار، لوحظ أن بعض البيوت قد تم تجريفها تماما بينما /ملنطقة يف مايووعندما زارت منظمة العفو الدولية ا. تبقى

وأوضح السكان املحليون أن املنازل التي لم تمس تعود إىل مؤيدين مفرتضني للعقيد . لم تمس املنازل املجاورة

 .القذايف، بينما سلب ونهب من يفرتض أنهم من مؤيدي املعارضة

 من أقاربها الذكور بعد اختطافهم عىل يد قوات 10ن عائلة قدورة، التي اختفى التقت منظمة العفو الدولية رجل م
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 من 10ًفضال عن اختطاف .  سنة فقط12وكان أصغرهم يبلغ . نيسان/القذايف من مزرعة يف طمينة مطلع أبريل

ا وهم يقودون الرجال والفتيان، وقال شهود عيان إن جنود القذايف املسلحني ببنادق كالشنيكوف وار بي جي غادرو

 .سيارتني للعائلة

 سنة من مزرعة أخرى يف 16 و 15ًويف الوقت نفسه تقريبا، أخذت قوات القذايف ثالثة فتيان ترتاوح أعمارهم بني 

وأخربوا أقارب األوالد املرعوبني أنه إذا .  الثواروكانت قوات القذايف تبحث عن العم، الذي قالوا إنه كان من. طمينة

ّوإلنقاذ األوالد، سلم الرجل نفسه خالل ساعات يف وقت الحق ولكن لم . ملطلوب، سيفرج عن األوالداستسلم الرجل ا

 .تطلق قوات العقيد القذايف رساح الرجل أو  األوالد

وقام النشطاء املحليني بتجميع . وعانت زاوية محجوب، يف الضواحي الغربية ملرصاتة، نصيبها من حاالت االختفاء

 من مثل هذه الحاالت، ولكن يعتقد أنه قد يكون هناك عدد أكرب يف ظل خشية بعض األرس 80ايل املعلومات عن حو

 . اإلبالغ عما حدث

وأخرب حسني التومي، الذي أخذ ابنه مع تسعة غريه من األقارب، منظمة العفو الدولية ما حدث عندما دخل جنود 

 حيث كانت قوات القذايف تتمركز، يف حوايل الساعة القذايف إىل بيت مصطفى هادي التومي قرب الطريق الساحيل،

 :آذار/ مارس18 من عرص 5.30

. وفجأة استدرنا لنجد الجنود املسلحني يف فناء دارنا. ّكنا جالسني يف غرفة املعيشة وقد أنهينا لتونا صالة العرص"
 ً.فون خارجاوعدد أكرب كانوا يق. خمسة منهم، مسلحون ببنادق رشاشة ومسدسات وبنادق كالشنيكوف

حاولت منعهم من . ًأبناء مصطفى السبعة، اثنني من أبناء اخته، وقريبا آخر: داهموا املنزل، وأخذوا جميع الفتيان
سنة من 18ورجوتهم بالقول إن ابني حمزة وعبد الوهاب لم يبلغا حتى . أخذ الصغار، ولكنهم لم يستمعوا إيل

 ."العمر

ّ أنهم شاهدوا أقاربهم املختفني عىل تلفزيون الدولة يدعون أنه قد تم التالعب وأخربت عدة أرس منظمة العفو الدولية

عيل عبد السالم  ومنصورالشقيقان . ، وتسعى إىل تدمري ليبيا"للقاعدة"تابعة " عصابات مسلحة"بهم من قبل 

ً، األبوين لسبعة عرش ولدا، أخذا من مسجد عبد الرحمن يف زاوية املحجوب، سويا معبوسنينة  رجلني آخرين كانا ًُ

وأبلغت زوجة منصور املنكوبة منظمة العفو الدولية أنها رأت . آذار/ مارس25يستعدان ألداء صالة الجمعة يف 

 ":العصابات املسلحة"باإلساءة إىل مصالح ليبيا من خالل االنخراط يف " يعرتف"زوجها عىل تلفزيون الدولة 

ًم يتم قتله حتى تلك اللحظة، ولكن وجهه بدا متورما ومغطى اكتشفت أنه ل. منحتني اللقطات بعض السكينة"

ماذا فعل ليستحق . ًإنه يف الستينيات، وليس شابا. بالكدمات، واآلن ليس لدي فكرة عن حالته أو مكان وجوده
 "هذا؟

ًشباط فصاعدا أحداثا مماثلة، فاختفى عرشات األشخاص عند /وشهدت منطقة جبل نفوسة منذ أواخر فرباير ً

فمع تكثيف . مرتهم بمغادرة معاقل املعارضة، ال سيما بمحاولة عبور نقاط التفتيش التي أقامتها قوات القذايفمغا

الحصار عىل جبل نفوسة، لم يجد سكانها رضورات الحياة، وكانوا يذهبون إىل املناطق الخاضعة لسيطرة قوات 

والتقت منظمة العفو الدولية أقارب . ىل التلفزيونًفاختفى الكثري منهم، وظهر بعضهم الحقا ع. القذايف، مثل تيجي

ًهؤالء الضحايا ممن فروا إىل تونس، خوفا من أن تتمكن قوات القذايف من العودة إىل املدن التي أعلنت عن دعمها 

 .للمجلس الوطنى االنتقايل، والقيام بأعمال انتقامية
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ً عاما من نالوت، اختفى مع قريب 37يبلغ من العمر وقال رجل ملنظمة العفو الدولية أن شقيقه، وهو أب ألطفال 

وصديق له عندما ذهبوا بالسيارة إىل الجنوب من نالوت إىل تيجي للحصول عىل قطع غيار للسيارة التي كان 

ًوعندما لم يعودوا، بدأت أرسته باالتصال به مرارا وتكرارا. آذار/يستقلها يف أوائل مارس وأجاب يف نهاية املطاف، . ً

وسمعت أرسته عرب . ومنذ ذلك الحني تم إيقاف هاتفه". أنا ذاهب إىل طرابلس، اعتنوا باألطفال: " عىل عجلفقال

وعرض  شقيقه وهو يف حالة رشود ملنظمة العفو . قنوات غري رسمية أنه محتجز يف سجن عني زارة يف طرابلس

احتجاجات سلمية يف نالوت، قبل أيام فقط من ّالدولية رشيط فيديو للرجل املفقود يلوح بعلم املعارضة بفخر أثناء 

 .اختفائه

 التعذيب وإساءة المعاملة
ًألن معظم الذين اعتقلتهم قوات القذايف تم احتجازهم  خارج نطاق حماية القانون تماما ويحرمون من االتصال 

ن العالم الخارجي وحقيقة أنه  تم  احتجازهم  بمعزل ع. بأرسهم وبمحامني، فهم كانوا عرضة إلساءة املعاملة

 . ُيعني أن القليل قد عرف عن ظروف احتجازهم خالل النزاع

وعززت  بواعث القلق هذه األنماط املثبتة واملوثقة . ًوقد عاشت األرس شهورا من القلق عىل سالمة وصحة أقاربهم

ًتوثيقا جيدا منذ فرتة طويلة من التعذيب واملعاملة السيئة التي يلقاها املعارضون امل فرتضون أو منتقدو العقيد ً

ًحيث تشمل أساليب التعذيب األكثر شيوعا استخدام الصدمات . القذايف، وال سيما يف سجني أبو سليم وعني زارة
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ًكراه عىل الوقوف مطوال يف إل، والحرمان من النوم، وا)الرضب عىل باطن القدمني(الكهربائية، والرضب، والفلقة 

 .رتات طويلةوضع متشنج، والحبس االنفرادي لف

ويقول بعض الذين اعتقلوا واحتجزوا يف رست 

وطرابلس عىل خلفية االضطرابات األخرية  إنهم 

تعرضوا للتعذيب وسوء املعاملة، وخاصة عند إلقاء 

. القبض عليهم ويف الفرتة األوىل من االحتجاز

والعديدون، بما يف ذلك أشخاص ال يحملون أية أسلحة، 

ء القبض عليهم ورغم أنهم لم قتلوا بالرصاص بعد القا

وحرم البعض من العالج . ًيشكلوا تهديدا لقوات األمن

 .الطبي إلصاباتهم بالطلقات النارية

 سنة، أخرب 23، البالغ من العمر جمال محمد بابا

منظمة العفو الدولية أنه وشقيقه ميخائيل، البالغ من 

 سنة، اقتيدا من قبل جنود القذايف يف الساعة 33العمر 

آذار من مزرعة يف كرزاز، / مارس18 من صباح 9.30

. أحد أحياء مرصاتة، عندما كانا يرعيان ماشية جريانهم

ولم يوضح الجنود السبب ولم يعطوهم فرصة إلبالغ 

ووصف جمال ما حدث بعد ذلك عىل النحو . أرسهم

 :التايل

أهاننا الجنود، . ن ندفع بقسوة يف سيارةُكنا مقيدي اليدين، ومعصوبي العينني، ورضبنا بأعقاب البنادق، قبل أ"
ولم . وعلقوا  بشكل غري مهذب عىل لحيتي املكتملة، ووصفوني بأني عضو يف القاعدة. ونعتونا بالخونة، واإلرهابيني

وأخرجت بعدها من السيارة، وألقي بي عىل الرصيف، . أعد أستطيع االحتمال أكثر، فحاولت الدفاع عن نفيس
ثم أجربني الجنود عىل . الرصاصة خرجت من قدمي، وكنت أنزف بغزارة. قدم اليرسىوأصبت برصاصة يف ال

لم أستطع التحرك وبالكاد كنت أستطيع . الصعود إىل صندوق السيارة، الذي كان مليئا باملعادن، وأغلقوه
 ."التتنفس

ثم . لقدم اليمنى باملثلاقتيد األخوان إىل منطقة توارغة رشقي مدينة مرصاتة، حيث أصيب ميخائيل برصاصة يف ا

وعند وصولهما . أخذ الخاطفون جمال وميخائيل إىل املستشفى املحيل، حيث ضمدت جروحهما لكن دون تنظيف

ًإىل رست، تلقيا عالجا طبيا يف املستشفى، قبل نقلهم إىل فرع  ونقال يف نهاية . للتحقيق معهم" جهاز األمن الداخيل"ً

وأبلغ . ة يف رست، حيث بقيا هناك حتى تم اإلفراج عنهما بعد ذلك بستة أياماملطاف إىل ثكنات الرشطة العسكري

األخوان منظمة العفو الدولية أنهما التقيا العديد من الرجال من مرصاتة يف الحجز، وأن معظمهم اعتقلوا من 

 .منازلهم، وكثريين من حي طمينة

 من مرصاتة، وألقى جنود القذايف القبض عليه يف ًوهو أصال.  يف اليوم نفسه مع األخوين باباخالد بكريأفرج عن 

وروى خالد كيف تقاسم زنزانته يف الثكنات . آذار يف الربيقة، حيث كان يعمل يف رشكة البرتول/ مارس18

وقال إنه لم . العسكرية يف رست مع معتقلني من بنغازي والربيقة ورأس النوف وبن جواد ومرصاتة وأجدابيا

ًورأى أيضا العديد من املحتجزين . ه كان يسمع معتقلني آخرين يرصخون من األلميتعرض للتعذيب، ولكن
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املصابني من مرصاتة، الذين قالوا له إنه تم إطالق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم، عىل الرغم من عدم حملهم 

 .أسلحة أو إبدائهم أية مقاومة

 :ة الرشطة العسكرية يف رست منظمة العفو الدولية ما ييليف ثكن" جهاز األمن الداخيل"وأبلغ رجل آخر أحتجزه 

ُكنت مقيد اليدين ومعصوب العينني طوال الوقت، وإن تمكنت يف بعض األحيان من رؤية يشء ألن عصابة عيني " 
ًوتعرضت للرضب، وللتعذيب يف كل مكان وغالبا ما أغمي عيل وقاموا بإلقاء املياه عيل . تحركت بعض اليشء

رضبوني بأعقاب البنادق وغريها من األشياء؛ وأطلقوا النار يف الهواء، ثم حرقوا جلدي بماسورة البندقية . ..إليقاظي
ًالساخنة؛ ثم قاموا بشبحي بتعليق معصمي املقيدين خلف ظهري عىل الجدار أو عىل باب؛  كان مؤملا جدا  ً ّ." 

ُوبعد إطالق رساحهم، قالوا إنهم أجربوا .  رستوقال املحتجزون إنهم كانوا معصوبي العينني أثناء االستجواب يف

بعدم تكرار ما ييسء إىل سمعة الجماهريية العظمى واالعرتاف بتحمل كامل املسؤولية " تعهد"عىل التوقيع عىل 

بيد أن مثل هذه التعهدات، لم تحل، عىل ما يبدو، دون مضايقات قوات . للعواقب املرتتبة عىل انتهاك هذا التعهد

 وتعلم منظمة العفو الدولية بحالة شخص واحد عىل األقل ألقي القبض عليه يف مرصاتة بعد التوقيع عىل القذايف؛

 .هذا التعهد

. ًوأفاد محتجزون سابقون أيضا بتعرضهم لإلساءة يف طرابلس

ً عاما وآب لطفلني فر إىل تونس، 40 مهندس عمره منذر الدغيس

نظمة العفو الدولية أخرب م. واحتجز ألكثر من شهرين يف طرابلس

آذار يف عملية / مارس4ُأنه اعتقل يف شارع ميزران يف طرابلس يف 

أمنية ملنع الناس يف مسجد ميزران من تنظيم احتجاج مخطط له 

وقال إنه أثناء عملية االعتقال قام أربعة أو . بعد صالة الجمعة

خمسة رجال برضبه يف جميع أنحاء جسده، بما يف ذلك باستخدام 

وطوال فرتة اعتقاله، لم تتم . دق، ما جعل رأسه ينزف بغزارةالبنا

 .معالجة جراح رأسه أو حتى تنظيفها من قبل مهنيني طبيني

 إنه عندما اقتيد أول مرة إىل مجمع سجن  منذر الدغيسوقال 

ُ وعد باإلفراج الرسيع عنه حاملا يتم إكمال 127صالح الدين، 

 وتغري سلوك املحقق عندما .اإلجراءات الالزمة واملعامالت الورقية

وجد رسائل قصرية ورسائل الربيد اإللكرتوني عىل هاتف منذر 

ّولم يعرف األشخاص الذين . شباط/ فرباير17النقال تدعم  ثورة  ُ

احتجزوه بأنفسهم أو بالهيئة الرسمية التي ينتمون إليها، ثم أدرك 

سيس حركة البعث املحظورة يف ليبيا املحظورة، الذي فوالده طاهر عامر الدغيس أحد مؤ: هؤالء إىل أي أرسة ينتمي

؛ وشقيقه عمر الدغيس، الذي احتجزته السلطات األمريكية 1980يعتقد أنه أعدم خارج نطاق القضاء يف عام 

وأدت هذه االكتشافات . يف غوانتانامو ملدة خمس سنوات قبل أن تربأ ساحته وتفرج عنه" إرهابي محتمل"بصفة 

وبعد أن أمىض عدة أيام . طولة حول معرفة منذر وارتباطاته بالقاعدة وبعصابات مسلحة أخرىإىل استجوابات م

يف صالح الدين، كان جزء منها يف الحبس االنفرادي، ويف أوقات أخرى يف زنازين مكتظة يصل عدد املحتجزين فيها 

 .أيار/  مايو10نه يف ً شخصا، نقل منذر إىل سجن عني زارة، حيث بقي هناك حتى تم اإلفراج ع130إىل 

ًوقال أيضا إن العديد من زمالء سجنه . ًوقال منذر إنه كان يسمع ليال رصخات املعتقلني اآلخرين ترتدد عرب السجن

 استمارة تعهد شخيص

 © Amnesty International 
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الذين عانوا من كسور مفتوحة أو جروح ناجمة عن طلقات نارية لم يعالجوا لنحو شهر، حتى نفذ املعتقلون 

وتقاسم منذر زنزانته مع معتقلني من طرابلس . ى الجرحى العالج الطبيًإرضابا عن الطعام للمطالبة بأن يتلق

ولم يعرف معظمهم . والزاوية وزوارة وغريان ومرصاتة، وكذلك مع أشخاص من بنغالديش والسودان وسوريا

واقتيد العديد منهم من منازلهم أو من الشارع ملجرد االشتباه بأنهم يدعمون . السبب يف إلقاء القبض عليهم

 :وقال منذر. ملعارضةا

إنه ' ملاذا أنت هنا؟ هل لديك أسلحة؟ هل تحاول تخريب البلد؟': أثناء عمليات االستجواب، كان املسؤولون يسألون"
وبعض أولئك الذين . أمر ال يصدق أن يستجوبنا أولئك الذين القوا القبض علينا حول أسباب احتجازنا لديهم

ماذا يمكن أن يكونوا قد فعلوا لتهديد النظام؟ وكان . ً عاما80 أعمارهم إىل ًاحتجزوا معي كانوا رجاال مسنني تصل
ويبدو أنهم اعتقلوا ملجرد كونهم . ًهناك عدة أشخاص أيضا من بنغازي كانوا يعيشون يف طرابلس قبل االضطرابات

 شديدة ولم ونقل إلينا شخص واحد من سجن أبو سليم، وكان يعاني من صدمة... من طرابلس، ال ليشء فعلوه
بفندق خمس 'ويف نهاية املطاف، قال إن معاملتنا يف عني زارة كانت أشبه . يتمكن من التواصل معنا لعدة أيام

 ." مقارنة بما كان قد شاهد يف أبو سليم'نجوم

ً شخصا بحضور صحفيني، أجانب وليبيني عىل حد 130أيار ، أفرج عن منذر مع مجموعة من نحو /  مايو10يف 

لإلرضار بمصالح " العصابات املسلحة"أن املعتقلني تم التغرير بهم من قبل " زعماء القبائل"د إعالن سواء، بع

 128."تصحيح ما ارتكبوه من أخطاء"ليبيا، ولكنهم اآلن قد تابوا ووافقوا عىل 

 السجناء السياسيون المحكومون لمدد طويلة
ًأخضع السجناء السياسيون الذين احتجزوا طويال يف سجن أب  سنة بجرائم تتصل 15و سليم، وبعضهم ألكثر من ُ

 من هؤالء السجناء من 100فلم تتمكن عائالت ما يربو عىل . ًباألمن، أيضا لالختفاء القرسي بعد  بدء االحتجاجات

شباط، وساورت  أهاليهم بواعث قلق بالغ عىل سالمتهم، حيث /إقامة أي اتصال معهم من  منتصف فرباير

وزادت  حقيقة أن معظمهم . ا ألعمال انتقامية بسبب معارضتهم لحكم العقيد القذايفيخشون من أن يتعرضو

 . كانوا ينتمون إىل مناطق ليبيا الرشقية، التي ينظر إليها عىل أنها مهد االنتفاضة، من املخاوف عىل سالمتهم

قذايف  رفضت بثبات عىل مر ًإن من الصعب التثبت من عدد السجناء السياسيني عىل وجه الدقة، نظرا ألن سلطات ال

السنني إعطاء منظمة العفو الدولية أية معلومات تفصيلية حول عدد األشخاص املعتقلني، أو ظروف القبض عليهم 

 شخص كانوا ال 200 و100ًوطبقا لتقديرات أوردها سجناء سابقون، فإن ما بني . واعتقالهم، أو وضعهم القانوني

 16 سجناء يف 110، مع األخذ يف الحسبان أنه أفرج عن 2011شباط /ايريزالون رهن االعتقال يف أواخر فرب

 .  آخرين عقب ذلك بأربعة أيام25 وعن 2011شباط / فرباير

وكان العديد ممن احتجزوا  يف سجن أبو سليم هم من ضحايا االعتقال التعسفي، إذ ظلوا رهن االعتقال حتى بعد 

ُواعتقل آخرون عقب محاكمتهم بناء . ُ جميع التهم التي وجهت إليهمانقضاء مدة محكوميتهم، أو رغم تربئتهم من

عىل إجراءات بالغة الجور أمام محاكم استثنائية ال تفي بالحد األدنى من املعايري الدولية للمحاكمة العادلة، بما يف 

ُبينما اعتمدت إفادات انتزعت تحت التعذيب واإلكراه عىل ن. ذلك الحق يف الدفاع عن النفس طاق واسع كأدلة أدينوا ُ

 129. بناء عليها

وقبض عىل . وتعود محنة العديد من هؤالء املعتقلني السياسيني إىل تسعينيات القرن املايض وحتى إىل ثمانينياته

أغلبيتهم دون مذكرات توقيف، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لسنوات وتعرضوا للتعذيب ولغريه من 
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ويف بعض الحاالت، كانت ظروف اعتقالهم وحدها .  سيما يف السنوات األوىل من اعتقالهمرضوب املعاملة السيئة، وال

وطوال سنوات حبسهم الطويلة، لم يسمح لهم بتلقي . ترقى إىل مرتبة التعذيب أو غريه من صنوف سوء املعاملة

وحرموا كذلك من ممارسة أي . الزيارات من عائالتهم إال بصورة متقطعة، بينما حرموا من املعالجة الطبية املناسبة

 . ًأنشطة ترفيهية أو من الوصول إىل الساحات الخارجية لشهور، وأحيانا لسنوات

ويف هذا السياق، أبلغت أم حزينة يف بنغازي تخىش عىل سالمة ابنها القابع وراء قضبان سجن أبو سليم منظمة 

 : أيار ما ييل/العفو الدولية يف مايو

ّ يف ظروف مروعة عىل أيدي رجال بمالبس 2007ُع أن نتحمل أكثر؟ انتزع ابني مني يف كم من املعاناة نستطي"
تعرض للتعذيب، . مدنية، مسلحني حتى أسنانهم، ودون أي توضيح بشأن املكان الذي يقتادونه إليه أو سبب ذلك

لقد مر أكثر . ه من ظلموأدين بناء عىل إجراءات قضائية أقرب إىل املسخرة، وحرم من حقه يف استئناف ما وقع علي
واليوم، ال . من أربع سنوات عىل اعتقاله، وأستطيع عد املرات التي زرته فيها بأبو سليم عىل أصابع اليد الواحدة

سيصب غضبه حيال من يعارضون حكمه عىل ولدي، وعىل من ] العقيد القذايف[وأخىش أنه . أعرف ما هي أحواله
؛ وهم اآلن تحت "إرهابيني"و" ًكالبا ضالة"فلطاملا أسماهم . رشق ليبياهم مسجونون معه، وال سيما من هم من 

 ."ًرحمته تماما، مقطوعني عن العالم الخارجي

 1996ُومن خالل الدموع، تحدثت عن ابنها اآلخر الذي قتل أثناء أعمال القتل التي وقعت يف سجن أبو سليم يف 

 : وقالت130). 1أنظر الفصل (

؛ ولذلك ظللت أحوم حول باب السجن حتى أوائل العقد 1996ا أن ولدي قتل يف إخبارن] السلطات[رفضوا "
، 2008ويف املرة األوىل التي حاولت فيها زيارة ابني اآلخر يف أبو سليم يف . املايض، متوسلة أن أراه  دون جدوى

نتم قد قتلتوه هو اآلخر، إذا ك': رحت أبكي ورصخت فيهم. أعادني الحرس يف بداية األمر قائلني إن الزيارات ممنوعة
وسمح يل يف . ً'لن أغادر هذا السجن حتى أتلقى جوابا. ًفلتكن لديكم الشجاعة لتخربوني بذلك وضعوا حدا آلالمي

ًواآلن ال أستطيع معرفة ما إذا كان حيا أم ميتا، وتظل ذكرى ما حدث ألخيه . نهاية املطاف بأن أراه لبضع دقائق ً

 " ًتلوا ابني اآلخر أيضا؟ماذا لو ق. تطاردني كل يوم

 سيطرت حاملاً طويال ُاحتجزوا والذين السياسني السجناء هؤالء من البعض للعيان ظهر آب،/أغسطس أواخر ويف

 ضمن من ،1995 منذً معتقال كان والذي بشري، عثمان الدين جالل وكان. سليم أبو سجن عىل املعارضة قوات

