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محاكمةة مسةلولين ليبيةين سةابقين مةن بيةن م سةي
وعبدهللا السنوس

اقسةفم القة ا

في  24مارس/آذار  2014بدأت محاكمة  37مسؤوالً سابق ًا اتُّهموا بارتكاب جرائم إبَّاا اتتاا اة عاام 2011
والتازاع المسلح الذي تالهاا وما المتو ان أ تأساتاتم المحاكماة فاي  27أبريل/تيساا حياي يرهار سايم
اإلسالم القذافي وستة متهمي آخري عبر الايديو.
عم ترام العدالة الاونتي فاي ليبياا يعتاي أ ما المساتحيل اما ح اول
وتعتقد مترمة العاو الدولية أ
أي م الماوالي للقاذافي المتهماي بارتكااب جارائم علاة خلاياة اتتاا اة عاام
المسؤولي الليبيي السابقي أو ٍّ
 2011والتازاع المسلح علة محاكمة عادلة في هذا الو ات .ويسااور مترماة العااو الدولياة لاح خاا حياال
حالتيْ سيم اإلسالم القذافي وعباد الستوساي المتهما ْي بارتكااب جارائم اد اإلتسااتية ما بال المحكماة
الجتائية الدولية.
ج ة للمت مين؟
 .1من هم ال ين يُحا َكمون وما ه الت م المو َّ
فااي  24أكتوبر/تشااري الول  2013تاام توجياات االتهااام إلااة  37شخ ا ًا م ا المسااؤولي ومااوراي الدولااة
السابقي وم بياتهم سايم اإلساالم القاذافي ومادير المخاابرات السابح عباد الستوساي ورئايس الاو را
السبح البغدادي المحمودي بسبب الوعهم فاي محاولاة مان اتتاا اة عاام  2011والتاازاع المسالح الاذي
تالها.
و د اتُّهموا بارتكاب سلسلة م الجرائم متها ال لوع في عمليات التخريب والتهاب والقتالو والتحاريل علاة
الحرب الهليةو وإهاتة الشعب و شعارهو واالتاااح علاة تشاكيل جماعاات بلياة مسالحة وتزويادها بالسالحة
والدعم اللوجستيو وإعاداد خنان لتاجيار الساجو التاي يأحتجاز فيهاا معار او القاذافيو وتو يان المخادرات
والمؤثرات العقلية علة أفراد كتائب و"متنوعي" القاذافيو والتحاريل علاة الق ام العشاوائي للماد التاي
اتتا ت د القذافيو وإ دار أوامر للسلنات بقنن الما والكهربا ع الماد التاي اتتا ات اد القاذافي.
وتتعلح التهم الخرى بإ دار أوامر بإنالح التار علة المتراهري مما أسار ع و وع إ اباتو والتحاريل
علة االغت اب واالختنام والحرما م الحريةو ومتن الغير م ممارسة حقو هم السياسيةو والتشجين علاة
دخول المهاجري غيار الشارعيي وخاروجهم علاة مات اوارب رديئاة التجهياز وتعري اهم لخنار الماوتو
وتجتيد وتسليح مرتز ة .وثمة تهم أخرى تعلح باالختالس وهدر المال العام.
وال تتنبح جمين التهم علة جمين المتهمي .
وباإل افة إلة سيم اإلسالم القذافي وعبد الستوسي فإ م بي المتهمي عدد ًا م الو را الاذي عملاوا
في عهد القذافي ومتهم و ير الخارجية السبح عبدالعاني العبيدي ومسؤولو سابقو في الم والمخاابرات
وموراو في و ارة المالية ودبلوماسيو سابقو م بيل الساير السابح في المملكة المتحادة محماد بالقاسام
الزواي والقائد السابح لخار السواحل وأم المواتئوغيرهم.
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 .2تُتخ حالي ًا إجراءات قانونية ضد سي االسفم الق ا وعبةدهللا السنوسة أمةام المحكمةة
الجنائية الدولية .كي يلثر البدء ب ه المحاكمة الوطنية على قضايا المحكمة الجنائية الدولية؟
لقد اتهمت المحكمة الجتائية الدولية سيم اإلسالم القذافي وعبد الستوساي بارتكااب جارائم اد اإلتسااتية.
بيد أ الحكومة الليبية نعتت في ايا المحكمة الجتائياة الدولياة علاة أسااس أتهاا مساتعدة إلجارا محاكماة
حقيقية في هذه الق ايا أمام محاكمها الونتية و ادرة علة ذلك .و د رف ت المحكمة الجتائية الدولية حتة اآل
النع القاتوتي الذي دمتت ليبيا في الق ية المرفوعة د سايم االساالم القاذافي إداراكا ًا متهاا باا الحكوماة
الليبية تواجت عوبات حقيقية في ممارسة سلناتها الق ائية الكاملة علة أرا يها كافة .ولعادد ما الساباب
متها عدم درة الدولة علة تامي تقلت م ب ة المليشيات إلة حجز الدولة وعدم درتها علة ما حقت فاي
توكيل محام اعتبرت المحكمة الجتائية الدولية الترام القاتوتي الونتي غير ادر علاة اما محاكمتات بشاكل
فعال م بل ترام العدالة الونتي الليبي بما يتماشة من الحقوح وال ماتات المكاولة بموجب القاتو  .إ ليبيا
في الو ت الراه ملزمة اتوتي ًا بتسليمت إلة المحكمة الجتائية الدولية.
بيد أ المحكمة الجتائية الدولية وافقت علة نلب ليبيا المتعلح بمحاكمة عبد الستوسي أمام الق اا الاونتي
علة الرغم م أ الستوسي لام يح ال علاة مسااعدة اتوتياة ما محاام يمثللات فاي ليبياا .و اد أادمت دعاوى
اسااتئتام للنعا فااي كااال القااراري المتعلقااي بساايم اإلسااالم القااذافي وعبااد الستوسااي ولاام تباات غرفااة
االستئتام التابعة للمحكمة الجتائية الدولية في دعاوى االستئتام هذه بعد.
إ مترمة العاو الدولية تستتكر رار الحكومة الليبية بالم ي ادم ًا فاي المحاكماة الونتياة مماا يأعتبار ا درا ً
اللتزامها بتسليم سيم اإلسالم القذافي إلة المحكمة الجتائياة الدولياة واساتبا ًا للحكام بشاا دعاوى االساتئتام
التي لم يأبت بها بعد في كلتا الق يتي .
ايا المحكمة الجتائية الدولية يجب أ يأسمح لها بالم ي أدم ًا في الو ت الاذي
وترى مترمة العاو الدولية أ
تستمر السلنات الليبية في إعادة بتا ترام العدالة الونتي ما أجال التحقياح فاي المساتقبل فاي الجارائم التاي
تشكل اتتهاك ًا للقاتو الدولي والتي ارتكبها النرفا إبا التازاع أمام المحاكم الليبية ومقا اة مرتكبيها.
 .2تلكد الحكومة الليبية على أن ا قةادر علةى ضةمان إجةراء محاكمةة عادلةة لسةي
الق ا وعبدهللا السنوس وغيرهما من المسلولين السابقين .ل ه ا كا ؟