 يف سنوات 10 ملدة بالسجن عليه وحكم للتعذيب، تعرض قد الدين لجال كان وقد. الهرب استطاعوا الذين هؤالء

   131.طرابلس يف القذايف نظام سقوط حتىً معتقال بقي ولكن ،2005 يفً اجماال عادلة غري محاكمة ظل
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االنتهاكات على يد قوات . 5
 المعارضة

أقدم مقاتلو املعارضة وأنصارها عىل اختطاف أفراد 

ًأشخاصا اشتبه بأنهم موالون سابقني يف قوات األمن و

ًللقذايف، واعتقالهم تعسفا وتعذيبهم وقتلهم، وكذلك 

ًأرسوا جنودا ومواطنني أجانب اشتبه بهم خطأ بأنهم  ً

ولم يعرف . مرتزقة يقاتلون يف صفوف قوات القذايف

تحقيقات مستقلة " املجلس الوطني االنتقايل"عن فتح 

اذه تدابري أو ذات مصداقية يف هذه الحوادث، أو اتخ

فعالة إلخضاع املسؤولني عن هذه االنتهاكات 

 . للمحاسبة

َّفقد خلف فرار قوات القذايف الرسيع وانهيار مؤسسات 

ًالدولة يف األيام األوىل من االحتجاجات فراغا أمنيا  ً

ًومؤسسيا مأله يف معظم األحيان سكان محليون 

وتركت مهمة 132. امتشقوا السالح ضد قوات القذايف

رة الرشطية للمناطق التي استولت عليها املعارضة اإلدا

ملقاتليها املسلحني، الذين تولوا بأنفسهم تطبيق 

القانون، رغم افتقارهم للتدريب والخربة الكافيني، 

ورغم ترصفهم باألمور دونما إطار لإلرشاف أو 

 . للمساءلة

لوطني االنتقايل، والتقت مسؤولني فيه، بمن ، قدمت منظمة العفو الدولية مذكرة إىل املجلس ا2011أيار /ويف مايو

فيهم رئيس املجلس مصطفى عبد الجليل، وأثارت معهم بواعث قلقها بشأن عمليات االختطاف والقتل غري 

ويواجه املجلس ".  فرباير17ثورة "القانوني والتعذيب واالعتقال التعسفي التي قام بها مقاتلو املعارضة ومؤيدو 

 التي أخذت القانون بيدها وجماعات األمن الوطنيةتتمثل يف السيطرة عىل مقاتيل املعارضة االنتقايل مهمة صعبة 

واملسؤولة عن انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك جرائم حرب محتملة؛ ولكنه لم يبد أي رغبة أو 

مة العفو الدولية بواعث وبينما أدان مسؤولو املعارضة الذين أثارت منظ133. استعداد ألن يخضع هؤالء للمساءلة

ًقلقها معهم هذه االنتهاكات، كثريا ما قللوا من مدى اتساع نطاقها ومن جسامتها، وإىل حد أن بعضهم اعتربها 

وطمأن هؤالء املسؤولون منظمة العفو الدولية أن . عىل جرائم شنعاء لقوات القذايف" مفهومة"مجرد ردود فعل 

مارسات ومنعها، ولكن قالوا إن األمر صعب، متذرعني باستمرار النزاع ًجهودا تبذل من أجل وقف مثل هذه امل

وحتى اآلن، لم يقدم مسؤولو املجلس الوطني االنتقايل . والهجمات من جانب قوات القذايف وشح املوارد والقدرات

كات التي تفاصيل بشأن أي تدابري اتخذوها للتصدي ملثل بواعث القلق هذه وتجنبوا مناقشة الجرائم واالنتها

ومن ناحية ثانية، نرش . ارتكبها مقاتلو املعارضة وأنصارها أو إدانتها يف وسائل اإلعالم أو من أية منابر أخرى

املعارضة يف الطابق الثاني لبيت تم تدمريه عىل أيدي قوات 
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الذي كان متعذر عىل غالبية الليبيني يف حينه الدخول (املجلس االنتقايل ترصيحات عىل موقعه اإللكرتوني الرسمي 

 134. ا التزامه بحقوق اإلنسان وباحرتام حكم القانونأكد فيه) إليه بسبب انقطاع خطوط اإلنرتنت

ومع ما يعانيه النظام القضائي من شلل شبه كامل، حيث ال تنسيق بني النيابة العامة وبني األفراد الذين يبارشون 

اختطاف املشتبه بهم واعتقالهم واستجوابهم، وال وجود ملنظمات املجتمع املدني أو وسائل إعالم محلية مستقلة 

صدى لبواعث القلق هذه، ليس ثمة سبيل لضحايا االنتهاكات التي ارتكبتها قوات املعارضة لكي يلتمسوا تت

 135. اإلنصاف أو يلجأوا إىل من يستمع اىل مظاملهم

 عمليات اإلعدام الغوغائي
 من 50ام تمكن املحتجون يف البيضاء من إحكام السيطرة عىل القاعدة الجوية العسكرية يف املدينة وقاموا بإعد"

وستكون هذه ... وحتى يف درنة اليوم، تم إعدام عدد من املتآمرين.  الليبني املرتزقة األفارقة واثنني من املتآمرين
 ."نهاية كل ظالم يقف مع القذايف

 136. 2011شباط / فرباير18عامر سعد، ناشط سيايس يف درنة، 

ُ عددا من الجنود األرسى وممن اشتبه بأنهم مرتزقة يف يف األيام األوىل من االنتفاضة، قتلت مجموعات من املحتجني ً

حيث تعرض هؤالء للرضب حتى املوت، بينما شنق ثالثة من هؤالء عىل األقل، وأطلق . البيضاء ودرنة وبنغازي

، ولكن لم "مرتزقة أفارقة"وجرى الحديث عمن قتلوا بأنهم . الرصاص عىل آخرين عقب أرسهم أو استسالمهم

 ويعتقد أن معظمهم كان من الجنود الليبيني ذوي البرشة الداكنة، بينما يمكن أن يكون البعض .تعرف هوياتهم

 ). 6أنظر الفصل " (مرتزقة"ًاآلخر من املهاجرين األفارقة من دول جنوب الصحراء ممن افرتض خطأ أنهم 

ملحتجون القبض عىل عدد وتواردت تقارير عن وقوع معظم أعمال القتل هذه ما بني البيضاء ودرنة، حيث القى ا

أما يف بنغازي، فكان . كبري من الجنود أو استسلموا لهم عندما استوىل هؤالء عىل القواعد العسكرية واملطارات

 . الجنود قد غادروا القاعدة العسكرية قبل أن يستويل عليها املحتجون

شباط، وفق ما قاله / فرباير22 فقتل مقاتلو املعارضة عدة جنود يف حادثتني منفصلتني عىل أطراف درنة يف

إذ أمسك محتجون غاضبون بأحد الجنود وقاموا بشنقه من جرس . مقيمون يف درنة قابلتهم منظمة العفو الدولية

ً جنديا أثناء الليل أو يف ساعات الصباح األوىل من اليوم التايل بالقرب 15وقتل عدد آخر يصل إىل . للمشاة يف درنة

وعرضت مواقع إلكرتونية تابعة للمعارضة الليبية رشيط فيديو . لجنوب الرشقي من درنةمن قرية مرتوبة، إىل ا

صوره أحد الهواة ويظهر مجموعة من الرجال القتىل، وبعضهم بالزي العسكري، وجميعهم حفاة القدمني وأيديهم 

هم يف السالح ووصف التعليق عىل الرشيط الضحايا بأنهم جنود ليبيون أعدمهم رفاق. موثوقة خلف ظهورهم

بيد أن الضحايا، عىل ما يبدو، هم املجموعة نفسها من الجنود األرسى الذين 137. لرفضهم إطالق النار عىل املحتجني

ُظهروا يف رشيط فيديو لهاو آخر وهم يستجوبون من قبل محتجني ومقاتلني تابعني للمعارضة ًوفضال عن 138. ٍ

شباط أو الساعات املبكرة من اليوم التايل، / فرباير22فيه القتل، يف ذلك، كانت القوات الليبية، يف الوقت الذي حدث 

 . قد فرت من املنطقة

ويف البيضاء، أبلغ أحد األهايل منظمة العفو الدولية أنه مع بدء فقدان الجنود السيطرة عىل ثكنة حسني الجويفي 

ني، حاول التوسط لتاليف إهدار املزيد العسكرية يف شحات، إىل الرشق من البيضاء، عقب معارك متطاولة مع املحتج

 : من الدماء
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 Amnesty International © عبارة ملطخة بالدماء وجدت بجانب جثة أحد عنارص األمن الداخيل السابق

إذا استسلم جنودكم، : أعطيته كلمتي وقلت له... طلبت التحدث إىل ضابط كبري يف املجمع كنت أعرفه من قبل"
وعندما بدأت مجموعة من الجنود باالستسالم، هاج املحتجون وماجوا وقاموا بقتل اثنني من . فسيكونون آمنني

 ".أشعر بالذنب، ألنه لوال ما قمت به، ملا خرج هؤالء الجنود... نا ليبيني، ولم يكونا مرتزقة أجانبكا... الجنود

ًويف البيضاء أيضا، كان أول من أعدم بصورة غوغائية شنقا رجل رشطة ليبي داكن البرشة يرتدي زي رشطة   ًُ

ُ ذلك أخرج من املستشفى وشنق، وعقب"مرتزق أفريقي"مكافحة الشغب، بينما كان املحتجون يصفونه بأنه  ُ .

وأبلغ عدة مقيمني يف البيضاء، بمن فيهم . ًومن غري الواضح ما إذا كان قتله قد تم شنقا أو كان قد تويف قبيل شنقه

 . موظفون يف املستشفى، منظمة العفو الدولية بأنهم قد شاهدوا الفصول املختلفة ملحنة الضحية

 متواترة من عدة مقيمني يف البيضاء حول عمليات إعدام غوغائية، بما يف ذلك وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير

 وهو املبنى الذي بدأت –يف حادثتني منفصلتني وخارج محكمة شمال بنغازي " مرتزقة"شنق رجال وصفوا بأنهم 

هتف وتقوم وتظهر لقطات فيديو جماهري ت".  فرباير17لحركة "ًعنده االحتجاجات يف بنغازي والذي أصبح رمزا 

 .  بتصوير هذه املشاهد الرهيبة عىل هواتفها النقالة

 أعمال القتل والهجمات االنتقامية
وأعضاء " جهاز األمن الداخيل"تعرض لالستهداف موظفون نشطون يف نظام العقيد القذايف، وال سيما ضباط 

ت ولالعتقال، أو هوجمت بينما تعرض آخرون لالعتداءا. فقتل بعضهم139. اللجان الثورية والحرس الثوري

وغادر العديد من هؤالء املناطق التي تسيطر عليها املعارضة، بعضهم فور استيالء . ممتلكاتهم وسلبت وأحرقت

 .  تهديدات بأنهم سوف يستهدفونهماملعارضة عىل هذه املناطق وآخرون عقب تلقي
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 10ً، األب لستة أوالد، مقتوال يف رصماني إبراهيم خليفة ال، وهو"جهاز األمن الداخيل"فعثر عىل عضو سابق يف 

بينما كانت يداه وقدماه موثقتني ولف . وكانت إصابته يف الرأس. أيار عىل املشارف الجنوبية الغربية لبنغازي/مايو

وبينما انتزعت قطعة من اللحم من بطة ساقه اليمنى، بدت عىل رسواله عالمات تشري إىل . حول عنقه وشاح بشدة

تمت تصفية كلب من : "...ًا ووجدت بجانب جثته مالحظة ملطخة بالدم تحمل اسمه ؛ وكتب يف الورقةأنه كان راكع

 ". كالب القذايف

أيار يف بنغازي /آذار ومايو/بطرق مماثلة ما بني مارس" جهاز األمن الداخيل"وقتل ثمانية أعضاء آخرين يف 
 48، البالغ من العمر  نارص الرصمانيًقا فيها حالةوبني الحاالت التي أجرت منظمة العفو الدولية تحقي. ودرنة

. ًنيسان، وأيضا يف الضواحي الجنوبية الغربية لبنغازي/ أبريل22إذ عثر عىل جثته مساء . سنة واألب لثالثة أبناء

حيث أطلقت عىل رأسه رصاصتان، وكانت يداه موثوقتان خلف ظهره بأصفاد بالستيكية، بينما شد حول عنقه 

 . ًوتشري عالمات عىل رسواله بأنه كان جاثما عىل ركبتيه. خانقبقوة وشاح 

ّويف قضية أخرى تقصتها منظمة العفو الدولية، اختطفت مجموعة من 

، العضو حسني غيث أبو شيحة – بعضهم كان يرتدي األقنعة –املسلحني 

 55واألب لثمانية أبناء والبالغ من العمر " جهاز األمن الداخيل"ًالسابق أيضا يف 

ًوعثر عىل جثته صباح اليوم التايل، وأيضا يف . أيار/ مايو8سنة، من بيته مساء 

وباملثل، كان موثوق اليدين بينما استقرت . الضواحي الجنوبية الغربية لبنغازي

ِّولم يعرف . رصاصة يف رأسه بعد أن أصيب بجرحني بأداة حادة يف رأسه ويديه
وا عائلته بسبب قتله أو باملكان الذي من اختطفوه بأنفسهم، كما إنهم لم يخرب

 أب صغرية عىل ظهرها مدفع -بيد أنهم كانوا يقودون شاحنة بك. اقتادوه إليه

 . مضاد للطائرات، وهو نوع ال يستخدمه يف رشق ليبيا سوى مقاتلو املعارضة

تموز، كانت منظمة العفو الدولية قد تلقت عدة /وبحلول منتصف يوليو

ى مماثلة، اثنتان منها يف درنة، وعدة حاالت غريهما يف تقارير عن حاالت أخر

 . بنغازي

ًوخالفا لعمليات القتل والقتل الغوغائي التي شهدتها األيام األوىل من االنتفاضة، تشكل حاالت القتل غري القانوني 

ًهذه األخرية نمطا مثريا للقلق، وقد اقرتفتها مجموعات منظمة كانت تعمل مطلقة اليدين ويف ا لعلن وتتمتع ً

 . بحصانة

ًوتميل عائالت الضحايا عموما إىل عدم نرش حاالتهم عىل املأل خوفا من األعمال االنتقامية ولتجنب العزل االجتماعي  ً

ويذهب البعض إىل حد إخفاء ". معاداة الثورة"الذي يرتتب عىل دمغهما بأنهم من املوالني للقذايف أو من أنصار 

ال بد وأن يكون من املوالني للقذايف ومن الثوار سائدة هناك هي أن كل شخص يستهدفه فالفرضية ال. هوية الجناة

وأبلغ أقرباء منتسب سابق لقوات األمن اختطف من بيته عىل أيدي مقاتلني مسلحني من ". الثورة معاداة"عنارص 

 منظمة –ق عيار ناري رأسه قتان بينما اخرتو حيث كانت يداه موث–ًاملعارضة وعثر عليه مقتوال يف اليوم التايل 

 .وضحية من ضحايا قوات القذايف" كشهيد من شهداء الثورة"العفو الدولية أنهم قد سجلوا املتويف 

. ويف غياب املنظومة الرشطية والنظام القضائي، ال يجد من يشعرون بأنهم مهددون أمامهم من خيار سوى الفرار

 : الدولية ما ييلفأبلغت امرأة كانت تغادر ليبيا منظمة العفو 
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ًتلقى زوجي تهديدا ألنه كان عضوا يف " لم يخربني يف بداية األمر، وإنما قال إن علينا الذهاب ]. اللجان الثورية[ً
لدينا أطفال . لم يذكر السبب ولم أفهم وكنت غري راغبة يف الذهاب. لإلقامة عند أقاربنا يف بنغازي لبضعة أيام

ّويف اليوم التايل، جاء صديق لزوجي وقال إن دكاننا قد أحرق؛ صور . ًكان مكتظاوشقة أقاربنا صغرية، وسيكون امل
غادرنا دون أن . ًوقال إن علينا أن نغادر فورا ألنهم يرغبون يف قتل زوجي. ذلك عىل هاتفه النقال وأرانا ما حدث

وبعد فرتة وجيزة، تعرض بيتنا . يجئنا إىل أقاربنا يف بنغاز. ًنأخذ معنا شيئا، فقط أوراقنا وغياراتنا من املالبس

 140 ."ُفقدنا كل يشء، وما زال زوجي عرضة للقتل. للهجوم؛ وذهب زوجي ووجد أنه قد تم سلب وتحطيم كل يشء

 االعتقال
. شباط/اعتقلت قوات املعارضة مئات األفراد، بمن فيهم مدنيون، يف املناطق الخاضعة لسيطرتها منذ نهاية فرباير

، وهو "بتخريب الثورة"السابقني، وأشخاص متهمون " جهاز األمن الداخيل"ا هم من أعضاء والعديد ممن احتجزو

كما شمل االحتجاز مواطنني أجانب أغلبيتهم الساحقة من البلدان ". الطابور الخامس"تعبري يشار به عادة إىل 

ً، ولكن أفرج عنهم الحقا "مرتزقة"ُاألفريقية جنوب الصحراء واشتبه بأنهم  ًوفضال عن ذلك، ال ). 5الفصل أنظر (ُ

وترحب 141. ُيزال عرشات الجنود التابعني لقوات القذايف ممن أرسوا عىل الجبهة معتقلني يف بنغازي ومرصاتة

 . منظمة العفو الدولية بالسماح للجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة املرافق التي يحتجز فيها هؤالء األفراد

 يف عدة مناسبات بزيارة معتقلني محتجزين يف مركزين لالعتقال يف بنغازي، حيث وقد سمح ملنظمة العفو الدولية

، الخاضع لكتيبة 142 فرباير 17وأحد هذه املرافق هو معسكر . تمكنت من مقابلة بعض هؤالء املعتقلني عىل انفراد

باط، ويمتلك بعض ش/ فرباير، وهي ميليشيا من املتطوعني أنشأها مقاتلو املعارضة يف نهاية فرباير17شهداء 

جهاز األمن "وتتوىل هذه بصورة رئيسية احتجاز األعضاء السابقني يف . أعضائها خلفية عسكرية أو رشطية

أما مركز االعتقال ". بتخريب الثورة"ومن يتهمون " اللجان الثورية"ومن يشتبه بأنهم من أعضاء " الداخيل

ويحتجز يف مركز . العتقال األحداث" رحابا"ركز فيخضع لسيطرة الرشطة العسكرية ويشغل املقر السابق مل

االعتقال هذا بصورة رئيسية الجنود الذين تم أرسهم واملواطنون الليبيون واألجانب الذين يشتبه يف أنهم قد ساعدوا 

 143. قوات القذايف

ن مقابلة ويف مرصاتة، زارت منظمة العفو الدولية موقعني يحتجز فيهما املعتقلون، وتمكن مندوبوها هناك م

ُ، حيث كان يعتقل من تم أرسهم من جنود القذايف وخمسة 144وهما مدرسة سعدون الثانوية : معتقلني عىل انفراد

أيار؛ ومركز زاروق الثقايف، الذي يحتجز فيه بصورة رئيسية /أشخاص اشتبه  بأنهم مرتزقة أجانب يف نهاية مايو

 ). ابقون يف جهاز األمن الداخيل وموالون آخرون للقذايفبمن فيهم أعضاء س" (يخربون الثورة"من يشتبه بأنهم 

ُآب، زارت منظمة العفو الدولية موقعني يف الزاوية، وبناء عىل افادة مسؤولني، كان قد احتجز يف /ويف أغسطس ً

 . شخص، بمن فيهم مواطنيني ومقاتلني سابقني مواليني للعقيد القذايف300هذين املوقعني حوايل 

قلني الحاليني واملعتقلني السابقني الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية يف بنغازي ومرصاتة أنهم لم وذكر جميع املعت

ويف معظم الحاالت، ينطبق عىل طريقة . ًيروا أبدا أي مذكرة توقيف أو أية وثيقة أخرى عندما تم القبض عليهم

 مجموعات من الرجال املسلحني حتى حيث كانت تداهمهم. االعتقال صفة االختطاف أكثر منها صفة االعتقال

ِّاألسنان، بعضهم مقنعون، ولم يعرف هؤالء بأنفسهم ثم كانوا يقتادون يف مركبات ال تحمل إية شارات، وعادة يف . ُ

 .   اب صغرية تحمل عىل ظهرها مدافع رشاشة مضادة للطارات-شاحنات بك

خذوا مهمة تطبيق القانون عىل عاتقهم ومقاتلون ودأبت مجموعات من أفراد املجموعات األمنية األهلية، ممن أ
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تابعون للمعارضة، عىل القيام بغارات ليلية منتظمة للبحث عن أشخاص يشتبه يف أنهم يتعاونون مع قوات القذايف 

وجرى يف العادة تسليم من عثر عليهم ولم يقتلوا إىل السلطات يف دار القضاء يف بنغازي أو يف . أو يساعدونها

وانتهى األمر  باملواطنني  األجانب الذين اشتبه بأنهم مرتزقة يف العادة .  فرباير17لجيش مثل معسكر معسكرات ل

ِّوسلموا إىل سلطات املجلس الوطني االنتقايل يف مركز االعتقال التابع للرشطة العسكرية، وواجه الجنود الذين أرسوا 

 . عىل الجبهة املصري نفسه

 يف بنغازي منظمة العفو الدولية أن العديد من هذه املجموعات تترصف بصورة 145وأبلغ مسؤولون يف املعارضة 

 وأنها يف العادة – وليس بناء عىل أوامر من العسكريني واملسؤولني اآلخرين –مستقلة وبناء عىل مبادراتها الذاتية 

لم "وقال مسؤول من هؤالء إنه . ًتسلم املشتبه بهم إىل السلطة املعنية يف املجلس االنتقايل، ولكن ذلك ال يحدث دائما

وقال املسؤولون إنهم ال ". ًيكن من األمور الغري املعتادة معرفة أن أشخاصا قد احتجزوا يف بيوت أو شقق خاصة

يعرفون عدد مجموعات األمن األهلية التي تعمل بصورة مستقلة يف بنغازي أو يف املناطق األخرى الخاضعة 

 .لعرشات وربما أكثر، بحسب التقاريرلسيطرة املعارضة، ولكن هناك ا

ًولم يحدث أن سمح ألي من املعتقلني، سواء أكانوا مواطنني ليبيني أم أجانب، أو جنودا ليبيني، باالتصال بمحام، أو  ُ

 .  أمام سلطة قضائيةم فرصة للطعن يف اعتقالهعطواأ  تهمة رسمية، أوموجهت إليه

 وجميعهم من املتطوعني وبعضهم ذوو خلفية –" لجنة التحقيق" فرباير، أبلغ أعضاء 17ففي مركز اعتقال 

ً منظمة العفو الدولية أنه عندما يكشف التحقيق أن املعتقل ليس متورطا يف أنشطة تشكل –رشطية أو قانونية 

 ، وبرشط أن يكفل أقارب"تخريب للثورة"ًخطرا، يتم اإلفراج عنه، وعادة عقب توقيع تعهد بعدم املشاركة يف أعمال 

 26ًوطبقا للجنة التحقيق هذه، بلغ عدد املعتقلني الذين أفرج عنهم حتى . املعتقل إيفاء املعتقل بتعهده

 فرباير 17وأبلغ معتقلون يف مركز اعتقال . ، ومعظمهم خالل أيام قليلة112ً معتقال من أصل 71نيسان /أبريل

 . ام أو أسابيع قليلةمنظمة العفو كذلك أنه قد أفرج عن العديد من املعتقلني خالل أي

 146ويف مركز اعتقال الرشطة العسكرية، أبلغ رئيس النيابة العسكرية، العقيد يوسف السفري، منظمة العفو الدولية 

ويف نهاية 147. أنه قد جرى استجواب أجانب والتحقيق معهم، وأنه يتم إخالء سبيل من لهم أشخاص يتكفلونهم

نبية ال يزالون محتجزين يف املرفق، وكان واحد منهم يف انتظار أيار، كانت خمسة من مواطني دول أج/مايو

 148. اإلفراج عنه

ويف مرصاتة، لم يبق رهن االحتجاز يف مركز اعتقال مدرسة السعدون الثانونية للعلوم االقتصادية بشبهة كونهم 

هم من الجنود ً معتقال، معظم162أيار، سوى أربعة مواطنني أجانب من أصل /، بحلول نهاية مايو"مرتزقة"

 . األرسى

أيار أنه قد تم اإلفراج عن أعداد /وأبلغ مسؤولون يف مركز زاروق الثقايف يف مرصاتة منظمة العفو الدولية يف مايو

، وذلك عقب تحقيقات أظهرت عدم وجود أدلة عىل "البرشة الداكنة"كبرية من املعتقلني، وال سيما من ذوي 

حاب العمل الذين عمل لديهم املهاجرون األفارقة من دول جنوب الصحراء مشاركتهم يف النزاع، وعقب تأكيد أص

 من املعتقلني يف وقت زيارة منظمة العفو الدولية، وقال املسؤولون يف مركز 111وضم املرفق . هؤالء هوياتهم

ً عضوا مسؤولة عن اعتقال األفراد الذين يعتربون جزءا من 12زاروق الثقايف إن لجنة من  ، "الخامسالطابور "ً

ومن الرضوري أن يوافق ثالثة من أعضاء . وتقوم بالتحقيقات، إىل حني العودة إىل اإلجراءات القضائية املعتادة

 . اللجنة عىل قرارات اإلفراج عن املشتبه بهم
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 ما ًوأبلغ مسؤولو وسلطات املعارضة يف مراكز االعتقال يف بنغازي منظمة العفو الدولية أن احتجاز املدنيني كثريا

وأبلغ بعض املعتقلني منظمة العفو . األهلية األمنية املجموعاتيتم لحمايتهم، وبغية تجنيبهم القتل عىل أيدي 

واشتكى آخرون . ًالدولية أنهم قد سلموا أنفسهم لسطات االعتقال طلبا للحماية بسبب شعورهم بأنهم مهددون

 . بأنه ما كان ينبغي أن يسجنوا من األصل حتى يجنبوا القتل

 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
أبلغ عدة معتقلني، بمن فيهم مدنيون ليبيون ومواطنني أجانب، وكذلك جنود أرسى، منظمة العفو الدولية أنهم قد 

َتعرضوا للتعذيب، ويف معظم الحاالت فور أرسهم من قبل من قبضوا عليهم، ويف بعض الحاالت يف األيام األوىل من 

وتكررت املزاعم بشأن التعرض للرضب ولسوء املعاملة فور األرس، وتكررت عىل نحو ثابت مزاعم . االعتقال

التعرض للتعذيب أثناء االعتقال يف مركز اعتقال زاروق يف مرصاتة، وكذلك يف مبنى مستقل من مرفق االعتقال يف 

 .  فرباير17معسكر 

 من صنوف املعاملة السيئة الرضب املتكرر عىل جميع وشمل أكثر ما جرى الحديث عنه من أساليب التعذيب وغريه

أنحاء الجسم بأدوات مختلفة، بما فيها األحزمة والقضبان املعدنية والعيص وأعقاب البنادق والخراطيم املطاطية 

. ؛ والصدمات الكهربائية؛ والتهديدات، بما يف ذلك باالغتصابً]التي كانت تستخدم عىل الجسم العاري أحيانا[

" جرائمهم" الضحايا للرضب املتكرر وغريه من االنتهاكات عىل ما يبدو النتزاع االعرتافات وملعاقبتهم عىل ويخضع

ويف بعض الحاالت، يجرب املعتقلون عىل توقيع إفادات تحت التعذيب أو اإلكراه، أو عىل وضع بصماتهم . املزعومة

عتقلني منظمة العفو الدولية أنهم استجوبوا معصوبي ويف الحقيقة، أبلغ عدة م. عليها، دون السماح لهم بقراءتها

 . العينني

وحدثت عمليات تأخري لوقت طويل يف تقديم العالج الطبي للمعتقلني الجرحى، بمن فيهم من أصيبوا بجروح جراء 

ماية من ويف بعض الحاالت التي تم فيها نقل املعتقلني إىل املستشفيات للعالج، لم توفر لهم الح. التعذيب أو األرس

فعىل سبيل املثال، هوجم جندي تابع لقوات القذايف عىل أيدي مجموعة من األفراد املجهولني . الهجمات االنتقامية

وقام املعتدون، الذين عربوا من . بمالبس مدنية وعسكرية يف منتصف الليل أثناء تلقيه العالج يف مستشفى الحكمة

ًية عىل جميع أنحاء جسمه وكرسوا فكه وسنا واحدة من أسنانه النافذة، برضبه بخراطيم مطاطية وأسالك معدن

وعقب . ، بالقتل إذا ما لفت نظر أحد"بالخائن الذي جاء لتصفية أهايل مرصاتة"وهددوه، وهم يصفونه . عىل األقل

رضت ُوع.  دقيقة، الحظ األطباء وجود ضجة وتدخلوا؛ غري أن املعتدين تمكنوا من الفرار30تحمل الرضب طيلة 

عىل منظمة العفو الدولية كذلك لقطات تلفزيونية ملجموعة من مؤيدي املعارضة وهم يسخرون من جنود أرسى 

أنا من كالب "ويذلونهم أثناء تلقيهم العالج يف مستشفى الجالء يف بنغازي، بما يف ذلك إجبارهم عىل تكرار عبارة 

 . وعىل مضغ الورق" القذايف

 : سة السعدون الثانوية يف مرصاتة منظمة العفو الدولية ما ييلوأبلغ معتقل يف مركز اعتقال مدر

لقد جاء عدة . ألقى معاملة جيدة هنا، ولكن هناك رجل يأتي بصورة منتظمة من خارج مركز االعتقال ويعذبنا"
وهذا أمر مؤلم . أو بحزام وصعقني بصدمات كهربائية بواسطة هراوة مكهربة/مرات ورضبني بقضيب معدني و

وعندما أخربه . يريدني أن أعرتف بأنني قد قتلت واغتصبت ورسقت؛ عىل األقل بواحدة من هذه الجرائم. للغاية
يأتي إىل . ًوأحيانا يرضبنا دون أن يسألنا أية أسئلة. ًبأنني لم أفعل أيا من هذه األشياء يبدأ يف تعذيبي بقسوة أشد

 سنة ويدعوه من 40نظارات، ويبلغ من العمر حوايل يضع . ًهنا كل بضعة أيام وال يعذب األشخاص أنفسهم دائما
 ." ًوهناك آخرون أيضا كانوا يأتون معه، ولكن ليس يف كل مرة. حوله بعبد اللطيف
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وقال عدة معتقلون آخرون إنهم تعرضوا للتعذيب . وبدت عىل جسمه كدمات وقروح تتماىش مع روايته ملا يحدث

وقال بعضهم إنهم . ًم ندوب وعالمات أيضا تتطابق مع رواياتهمعىل يد الرجل نفسه، وكانت عىل أجسام بعضه

. أخضعوا ملعاملة أسوأ يف األيام األوىل من احتجازهم يف مركز اعتقال يف مرصاتة، يعتقد أنه مركز اعتقال زاروق

 : وقال أحدهم

 باطن قدمي بعصا ًيف األيام الخمسة عرش األوىل يف مركز زاروق رضبوني كل يوم، كانوا يرضبوني كثريا عىل"
ُكنت أشعر بقدمي وكأنهما يحرتقان ولم . وبسوط، وصعقوني بالصدمات الكهربائية عىل أجزاء مختلفة من جسمي

ولم يكن األشخاص الذين عذبونا هم . كانوا يريديون معلومات. أتمكن من امليش أليام، رغم توقف الرضب
 ." ني وشأني معظم الوقتأما اآلن فيرتكون. األشخاص أنفسهم الذين قبضوا علينا

وأبلغ عدة معتقلني منظمة العفو الدولية أن ثالثة من املعتقلني توفوا نتيجة للتعذيب أثناء احتجازهم يف إحدى 
وورد أنهم قطعوا . ، وهو من الجعافرة، تحت التعذيب يف مركز زاروق سالم عيل أحمد الفيتوريفتويف: املدارس

 من طرابلس عقب فرتة وجيزة من إحضاره إىل مركز اعتقال مدرسة ايمحمد نارص مشوتويف . أذنه اليرسى

. السعدون الثانونية من مرفق اعتقال آخر، وذلك نتيجة للرضب املربح والتعذيب الشديد الذي أخضع له هناك

تايل وتويف أكرم بوغيلة، الذي وصفه املعتقلون معه بأنه ليبي داكن البرشة، عقب نقله إىل املستشفى يف اليوم ال

ًبينما قال عدة معتقلني إن رجال رابعا لم يعرفوا اسمه تويف من أثر الرضب املربح. لتعرضه للرضب املربح ً . 

وقال . ويف مركز اعتقال الرشطة العسكرية، قال العديد من الجنود املعتقلني إنهم تعرضوا للرضب لدى أرسهم

 . بعضهم إن الرصاص أطلق عليهم عقب القبض عليهم

 فرباير يف بنغازي، ذكر عدة معتقلني أنهم احتجزوا يف مبان منفصلة، حيث تعرضوا للرضب 17ز اعتقال ويف مرك

وقال بعضهم إنهم . بأعقاب البنادق، ويف إحدى الحاالت صعقوا بالصدمات الكهربائية بواسطة هراوة مكهربة

ظمهم إنهم احتجزوا يف املبنى يف وقال مع. بينما ذكر أحدهم أنه تعرض للرضب وهدد باالغتصاب. هددوا بالقتل

وأبلغ آخر منظمة العفو . ً يوما14وقال أحدهم إنه احتجز يف املبنى طيلة . اليوم األول، واحتجز البعض لبضعة أيام

 : الدولية ما ييل

ًشدوا قطعة قماش حول عيني وأخرى حول فمي وقاموا بربط كل يد من يدي إىل جانب كريس وكبلوا كاحيل معا " ّ ّ ّ ّ
و من ثم أرادوا مني أن أوقع عىل ورقة لم أستطع . اموا برضبي بشدة بهراوة عىل فخذي وعىل يدي وعىل ظهريوق

ّقراءتها، وعندما رفضت، صوبوا مسدسا إىل رأيس وقالوا إنهم سوف يقتلونني، فوقعت ثم وضعوني يف زنزانة . ً
 ." لة هنا جيدةواملعام. إنفرادية لثالثة أيام وأحرضوني بعد ذلك إىل هذا املبنى

وبينما تحسنت معاملة املعتقلني عقب الفرتات األوىل الحتجازهم، وزيارة اللجنة الدولية للصليب األحمر املعتقلني يف 

وذكر عدة معتقلني ملنظمة . مرصاتة وبنغازي؛ إال أن اإلفالت من العقاب عىل مثل هذا السلوك يظل هو القاعدة

ت يف مراكز االعتقال التي يحتجزون فيها اآلن بتعرضهم للتعذيب، ولكن لم يسمع العفو الدولية أنهم أبلغوا السلطا

 . أحد عن إجراء أي تحقيق يف مزاعمهم

أيار، نقلت وسائل اإلعالم عن عضو املجلس الوطني االنتقايل املسؤولة عن الشؤون القانونية، /ويف نهاية مايو

ع مبادئ توجيهية عىل مقاتيل املعارضة بشأن معاملة قولها إن السلطات بصدد توزي سلوى الدغيل الدكتورة

وأثناء اجتماعها مع منظمة العفو الدولية 149. ّاملعتقلني، وحذرت بأنه ستتم معاقبة أي شخص يخالف هذه القواعد

ًأيار، أكدت ملنظمة العفو الدولية أن املبادئ التوجيهية قد وزعت، وأن تحسنا قد طرأ عىل ظروف السجون، /يف مايو
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 . اججت بأن ما وقع من تعذيب وسوء معاملة كان مجرد حاالت معزولةوح

وأبدى مسؤولو املجلس الوطني االنتقايل استعدادهم التخاذ خطوات نحو تحسني أوضاع السجون وتجنب تكرار 

ويف . لةًاالنتهاكات؛ ولكنهم بدوا أكثر ترددا بشأن إجراء تحقيقات وتقديم املسؤولني عن االنتهاكات إىل ساحة العدا

أيار، أشار رئيس املجلس، مصطفى عبد الجليل، إىل أنه سيكون من /اجتماع مع منظمة العفو الدولية يف مايو

ًإحدى الواجبات الرئيسية لرئيس الشؤون الداخلية والحكم املحيل املعني حديثا، أحمد حسني الرضات، إخضاع 

 بأيديهم والقيام بعمليات القبض عىل األشخاص املجموعات املختلفة ممن أعطوا ألنفسهم حق تطبيق القانون

وأشار كذلك إىل أن يف نية . إلرشافه؛ وكذلك عىل تمركز العمل الرشطي يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة

وما زال من غري الواضح . املجلس الوطني االنتقايل ضمان أن تبارش النيابة العامة واملحاكم عملها بصورة معتادة

ان سريافق هذا الكالم اتخاذ أي خطوات عملية للوفاء بهذه التعهدات؛ كما إن إجراء تحقيقات كافية فيما ما إذا ك

 . ُارتكب من انتهاكات عىل أيدي مؤيدي املعارضة ما زال من األمور التي ينتظر رؤيتها تتحقق

 استخدام الصواريخ العشوائية من جانب مقاتلي المعارضة
آذار /من مواقعهم عىل خطوط الجبهة يف رشقي ليبيا منذ مارس" غراد" إطالق صواريخ دأب مقاتلو املعارضة عىل

 وآخرها من مرصاتة عىل خط الجبهة الغربي يف محيط الدفنية، وربما من خط الجبهة الرشقي نحو 150عىل األقل، 

ًرا مميتا عىل ً كيلومرتا، وتشكل خط40ويصل مدى هذه الصواريخ، وهي غري موجهة وعشوائية، إىل 151. توارغة ً

وال يجوز يف أي وقت من األوقات استخدام مثل هذه الصواريخ ضد . املناطق السكنية الواقعة ضمن هذه املسافة

 . املناطق التي يتواجد فيها مدنيون ضمن مدى هذه الصواريخ بأي حال من األحوال
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انتهاكات : المواطنون األجانب. 6
 وخذالن

الثوار يعتقدون املشكلة هي برشتي السوداء؛ ف"
قمع ] القذايف[ومعمر . أنني مع العقيد القذايف

شعبي، ومن يعارضونه بسبب وحشيته يفعلون 
 ." اليشء نفسه اآلن

أحد املعتقلني املحتجزين يف مركز زاروق الثقايف يف 

 2011أيار /مرصاتة، مايو

ما " تستضيف"قبل بدء االنتفاضة، كانت ليبيا 

. واطن أجنبي مليون م2.5 مليون و1.5بني 
ومعظم هؤالء قدموا من الدول األفريقية 152

جنوب الصحراء، بما يف ذلك بوركينا فاسو 

وإثيوبيا وإريرتيا وغانا ومايل والنيجر ونيجرييا 

وجاء العديد منهم من دول . والصومال والسودان

شمال أفريقيا املجاورة، بينما جاء البعض اآلخر 

وبينما جاء . من بلدان بعيدة يف جنوب رشق آسيا

ًبعضهم بحثا عن فرصة لحياة أفضل، إما يف ليبيا 

أو يف أوروبا، التي كانوا يحاولون الوصول إليها 

ّعرب ليبيا، فر غريهم إليها من النزاعات املسلحة 
ويف حقيقة األمر، اعتمدت . واالضطهاد يف بلدانهم

ليبيا إىل حد كبري عىل العمالة املهاجرة، بما يف 

كبرية األهمية كالبناء والتعليم ذلك يف قطاعات 

 . والصحة وغريها من الخدمات

وكان وضع املواطنني األجانب يف ليبيا، وال سيما 

ًمن لم يكن وضعهم غري رشعي بائسا قبل اندالع 

فحكومة العقيد القذايف كانت ترفض . النزاع

االعرتاف بالحق يف طلب اللجوء والتمتع به، ولم 

األشخاص املؤهلني تبذل أي جهد للتفريق بني 

للحصول عىل الحماية الدولية، واملهاجرين 

فعاش الالجئون وطالبو . ألسباب اقتصادية

اللجوء واملهاجريون يف ليبيا تحت التهديد 

املستمر بأن يقبض عليهم ويعتقلوا يف ظروف 

وكان الرضب ". جرائم تتصل بالهجرةل"مزرية 

 15ئهم، ليبيا، عمال مهاجرون يتجمعون عىل الطريق خارج ميناء مرصاتة يف انتظار إخال: فوق

  ;Amnesty International © نيسان/إبريل

 آذار/ مارس2جموع برشية غاضبة بني ليبيا وتونس، يف أمس الحاجة للوصول إىل تونس،: أعاله

 © UNHCR/A.Duclos 
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صيبهم بوفرة يف مراكز االعتقال، وكانت ترتكب دونما أدنى خشية والتعذيب وغريهما من رضوب سوء املعاملة من ن

وكان األفارقة القادمون من دول جنوب الصحراء عرضة، عىل وجه خاص، لالستغالل والهجمات . من العقاب

ًالعنرصية واملدفوعة بكراهية األجانب عىل أيدي الليبيني العاديني، الذين كانوا يدركون تماما أن السلطات لن 

 ما جعلهم –ُفلم يحدث أن أخضع مسؤولون عن مثل هذه الجرائم للمساءلة . اسبهم عىل مثل هذه االنتهاكاتتح

 . ًيستسهلون تكرارها، كما تبني يف النزاع الجاري حاليا

، غدا املواطنون األجانب أشد عرضة 2011شباط /ومع تفاقم االضطرابات لتتحول إىل نزاع مسلح يف أواخر فرباير

 . كما غدوا موضع استهداف من كال طريف النزاع. العشوائية، مثلهم مثل باقي املدنينيللهجمات 

ووضعت األنباء التي جرى تداولها، وثبت أن معظمها ال أساس له من الصحة، بأن قوات القذايف كانت تعتمد عىل 

األفريقية هؤالء تحت التهديد مرتزقة من أبناء الدول األفريقية جنوب الصحراء ليقاتلوا املعارضة، مواطني الدول 

بينما ظل األفارقة من دول جنوب الصحراء . املتزايد يف املناطق التي سقطت يف أيدي قوات املجلس الوطني االنتقايل

فازدادت الهجمات العنرصية واملدفوعة . ًيف املناطق الخاضعة لسيطرة العقيد القذايف أفضل حاال بعض اليشء

 نتيجة النهيار القانون والنظام وتصاعد لهجة الكراهية 153 متكررة قبل االضطرابات، برهاب األجانب، التي كانت

شباط، ألقى سيف / فرباير20ففي خطاب له عىل التلفزيون الرسمي يف . لألجانب من جانب كال طريف النزاع

" إخوة عرب وأفارقة"م اإلسالم القذايف بالالئمة عىل عنارص أجنبية يف اندالع االنتفاضة، واتهم املعارضة باستخدا

 . َّوعرض هذا املواطنني األجانب ملزيد من التهديد بالهجمات154. لخلق حالة من الفوىض الشاملة يف البالد

 االنتهاكات على يد قوات القذافي
قال غالبية املواطنني األجانب الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية عقب اجتيازهم الحدود الليبية إىل تونس ومرص 

ها فرت لعدة أسباب، بينها الفرار من القتال ومن الهجمات واملضايقات املتزايدة التي تعرضوا لها، وألنه لم يعد إن

ًوسمح ملعظم هؤالء بأن يغادروا غربا . ًبإمكانهم االستمرار من الناحية املادية مع توقف كل يشء يف البالد تقريبا

 منهم قالوا إن موظفني ليبيني أخذوا نقودهم وهواتفهم دون عراقيل من جانب السلطات، رغم أن عدة أشخاص

 . النقالة

 وأبلغ منظمة العفو الدولية أنه قرر مغادرة طرابلس بعد 2007 مواطن إريرتي أقام يف ليبيا منذ فرج محمد عمر

 26أن كرس ثمانية رجال بمالبس مدنية، اثنان منهم مسلحان ببندقيتي كالشنيكوف، باب بيته يف منتصف ليلة 

ّحيث قام هؤالء بتفتيش البيت بحثا عن أسلحة دون أن يجدوا شيئا، ثم حثوا فرج وإريرتيني . شباط/ فرباير ً ً

وعقب ذلك بفرتة وجيزة، غادر فرج وأصدقاؤه . يعيشون هناك عىل االنضمام إىل املظاهرات الداعمة للعقيد القذايف

 . عرب رأس جدير التونيس عىل الحدود مع ليبياليبيا، ولم يواجهوا سوى مشكالت قليلة يف طريقهم إىل م

فعىل سبيل املثال، أبلغ ثالثة من . بيد أن مواطنني أجانب آخرين واجهوا صعوبات أكثر وهم يحاولون الفرار

مواطني ساحل العاج منظمة العفو الدولية أنهم أوقفوا عن املغادرة وقبض عليهم يف طرابلس فور رشوعهم يف 

ذ اقتادهم جنود حكوميون إىل مركز احتجاز تويشة، الذي كان يستخدم فيما مىض العتقال إ. رحلتهم إىل تونس

وهناك، تعرضوا للرضب ولإلهانة اللفظية ملدة تراوحت ما ". الرتكابهم جرائم تتصل بالهجرة"املواطنني األجانب 

سري لسبب القبض عليهم وأخيل سبيلهم يف نهاية املطاف ولكن لم يعطهم أحد أي تف. بني ثالثة أيام وأسبوع

 . ًووصلوا تونس أخريا. واعتقالهم، ناهيك عن اإلساءة التي تعرضوا لها

حسني عوض  وعيل محمد سعيد وهم –والتقت منظمة العفو الدولية ثالثة مرصيني يف العرشينيات من العمر 
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  كانوا – عيل عبد العظيم مفتاح وعبد الفتاح

ثنان منهم يف يعملون يف مرصاتة قبل االضطرابات، ا

آذار، قرروا الفرار من /ويف أوائل مارس. أحد املخابز

 40القتال واستقال حافلة متجهة إىل الرشق وفيها نحو 

وعند نقطة تفتيش تفيض إىل توارغة، وهي . ًمرصيا

ُمنطقة تسيطر عليها قوات القذايف، أمروا بالعودة، 

ومع اشتداد . ولكن ليس قبل أن تصادر هواتفهم النقالة

القتال، حورص الرجال الثالثة يف بيتهم بالقرب من 

الطريق الساحيل، حيث كانت قوات القذايف تتمركز أثناء 

آذار، / مارس16ويف . الهجوم املضاد عىل مرصاتة

دخلت مجموعة من جنود القذايف بيتهم ورسقوا 

 2,700( دينار ليبي 3,300ّمدخراتهم التي بلغت 

ظمة العفو الدولية بما وأبلغ أحدهم من). دوالر أمريكي

 :حدث عقب ذلك

عندما أمسكوا بنا، راحوا عىل الفور يرصخون يف "
أنتم املرصيون، القذايف نعمة ': قالوا. وجهنا ويرضبوننا

ثم غطوا أعيننا واقتادونا إىل مكان لم . ً'ملاذا أنتم هنا تخبزون الخبز للعصابات املسلحة؟ سوف نلقنكم درسا. لكم
ويف زنزانتنا، كان هناك . وليومني لم يعطونا أي يشء نأكله أو نرشبه. عرضنا للكم والركل واإلهانةوهناك، ت. نعرفه

ُليس لدي أية فكرة ملاذا قبض عىل أي ]. من بلدان جنوب الصحراء[أجانب آخرون بينهم تونسيون وبعض األفارقة 

 .منا، فقد كنا هنا للعمل فقط، كي نكسب رزقنا

ً أيام يف أماكن مختلفة نظرا ألن 10بقينا نحو . تة أيام؛ ولكننا مع ذلك لم نجد األمانُ وأفرج عنا بعد نحو س