اقسةفم

علة الرغم م أ التزام ليبيا المعل بإجرا محاكمات عادلة يمثل أمر ًا مهم ًا فاإ التاكيادات الحكومياة ليسات
تقول اإلجرا ات الليبيةو وتشاير بشاكل
كافية للت دي لبواعي القلح العميح م أ الو اع المتية يمك أ
ل
خا إلة التهديدات المو َّجهة للق اة والمحامي واستمرار عدم احترام حقاو هم وغيار ذلاك ما المشاكالت
التي تكتتم ترام العدالة الونتي .كما تعرب مترمة العاو الدولية ع لقها بشاا اعتمااد بعال القاواتي التاي
تمتح "الثوار" ح اتة م المالحقة الق ائية علة الجرائم التي ارتأكبت إبا التازاع.
وعلة الرغم م بعل الجهود التاي بأاذلت فاإ السالنات الليبياة لام تساتنن و ان حاد للتعاذيب وغياره ما
روب إسا ة المعاملة التي ال تازال متاشاية فاي الساجو التابعاة للدولاة وفاي مراكاز االحتجاا الخا اعة
لسينرة المليشيات .إ الشرنة الق ائية التي اتهارت في فترة التازاع المسلح فاي عاام  2011بحاجاة إلاة
التدريب وبتا القادرات الكاافي ْي  .ويتو ام المار علاة الثاوار الساابقي الاذي أأدمجاوا فاي المؤسساات بادو
تمحي متهجي الستئ ال مرتكبي اتتهاكات حقوح اإلتسا .
 .3ما ه

بواعث القلق الرئيسية لمنظمة العفو الدولية حيال نظام العدالة
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ليبيا؟