 ."كانت الصواريخ تتطاير من فوق رؤوسنا، دون أن نعلم إىل أين كانت تذهب. الحصار والقصف كان قد بدأ

. ووقع مواطنون أجانب آخرون ضحايا يف يد قوات القذايف أثناء حصار مرصاتة
 سنة، منظمة العفو 26، وهو رجل من النيجر يبلغ من العمر يوسفعيل فأبلغ 

آذار، وبينما كان يف بيته مع ابن /  مارس25الدولية أنه ويف وقت متأخر من عرص 

عمه نارص يدر، يف منطقة الجزيرة إىل الغرب من وسط مرصاتة، سمعا انفجارات 

نطقة وراحت تفتش وعقب ذلك بفرتة وجيزة، دخلت قوات القذايف إىل امل. قريبة

فغادر الرجالن املبنى الذي كانا فيه وأيديهما مرفوعة إلظهار أنهما . البيوت املجاورة

وقال عيل يوسف إن قوات القذايف قامت، مع ذلك، . غري مسلحني وال يعتزمان املقاومة

ثم أطلقت عليهما . بربط أيديهما وأرجلهما وأجربتهما عىل الركوع عىل األرض

فأصيب نارص يف مؤخرة رأسه وتويف عىل . ابق إنذار أو تفسريالرصاص دون س

بيد أنه ترك . بينما حالف عيل يوسف الحظ إذ جرحت الرصاصة وجهه فقط. الفور

وأبلغ منظمة العفو الدولية أنه بقي عىل األرض غري قادر عىل . باعتباره قد تويف

ً يوما نظرا ألن أهايل امل11الحركة أو طلب املساعدة طيلة  . نطقة فروا من وجه القتالً

ًويف نهاية املطاف، شاهده عامل مهاجر مرصي ممن حورصوا يف الجزيرة أيضا، 

 ً:ووصف رجل آخر من النيجر حالة عيل يوسف عقب إنقاذه قائال. فأخذه معه إىل محل إلقامة املواطنني األجانب

ُمرصيون مهاجرون عالقون يظهرون صاروخ غراد عثر عليه 

 Amnesty International © بالقرب من ميناء مرصاتة

 عيل يوسف

 © Amnesty International
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. ًلم يكن قادرا عىل امليش أو الكالم. كل عظميبدا مثل هي. ُعندما رأيت يوسف، دهشت ألنه ما زال عىل قيد الحياة"
 22وفقط يف . ًلم نستطع حتى أن نأخذه إىل املستشفى يف حينه، فقد كان الخروج أمرا يف غاية الخطورة

 ." الحكمة] مستشفى[ وأخذوه إىل  الثوارً يوما، جاء17نيسان، أي عقب /أبريل

 انتهاكات الحقوق اإلنسانية للمواطنني األجانب عىل أيدي ًإن مثل هذه الحوادث اتخذت نسقا طال عليه الزمن من

ًفليبيا ليست دولة طرفا يف . ، وال سيما من ال يقيمون إقامة رشعية العاملة تحت إمرة العقيد القذايفالسلطات الليبية

. 1967 لسنة  أو يف الربوتوكول االختياري امللحق بها1951لسنة " اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني"

وليس لديها نظام معتمد للجوء، ولذا ظلت مسألة تقرير وضع اللجوء وتحديد األفراد املؤهلني للحصول عىل 

يف طرابلس، إىل أن أوقفت " مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"الحماية الدولية من مهمة 

ت، لم تتح لألشخاص الساعني إىل الحصول عىل حق اللجوء ومنذ ذلك الوق. 2010سلطات القذايف أنشطته يف أوائل 

 . فرصة للقيام بذلك؛ وعلق هؤالء يف ليبيا وظلوا عرضة طوال الوقت ملزيد من االنتهاكات

ويعترب القانون الليبي دخول البالد أو اإلقامة فيها أو مغادرتها بصورة غري رشعية كجريمة جنائية، ويسمح 

وبالطرد من ليبيا دونما فرصة للطعن يف ذلك قبل أن يجرى أي تقييم فردي لطلب باالعتقال ألجل غري مسمى 

وقد تعرض املواطنون األجانب لالنتهاكات وأسيئت معاملتهم بصورة منهجية يف مراكز االحتجاز دون . اللجوء

 . معاقبة من قبل قوات األمن التابعة للقذايف

سفر إىل أوروبا من املناطق التي يسيطر عليها القذايف، وربما بسبب ومنذ اندالع النزاع املسلح، تزايدت محاوالت ال

ودفع الشعور باإلحباط، نتيجة عدم التوصل إىل أي حلول ملشكالت . تناقص عدد الدوريات التي تحرس السواحل

ء إىل العودة الالجئني، بما يف ذلك أولئك الذين فروا من ليبيا إىل تونس يف بادئ األمر، بعض الالجئني وطالبي اللجو

وتشري التقارير كذلك . إىل ليبيا يف محاولة يائسة للصعود عىل متن مراكب غري صالحة لالبحار والوصول إىل أوروبا

ُإىل أن حكومة العقيد القذايف قد شجعت املواطنني األجانب عىل الصعود إىل قوارب خطرة لعبور املتوسط كي تظهر 

 155. املهاجرين إىل جنوب أوروبا" تدفق"لحيلولة دون الدور الحيوي الذي تلعبه حكومته يف ا

 االنتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 
عندما سقطت البيضاء وبنغازي ودرنة ومرصاتة واملدن األخرى تحت سيطرة املعارضة يف األسبوع الثالث من 

 وإعدام غوغائي وغري ذلك من الهجمات غارات وارتكبوا عمليات قتل"  فرباير17ثورة "شباط، شن أنصار /فرباير

ًوكان بعض الضحايا جنودا ليبيني ذوي برشة . العنيفة ضد أفراد اعتقدوا أنهم مرتزقة أجانب بسبب لون برشتهم

 .داكنة؛  أما اآلخرون فكانوا عىل األرجح من سكان الدول األفريقية جنوب الصحراء

ستخدم مرتزقة أجانب، ال سيما من  دول جنوب الصحراء، وأججت املزاعم بأن حكومة العقيد القذايف كانت ت

. لسحق االنتفاضة، مشاعر الغضب بني العديد من الليبيني الذين يعيشون يف املناطق التي استولت عليها املعارضة

، واإلشارات املتكررة لزعماء املعارضة 156وزادت من الغضب تهديدات العقيد القذايف العلنية بجلب مقاتلني أجانب 

فعىل سبيل املثال، ادعى رئيس املجلس 157. من جانب الحكومة"  ملرتزقة أفارقة"واملقاتلني إىل االستخدام املزعوم 

" مرتزقة أفارقة"الوطني االنتقايل، مصطفى عبد الجليل، يف مقابلة مع وسائل اإلعالم أن العقيد القذايف يستخدم 

 يف املائة من 40أن " للجنة الشعبية العامة للعدل"ق ًوذكر أيضا أنه شهد، بصفته األمني الساب158. ضد شعبه

ًهم من األفارقة النازحني من جنوب ليبيا مرورا بها وطمعا للعيش يف أوروبا] يف ليبيا[املجرمني   وكانت هذه 159". ً

املزاعم غري مسؤولة عىل وجه خاص، وال سيما يف مناخ انعدام األمن والخوف من هجمات قوات القذايف الذي كان 
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ًسائدا بني السكان يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة، وأدت إىل تغذية العنرصية املتفشية وكراهية األجانب يف 

 . االنتقايلالوطني ليبيا، وأوحت بأنه من املسموح به ارتكاب االنتهاكات ضد الرعايا األجانب من جانب املجلس

فالعديد من مقاتيل القذايف الذين . ول استخدام املرتزقة ال أساس لها من الصحة إىل حد كبريلقد ثبت أن املزاعم ح

أرسوا، بمن فيهم من قابلتهم منظمة العفو الدولية يف بنغازي ومرصاتة، هم يف الواقع من املواطنني الليبيني، بمن 

ًونظرا للبرشة . وارغة، رشق مدينة مرصاتةفيهم أفراد من أماكن مثل سبها يف الجنوب الغربي من ليبيا، ومنطقة ت

ًولربما يعود هذا االفرتاض جزئيا . السوداء وسمات أفارقة جنوب الصحراء، اعتربوا مرتزقة أجانب بطريق الخطأ

بيد أن 160. توجد أقلياتال  وأنه - عرب ومسلمون-ًإىل إرصار العقيد القذايف طويال عىل أن جميع الليبيني متجانسون

ًس الوطنى االنتقايل لم يفعلوا شيئا يذكر لتصحيح هذا االفرتاض الزائف، وبدال من ذلك غذوا نريان مسؤويل املجل ُ ً

 .الكراهية والحقد

من الصعب تحديد عدد ضحايا الهجمات الغوغائية، بما يف ذلك الرضب حتى املوت وإطالق النار والشنق أمام املأل، 

ء الرشعيني واملدعني العامني والعاملني يف املجال الطبي وغريهم عن ًعىل وجه الدقة، نظرا إلحجام الشهود واألطبا

ًولكن استنادا إىل شهادات األطباء والسكان املحليني وأفراد من قوات . تقديم تفاصيل عن الهجمات التي وقعت

ذه ُاألمن ومتظاهرين وبعض الشهود، قتل عرشات عىل األقل من جنود القذايف ومرتزقة مشتبه بهم يف مثل ه

 .الهجمات يف أعقاب انتصارات املعارضة يف رشق ليبيا، بما يف ذلك يف البيضاء ودرنة وبنغازي

فعندما تغلب املحتجون، وبعضهم من املنشقني عن قوات األمن ويف حوزتهم أسلحة نارية، عىل قوات القذايف، لقي 

شباط، أخرب /ويف أواخر فرباير. ً شخصا مرصعهم حال القبض عليهم يف البيضاء وشحات واألبرق20أكثر من 

 جثة لجنود وملن اشتبه يف أنهم 24مسؤول يف مستشفى الثورة يف البيضاء  منظمة العفو الدولية أن ما ال يقل عن 

أما العدد اإلجمايل للقتىل يف هذه املنطقة . شباط/نقلت إىل املستشفى يف األسبوعني األخريين من فرباير" مرتزقة"

 . لعدم نقل جميع الضحايا إىل املستشفىًفقد يكون أعىل نظرا

 جثة لجنود تابعني 16وأخرب محمد مللوم، عضو النيابة العامة يف البيضاء، منظمة العفو الدولية أنه تم تسجيل 

 )يفرتض أنهم مرتزقة تم إطالق رساحهم فيما بعد(صحفيون أجانب يصورون مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء 

© Amnesty International 
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ُوتم تحديد هوية بعض الجنود الذين قتلوا من ذوي البرشة . شباط/  فرباير22للقذايف وملرتزقة مزعومني يف 

ولربما . ن من املناطق الغربية، بما يف ذلك صرباتة ومسالتة، ومن املنطقة الجنوبية من سبهاالداكنة بأنهم ليبيو

ولم . كان آخرون من مهاجري جنوب الصحراء الذين اعتربوا مرتزقة عن طريق الخطأ عىل أساس لون برشتهم

 عمليات ترشيح كاملة ُيكن املسؤولون قادرين عىل تقديم أي معلومات دقيقة عن أسباب وفاتهم؛ ولم تجرى أي

 .وحتى اآلن، لم تجر أية تحقيقات يف الظروف املحيطة بوفاتهم. للجثث أو تعد تقارير عنها

ووصف أحد املحتجني الجرحى من البيضاء ملنظمة العفو الدولية كيف أنه ومتظاهرين آخرين ألقوا القبض عىل 

" املرتزقة"فقال إنهم رضبوا . شباط/ فرباير17اس يف ُزعم أنهما كانا يطلقان النار عىل الن" املرتزقة"اثنني من 

 ً:وتابع قائال. حتى فقدا وعيهما، واقتادوهما إىل املستشفى

من خارج البيضاء ولم يكونوا يعرفون املدينة، ولذلك هربوا عندما أطلقوا النار ] القذايف[ُأحرض جنود ومرتزقة "
وأمسكنا باثنني منهم بهذه . عارفني بأنها مغلقة يف نهايتهاعلينا وركضنا نحوهم ودخلوا يف الزقاق الضيقة غري 

ًالطريقة وقام حشد من الناس برضبهما رضبا مربحا وطعنهما البعض بالسكاكني ًوكان أحدهما تونسيا واآلخر ... ً

رون، وأحرضناهما، أنا واآلخ. تكلمت إىل التونيس، ولكن األفريقي لم يعرف العربية]. من جنوب الصحراء(ًأفريقيا 
من [ًوسمعت الحقا أن أحدهما، األفريقي ... وعندما وصال كانا يف وضع يسء، كانا قد فقدا الوعي... إىل املستشفى

وال أعرف ما حدث له بعد ... ً، اقتيد بعيدا عن املستشفى، عىل ما اعتقد، من قبل أشخاص غاضبني]جنوب الصحراء
 ." ذلك

فقد شاهدت منظمة العفو الدولية رشيطي فيديو للرجل، الذي . ئيُوثمة مخاوف بأن الرجل قد أعدم بشكل غوغا

ويظهر الرشيط األول الرجل وهو يف الفراش يف . بدت مالمحه أقرب إىل مالمح األفارقة من جنوب الصحراء

؛ ويظهر اآلخر )مكافحة الشغب(املستشفى ويرتدي الزي العسكري الذي يرتديه يف العادة أفراد قوات الدعم العام 

ْرجل نفسه معلقا من حبل بينما احتشد الجموع من حوله يحتفلون ويهتفون ال ومن غري الواضح من ". العدالة"ً

ًالفيديو، الذي صور بواسطة هاتف نقال، ما إذا كان الضحية قد شنق فعال، ولكن مصادر أخرى أبلغت منظمة 

 161. قام بقتلهًالعفو الدولية أن حشدا من الغاضبني انتزعه من فراشه من املستشفى و

وأبلغ أفارقة من جنوب الصحراء فروا إىل مرص من املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة يف رشق ليبيا منظمة العفو 

الدولية أنهم كانوا يشعرون بعدم األمان بصورة متزايدة، وبخاصة بعدما شاهدوا أعمال قتل وهجمات عنيفة ضد 

 سنة، منظمة 49، وهو أب لخمسة أطفال يبلغ من العمر عمر أمري فأبلغ املواطن السوداني. أفراد داكني البرشة

، بعد أن تعرض منزله لإلغارة من طرف مؤيدين 1997 أنه غادر ليبيا، التي عاش فيها منذ الدولية العفو

ُوفضال عن ذلك، شاهد عدة رجال سود وهم يقتلون . للمعارضة الذين رسقوا بعض أمتعته ورضبوه أمام عائلته ً

 : وروى تجربته عىل النحو التايل. نهم مرتزقةبشبهة أ

ً صباحا من ابنة عمي يف 2عقب بدء االحتجاجات بأسبوع، تلقيت مكاملة هاتفية من شخص مذعور يف الساعة "

املرج قالت فيها إن بعض الرجال املسلحني قاموا بغزو بيتها، الذي كانت تتقاسمه مع نساء وأطفال آخرين من 
ويف طريق عودتي إىل بنغازي يف اليوم نفسه بعد ... اليوم التايل لحمايتهم، ذهبت إىل املرجوذهبت فجر . السودان

مبارشة [ الحافلة التي كنت فيها عند حاجز بالقرب من العجورية  الثوار، أوقف]3:30حوايل الساعة [صالة العرص 
ً راكبا يف كل 12[ ثالث حافالت صغرية وكنا مسافرين يف قافلة من... كانوا مسلحني] ... بعد نزول الجبل من املرج

وتعرض الثالثة للرضب عىل أيدي . شاهدت ثالثة أشخاص ببرشة سوداء يقتادون من الحافلة التي أمامنا]. منها
فسقط اثنان عىل األرض . ؛ ورضب اثنان من الرجال السود بفؤوس عىل رؤوسهم وعىل مختلف أعضائهم ثوارعدة
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ُوتحركت الحافلة التي كنت فيها ]. بفأس[ورأيت الثالث وهو يرفع يده، فقطعوها . ادون حراك؛ وأعتقد أنهما توفي

 إىل حافلتنا وسألوا عن  الثواروجاء... ًقبل أن أتمكن من رؤية ما حدث له بعد ذلك، ولكنني متأكد من أنه قتل أيضا
. انيون وأبرزنا بطاقات هوياتنا لهم وقلنا إننا كلنا سود'أي تشاديني؟ هل هناك أحد من النيجر؟': قالوا. جنسياتنا

 بأنه يعرف الصبي،  الثواروتمكن السائق الليبي من إقناع. ولكن احد السودانيني لم تكن معه بطاقة هوية، فأنزلوه
وال أعرف ماذا حدث لألشخاص الذين كانوا يف . وبأنه يعيش يف ليبيا منذ مدة طويلة، وأقسم أنه ليس من املرتزقة

 ". ة ألننا انطلقناالحافلة الثالث

 العديد منهم –أو جنود تابعني للقذايف قتىل " مرتزقة"وتعج مواقع إلكرتونية مختلفة بأرشطة فيديو جمعت حول 

ويف بعض الحاالت، . من ذوي البرشة الداكنة، بعضهم بزي عسكري وآخرون بمالبس مدنية أو ملفوفون ببطانيات

ً وكثريا ما 162". دم الشهداء لم يذهب هباء"و" يحيا العدل: "ً هاتفاًكثريا ما يعرب الحشد املنتيش عن ابتهاجه

ُوعىل سبيل املثال، يظهر رشيط فيديو نرش عىل مواقع التواصل االجتماعي . يظهر فيها علم املعارضة وهو يرفرف

ب رجلني قتيلني يحمالن مالمح سكان أفارقة من جنو" قتل مرتزقة أفارقة"شباط تحت عنوان / فرباير20يف 

ِّ أب صغرية وصورا وجرى الطواف بهما وسط صيحات النرص -الصحراء وقد جرى ربطهم إىل مقدمة شاحنة بك

ولم يكن أي من الرجلني يرتدي زي الرشطة أو بزة عسكرية، ما يثري الشكوك .  وإطالق النار احتفاء" الله أكرب"

االشتباكات مع املحتجني؛ وإنما مجرد أشخاص باحتمال أنهما لم يكونا من أفراد قوات القذايف الذين قتلوا يف 

 163". مرتزقة أفارقة"ُداكني البرشة اعتقد خطأ أنهما 

وعثر عىل جثتي رجلني مجهويل الهوية يحمالن مالمح أفارقة من جنوب الصحراء يف األطراف الغربية من بنغازي 

وأطلقت عىل اآلخر . موثقني بحبلُوقد قطعت حنجرة واحد منهما بينما كان كاحاله . نيسان/ أبريل24 و23يف 

ًونظرا ألن قوات القذايف لم تكن . رصاصة يف رأسه بينما بدت عىل جسمه عدة كدمات، بما يشري إىل تعرضه للرضب

"  فرباير17ثورة "موجودة يف حينه، تشتبه منظمة العفو الدولية بأن الرجلني قتال عىل أيدي أفراد من منارصي 

 . بشبهة أنهما مرتزقة

ُ حادثة أخرى، هوجم رجل من تشاد كان يعيش ويعمل يف ورشة للحدادة يف منطقة بنغازي الصناعية وطعن ويف

وقد . عدة مرات عىل أيدي أربعة شبان بمالبس مدنية ومالبس عسكرية عندما سيطرت املعارضة عىل رشق ليبيا

قوق اإلنسان، من أن التشاديني أثارت حكومة تشاد بواعث قلقها، بما يف ذلك مع مكتب املفوضية السامية لح

يتهمون، وال سيما يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة يف رشق ليبيا، بأنهم مرتزقة يقاتلون يف صفوف قوات 

ًوطبقا لحكومة تشاد، تعرض بعض التشاديني لالعتقال التعسفي واالختفاء القرسي واإلعدام خارج نطاق . القذايف

تشادية إن عدة تشاديني قد قتلوا وأيديهم مكبلة بعد إجبارهم عىل الركوع أو عىل وقالت الحكومة ال. القضاء

 164. االستلقاء عىل األرض

فعىل سبيل . وقامت منظمة العفو الدولية كذلك بتوثيق عدة هجمات عىل أفارقة من جنوب الصحراء يف مرصاتة

ًة نسبيا من قبل أفراد كانوا يف شاحنتي املثال، أطلق الرصاص عىل عاملني مهاجرين من النيجر من مسافة قريب

نيسان، عقب انسحاب قوات القذايف؛ / أبريل26حيث أصيب أحدهما يف .  أب صغريتني يف حادثتني منفصلتني-بك

ونجا الرجالن . ً أيام تقريبا يف منطقة تخضع لسيطرة مقاتيل املعارضة10بينما أصيب الثاني قبل ذلك بحوايل 

وبينما كان مندوبو منظمة العفو الدولية . مرصاتة وكانا يتلقيان العالج يف بنغازيلحسن حظهما، وأخليا من 

" مرتزقة"، دخل مراهقون ليبيون الغرفة وهم يطلقون صيحات 2011أيار /يزورانهما يف املستشفى يف مايو

 ". بقتل الليبيني"ويتهمونهما 
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ًن تونس، هاجم مؤيدو املعارضة أيضا مواطنني ًوطبقا لشهادات جمعتها منظمة العفو الدولية من أشخاص فروا م

وزاد هذا من قناعة املواطنني . ًأجانب وأشخاصا ذوي برشة داكنة يف املناطق التي ال تزال تخضع لقوات القذايف

 . األجانب بأنه ليس ثمة مكان آمن لهم يف ليبيا

ً شخصا، بمن 14 املمتدة التي تضم  سنة، أنه وأرسته32، وهو صومايل يبلغ من العمر ليبان شيخ إبراهيمفقال 

ويف طريقهم إىل تونس، حسبما قال، أوقفت املركبة التي . آذار الفرار من ليبيا/ مارس6فيهم طفالن، قرروا يف 

وأمر املسلحون، الذين كانوا يرفعون علم . كانوا فيها من قبل مجموعة من الرجال املسلحني بالقرب من الزاوية

وقال إن أحدهم . الصوماليني بالخروج من املركبة وأجربوهم عىل الركوع عىل األرضاملعارضة، جميع الرجال 

وقال ليبان إنه لم ينقذ حياتهم سوى سائقهم الليبي، الذي أبلغ ". أطلقوا عليهم النار، إنهم مرتزقة"رصخ، 

 . وليسوا مرتزقة" مسلمون صوماليون طيبون"املسلحني أن ركابه 

نيسان أنه شاهد / صومايل آخر فر إىل تونس وأبلغ منظمة العفو الدولية يف أبريلعبد الرحمن عبد الله مرسل

ُرجال نيجرييا يرضب يف الشارع عىل أيدي ليبيني عاديني يف وقت قريب من  ً شباط يف حي جنسور، / فرباير22ً

. شباط/يربطرابلس، وهو املوقع الذي خرجت فيه احتجاجات مناهضة للحكومة وتعرضت للقمع الوحيش يف فربا

وقال عبد . ًوعىل ما يبدو، اشتبه املتظاهرون بأن الرجل النيجريي من مؤيدي العقيد القذايف وهددوا بإحراقه حيا

 . الرحمن إنه فر عقب ذلك من املكان خشية أن يتعرض هو نفسه، األجنبي األسود، لالعتداء

لعنيفة يف املناطق الخاضعة لسيطرة إن هشاشة وضع األفارقة من بلدان جنوب الصحراء وتعرضهم للهجمات ا

 التي ما زالت –املعارضة قد تفاقمت بسبب االنتشار الواسع لألسلحة والفراغ األمني الذي سببه انسحاب الرشطة 

 –ويزيد عدم تصدي سلطات األمر الواقع لهذه املسألة . غائبة بعد مرور أشهر عىل تشكيل املجلس الوطني االنتقايل

 من خطر استمرار مثل هذه –أو بمحاسبة الجناة يف حوادث االعتداء " املرتزقة األفارقة"فة سواء باستنكار خرا

 . الحوادث

ففي املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة، جرى القبض عىل األفارقة من جنوب الصحراء والجنود الليبيني داكني 

ات املهاجرين األفارقة من جنوب ويف رشق ليبيا، اعتقل عرش. البرشة واعتقالهم، وتعرض بعضهم للتعذيب

شباط وجرى عرضهم والطواف بهم أمام وسائل اإلعالم العاملية بصورة متكررة عىل / فرباير17الصحراء بعد 

ًوأفرج عن األغلبية الكاسحة منهم الحقا 165. قات للتثبت من هوياتهميقبل إجراء أي تحق" مرتزقة أجانب"أنهم 

وباملثل، أبلغت إدارة مركز زاروق الثقايف، مكان .  يعثر عىل أية أدلة ضدهموسمح لهم بمغادرة البالد عندما لم

، منظمة العفو الدولية أنه يف األيام التي تلت استيالء املعارضة " فرباير17تخريب ثورة "احتجاز من يعملون عىل 

دي املعارضة بشبهة أنهم عىل املدينة، احتجز عرشات األشخاص من ذوي البرشة الداكنة أول ما سقطت املدينة يف أي

واعرتف إداريو مركز االحتجاز بأنه تم يف نهاية املطاف اإلفراج عن األغلبية العظمى منهم عندما . مرتزقة أجانب

وبرروا ذلك بالقول إنه أفرج عن املحتجزين عندما أكد أرباب عملهم بأنهم كانوا من . تبني أن شكوكهم ال أساس لها

 ". ال يشكلون أي تهديد للثورة"بيا، وأنهم قبل يعيشون ويعملون يف لي

، يف وقت زيارة منظمة العفو الدولية ملراكز االعتقال يف بنغازي ومرصاتة، حيث كان الجنود 2011أيار /ويف مايو

 مواطنني أجانب معتقلني بشبهة أنهم مرتزقة أجانب، بمن فيهم مواطنون من 10ُاألرسى يحتجزون، كان هناك 

ً مرصيا يف مرصاتة عىل ما يبدو بتهمة دخول 20واحتجز . ً معتقال230ن بني ما مجموعه نحو تشاد والجزائر، م

وكانت بقية املحتجزين هناك من الليبيني، بمن فيهم جنود . أو رسقة قوارب صيد/املياه الليبية دون ترصيح و

 . داكنو البرشة من جنوب وغرب ليبيا
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ض املواطنون األجانب للرضب أو إلساءة املعاملة عند القبض عليهم وكما كان الحال مع املحتجزين اآلخرين، تعر

بيد أن أكثر أشكال املعاملة وحشية كانت من نصيب ذوي البرشة الداكنة، سواء . ويف األيام األوىل من احتجازهم

 .الليبيني أم األجانب منهم

أيار أن من قبضوا عليه رضبوه باألحزمة /وفأبلغ أحد الرجال الذين اعتقلوا يف مرصاتة منظمة العفو الدولية يف ماي

وأعرب . ّوبقضبان معدنية وبأسالك مجدولة عىل جميع أنحاء جسمه، بما يف ذلك عىل رأسه، وحرقوا جلده بوالعة

ُعن اعتقاده بأنه أختري ألن برشته سوداء، حيث لم يتوقف من اعتدوا عليه عن الرصاخ عليه بشتى األلقاب، بما يف 

 ".املرتزق"و" الحيوان"و" بدبالع"ذلك وصفه 

ًوقالوا إنهم جميعا . وعربت مجموعة من الجنود األرسى يف مدرسة السعدون الثانونية يف مرصاتة عن املشاعر نفسها

تعرضوا للتعذيب لدى القبض عليهم ويف األيام األوىل من اعتقالهم، بما يف ذلك باستخدام الصدمات الكهربائية 

ًوقالوا أيضا إن ذوي البرشة السوداء .  عىل ظهورهم، بأسالك معدنية وخراطيم مطاطيةوالرضب املتكرر، وال سيما

وبينما تحسنت معاملتهم عقب ذلك، ظل بعضهم يتحدث عن  تعرضه للرتهيب . ًتعرضوا ألشد أنواع املعاملة سوءا

وقال من . االحتجازمن قبل أشخاص مجهولني بمالبس مدنية لم يكونوا من كادر إدارة السجن أو قوة حرس مركز 

قابلتهم منظمة العفو الدولية إن هؤالء األشخاص يدخلون الزنازين، وال سيما يف الليل، ويدعون املعتقلني 

 166. ويهددونهم بأعمال انتقامية وبعقوبات شديدة عىل جرائمهم املزعومة ضد الشعب الليبي" باملرتزقة"

 التقاعس الدولي عن حماية الفارين من النزاع
 من الرعايا األجانب الحدود الغربية والرشقية 644,000شباط، عرب أكثر من /دء االضطرابات يف فربايرمنذ ب

 من مدينة مرصاتة ؛ والتي حورصت ملدة شهرين من 8,500ًوالجنوبية لليبيا بحثا عن السالمة، وتم إجالء حوايل 

  مواطن أجنبي من طرابلس 1,500ثر من وقد كانت املنظمة الدولية للهجرة قد أخلت أك. 167.قبل قوات القذايف

كما كانت املنظمة قد أخلت أكثر . آب عندما تكثف القتال واالعتداء عىل أفارقة شبه الصحراء/القوارب يف أغسطسب

 مواطن أجنبي عن طريق الرب من طرابلس إىل تونس؛ وذلك قبل ان يتسبب القتال الكثيف يف 10,000من 

 . شخص27,000ووصل إىل إيطاليا ومالطا بالقوارب ما يزيد عىل . يآب يف اغالق الطريق الرب/أغسطس

وحتى اآلن، لم تستجب الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي، وعىل الرغم من التشدق عىل مر السنني بالحقوق 

الفارين ٍاإلنسانية لالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين، بشكل كاف للمأساة اإلنسانية التي تنكشف بمساعدة أولئك 

هذا عىل الرغم من دعم االتحاد األوروبي لألمم املتحدة وقرار . من النزاع واالضطهاد يف ليبيا عىل الوصول إىل األمان

 وحملة حلف شمال األطليس عىل ليبيا، التي كان هدفها املعلن هو اتخاذ جميع التدابري املمكنة 1970مجلس األمن 

 يف املائة من 2، لم تكن أوروبا قد استقبلت سوى 2011أيار من عام /فبحلول منتصف مايو. لحماية املدنيني

ُالالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين الهاربني من ليبيا، يف حني سمح ملعظمهم بدخول البلدان املجاورة أو سافروا 

التدفق "قلقها إزاء عىل الرغم من هذا، أعربت البلدان األوروبية عن و168 .ألبعد من ذلك فعادوا إىل بلدانهم األصلية

السيطرة عىل "لالجئني واملهاجرين الناجم عن عدم االستقرار يف شمال أفريقيا، وواصلت انتهاج سياسة " الهائل

 .عىل حساب ضمان الحق يف التماس اللجوء وحقوق اإلنسان للمهاجرين" الحدود

للسيطرة عىل "وروبي والدول األعضاء فيه ويأتي هذا  بعد فرتة من التعاون بني حكومة العقيد القذايف واالتحاد األ

.  حقوق الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجريناخالله من ، حيث ساندت هذه يف الواقع ممارسات انتهكت"الهجرة

وكانت إيطاليا يف طليعة البلدان التي سعت إىل طلب العون من السلطات الليبية الجتثاث تدفق املهاجرين 

، وقعت املفوضية األوروبية، متغاضية عن سجل 2010ترشين األول /ويف أكتوبر. وروبيةووصولهم إىل الشواطئ األ
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 .ومراقبة الحدود" إدارة تدفقات الهجرة"ًحقوق اإلنسان املزري لليبيا، اتفاقا مع ليبيا حول 

بيض ومنذ أن بدأت االضطرابات، رشع كثري من الناس يف رحالت خطرة أو حتى مميتة من ليبيا عرب البحر األ

ًأما الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي، فضال عن منظمة حلف شمال األطليس، . املتوسط نحو الشواطئ األوروبية

فتقاعست عن اتخاذ جميع التدابري الالزمة لتمكني هؤالء املدنيني من الوصول إىل األمان، عىل الرغم من أن الهدف 

ّاملعلن الذي برر تدخل حلف شمال األطليس يف ل ، يعتقد 2011آذار /ومنذ مارس. يبيا عىل أساسه هو حماية املدنينيُ

وعقب وقوع عدة حوادث قاتلة يف عرض البحر، 169.  شخص قد لقوا حتفهم يف البحر1,500أن ما ال يقل عن 

حذرت مفوضية األمم املتحدة العليا لالجئني من أنه ينبغي اعتبار جميع الزوارق املغادرة لليبيا معرضة للخطر 

آذار، ورسعان ما واجه / مارس25عىل سبيل املثال، غادر زورق غري مأمون ليبيا يف 170. حاجة ألعمال اإلنقاذوب

ً راكبا كانوا عىل متنه، عىل الرغم من أن 72فقد جنح ملدة أسبوعني ونجا تسعة من ركاب فقط من أصل . املتاعب

ة عسكرية، وما بدا أنه حاملة طائرات وسفن وقال الناجون إنهم شاهدوا مروحي. القارب بعث بنداءات استغاثة

، أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع واحد من التسعة الباقني عىل قيد 2011حزيران /ويف يونيو171. أخرى

 سنة، كيف 23، اإلثيوبي الجنسية والبالغ من العمر  إلياس محمد قايضوروى. الحياة يف مخيم شوشة يف تونس

ً دوالر أمريكي للصعود عىل متن املركب جنبا إىل جنب مع 800جنح، وبعد قيامه بدفع أن املركب اآليل للغرق 

وأكد أن القارب صادف أثناء الرحلة . ً يوما16مواطنني من نيجرييا وغانا وإثيوبيا وإريرتيا، عن خط سريه طيلة 

وانة فارغة عندما ملحوا وقال إن الركاب حملوا رضيعني واسط. سفينة عسكرية كبرية ومروحيتني وعدة سفن أخرى

وأكد املالزم ماسيمو . وظلوا ينتظرون نجدة لم تأت ابدأ. املروحية العسكرية لإلشارة إىل حاجتهم إىل املساعدة

ًماكتشريوني ملنظمة العفو الدولية أن قوات خفر السواحل اإليطالية تلقت إنذارا  بحالة القارب الجانح ومررت 

وأبلغ األب مويس .  عىل افرتاض أن القارب الجانح دخل املنطقة املالطية للبحث واإلنقاذالتنبيه إىل السلطات املالطية

، وهي منظمة مقرها يف روما وتدافع عن حقوق الالجئني "أجينسيا هابيشيا"زيراي، الذي يدير منظمة 

ًواملهاجرين، منظمة العفو الدولية، أنه نبه مقر حلف شمال األطليس يف نابويل أيضا بعد  تلقيه نداءات استغاثة من َّ

ويف حني نفى حلف شمال األطليس مسؤوليته، يظل من غري الواضح ما إذا كان بدأ بإجراء تحقيق واف . الركاب

 172.وحيادي ومستقل لتحديد ما إذا كان قد تم فعل ما ينبغي لتجنب هذه الخسارة الفادحة يف األرواح

لحقوق اإلنسان، توماس هامربرغ، بطريقة تعامل أوروبا مع حزيران، ندد مفوض مجلس أوروبا /ويف أوائل يونيو

ًمثل هذه املآيس، مشريا إىل مسؤوليتها املضاعفة عن ضمان سالمة الفارين من ليبيا بالنظر ملشاركة حلف شمال 

وحث الحكومات واملؤسسات األوروبية عىل ترسيع جهودها والسعي بشكل تفاعيل . األطليس العسكرية يف نزاع ليبيا

ًودعا أيضا إىل وضع اعتبارات حقوق اإلنسان يف صميم قراراتها . ضمان نجاح عمليات البحث واإلنقاذل

 173.السياسية

 من ملتميس اللجوء يف ليبيا قد سجلوا طلبات للجوء لدى املفوضية قبل بدء 3,000 آالف الجئ و8وكان 

ًالحماية الدولية هو أعىل من ذلك، نظرا ألن ويعتقد أن العدد اإلجمايل الفعيل للذين يحتاجون إىل . االضطرابات

، وحيث أجربتها السلطات الليبية عىل 2010نعت من الوصول إىل أجزاء كبرية من البالد يف مطلع عام ُاملفوضية م

تعليق زياراتها إىل مراكز االحتجاز يف مختلف أرجاء ليبيا وعىل وقف إجراء مقابالت اللجوء، ما عرقل قدرتها 

 174. ُلفعل عىل مقابلة أفراد يحتمل أن يكونوا يف حاجة للحماية الدوليةاملحدودة با

 شخص 3,300وبينما تم ترحيل العديد منهم، ال يزال هناك . لقد فر مئات آالف املدنيني من أتون النزاع  يف ليبيا

مخيم السلوم يف عىل األقل وحوايل ألف من الالجئني وطالبي اللجوء ممن تقطعت بهم السبل يف مخيمات يف تونس و
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ًوال يمكن لهؤالء العودة إىل بلدانهم األصلية خوفا من االضطهاد أو غريه من االنتهاكات؛ ويتزايد . مرص، عىل التوايل

واتسمت استجابة املجتمع الدويل . إحباطهم من جراء بطء عملية التسجيل وتحديد مركز اللجوء وإعادة التوطني

ولوية إلعادة توطني الالجئني الذين فروا من ليبيا، أو لزيادة حصص هؤالء ًبالبطء أيضا حيال دعوات إعطاء األ

ولم تعلن حكومة الواليات املتحدة األمريكية .  من بلدان إعادة التوطني11 حالة املوعود بها من قبل 900لتتجاوز 

 . بعد عن عدد الالجئني التي لديها استعداد لقبولهم

بإغالق الحدود أمام أولئك "جلس الوطني االنتقايل، مصطفى عبد الجليل، ويف تطور مثري للقلق، وعد رئيس امل

 كما يثري هذا مخاوف من أنه، وبرصف النظر عن نتيجة النزاع يف ليبيا، فإن معاناة الالجئني وطالبي 175."األفارقة

 .ف غري مرحب بهماللجوء واملهاجرين من التمييز واإليذاء يف ليبيا سوف تستمر، كما سيستمر النظر إليهم كضيو

 عىل مذكرة 2011حزيران / يونيو17والتطور اآلخر املثري للقلق يف هذا السياق كان توقيع السلطات اإليطالية يف 

؛ وذلك عن طريق تنفيذ اتفاقيات التعاون املوقعة "ظاهرة الهجرة"تفاهم مع املجلس الوطنى االنتقايل إلدارة 

ّويف السنوات األخرية، كانت منظمة العفو الدولية وآخرون قد وثقوا كيف ". املهاجرين غري الرشعيني"ِواملتعلقة بـ 

أن تنفيذ مثل هذه االتفاقيات قد تسبب يف انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك اإلزالة القرصية من خالل  

ُيا، حيث قبض عليهم هناك، والتي نفذت يف البحر، بحق مواطنني األجانب أعيدوا اىل ليب" ادفع إىل الوراء"عمليات 

 176. ُوتعرضوا للتعذيب ولظروف اعتقال مرعبة

وعىل هذه الخلفية، فان منظمة العفو الدولية قلقة من أن إيطاليا واملجس الوطني االنتقايل قد ألزموا أنفسهم 

إعادة املهاجرين ، بما يف ذلك من خالل "القتال ضد الهجرة الغري رشعية"بالتعاون واملساعدة املتبادالن يف سبيل 

 ويثري توقيع هذه املذكرة بينما يستمر غرق ليبيا يف نزاع مسلح، وبالنظر 177.الغري رشعيني إىل بلدانهم األصلية

لعدم وجود ضمانات كافية لكفالة احرتام حقوق اإلنسان وقانون الالجئني، املخاوف من أنه سوف تتم التضحية 

وقد زاد من بواعث القلق ما قاله رئيس . ياسة األوروبية تجاه ليبياًمجددا بحقوق الالجئني واملهاجرين يف الس

املجلس التنفيذي للمجلس الوطني االنتقايل، محمود جربيل، أثناء زيارته إىل نابويل لحضور مراسم التوقيع عىل 

UNHCR/ F.Noy ©آذار/مارس4بالسلوم،املرصيةوالحدودايليببنياملنطقة يف عالقون مهاجرونعمال
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ق أثرها السلبي وقد تم توثي". السيطرة عىل الهجرة غري الرشعية"وثيقة التقيد باالتفاقات الثنائية السابقة بشأن 

عىل حقوق املهاجرين والحق يف طلب اللجوء بصورة جيدة والتنديد بها من قبل منظمة العفو الدولية، وهيئات 

 178. أخرى

ًإن الوقت قد حان لكي تفكر الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي مليا يف اآلثار التي ترتبت عىل سياساتها حيال 

ويجب التوقف عن تجاهل انتهاكات حقوق اإلنسان التي تخص .  يف الجنوباللجوء والهجرة بالنسبة لجريانها

الرعايا األجانب ووضع حماية حقوق اإلنسان واحرتام الحق يف التماس اللجوء يف صلب سياسات الهجرة واللجوء 

 .التي تنتهجها



  ليبيا عىل املعركة 

 والتعذيب واالختفاء القتل

 2011 أيلول/سبتمرب  الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/025/2011: الوثيقة رقم

89 

 خاتمة وتوصيات. 7
 املسؤولني عن االنتهاكات يف ليبيا، سواء يف دأبت منظمة العفو الدولية عىل تنظيم الحمالت من أجل محاسبة جميع

ًالعقود األربعة األخرية أو إبان النزاع املسلح ، ليس فحسب بتقديم اإلنصاف الفعال للضحايا، وإنما أيضا بضمان 

 . عدم تكرار مثل هذه االنتهاكات

كبت انتهاكات للقانون اإلنساني وإبان النزاع ، وجدت املنظمة أدلة عىل أن القوات املوالية للعقيد القذايف قد ارت

. فقد شنت هجمات عشوائية وهجمات استهدفت املدنيني. الدويل، ويف بعض الحاالت بما يرقى إىل جرائم حرب

وارتكبت قوات األمن التابعة للقذايف كذلك انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك أعمال قتل متعمد ذهب 

ل، وشنت حملة واسعة النطاق من عمليات االختفاء القرسي واالعتقال التعسفي، َّضحيتها عرشات املتظاهرين العز

وبالقدر الذي يبدو أن هذه االنتهاكات ارتكبت كجزء من . والتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية للمعتقلني

 .  ضد اإلنسانيةًهجوم منظم أو واسع النطاق ضد السكان املدنيني، سعيا وراء سياسة رسمية، فهي تشكل جرائم

وارتكب أعضاء ومؤيدو املعارضة كذلك خروقات وانتهاكات للقانون اإلنساني الدويل، وإن عىل نطاق أضيق، بما يف 

 ". مرتزقة"ًذلك انتهاكات عنيفة ضد من رأوا فيهم أنصارا للقذايف، أو اشتبهوا بأنهم 

حكم القانون، فإن من األهمية بمكان ضمان ومن أجل إعادة بناء ليبيا عىل أساس من احرتام حقوق اإلنسان و

التحقيق يف جميع الجرائم من هذا القبيل، وتقديم الجناة إىل ساحة العدالة، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم أو 

االنتهاكات التسامح مع ومن شأن السماح لهؤالء باإلفالت من يد العدالة أن يبعث برسالة مفادها أن . انتمائهم

 . وق اإلنسان سيستمرالخطرية لحق

إن إحالة مجلس األمن الدويل الوضع يف ليبيا إىل املحكمة الجنائية الدولية، وما صدر من مذكرات توقيف بحق 

العقيد القذايف والسنويس وسيف اإلسالم القذايف، يبعث برسالة مهمة بأن مرتكبي الجرائم بمقتىض القانون الدويل 

ورة بمكان أن يتابع املجتمع الدويل هذا االلتزام لضمان العدالة واإلنصاف ومن الرض. سوف يقدمون إىل العدالة

 . لجميع ضحايا االنتهاكات يف ليبيا

بالنظر اىل املستقبل، يتوجب عىل القيادة يف ليبيا ضمان القيام بإعادة نظر شاملة يف القوانني واملمارسات التي 

حقوق اإلنسان يف مناخ من اإلفالت التام من العقاب، والتي ّسهلت االرتكاب املمنهج عىل مر العقود النتهاكات 

 مستقبل –وعندئذ فقط يمكن آلمال الليبيني بمستقبل أفضل . أشعلت فتيل الحراك املناهض للحكم يف املقام األول

 .  أن تتحقق–تسوده املساواة أمام القانون، والعدالة االجتماعية، واحرتام حقوق اإلنسان 

ًت واالنتهاكات للقانون اإلنساني الدويل يف النزاع الجاري حاليا، تقدم منظمة العفو الدولية فيما وللتصدي للخروقا

ييل توصيات إىل القيادة الليبية واملجتمع الدويل، بغرض تخفيف معاناة الضحايا، بمن فيهم املواطنون األجانب 

ًاملجلس الوطني االنتقايل، اعرتافا منها بدوره وتقدم منظمة العفو الدولية التوصيات إىل . الذين فروا من القتال

ًكحكومة األمر الواقع، واعرتافا منها كذلك باستعداده ألن يتصدى النتهاكات حقوق اإلنسان ويقطع مع مايض 

ُكما أن املنظمة ستصدر خارطة طريق لالصالح عىل شكل جدول أعمال . اإلفالت من العقاب عىل مثل هذه الجرائم

 . ن أجل التغيريحقوق االنسان م
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 إلى المجلس الوطني االنتقالي 
 مكافحة أعمال القتل والهجمات العنيفة

ُاتخاذ التدابري الالزمة لوقف أعمال القتل الغري قانونية وغريها من الهجمات العنيفة التي ترتكب ضد املدنيني  

 عام، أنه لن يتم التساهل مع التوضيح لجميع املقاتلني، بما يف ذلك من خالل بيان. وأي شخص تم القبض عليه

ُمثل هذه االنتهاكات، وأنه سوف يتم عزل الجناة من الخدمة الفعلية فورا، وأنهم سيقدمون إىل ساحة العدالة؛ ً 

ضمان التحقيق الرسيع والوايف وغري املنحاز يف جميع أعمال القتل غري القانوني وغريه من هجمات غري  

ًهذه الجرائم إىل العدالة وفق إجراءات تلبي مقتضيات املعايري املعرتف بها دوليا قانونية، وتقديم املسؤولني عن مثل 

 للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إىل فرض عقوبة اإلعدام؛

 وقف عمليات القبض واالعتقال التعسفي
ًضمان اإلفراج عن جميع من اعتقلوا تعسفا، وتوقف عمليات القبض واالعتقال التعسفيني فورا، وعد  م حرمان ًُّ

 ًأحد من حريته إال وفقا إلجراءات جنائية مناسبة؛

ضمان عدم إجراء أي عمليات قبض إال عن طريق قوات األمن املخولة بالقيام بذلك بموجب القانون، ووضع  

 جميع مرافق االعتقال تحت إرشاف دوائر النيابة العامة؛

 منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
ع املعتقلني معاملة إنسانية وأن ال يعتقلوا إال يف أماكن احتجاز أجازها القانون، وأن تتم ضمان أن يعامل جمي 

ًمراجعة جميع حاالت االعتقال رسيعا من قبل قاض، وفقا للمعايري املعرتف بها دوليا ً ويتعني إما توجيه االتهام إىل . ً

ً املحاكمة طبقا للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة ًاملعتقلني بجرائم معرتف بها دوليا وتقديمهم عىل وجه الرسعة إىل

وعىل وجه الخصوص ضمان أن ال يؤخذ بأية أقوال انتزعت . دون اللجوء إىل فرض عقوبة اإلعدام، أو اإلفراج عنهم

 تحت التعذيب وعدم استخدامها كأساس لإلدانة؛

أقربائهم والسماح للمعتقلني بااللتقاء بال ضمان إبالغ أرس املعتقلني املدنيني عىل وجه الرسعة بمكان احتجاز  

 إبطاء بعائالتهم ومحامييهم؛

تيسري االتصاالت بني الجنود األرسى وعائالتهم، وضمان السماح لهم باالتصال باللجنة الدولية للصليب  

 األحمر؛

عقب إفساح املجال أمام جميع املعتقلني كي يخضعوا للفحص من قبل طبيب مستقل يف أقرب فرصة ممكنة  

 القبض عليهم، وعىل نحو منتظم فيما بعد وطيلة فرتة اعتقالهم؛

ضمان الحماية الكافية ملن يتقدمون بشكاوى ضد التعذيب أو غريه من صنوف سوء املعاملة، وللشهود عىل  

 ما وقعت مثل هذه االنتهاكات، يف وجه األعمال االنتقالية املحتملة والرتهيب أو املضايقات، واتخاذ تدابري صارمة إذا

 مثل هذه االنتهاكات؛

ضمان التحقيق الرسيع واملستقل يف أية مزاعم بتعرض املعتقلني للتعذيب أو لغريه من رضوب سوء املعاملة،  

  ؛وتقديم أي شخص تتبني مسؤوليته عن ذلك إىل ساحة العدالة، وتلقي الضحايا التعويض املناسب
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ًز واملحايد عىل قوات األمن ومحاسبتها رسيعا، بما يف ذلك إقرار آلية لضمان اإلرشاف املستقل وغري املنحا 

  ؛ ملراكز االحتجاز دون سابق إنذارعمليات تفتيش مفاجئة منتظمة

إصدار تعليمات واضحة إىل جميع أفراد قوات األمن بأنه سيتم إخضاع أي شخص ييسء استعمال سلطته أو  

أديبية أو للمقاضاة الجنائية، آخذين يف الحسبان واجبهم يف يتقاعس عن القيام بواجبه يف إنقاذ القانون لتدابري ت

  .حماية واحرتام حقوق اإلنسان

 استعادة سيادة القانون 
 إصدار التوجيهات إىل النائب العام واملدعني العامني والقضاة وقوات الرشطة بأن يستأنفوا القيام بواجباتهم؛ 

ة احتجاز الجنود الذين تم القبض عليهم أو الجنائيني إقرار هيكلية واضحة لألمن الداخيل، الرشطة، وآلي 

 املشتبه بهم؛

إقرار معايري وإجراءات واضحة املعالم لفحص، وتجنيد أفراد قوات األمن وتدريبهم بغرض ضمان الفعالية  

ة أي وينبغي محاسب. بادئ واملعايري املهنية املناسبةًواملساءلة، وتلقيهم التدريب املناسب كي يعملوا وفقا للم

 شخص ال يحرتم هذه املبادئ؛

 ضمان احترام القانون اإلنساني الدولي في إدارة العمليات العدائية
ضمان التقيد التام من جانب مقاتيل املجلس الوطني االنتقايل بواجب اتخاذ التدابري االحتياطية عند شن  

" غراد" منع استخدام صواريخ هجماتهم، وكذلك يف الحاالت الدفاعية، وعدم شن هجمات عشوائية، وباألخص

 وغريها من الصواريخ العشوائية يف املناطق املدنية القريبة من مرمى هذه الصواريخ؛

املقاتلني يف املناطق الخاضعة /ضمان وجود هيكلية واضحة وتراتبية متسلسلة إلصدار األوامر للقوات 

 للمجلس الوطني االنتقايل ممن يشاركون يف املواجهات املسلحة؛

فري التدريب الكايف بشأن تطبيق قواعد القانون اإلنساني الدويل، بما يف ذلك التدابري الالزمة لحماية السكان تو 

املدنيني من األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، بما فيها عدم وضع أهداف عسكرية يف املناطق السكنية 

كما ينبغي أن . ستعانة بالخربة األجنبية عند الرضورةوينبغي أن يسعى املجلس الوطني االنتقايل إىل اال. املكتظة

ًيشمل التدريب كيفية التعامل مع األسلحة دون تعريض السكان املدنيني للخطر، وضمان السماح ملن دربوا تدريبا  ُ

 ًوينبغي حظر إطالق النار ابتهاجا؛. ًوافيا فقط بأن يتعاملوا مع مثل هذه األسلحة

 جانب األرهاب مكافحة العنصرية و
 اإلدانة العلنية للهجمات العنيفة ضد األفارقة من دول جنوب الصحراء؛ 

اتخاذ خطوات ملكافحة العنرصية ورهاب األجانب والتمييز ضد األفراد بناء عىل برشتهم الداكنة، بما يف ذلك  

ناء املجتمع الليبي، بمن ِّعن طريق االحتفاء بالتنوع اإلثني املكون للشعب الليبي واإلسهام اإليجابي للمهاجرين يف ب

 فيهم من قدموا إىل ليبيا من الدول األفريقية جنوب الصحراء؛



 ليبيا عىل املعركة 

 والتعذيب واالختفاء القتل

 

 2011 أيلول/سبتمرب الـدولية العـفـو منظمة          MDE 19/025/2011: ةالوثيق رقم

92 

 حقوق انتهاكات عن المسئولة الهيئات وتفكيك السالح نزع عملية تنفيذ
 االنسان

تنفيذ عملية نزع السالح ، بما يف ذلك األسلحة الصغرية، وجمع األسلحة والذخائر املنترشة بني السكان؛ وذلك  

ستخدام مزيج من الحوافز الجماعية و الفردية، واملصممة لتنظيم وترخيص والحد من حيازة املدنيني لألسلحة با

قدر اإلمكان؛ وكذلك تدمري األسلحة والذخائر الفائضة، والتي من الواضح أنها تتجاوز الحاجة الوطنية بصورة 

 آمنة؛

ون الوطني من القوات املسلحة والرشطة وغريها و اتخاذ خطوات فورية لتخزين املخز. وقف انتشار األسلحة 

من أجهزة األمن بصورة آمنة؛ ووضع عالمة عىل جميع األسلحة واملواد ذات الصلة لتسهيل تتبع األثر واملساءلة ، و 

ضمان وجود برنامج فعال يوفر شهادات انتهاء العمل والترصيح لضبط جميع واردات و صادرات األسلحة 

 ؛واملعدات األمنية

 ّوحل جهاز األمن الداخيل، واألجهزة األمنية األخرى التي ارتكبت انتهاكات لحقوق اإلنسان بصورة منهجية؛ 

اعتماد أفضل املمارسات التي حددها مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح؛ وذلك للسيطرة عىل األسلحة  

سلحة غري اإلنسانية بما يف ذلك األلغام والذخائر ، والتصديق عىل االتفاقيات الدولية لحظر نقل واستخدام األ

 .املضادة لألفراد والذخائر العنقودية

 التعاون مع التحقيقات الدولية
التعاون الكامل مع تحقيقات املحكمة الجنائية الدولية ومع لجة تقيص الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق  

أن االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، برئاسة محمود رشيف بسيوني، بش

 . اإلنسان يف الجماهريية العربية الليبية

إلى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول األخرى التي شاركت 
 تحت قيادة الناتو" عملية الحماية الموحدة"في 

 يمكن أن تنشأ عن انتهاكات ضمان إجراء تحقيقات رسيعة ومستقلة وغري منحازة ووافية، يف أية مزاعم 

وحيثما تتوافر أدلة مقبولة كافية، ضمان ". ية املوحدةاعملية الحم"خطرية للقانون الدويل من جانب املشاركني يف 

 مقاضاة املشتبه بهم والتقيد التام باملعايري الدولية للمحاكمة العادلة، وضمان تلقي الضحايا التعويض الوايف؛

ً شخصا عىل متن قارب جنح يف عرض البحر ألكثر من أسبوعني عقب 63حيطة بوفاة التحقيق يف الظروف امل 

وينبغي أن ينظر التحقيق، عىل وجه الخصوص، فيما إذا كان حلف شمال . آذار/ مارس25مغادرته ساحل ليبيا يف 

  ؛ن إنقاذ ركابهاألطليس والدول األعضاء يف االتحاد األوروبي قد تقاعسا عن االستجابة لنداءات االستغاثة؛ وع

إنشاء آليات فعالة ملنع وفيات الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين الفارين من ليبيا يف عرض البحر، بما يف  

وينبغي . ذلك زيادة طلعات املسح الجوي وعمليات البحث واإلنقاذ بحيث يمكن تحديد مواقع املراكب وإنقاذ البرش

 ً برشا وتغادر ليبيا والدول املجاورة مراكب معرضة للخطر؛ًابتداء اعتبار جميع املراكب التي تحمل

التقيد بالتزامات البحث واإلنقاذ؛ وضمان تقيد عمليات البحث واإلنقاذ بمعايري القانون الدويل لحقوق اإلنسان  

ة والقانون الخاص بالالجئني، وال سيما فيما يتعلق بإتاحة الفرصة لطلب اللجوء والحماية من اإلعادة القرسي
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ًإعادة األشخاص قرسا إىل أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها لالضطهاد أو لغريه من االنتهاكات الخطرية لحقوق (

 ).اإلنسان

 إلى الحكومة اإليطالية 
 باتجاه ليبيا؛" ِارجع اىل الوراء"الكف عن تنفيذ عمليات  

حزيران / يونيو17 االنتقايل يف واملوقعة مع املجلس الوطني" إدارة الهجرة"ِوضع مذكرة التفاهم الخاصة بـ  

ِ جانبا ؛ ويف الوقت الحارض، تجنب االنخراط يف مفاوضات مع السلطات الليبية بخصوص اإلدارة املشرتكة لـ 2011 ً

 ، سواء كانت تلك املفاوضات ترتكز عىل اتفاقيات تعاون موجودة بني الدولتني أو ال؛"ظاهرة الهجرة"

مع السلطات الليبية سوف يعتمد " إدارة الهجرة"ِمستقبيل يتعلق بـ التأكيد من أن أي تعاون حايل أو  

بصورة أساسية عىل التزام طرفيها بأن يحرتما بالكامل الحقوق اإلنسانية لطالبي اللجوء والالجئني واملهاجرين، 

 اإلنسان ويعززاها ويتقيدا بها، وبأن تكون تلك االتفاقية عىل اتساق مع القانون واملعايري الدوليني لحقوق

 . والالجئني

 إلى المجتمع الدولي
ابقاء الحدود الربية والجوية والبحرية مفتوحة، والسماح ألي شخص يفر من ليبيا بدخول أي حدود دولية  

  دون تمييز وبغض النظر عن أي خلفية كانت؛– سواء أكانت برية أم جوية أم بحرية –ًفورا 

عليا لالجئني إىل جهد دويل إلعادة التوطني الطارئة بتوفري أماكن  لدعوة املفوضية البسخاءًاالستجابة فورا و 

إلعادة التوطني تساعد عىل تلبية احتياجات الحماية لالجئني وطالبي اللجوء يف ليبيا والدول املجاورة التي ال تملك 

  للحماية واملساعدة؛بها معمول أنظمة

مال ملناقشته مع األحزاب الليبية، و توفري وضع احرتام حقوق اإلنسان واملحاسبة عىل رأس جدول األع 

 .املساعدة يف تطوير و تنفيذ برنامج شامل إلصالح وضع حقوق اإلنسان يف ليبيا
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 الهوامش
 

                                                      

 .يس ملزيد من املعلومات حول االئتالف الدويل، ومن ثم املشاركة العسكرية لحلف شمال األطل2أنظر الفصل   1

عىل سبيل املثال، أنظر املفوضية العليا . ّأرقام مجمعة استندت إىل تقارير إعالمية وتقديرات للمفوضية العليا لالجئني  2

، 2011حزيران / يونيو20، "أنجلينا جويل واملفوض السامي لالجئني يزوران مهاجري القوارب يف جزيرة إيطالية"لالجئني، 

  اإللكرتوني،ويمكن االطالع عليها من املوقع

-and-jolie-angelina/article/detail-news/list-news/views-and-news/uk.org.unhcr.www://http

html.island-italian-on-people-boat-visit-guterres-chief-unhcr 

أحكام ثقيلة ضد : ليبياوملزيد من املعلومات، أنظر منظمة العفو الدولية، . ًأفرج عنهم جميعا خالل سنتني من القبض عليهم  3

 ظر املوقع،، أن2008حزيران / يونيوMDE 19/006/2008( ،11: رقم الوثيقة (سجناء رأي

en/2008/006/19MDE/info/library/en/org.amnesty.www://http 

للعمل " ليكرس نفسه 1979آذار /ًتخىل العقيد القذايف رسميا عن منصبه الرسمي كأمني للجنة الشعبية العامة يف مارس  4

، ولم يتم اعتباره رئيس دولة باملفهوم التقليدي، وإنما كمستشار "قائد الثورة"ًوبعد  ذلك الوقت أشري اليه رسميا ". يالثور

 .للشعب له نفوذه

سجن عني زارة املفتوح، والذي كان سجن ذو إجراءات أمنية سهلة يخضع إلرشاف مديرية الرشطة القضائية عند كتابة هذا   5

 ".جهاز األمن الداخيل"ختلف عن سجن عني زارة، الذي يخضع لسيطرة التقرير،  هو مرفق م

 أي أمل لحقوق اإلنسان؟": ليبيا الغد"ملزيد من التفاصيل حول أعمال القتل يف سجن أبو سليم، أنظر منظمة العفو الدولية،   6

 :، أنظر املوقع2010حزيران / يونيوMDE 19/007/2010( ،23: رقم الوثيقة(

en/2010/007/19MDE/info/library/en/org.amnesty://httpنضال طويل من  وكذلك منظمة العفو الدولية، ؛
 ، ويمكن2010حزيران / يونيوMDE 19/008/2010( ،29: رقم الوثيقة (حاالت االختفاء القرسي يف ليبيا: أجل الحقيقة

 : االطالع عليها من املوقع

en/2010/008/19MDE/info/library/en/org.amnesty://http 

تابعني فر من معلومات ملنظمة العفو الدولية، تتألف القيادة الشعبية من أعضاء من مختلف القبائل وأعضاء ًطبقا ملا تو  7

وتواجدت القيادات الشعبية يف جميع املدن الرئيسية من ليبيا، وتتخذ القيادة الشعبية الوطنية . لهيئات تنفيذ القانون وآخرين

 .ًمن طرابلس مقرا لها

عىل سبيل املثال، قبض عىل خمسة من أقرباء ضحايا القتل يف سجن أبو سليم واعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي يف   8

وملزيد من املعلومات، أنظر .  يف ضوء االحتجاجات لعدة أيام قبل أن يفرج عنهم دون تهمة أو محاكمة2009آذار /سمار

: نضال طويل من أجل الحقيقة وكذلك منظمة العفو الدولية، أي أمل لحقوق اإلنسان؟": ليبيا الغد"منظمة العفو الدولية، 
 حاالت االختفاء القرسي يف ليبيا

 عىل املوقع،" يوتيوب"شباط عىل / فرباير22دة خطاب العقيد القذايف يف يمكن مشاه  9

related=feature&ksBLUM0rbqV=v?watch/com.youtube.www://http 
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 من، " يوتيوب"شباط عىل / فرباير20لليبي الرسمي يف يمكن مشاهدة خطاب سيف اإلسالم القذايف عىل التلفزيون ا  10

related=feature&NuU_9DFM6Pp=v?watch/com.youtube.www://http 

 .2011شباط / فرباير20خطاب سيف اإلسالم القذايف،   11

، ويمكن  االطالع 2011آذار / مارس2قايل املؤقت، إعالن تأسيس املجلس الوطني االنتقايل املؤقت، املجلس الوطني االنت  12

املجلس "ُوغري اسم املجلس ليصبح .. announcement-first/arabic/org.libya_NTC://http/عليه من املوقع، 

 .أيار/يف مايو" ني االنتقايلالوط

 دولة قد اعرتفت باملجلس الوطني االنتقايل، بما فيها بلجيكا وكندا وفرنسا 40يف وقت كتابة التقرير، كانت اكثر من   13

. ةوغامبيا وإيطاليا واألردن والكويت وجز مالديف وهولندا والربتغال وقطر وروسيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكي

 .آب/هذا وقد جاء االعرتاف باملجلس الوطني االنتقايل بعد أن اقتحمت قوات املعارضة طرابلس يف أواخر أغسطس

 .ضم التحالف الدويل بلجيكا وكندا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة  14

 .2011حزيران / يونيو1ً يوما إضافية يف 90جرى تمديد عملية حلف شمال األطليس يف ليبيا مدة   15

 ، 2011حزيران / يونيو19، "الناتو يعرتف باإلصابات بني املدنيني يف طرابلس"منظمة حلف شمال األطليس،   16

htm.75639_news/natolive/en/cps/int.nato.www://http 

ولالطالع عىل تحديثات منتظمة . ً الليبيني الذين اجتازوا الحدود إىل تونس ومرص وعادوا الحقاال تتضمن هذه التقديرات  17

بشأن الحركة عرب الحدود من ليبيا، أنظر التقارير اليومية للمنظمة الدولية للهجرة املتوافرة عىل املوقع، 

/int.reliefweb://http 

، ويمكن االطالع عىل املقال من، 2011حزيران / يونيو20، " يف رشق ليبيا'اإلعالم الحر'والدة "لون بال حدود، مراس 18 

pdf.gb_2011_libye/pdf/IMG/org.rsf.en://http 

احتجاز صحفية سورية وشقيقها يف "نظر منظمة العفو الدولية، أ. 2011نيسان / أبريل18أفرج عن رنا العقباني يف   19

 ، ويمكن االطالع عليها من املوقع، 2011نيسان / أبريل4، "ليبيا

en/2011/014/19MDE/info/library/en/org.amnesty.www://http 

كذلك خطاب العقيد معمر القذايف يف شباط / فرباير20طاب سيف اإلسالم القذايف عىل التلفزيون الليبي الرسمي يف أنظر خ  20

 شباط/ فرباير22

 ، 2011أيار / مايو20، "سجل األحداث: صحفيون يتعرضون للهجوم يف ليبيا"مدونة لجنة حماية الصحفيني،   21

php.libya-in-attack-under-journalists/05/2011/blog/org.cpj.www://http 

 ، أنظر، 2011آذار / مارس21، "صحفيو التايمز املطلق رساحهم يروون قصة أرسهم"، ذي نيويورك تايمز  22

html.times22/africa/world/22/03/2011/com.nytimes.www://http 

 ، ويمكن االطالع عليه من، 2011آذار / مارس9، "محنة فريق بي بي يس يف ليبيا بكلماتهم"بي بي يس،   23

12695138-africa-world/news/uk.co.bbc.www/:/http 

لالطالع عىل معلومات حول اختطافه، " الفيسبوك"، صفحة عىل "أطلقوا رساح ماثيو فان دايك"أنظر    24

http://www.facebook.com/FreeVanDyke 
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 .محمد الشويهدي" إم بي يس"لالطالع عىل تفاصيل حالة مصور " حاالت االختفاء القرسي "الرابع الفصلأنظر   25

 ، أنظر،2011آذار / مارس13، "منظمة العفو الدولية تدين قتل صحفي يف قناة الجزيرة"أنظر منظمة العفو الدولية،   26

-2011-condemned-journalist-jazeera-al-killing/updates-and-news/ne/org.amnesty.www://http

13-03 

أنظر ليبيا الحرة، ". ليبيا الحرة"أعيد تشغيل املحطة التلفزيونية عىل الشبكة التي أنشأها كقناة تلفزيونية محتفظة باسم   27

 ها من املوقع،، ويمكن االطالع علي2011أيار / مايو30، "ليبيا الحرة تبدأ البث الليلة"

/tonight-broadcasting-begin-to-hurra-al-libya/30/05/2011/tv.libya.english://http 

 S.51-1، (UN Doc.: S/RES/1970 (2011))مجلس حقوق اإلنسان، القرار   28

 :أنظر، 2011شباط / فربايرS/Res/170/2011[ ،26) [2011 (1970أنظر مجلس األمن الدويل، القرار   29

-dds-daccess://http

OpenElement?pdf.5581124N/PDF/58/245/11N/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny 

غرفة ما قبل املحاكمة تصدر ثالث مذكرات توقيف بحق معمر القذايف وسيف اإلسالم "أنظر بيان املحكمة الجنائية الدولية،   30

 ، ويمكن االطالع عليها من املوقع،2011حزيران / يونيو27، "القذايف وعبد الله السنويس

icc /menus/int.cpi-icc.www://http

20%three20%issues20%i20%chamber20%altri_pre/releases20%press/media20%and20%press/

-al20%saif20%_gaddafi20%muammar20%for20%arrest20%of20%warrants

a20%and20%gaddafi20%islam 

تقرير لجنة التحقيق الدولية املعنية لالطالع عىل النسخة الكاملة املتقدمة من التقرير، أنظر مجلس حقوق اإلنسان،   31

، 2011حزيران / يونيو1، اكات القانون الدويل املدعى وقوعها يف الجماهريية العربية الليبيةبالتحقيق يف جميع انته

)A/HRC/17/44( ،ويمكن االطالع عليها من املوقع ، 

_Measures_Provisinal_for_Order/Cases/Court/documents/fileadmin/org.africancourt.www://http

PDF.Libya_against 

 ، 2011آذار / مارس25أنظر املحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، نظام التدابري االنتقالية ضد ليبيا،   32

_Measures_Provisinal_for_Order/Cases/Court/documents/fileadmin/org.africancourt.www://http

PDF.Libya_against 

 ، أنظر،2011شباط / فرباير22دها ليبيا، أنظر جامعة الدول العربية، بيان بشأن املستجدات الخطرية التي تشه  33

doc.2011-2-22bayan/gallery_picture/lasimages/org.arableagueonline.www://http 

، 2004تموز / يوليو9 الجدار الفاصل يف األرايض الفلسطينية املحتلة، محكمة العدل الدولية، التبعات القانونية لبناء  34

 .11، الفقرة 31؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 104الفقرة 

 ، املوقع اإللكرتوني للمجلس الوطني االنتقايل، من املوقع،"رؤية لليبيا ديمقراطية"  35

http://www. NTClibya.org/english/libya/، 

 21 و9 و7 و6، املواد "العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية"   36
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إعالن األمم املتحدة بشأن حماية جميع "؛ 4أنظر، عىل سبيل املثال، اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، املادة   37

 4، املادة ") بشأن االختفاءإعالن األمم املتحدة) ("1992 (47/133، قرار الجمعية العامة "األشخاص من االختفاء القرسي

؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق 14؛ إعالن األمم املتحدة بشأن االختفاء القرسي، املادة 7اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة   38

 .18، الفقرة )2004 (31 والتعليق العام 8، الفقرة )1992 (20العام 

 .حكمة الجنائية الدولية، الذي يعكس القانون الدويل العريف من نظام روما األسايس للم7ًأنظر، مثال، املادة   39

 الحق يف حرية الثاني، الفصل أي أمل لحقوق اإلنسان؟": ليبيا الغد"ملزيد من املعلومات، أنظر منظمة العفو الدولية،   40

 ".العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" من 19التعبري مكفول بموجب املادة 

ال يجوز للموظفني "عىل أنه " مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني" من 3 املادة تنص   41

 ".املكلفني بإنفاذ القوانني استعمال القوة إال يف حالة الرضورة القصوى ويف الحدود الالزمة ألداء واجبهم

 اريةنال األسلحة استخدام : "ن أحكام مدونة قواعد السلوك عىل ما ييلوينص التعليق الرسمي لألمم املتحدة عىل هذا الحكم م

 عامة، وبصفة. األطقال ضد وخاصة النارية، األسلحة استخدام لتجنب ممكن جهد كل بذل ويجب خطري، مقياس يعترب

 مقياس يكون وعندما اآخرين، حياة يهدد أو املسلحةة للمقاومة فيه املشتبه يلجأ عندما اال تستعمل ال أن يجب النارية األسلحة

 فوري تقرير تقديد يجب النارية، األسلحة تستخدم حيثما حادثة كل ويف. املزعوم املعتدي ردع أو ملنع كايف غري حدة أقل

يف الحاالت التي ال مناص فيها من االستخدام املرشوع للقوة أو . األساسية املواد من 5 للمادةً وطبقا. املختصة للسلطات

ممارسة ضبط النفس يف استخدام القوة ) أ: (النارية، يتعني عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني مراعاة ما ييلاألسلحة 

واحرتام وصون , تقليل الرضر واإلصابة) ب. (والترصف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم والهدف املرشوع املراد تحقيقه

) د. (سعافات الطبية يف أقرب وقت ممكن إىل الشخص املصاب أو املترضرالتكفل بتقديم املساعدة واإل) ج. (حياة اإلنسان

 من املبادئ 9كما ينص املبدأ ". يف أقرب وقت ممكن, التكفل بإشعار األقرباء أو األصدقاء املقربني للشخص املصاب أو املترضر

يتعني عىل املوظفني : "اذ القوانني عىل أنهاألساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنف

أو لدفع خطر محدق يهدد , املكلفني بإنفاذ القوانني عدم استخدام أسلحة نارية ضد األفراد إال يف حاالت الدفاع عن النفس

بض عىل أو ملنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي عىل تهديد خطري لألرواح، أو للق, اآلخرين باملوت أو بإصابة خطرية

ًوذلك فقط عندما تكون الوسائل األقل تطرفا غري كافية , أو ملنع فراره, ًشخص يمثل خطرا من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم

ًال يجوز استخدام األسلحة النارية القاتلة عن قصد إال عندما يتعذر تماما تجنبها , و يف جميع األحوال. لتحقيق هذه األهداف

يتعني عىل املوظفني املكلفني , 9يف الظروف املنصوص عليها يف املبدأ : " ما ييل10ويوضح املبدأ ". من أجل حماية األرواح

بإنفاذ القوانني التعريف بصفتهم هذه وتوجيه تحذير واضح يعلن عزمهم عىل استخدام األسلحة النارية، مع إعطاء وقت كاف 

ًما لم يعرض أشخاصا آخرين لخطر املوت أو األذى الجسيم، أو لالستجابة للتحذير، ما لم يعرضهم ذلك لخطر ال مربر له، أو 

أنظر املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من ". ًما لم يتضح عدم مالءمته وجدواه تبعا لظروف الحادث

؛ مدونة )1990عاملة املذنبني، املؤتمر الثامن لألمم املتحدة بشأن منع الجريمة وم(جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 

 .، امللحق)1979 (34/169قواعد لسلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، قرار الجمعية العامة 

أنظر تقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام دون محاكمة واإلعدام   42

حماية الحق يف الحياة يف سياق تعامل رجال "، بشأن )2011أيار / مايوUN Doc. A/HRC/17/28 )23التعسفي، 

؛ تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو "الرشطة مع التجمعات

االستخدام املفرط " بشأن 194 -189، الفقرات )2010شباط / فربايرUN Doc. A/HRC/13/39/Add.5) 5املهينة، 

 )للقوة من جانب هيئات إنفاذ القوانني

ًأنظر، مثال، تقرير املقرر الخاص املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام دون محاكمة واإلعدام التعسفي،   43

UN Doc. A/61/311) 5لسجناء بمقتىض القانون معاملة اً؛ أنظر أيضا نايجل روديل، 35، الفقرة )2006أيلول / سبتمرب
 258-257 ، الفقرتني)2009، 3الطبعة (، الدويل
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 القواعد، : 1املجلد : دراسة للجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف  44

J-M Henckaerts and L Doswald-Beck, eds, 2005) دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف( 

 والربوتوكول 48ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول، املادة 1دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   45

 )2(12الثاني، املادة 

 50ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول، املادة 5دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   46

والربوتوكول ) 3(51ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول، املادة 6األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة دراسة الصليب   47

 )3(13الثاني، املادة 

 52ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول، املادة 9 و8دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدتني   48

 10ر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة دراسة الصليب األحم  49

 36 -34ًأنظر أيضا دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، الصفحات ). 3(52الربوتوكول األول، املادة   50

ًظر أيضا أن. 598 -595 و593 و591، الصفحات 156دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   51

ًأنظر أيضا ) [12(و) 4)(2)(1)(ه)(2(8واملادة ) 2(و) 1)(ب)(2(8نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املادة 

 ]27النقاش يف هذا الشأن يف دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، ص 

والربوتوكول ) 2(51ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول، املادة 2لقاعدة دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، ا  52

 )2(12الثاني، املادة 

 )4(51ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول، املادة 11دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   53

 )أ)(4(51ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول، املادة 12 دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة  54

 )أ)(5(51ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول، املادة 13دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   55

 57و) ب)(5(51، املادة ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول األول14دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   56

 156دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   57

 )1(13ً؛ أنظر أيضا الربوتوكول الثاني، املادة 15دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   58

 19 -16قواعد دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، ال  59

 20دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   60

 22دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   61

 24 و23دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القواعد   62

 من اتفاقية 130 و108 -102 و89 و87 و23 و17 و16 و13؛ املواد 1949لسنة ، اتفاقيات جنيف 3ًمثال، املادة العامة   63

 )75 و7(51 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ واملواد 147 و75 -66 و34 -32 و28 و27 و13 و5جنيف الثالثة؛ واملواد 

قانون الدويل اإلنساني  من الربوتوكول الثاني؛ ودراسة الصليب األحمر لل6 -4من الربوتوكول األول؛ واملواد ) ه)(4(85و
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 105 -87العريف، القواعد 

 147 من اتفاقية جنيف الثالثة؛ واملادة 130؛ واملادة 156دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   64

 . من الربوتوكول األول85من اتفاقية جنيف الرابعة؛ واملادة 

 من 28 من اتفاقية جنيف الثالثة؛ واملادة 23؛ واملادة 97 اإلنساني العريف، القاعدة دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل  65

ًأنظر أيضا نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املادة . من الربوتوكول األول) 7(51اتفاقية جنيف الرابعة؛ واملادة 

 من الربوتوكول الثاني) 1(13؛ واملادة )ب)(2(8

 161 -156ليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القواعد دراسة الص  66

 1949، وكذلك أحكام اتفاقيات جنيف لسنة 158دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   67

 والربوتوكول األول

؛ قرار الجمعية 18، الفقرة )2004 (31عام إعالن األمم املتحدة بشأن االختفاء القرسي؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق ال  68

 )2009آذار / مارس16 (63/182العامة 

 18، الفقرة )2004 (31التعليق العام  ،االنسان حقوق لجنة  69

 28نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املادة   70

 153دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   71

؛ 18، الفقرة )2004 (31؛ ولجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام )3(2أنظر اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، املادة   72

 من دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف؛ وكذلك نظام روما األسايس للمحكمة 155 و154والقاعدتني 

 33الجنائية الدولية، املادة 

العهد الدويل الخاص بالحقوق "من ) 3(2حايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف االنتصاف الفعال مكفول بموجب املادة حق ض  73

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو " من 14كما تعرتف به املادة ". املدنية والسياسية

 من 91؛ واملادة 1907لسنة " فاقية الهاي املتعلقة بقوانني وأعراف الحرب الربيةات" من 3الالإنسانية أو املهينة؛ واملادة 

امليثاق األفريقي لحقوق " من 7كمة الجنائية الدولية؛ واملادة ح من نظام روما األسايس للم75بروتوكول جنيف األول؛ واملادة 

املبادئ األساسية واملبادئ "ويل اإلنساني العريف؛ و من دراسة الصليب األحمر للقانون الد150؛ والقاعدة "اإلنسان والشعوب

التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية 

 16 املؤرخ يف 60/147، قرار الجمعية العامة )دئ األساسية بشأن الحق يف االنتصاف والجرباملبا" (للقانون اإلنساني الدويل

 UN Doc. A/RES/60/147، 2005كانون األول /ديسمرب

لتوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا املبادئ األساسية واملبادئ ا"أنظر الجمعية العامة لألمم املتحدة،   74

قرار الجمعية العامة ، "االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل

A/RES/60/147) 21؛ ولجنة "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"من ) 3(2؛ واملادة )2006آذار / مارس

؛ ولجنة مناهضة 14؛ واتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 16 و15، الفقرتني )2004 (31حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 

دراسة الصليب األحمر ؛ و9.6، الفقرة 2002ترشين الثاني / نوفمرب21، )161/2000 (دزيمايل ضد يوغوسالفياالتعذيب، 

 150قاعدة  الللقانون الدويل اإلنساني العريف،

 139 القاعدة دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف،  75
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 150 القاعدة دراسة الصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف،  76

ًخرجت احتجاجات مناهضة للحكومة أيضا يف أماكن أخرى من غرب ليبيا، وقوبلت باملثل بالقوة املفرطة، التي نجحت عىل   77

ُبيد أنه لم يسمح ملنظمة العفو الدولية بالدخول إىل املناطق الخاضعة لقوات العقيد .  يبدو يف قمع حركة االحتجاج هناكما

 .ولهذا السبب، فإن هذا التقرير لم يغط هذه األحداث. القذايف، ولذا لم تتمكن من تقيص نطاق انتهاكات حقوق اإلنسان هناك

نيسان /  أبريل1، "يعيشون وسط الخوف ومحارصون بالنريان املتبادلة: ليبيا"فو الدولية، أنظر النرشة الحية ملنظمة الع  78

 ، ويمكن االطالع عليها من املوقع، 2011

-the-in-caught-and-fear-in-living-libya/01/04/2011/org.tyamnes.livewire://http

3312-more#/crossfireآذار / مارس30موتى تحت األنقاض، : ، وكذلك النرشة الحية ملنظمة العفو الدولية، أجدابيا

 ، عىل املوقع، 2011

http://livewire.amnesty.org/2011/03/30/libya-ajdabiya-civilians-tell-of-their-dead-amid -the-

rubble/#more-3282 

، ويمكن 2011حزيران / يونيو24، "هجمات صاروخية جديدة تستهدف املدنيني يف مرصاتة"أنظر منظمة العفو الدولية،   79

 االطالع عليها من املوقع، 

-target-attacks-rocket-renewed-libya/releases-press/media-for/en/org.amnesty.www://http

24-06-2011-Misratah -civilians 

 .ًورد أن متظاهرين قتلوا أيضا يف طربق ودرنة وأجدابيا  80

ًيضاء من قبل سلطات األمر الواقع املعلنة حديثا منظمة العفو الدولية أنهما نقال أبلغ جنديان محتجزان يف مدرسة يف الب  81

ً جنديا آخر من قاعدة عسكرية يف برئ الغنم يف غرب البالد، 90شباط مع نحو / فرباير19يف ) مطار األبرق(ًجوا إىل البيضاء 

 ً.غربية والجنوبية من البالد أيضاوأنهم وجدوا أن العديد من الجنود اآلخرين قد سبقوهم، ومن املناطق ال

 .ًطبقا ملدير مستشفى البيضاء، الدكتور محمد مفتاح الرتيكي، ولشهادات الوفاة التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية  82

أبلغ شهود عيان آخرون منظمة العفو الدولية أن الطلقات البالستيكية استخدمت يف البيضاء من قبل بعض أفراد قوات   83

 . الذخرية الحية من قبل أفراد أخرينفيه استخدمت  الذي الوقت نفس يفمن، األ

تفحص باحثو منظمة العفو الدولية وخبري عسكري الثقوب التي أحدثها الرصاص يف مرصاع نافذة البيت ووجدوا بقايا   84

قرة يف اإلطار الخشبي مست) كالشنيكوف أو من بندقية شبيهة بهاملم أطلقت من 7.62وهي رصاصة من عيار (الرصاصة 

 .لرسير الطفل

 . من هذا التقرير5ملزيد من التفاصيل، أنظر الفصل   85

.  لتوليد الدعم الشعبي ألفكار العقيد القذايف، ويف واقع الحال الجتثاث أي معارضة لحكمه1977ُأنشئت اللجان الثورية يف   86

ات جسيمة لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك يف تصفيات جسدية و عملت خارج أي إرشاف قضائي، وتورط العديد منها يف انتهاك

 .للخصوم السياسيني

 .استقبل مستشفى الجالء معظم اإلصابات أثناء االضطرابات  87

 .ًطبقا لسجالت مستشفى الجالء وشهادات الوفاة التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية  88

 وتشمل. الدولية العفو منظمة عليها حصلت وفاة وشهادات املدينة، يف الرئيسية الثالث السجالت من أخذتًطبقا لسجالت   89
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 تسعة جثث متفحمة لم يكن باإلمكان التعرف عىل هوية أصحابها واستخرجت من ثكنة الكتيبة العسكرية يف وفية 109 الـ

 التسعة غري واضحة وما برحت الظروف املحيطة بوفاة هؤالء. شباط، عقب يوم واحد من سقوطها بيد املحتجني/ فرباير21

 الدكتور عمر خالد، وهو بارز رشعي لطبيبًوطبقا . ًنظرا ألن جثثهم كانت متفحمة بحيث لم يكن باإلمكان تمييز مالمحهم

 .كان الدخان ال يزال ينبعث من بعض الجثث عندما فحصها، بما يشري إىل أن إحراقها كان منذ فرتة قصرية

 .وهي مسجلة لدى منظمة العفو الدوليةتم حجب االسم الكامل والتفاصيل،   90

 .تم حجب االسم الكامل والتفاصيل، وهي مسجلة لدى منظمة العفو الدولية  91

 .تم حجب االسم الكامل والتفاصيل، وهي مسجلة لدى منظمة العفو الدولية  92

 .تم حجب االسم  الكامل والتفاصيل، وهي مسجلة لدى منظمة العفو الدولية  93

وهو محاط بسور ويضم عدة مباني استخدمها الجيش . الكتيبة مساحة تعادل نحو كيلومرت مربع واحديشغل مجمع   94

، عندما استوىل عليه 2011شباط / فرباير20ومنذ . ان للسكن، وتضم كذلك مستودعات وزنازين تحت األرضككمكاتب وكم

 .املحتجون، تم إحراق املجمع ونهبه وإزالة السور املحيط به

، ويمكن 2011آذار / مارس21 يف 1ً، عرض أوال عىل شاشات بي بي يس "مقاتلة القذايف"، برنامج بانوراما، بي بي يس  95

ويف الربنامج، يبلغ جندي البي بي يس . pyh0101b/programmes/uk.co.bbc.www://http: االطالع عليه من املوقع

ًيوما إضافيا آخر، وإذا لم يتغري يشء، أطلقوا النار "ًبأن سعدي القذايف خاطب جنود الكتيبة طالبا منهم إعطاء املحتجني  ً

 .ًلكن سعدي أنكر مخاطبة الجنود وقال إن ذلك ليس من وظيفته وإنه كان يف الكتيبة ألن عائلته تملك بيتا هناك". عليهم

 . البيضاء قد اجتاحوا قاعدة شحات العسكرية ونهبوا األسلحة والذخائر املوجودة فيهايف ذلك الحني، كان املحتجون يف  96

الجيالتني املتفجر مادة مطاطية متفجرة مقاومة للماء يستخدمها صيادو السمك عىل الساحل الليبي، حيث يشار إليها   97

، إال أن )ًصغرية جدا وتدمريها للبيئة البحريةبسبب قتلها حتى لألسماك ال(ومع أنها مادة محظورة ". جيالتينة"عادة باسم 

، استخدمت بصورة متهورة من جانب مقاتيل املعارضة والشبان أثناء 2011شباط /ومنذ فرباير. الصيادين ظلوا يستعملونها

 .االحتفاالت كألعاب نارية

كانوا يف الكتيبة غادروا عرب هذه ر أحد جوانب مجمع الكتيبة مباني سكنية ويعتقد أن الجنود والضباط الذين ايقع بجو  98

 .املباني دون أن يلحظهم املحتجون

 .تم حجب االسم  الكامل والتفاصيل، وهي مسجلة لدى منظمة العفو الدولية  99

 6، املنشور يف  تحت الحصار ويف مرمى النريان–مرصاتة : ملزيد من التفاصيل، أنظر تقرير منظمة العفو الدولية 100 

 :ن املوقع، م2011أيار /مايو

-9477-4609-1c06-19e1efa4/en/2011/019/19MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http

pdf.en190192011mde/a2b2e4f2f0fe ،وكذلك مدونات مرصاتة من امليدان عىل املوقع : 

 /libya/category/org.amnesty.livewire://http 

 من  تحت الحصار ويف مرمى النريان، ومدونات مرصاتة–ملزيد من التفاصيل، انظر تقرير منظمة العفو الدولية، مرصاتة   101

 امليدان

املنظمة الدولية " من املهاجرين العالقني والجرحى عن طريق البحر من مرصاتة من قبل 8,000تم إخالء ما يربو عىل   102

 .2011تموز /نيسان ويوليو/ما بني أبريل" للهجرة
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 24 مرصاتة، املنشور يف الهجمات الصاروخية املتجددة تستهدف املدنيني يف: أنظر البيان االخباري ملنظمة العفو الدولية  103

 2011حزيران /يونيو

، عىل، 2011آذار / مارس24أنظر النرشة الحية ملنظمة العفو الدولية، قصص مرعبة مع تساقط الصواريخ عىل بنغازي،  104 

-more#/benghazi-on-fall-rockets-as-terror-of-tales/24/03/2011/org.amnesty.livewire://http

3253 

 أن أسبانيا قد باعت هذه الذخائر العنقودية يف 2011نيسان / أبريل19أبلغ وزير الدفاع األسباني أعضاء الربملان يف   105

ثم . 2008حزيران / إنتاج واستخدام ونقل الذخائر العنقودية يف يونيوً قبل أن تتبنى أسبانيا حظرا أحادي الجانب عىل2008

 17ّ وصدقت عليها يف 2008كانون األول / ديسمرب3يف " االتفاقية الخاصة بالذخائر العنقودية"وقعت أسبانيا 

 .2009حزيران /يونيو

إن معدل الخطأ يف الذخائر الفرعية  MAT 120mmقالت الرشكة األسبانية التي كانت تصنع القنابل الناقلة من طراز   106

إذا لم تنفجر القنبلة الفرعية لدى ارتطامها، تقوم بتدمري نفسها خالل : "ًوطبقا ملوقعها اإللكرتوني. املنبثقة عنها صفر باملائة

ئق، وبذا  دقا10بضع دقائق، وحتى إذا لم تعمل آلية التدمري الذاتي هذه، فإنها تنزع فتيلها بنفسها دون نسبة خطأ خالل 

، أنظر  "فهي تحول دون أي مجازفة بالتسبب بحوادث عقب استخدامها

)html.2des/eng/es.instalazq.www://http.( 

ظام تشغيل الصاعق الذي بيد أن خرباء ذخائر استشارتهم منظمة العفو الدولية ال يؤيدون ذلك، إذ أكدوا أنه إذا توقف عمل ن

وبذا فإن . يفجر القنابل العنقودية أو فقد صالحيته، فإن املتفجرات والصواعق التي تحتويها الذخائر تنفجر عند التقاطها

 .ًهذه الذخائر غري املنفجرة تظل تشكل خطرا عىل املدنيني، وبخاصة عندما تنرش هذه القنابل العنقودية يف املناطق السكنية

الهالل األحمر الليبي ومنظمات إنسانية أخرى الوصول إىل السكان النازحني ومساعدتهم، وتحسنت أوضاعهم حاول   107

ًوأعيد إسكان العديد منهم الحقا يف أماكن إقامة مؤقتة، بينما تمكن آخرون من العودة إىل ديارهم عقب . بصورة تدريجية

 .انسحاب قوات القذايف من هذه املناطق

املحليون الذين تحولوا إىل مقاتلني للمعارضة قوات القذايف وقناصيها يف البداية مستخدمني أسلحة خفيفة قاتل السكان   108

ثم حصلوا عىل أسلحة أثقل، بما يف ذلك صواريخ طويلة املدى استولوا عىل بعضها من قوات القذايف . تركتها القوات وراءها

 .ل مقاتيل املعارضة يف بنغازيُاملتقهقرة وأخرى هربت إىل مرصاتة بالقوارب من معق

/  أبريل1، "يعيشون وسط الخوف ومحارصون بالنريان املتبادلة: ليبيا"أنظر منظمة العفو الدولية، النرشة الحية،   109

 2011نيسان 

، ويمكن االطالع 2011أيار / مايو25، "مدنيون عرضة للخطر وسط تهديد األلغام الجديدة"منظمة العفو الدولية،   110

  من املوقع اإللكرتوني، عليها

-threat-mine-new-amid-risk-civilians-libya/updates-and-news/en/org.amnesty.www://http

25-05-2011 

وتطلق الصواريخ، التي يصل مداها إىل عدة . شغيل نظام تسليح اللغم ولتنظيم هبوطه إىل األرضكل لغم مجهز بمظلة لت  111

قوات القذايف تشن "أنظر منظمة العفو الدولية، . ً صاروخا24أميال، من أنظمة إطالق متنقلة متعددة الصواريخ تحمل 

 من املوقع، ، ويمكن االطالع عليه 2011أيار / مايو8، "هجمات عشوائية عىل مرصاتة

-carry-forces-s99%80%2E%gaddafi-al/releases-press/media-for/en/org.amnesty.www://http

08-05-2011-Misrata -attacks-iminateindiscr-out 
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ًاأللغام تشكل خطرا جديد مع احتدام املعارك يف ليبيا"منظمة العفو الدولية،   112  ، 2011نيسان / أبريل6، "ً

-rage-battles-libya-as-danger-new-pose-mines/06/04/2011/org.amnesty.livewire/:/http

3345-more#/on 

، 2011حزيران / يونيو21، "الحكومة تستعمل األلغام األرضية يف جبل نفوسة: ليبيا"أنظر هيومان رايتس ووتش،   113

 ويمكن االطالع عليه من املوقع،

-nafusa-landmines-using-government-libya/21/06/2011/news/en/org.hrw.www://http

mountains 

 يمكن االطالع عىل التقرير املوجز من الرابط التايل،  114

htm.75649_news/natolive/en/cps/int.nato.www://http 

 يمكن االطالع عىل التقرير املوجز من الرابط التايل،  115

htm.75649_news/natolive/en/cps/int.nato.www://http 

 حزيران، ويمكن االطالع عليه من املوقع، / يونيو26، "رجل الناتو يف مواجهة القذايف: نزاع ليبيا"بي يس، بي   116

13919380-europe-world/news/uk.co.bbc.www://http 

 ، 2011حزيران / يونيو30، "ة الفضائية التلفزيونية الرسميةالناتو يرضب مرفق القنا"حلف شمال األطليس،   117

htm.76776_news/natolive/en/cps/int.nato.www://http 

أرضار ظر منظمة العفو الدولية، لالطالع عىل تحليل بشأن وضع مهاجمة وسائل اإلعالم يف القانون اإلنساني الدويل، أن  118

 EUR: رقم الوثيقة(، جانبية أم أعمال قتل غري مرشوعة؟ انتهاكات قوانني الحرب من جانب الناتو أثناء عملية القوة املوحدة

 .48 -41،  الصفحات 2011حزيران / يونيو5، )70/18/00

 http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR70/018/2000 please: أنظر

رقم  (معتقلون ومختفون ومفقودون: ليبياملزيد من املعلومات بشأن عمليات االختفاء، أنظر منظمة العفو الدولية،   119

  من، ، ويمكن االطالع عىل التقرير2011آذار / مارسMDE 19/011/2011( ،29: الوثيقة

en/2011/011/19MDE/info/library/en/org.amnesty://httpحاالت : ليبيا وكذلك منظمة العفو الدولية، ؛
 MDE 19/020/2011( ،27: رقم الوثيقة (اختفاء يف جبل نفوسة املحارص بينما يبحث اآلالف عن األمان يف تونس

 أيار، ويمكن االطالع عليها من املوقع، /مايو

en/2011/020/19MDE/info/library/en/org.amnesty://http 

120  Monsters andCritics News ،"أيار / مايو29، "طرابلس شخص يف 12,000 ما ال يقل عن 'اقتياد': املعارضة

 ، ويمكن العودة إىل الخرب يف، 2011

-least-At-ppositionO/php.1629478_article/news/uk/news/com.monstersandcritics.www://http

Tripoli-in-away-taken-000-12 

 ، من املوقع،2011تموز / يوليو5، "احتياجات متزايدة للرعاية الصحية"اللجنة الدولية للصليب األحمر،   121

htm.05-07-2011-update-libya/2011/update/documents/resources/eng/org.ICRC.www://http 

،  )PRE01/422/2011: رقم الوثيقة" (ُمعتقلني قتلوا عىل أيدي املواليني للقذايف: ليبيا"أنظر منظمة العفو الدولية،   122

 ، ويمكن االطالع عليها من املوقع،2011آب / أغسطس26



 ليبيا عىل املعركة 

 والتعذيب واالختفاء القتل

 

 2011 أيلول/سبتمرب الـدولية العـفـو منظمة          MDE 19/025/2011: ةالوثيق رقم

                                                                                                                                       

104 

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-release/libya-detainees-killed-al-gaddafi-

loyalists-2011-08-26 

 أي أمل لحقوق اإلنسان؟": ليبيا الغد"أنظر منظمة العفو الدولية،   123

طوعي، ًأنظر، مثال، مكتب املفوضية العليا لحقوق اإلنسان، الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري ال  124

 التعليق العام بشأن حاالت االختفاء القرسي بوصفه جريمة مستمرة، من املوقع، 

pdf.EDCC-GC/docs/disappear/issues/english/org.ohchr.2www://http 

 .UN Doc (الحايس ضد ليبيا: عة لألمم املتحدة، القرارأنظر، لجنة حقوق اإلنسان التاب  125

CCPR/C/91/D/1422/2005( ،24األواني ضد ليبيا:؛ ولجنة حقوق اإلنسان، القرار2007ترشين األول / أكتوبر  UN 

Doc. CCPR/C/90/D/1295/2004( ،11سالم سعد عيل بشاشة ضد ؛ ولجنة حقوق اإلنسان، 2007تموز / يوليو
 UN Doc. CCPR/C/100/D/1776/2008( 20 (1776/2008، املراسلة رقم ربية الليبيةالجماهريية الع

 2010 األول تشؤين/أكتوبر

، "اإلفراج عن سجني الرأي الليبي جمال الحاجي"؛ وأي أمل لحقوق اإلنسان؟": ليبيا الغد" أنظر منظمة العفو الدولية،   126

 قع،، ويمكن االطالع عليه من املو2010نيسان / أبريل15

-haji-el-jamal-conscience-prisoner-libyan/updates-and-news/en/org.amnesty.www://http

15-04-2010-released2008/006/18: رقم الوثيقة" (اء رأيأحكام ثقيلة ضد سجن" وكذلك ؛MDE ( ،11 

 ، ويمكن االطالع عليها من املوقع، 2008حزيران /يونيو

-1d7a-dd11-3866-3d025816/en/2008/006/19MDE/etass/library/en/org.amnesty://http

html.eng190062008mde/e648bc851179من هذا التقرير ملزيد من التفاصيل1 وأنظر الفصل ؛ . 

ويبدو أن املجمع قد تحول منذ بدء . ًكان مجمع صالح الدين يستخدم مقرا إلدارة البحث الجنائي قبل االضطرابات  127

َومن غري الواضح من يرشف عىل . حكومة إىل مرفق العتقال من يقبض عليهم بالعالقة مع االضطراباتاالحتجاجات املناهضة لل

  وكذلك بمالبس مدنية– عسكر ورشطة –ًاملجمع اآلن، نظرا ألن معتقلني سابقني قد تحدثوا عن مشاهدة موظفني بزي مختلف 

 عنهم يف مرسح الكشاف التي صورها التلفزيون الصيني يمكن االطالع عىل لقطات الفيديو املتعلقة باحتفال اإلفراج 128 

CCTV ،من املوقع OAtHCwgYDFA=v?watch/com.youtube.www://http 

حدة املعني باالحتجاز ًمثل هؤالء األفراد هم جميعا ضحايا االعتقال التعسفي وفق تعريف الفريق العامل لألمم املت  129

عندما يكون من املستحيل عىل نحو واضح التذرع بأي أساس قانوني : التعسفي، الذي حدد ثالث فئات لالعتقال التعسفي

كما هو الحال عندما يحتجز شخص عقب (لتربير الحرمان من الحرية، ويكون االعتقال خارج إطار القانون الوطني 

؛ وعندما ينجم الحرمان )1الفئة ) (عليها/ أو بالرغم من صدور قانون عفو ينطبق عليهحكمها،/إتمامها مدة حكمه/إتمامه

اإلعالن العاملي لحقوق " من 21 و20 و19 و18 و14 و13 و7من الحرية عن ممارسة حقوق أو حريات تكفلها املواد 

العهد الدويل الخاص " من 27 و26 و25 و22 و21 و19 و18 و12اإلنسان، وبقدر ما ينطبق األمر عىل الدول األطراف، املواد 

الدولية ذات ) املبادئ(؛ وعندما ينجم االعتقال عن عدم التقيد الكيل أو الجزئي باألعراف )2الفئة " (بالحقوق املدنية والسياسية

لصلة املقبولة، واالتفاقيات الدولية ذات ا" اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان"الصلة بالحق يف محاكمة عادلة، التي أوضح أبعادها 

 )3الفئة (من جانب الدول 

منظمة :  من هذا التقرير وكذلك1ملزيد من التفاصيل بشأن أعمال القتل التي وقعت يف سجن أبو سليم، أنظر الفصل   130

 أي أمل ":ليبيا الغد" ومنظمة العفو الدولية، حاالت االختفاء القرسي يف ليبيا: لنضال الطويل من أجل الحقيقةالعفو الدولية، ا
 لحقوق اإلنسان؟
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حان الوقت ألن تصبح : ليبيا" ومنظمة العفو الدولية، أي أمل لحقوق اإلنسان؟": ليبيا الغد" أنظر منظمة العفو الدولية،    131

 :، أنظر2004نيسان / ابريلMDE 19/002/2004( ،26: رقم الوثيقة(، "حقوق االنسان حقيقة

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE19/002/2004 

ُحصل السكان املحليون عىل األسلحة عن طريق نهب مراكز الرشطة والثكنات العسكرية، وعندما تخلوا عنها تركت دون   132

مخازن األسلحة  الليبية املهجورة تجذب "انظر، عىل سبيل املثال، رويرتز، .  واستمرت عىل هذا الحال إىل حد ما–حراسة 

 :2011ز تمو/ يوليو1، "املهربني

http://www.reuters.com/article/2011/07/01/us-libya-east-stockpiles-

idUSTRE76044H20110701 

 عىل يد جماعة مسلحة يف ظروف غامضة 2011تموز / يوليو28القائد العسكري للمعارضة، عبد الفتاح يونس، يف  ُقتل  133

 ةسيطر عن والخارجة ليبيا، رشق يف املسلحة املجموعات عىل اللوم يضع والبعض ً كيلومرتا من بنغازي،70وعىل بعد نحو 

 .االنتقايل الوطني املجلس

تقايل لدى إنشائه، والتي وعد فيها باحرتام أنظر الفصل األول  لالطالع عىل التعهدات التي قطعها املجلس الوطني االن  134

 .التزامات ليبيا بمقتىض القانون الدويل لحقوق اإلنسان

يتمحور عمل املنظمات غري الحكومية ووسائل اإلعالم الجديدة التي ظهرة فجأة يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة يف   135

 .ن ألية انتقادات أو معارضةمعظمه حول أنشطة دعم الثورة، وليس ثمة مجال حتى اآل

 : مقابلة مع فضائية الجزيرة  136

-carabi-jazeera-al-to-speak-activist-political-saad-aamir/02/2011/com.17libyafeb.www://http

/2 

": جنود أعدموا لرفضهم التعاون: "أنظر 137 

1=skipcontrinter&fvwrel=feature&sllY3ywJD0n=v?watch/com.youtube.www://http 

":  ناءالعصابات اليبية املسلحة أعدمت السج: "أنظر 138 

related=feature&vlE29uompyU=v?watch/com.youtube.www://http 

الدفاع "، التي جاءت بالعقيد القذايف إىل سدة الحكم، بغرض 1969منظمات إيديولوجية أنشئت عقب ثورة الفاتح لسنة   139

 .ويف واقع الحال، كان دورها الرئييس هو قمع أي معارضة لحكم العقيد  القذايف". ورةعن الث

 2011نيسان /أحد سكان أجدابيا السابقني، أبريل  140

شباط بعد بضعة أيام /ً جنديا من جنوب وغرب البالد أرست يف البيضاء يف آخر فرباير174أفرج عن مجموعة من   141

 .ت للمجتمع املحيل ضمنت مرورهم اآلمن إىل ديارهمبوساطة من قيادات قبلية وزعاما

 . أبريل7ًاملعروف سابقا بمعسكر   142

تموز، داهمت مجموعة / يوليو28ويف ليلة .  فرباير للجيش إىل راحابا17تموز، نقل املعتقلون يف معسكر /يف يوليو  143

 . يف وقت الكتابة أعيد القبض عليهم45مسلحة املرفق وحررت املعتقلني، الذين كان بينهم نحو 

 .مدرسة السعدون الثانونية للعلوم االقتصادية  144
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 17 فرباير، والعقيد حسن علواني، رئيس لجنة املحققني يف مركز اعتقال 17بمن فيهم مصطفى الساقزيل، رئيس لواء   145

يل؛ وجمال بنور، منسق فرباير؛ والقايض مروان طشاني، رئيس لجنة املعتقلني والسجناء التابعة للمجلس الوطني االنتقا

 . فرباير؛ وفتحي تربل، عضو املجلس االنتقايل17املجلس القضائي املحيل لبنغازي وعضو ائتالف 

 .آذار يف بنغازي/ مارس28اجتماع مع رئيس النيابات العسكرية، العقيد يوسف السفري، يف   146

 .رباب عمل املعتقلني كانوا قد نزحوا بسبب النزاعًنظرا ألن زمالء وأ" كفيل"يف بعض الحاالت، من الصعب العثور عىل   147

كان من املفرتض اإلفراج عن أحد املعتقلني عقب عثور منظمة العفو الدولية عىل رب عمله يف مرصاتة وحصولها عىل   148

د اندالع وكان قد غادر مرصاتة عن. رسالة تشهد بأنه كان يعمل ويعيش يف مرصاتة قبل القبض عليه، وأنه ال صلة له بالنزاع

 .النزاع وقبض عليه لدى وصوله إىل رشق ليبيا

 :2011أيار / مايو30، "املتمردون الليبيون يوزعون توجيهات بشأن معاملة أرسى الحرب"أسوشييتد برس،   149

http://www.opednews.com/populum/linkframe.php?linkid=132460
 

اآلن وبسبب : "قادة قواد املعارضة بالقرب من ابن جواد، قولهآذار نقل عن الجنرال حمدي حايس، أحد / مارس29  يف 150

ً، نحن نقاتل باألسلحة نفسها تقريبا، ولكن نحن نملك اآلن صواريخ غراد، وهم )للحكومة(رضبات الناتو عىل األسلحة الثقيلة 

آذار، ويمكن االطالع عىل /مارس 29، "، املتمردون يمطرون قوات القذايف املنسحبة بالصواريخ"دييل ميل"، أنظر "ال يملكونها

 الخرب من،

-pstroo-Gaddafi-attack-Rebels-war-Libya/1370412-article/news/uk.co.dailymail.www://http

IX1SbRm1ixzz#html.Sirte-close .  تدني مستوى أسلحة املتمردين يحد من فعاليتهم يف "، النيويورك تايمزوكذلك

 ، ويمكن االطالع عليه من،2011نيسان / أبريل20، "حرب ليبيا

html.rebels21/africa/world/21/04/2011/com.snytime.www://http ، الخط األمامي "أونور كوبان"ًوأيضا ،

 ]frontline-libyas/category/com.coban-onur.www://http/[يف ليبيا 

، وإنرتناشونال بيزنس تايمز ]second photo/ (com.tumblr.-eelibyafr://http(" [ليبيا الحرة"ًشاهد صورا عن  151 

]-atamisr-for-fight-the-conflict-libya/20110616/164413/articles/com.ibtimes.www://http

htm.photo[ 

 15 املنظمة الدولية للهجرة، –تقديرات املنظمة الدولية للهجرة، أنظر، رويرتز، آالف املهاجرين ما زالوا عالقني يف ليبيا   152

 ، ويمكن االطالع عليها من،2011تموز /يوليو

820110715H0E76idAFLDE/chadNews/article/com.reuters.af://http . وحددت السلطات الليبية الرقم عىل

بيان بخصوص الهجرة غري "، "اللجنة الشعبية العامة للعالقات الدولية واالتصال الخارجي"أنظر .  ماليني3أنه أقرب إىل 

 2010تموز / يوليو7، "رتحيلالرشعية ووضع املهاجرين اإلريرتيني يف مراكز الرعاية واال

ملزيد من املعلومات حول اإلطار القانوني يف ليبيا وحالة الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين قبل بدء النزاع، أنظر منظمة   153

ون الالجئ. ينشدون األمان فيجدون الخوف وكذلك منظمة العفو الدولية، أي أمل لحقوق اإلنسان؟": ليبيا الغد"العفو الدولية، 
، 2010كانون األول / ديسمرب2010/004/01REG ( ،14: رقم الوثيقة (وطالبو اللجوء واملهاجرون يف ليبيا ومالطا

en/2010/004/01REG/info/library/en/org.amnesty://http 

 .2011شباط / فرباير22زيون الليبي الرسمي يف خطاب سيف اإلسالم عىل التلف  154

 أيار، من املوقع، / مايو11، "النظام الليبي متهم باستغالل مهاجري القوارب"، ذي غارديان  155
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-humanitarian-exploiting-of-accused-libya/11/may/2011/world/uk.co.nguardia.www://http

crisis 

 2011شباط / فرباير22خطاب العقيد القذايف يف   156

أنظر، عىل سبيل املثال، البيان الرسمي للمجلس الوطني االنتقايل املتعلق باالستخدام املزعوم من جانب العقيد القذايف   157

 8ملجلس الوطني االنتقايل، بيان املجلس الوطني االنتقايل بشأن مساعدة الحكومة التشادية لنظام اقذايف، ا. للمرتزقة التشاديني

 ، ويمكن االطالع عليه من،2011نيسان /أبريل

dfp.1NTC /ENG20%NTC /org.un-libyanmission.www://http . ًأنظر أيضا، وسائل اإلعالم تنقل عن مسؤويل

، الرشق األوسط: من جانب العقيد القذايف" مرتزقة أفارقة"املجلس الوطني االنتقايل ومقاتيل املعارضة حديثهم عن استخدام 

 ، 2011حزيران / يونيو14، "الثوار يعدون العدة للذهاب إىل رست وطرابلس"

626486=article&11886=issueno;amp&4=section?asp.details/com.aawsat.www://httpذي  وكذلك ؛
 شباط، عىل املوقع، / فرباير22، "هل أطلق القذايف قوة من املرتزقة يف ليبيا"، غارديان

libya-force-mercenary-gaddafi/22/feb/2011/world/uk.co.guardian.www://httpتايم سبشلزً وأيضا، ؛ ،

 ، ويمكن االطالع عليه من،"أوهام معمر القذايف حول العظمة األفريقية"

.,002053164_2045333_,2045328,288040/article/packages/specials/time/com.time.www://http

html ؛ وأيضا ًC News&M ،"31، "ًم مدنا ليبية رئيسيةاملتمردون يلقون باللوم عىل قوات من ذوي البرشة السوداء لخسارته 

، ويمكن االطالع عليه من املوقع،  2011آذار /مارس

-eblam-Rebels/php.1629946_article/news/africa/news/com.monstersandcritics.www://http 

cities-Libyan-key-of-loss-for-troops-Chad؛  

 ترصيح ملصطفى عبد الجليل، ويمكن االطالع عليه من املوقع، 158 

94e73Lq09XX=v?watch/com.youtube.www://http 

 ترصيح ملصطفى عبد الجليل  159

 أي أمل لحقوق اإلنسان؟:" ليبيا الغد" الدولية، أنظر، منظمة العفو  160

يف " مرتزقة"، مجموعة من الشباب الليبيني املؤيدين للمعارضة يعلنون عن رضب وشنق "شباب ليبيا"أنظر تويت   161

 :شباط/ فرباير19البيضاء يف 

 38996956806258688/status/ShababLibya/21%#/com.twitter://phtt 

 :عىل سبيل املثال رشيط فيديو مرعب يظهر جثث قتىل من الجنود أو ممن اشتبه بأنهم مرتزقة، أنظر  162

http://www.youtube.com/watch?v=ylUmLk7iTXg&feature=related 

; http://www.youtube.com/watch?v=3JBhcH09DsE&feature=related 

; http://www.youtube.com/watch?v=uompyU29vlE&feature=related; 

 and http://www.youtube.com/watch?v=OH60xy_es60&feature=related 

 skipcontrinter&related=feature&ICfo68SlBVT=v?watch/com.tubeyou.www://http=1أنظر،  163 

أنظر مجلس حقوق اإلنسان، تقرير لجنة التقيص الدولية للتحقيق يف جميع االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل لحقوق   164

 ،، من املوقع2011حزيران / يونيوA/HRC/17/44( ،1(اإلنسان يف الجماهريية العربية الليبية 

pdf.AUV_.4417.HRC.A/session17/docs/hrcouncil/bodies/english/org.ohchr.2www://http 
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، 2011شباط / فرباير27، "ن قدرهم بعصبيةاملرتزقة األفارقة يف ليبيا ينتظرو" تلغراف، يلأنظر، عىل سبيل املثال، ذي  165

 ويمكن االطالع عليه من،

-African/8349414/libya/africaandindianocean/worldnews/news/uk.co.telegraph.www://http

html.fate-their-await-nervously-Libya-in-mercenaries 

  من هذا التقرير ملزيد من التفاصيل بشأن ظروف االعتقال يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة5أنظر الفصل   166

الليبية، أنظر التقارير اإلحصائية اليومية للمنظمة الدولية لالطالع عىل تحديثات منتظمة بشأن الحركة عرب الحدود   167

 int.reliefweb://http/للهجرة، املتوافرة عىل 

، "املفوضية العليا تبحث عن آليات أفضل لإلنقاذ عقب حادثة الغرق يف املتوسط"مفوضية األمم املتحدة العليا لالجئني،  168 

 html.86c939dc4/org.unhcr.www://http، ويمكن االطالع عليه من، 2011أيار /مايو 10

أنجلينا جويل واملفوض السامي لالجئني "أرقام مجمعة باالستناد إىل تقارير إعالمية وتقديرات املفوضية العليا لالجئني،   169

 ن مهاجري القوارب يف جزيرة إيطاليةغيترييس يزورا

 18، "مئات األشخاص يخاطرون بالعودة إىل ليبيا يف محاولة للوصول إىل أوروبا بالقوارب"املفوضية العليا لالجئني،   170

 ، لالطالع،2011أيار /مايو

-return-risk-hundreds/article/detail-news/list-news/views-and-news/uk.org.unhcr.www://http

html.boat-by-europe-reach-to-bid-in-libya-to 

حزيران / يونيو16هو املواطن اإلثيوبي إلياس محمد قايض، يف ًقابلت منظمة العفو الدولية واحدا من الناجني التسعة، و  171

، 2011نيسان / أبريل19، ً" شخصا63السكوت والالمباالة تسببا يف وفاة "أجنسيا هابيشيا، . يف مخيم شوشة يف تونس

 ؛html.le-silenzio-in-stanno-perche-chiedo-mi/04/2011/com.blogspot.habeshia://httpلالطالع، 

 ، لالطالع،2011أيار / مايو9، "حاملة طائرات تركتنا نموت: مهاجرون يقولون"، الغارديانو

migrants-libyan-ship-nato/08/may/2011/world/uk.co.guardian.www://http هيومان رايتس "؛ وكذلك

 ، لالطالع،2011أيار / مايو10، "الناتو يحقق يف قصة قارب املوت"ووتش، 

episode-boat-fatal-investigate-nato/10/05/2011/news/en/org.hrw.www://http 

 أيار، لالطالع،/ مايو9، "رويرتز، الناتو وفرنسا ينكران التقاعس عن إنقاذ املهاجرين الليبيني  172

-migrants-nato-libya-us/09/05/2011/article/com.reuters.www://http

20110509P74836idUSTRE 

، 2011حزيران / يونيو8، "مهاجرون أفارقة يغرقون يف املتوسط"تعليق مفوض حقوق اإلنسان ملجلس أوروبا،  173 

 postId?php.post_blog_view-tiki/int.coe.cws.commissioner://http=143لالطالع، 

ملزيد من املعلومات حول القيود التي تواجه قدرة املفوضية العليا لالجئني عىل توفري الحماية قبل اندالع النزاع، أنظر   174

، هرييس وآخرون ضد إيطالياتب مفوض األمم املتحدة السامي لالجئني يف قضية املفوضية العليا لالجئني، مداخلة من مك

 html.2d97778b4/docid/refworld/org.unhcr.www://http، لالطالع، 2010آذار /مارس

 94e73Lq09XX=v?watch/com.youtube.www://httpترصيح ملصطفى عبد الجليل،  175 

 أي أمل لحقوق االنسان؟:" ليبيا الغد"أنظر الفصل الخامس من تقرير منظمة العفو الدولية،   176
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 .الالجئون وطالبو اللجوء واملهاجرون يف ليبيا ومالطا. الخوف



أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
 منظمة العفو الدولية تناضل 

 في سبيل العدالة والحرية 
 والكرامة للجميع، وتسعى 

 لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن 

عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى 

 األمانة الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
Amnesty International, International Secretariat,

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

w
w

w
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المعركة على ليبيا
القتل واالختفاء والتعذيب

ــون إلى »يوم  ــر الجارتين، دعا الليبي ــي تونس ومص ــي من األحداث ف بوح
غضب« في منتصف فبراير/شباط 2011 ضد القبضة الحديدية لحكم العقيد 
ــلطة منذ 1969. وقوبلت االحتجاجات  ــك بزمام الس معمر القذافي، الممس
بالقوة المميتة. وبحلول أوائل مارس/آذار، كانت االنتفاضة التي أعقبت ذلك 
قد تحولت إلى نزاع مسلح بين القوات الموالية للعقيد القذافي والمحتجين 
المسلحين الذين دخلت تجمعاتهم في ائتالف فضفاض للقوى على رأسه 

»المجلس الوطني االنتقالي«، الذي اتخذ من بنغازي مقراً له. 

ــتند إلى زيارة لتقصي الحقائق استمرت ثالثة  ويوثِّق هذا التقرير، الذي يس
أشهر لشرق ليبيا ولمدينة مصراتة المحاصرة، بدءاً من أواخر فبراير/شباط، 
انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق اإلنسان ارتكبتها قوات القذافي. 
ــات متعمدة  ــرب، بما في ذلك هجم ــة على جرائم ح ــرض ألدلة قوي ويع
وعشوائية بالصواريخ والهاونات والمدفعية قتلت وأصابت مئات األشخاص 
ممن ال يشاركون في القتال؛ واستخدمت أثناءها أسلحة محظورة دولياً من 

قبيل القنابل العنقودية واأللغام المضادة لألفراد في المناطق السكنية. 

ويوثِّق التقرير كذلك انتهاكات ارتكبتها المعارضة، بما في ذلك أعمال قتل 
غير مشروعة وتعذيب للجنود الذين قبضت عليهم، ولمن اشتبهت بأنهم 

مرتزقة، وألعضاء سابقين في قوات األمن الليبية. 

ــت أثناء  ــي ارتكب ــم الت ــع الجرائ ــن جمي ــاءلة ع ــى المس ــر إل ــو التقري ويدع
االضطرابات، ويحث جميع أطراف النزاع والمجتمع الدولي على التعاون مع 

مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، ومع التحقيقات الدولية األخرى. 

amnesty.org
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