بل االتتاا ة التي أناحت بحكم العقيد معمر القذافي في عام  2011لم يك ترام العدالة الونتي في ليبياا اد
عمل بشكل مستقل متذ عقود .وعمال تراام ااتوتي ماوا ٍّ حتاة عاام  2005حياي حاوكم بموجبات الشاخا
المتهمو بارتكاب "جرائم د الدولاة" .و أحكام علاة العدياد ما الشاخا إثار محاكماات جاائرة علاة تحاو
ارخ .وفي الثماتيتيات والتسعيتيات ارتأكبات اتتهاكاات جسايمة لحقاوح اإلتساا ما بيال التعاذيب وإساا ة
المعاملة ب ورة مؤسسية وعملياات االختااا القساري واإلعادام خاارق تنااح الق اا  .إ إعاادة بتاا تراام
العدالة الليبي يقت ي بذل جهود كبيرة وو ت نويل .وتقدم بعثة المم المتحدة للدعم في ليبيا مساعدة كبيرة ما
أجل تنبيح حكم القاتو  .بيد أ تحديات رئيسية ال تازال ائماة بال تتااا م بسابب الو ااع المتياة المتردياة.
وإلة أ يتم ت حيح هذه الو اع ل يكو بمقدور ليبيا أ تكال إجرا محاكمات عادلة للمعتقلي علة خلاياة
التازاع بم فيهم المتهمو السبعة والثالثو المذكورو آتا ًا.
إ الو اع المتية المريعة في ليبيا ال تزال تمثل عقبة رئيسية فاي نرياح عمال تراام المحااكم .وإ الترماة
التي ترمي إلة حماية الق اة ووكال التيابة ومحاميي الدفاع والشهود إما أ تكو غير موجودة أو غير كافياة.
وذكر وكال التيابة والق اة الذي ابلتْهم مترمة العاو الدولية فاي غارب ليبياا حياي يأحتجاز معرام المعتقلاي
علة خلاية التازاع أ وجود المليشيات و اعم مؤسساات الدولاة وارتاااع معادالت الجريماة تشاكل خناراً
رئيسي ًا علة عملهم.
ولم تتمك السلنات م تسريح المليشيات المد َّججة بالسالح متذ أ تم تشكيلها أثتا فترة التاازاع .كماا أتهاا لام
تتمك م إعادة بتا الجيش الونتي والشرنة الونتية .وفي غياب الموراي المكلااي بإتاااذ القاواتي ت ابح
حالة اتعدام حكم القاتو واتتشار الجريمة متالتة م عقالها .وفي العديد م متاانح الابالد ال تساتنين الشارنة
تتايذ أوامر القبل خوف ًا م المليشايات .واساتمر ورود أتباا عا و اوع عملياات اعتقاال تعسااي واختناام
واختاااا سااري واغتيااال .و اماات المليشاايات بمهاجمااة مؤسسااات الدولااة ومحا اارتها ماارات عدياادة .وو اان
مسؤولو في الدولة ما بياتهم رئايس الاو را الساابح علاي يادا ودبلوماسايو أجاتاب احايا لعملياات
االختنام التي حدثت مؤخر ًا .وفي الو اع التي ال يستنين فيها المسؤولو في الدولة حماية أتاسهم ي ابح
م غير الوا ح كيم يمكتهم حماية الشهود وال حايا وأفراد الق ا .
ومتذ اتتها التازاع المسلح في عام  2011تم اغتيال ما ال يقل ع ثماتية اة علة أيدي مهااجمي مجهاولي
الهوية .كما اساتأهدفت المحااكم باالتاجيرات فاي درتاة وبتغاا ي وسارت .وفاي مقابلاة تلازيوتياة بأثات فاي 17
فبراير/شبان  2014اعترم و ير العدل با وكال التياباة فاي بتغاا ي غيار اادري علاة إجارا تحقيقاات
لتهم يتعر و للتهديدات .وفي حي أ التحديات المتياة أشاد و اوح ًا فاي شارح الابالد مماا هاي عليات فاي
غربها حيي تجري المحاكمة فإ مترماة العااو الدولياة تعتقاد أ تاردي الو ااع المتياة ياؤثر علاة تراام
ويعنل عملت .و د كا لالعتدا ات علة الق اة في الشرح تااثير علاة جميان الق ااة فاي ساائر
العدالة برمتت
ل
أتحا البالد .و ال الشخا الذي ابلتْهم مترمة العاو الدولية إ جمين الق اة في ليبيا مستهدفو وإ العمال
كقال هو توع م "االتتحار".
 .4كي

تلثر األوضاع األمنية

ليبيا على المحاكمة؟

يتتاب مترمة العاو الدولية شك في أ يتمك الق اة في مثل هذه الرروم ما التحلاي باالساتقاللية والحيادة
بشكل كامل وأ يراهم اآلخرو كذلك .و اال ااة مساؤولو عا فحا بعال الحااالت خاالل التحقيقاات
لمترمة العاو الدولية إتهام غالبا ًا ماا يشاعرو بااتهم مجبارو علاة تمدياد أوامار الحابس خوفا ًا علاة حيااتهم
وأو حوا أتهم ال يستنيعو إحالة ية ما إلة المحكمة بسبب عدم كااية الدلاة ولكاتهم ال ياامرو باإنالح
سراح المتهم خوف ًا م الرأي العام أو م رد الاعل العتيم للجماعات المسلحة .و د وثَّقت مترمة العاو الدولياة
حاالت اختنام للمعتقلي أو إعادة اعتقالهم أو تعر وا الة إنالح التار عقب إنالح سراحهم.
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و ال اة ووكال التيابة لمترمة العاو الدولية إتهم تلقوا تهديدات علة خلاياة اايا مرفوعاة اد أشاخا
موالي للقذافي م بل عاائالت ال احايا والمليشايات التاي تنالاب بتو يان أ ساة العقوباات علايهم وتعاارل
إنالح سراحهم .كما يبدو أ الق اة ووكال التيابة يتلقو تهديدات في اايا تتعلاح بجارائم جتائياة عادياة ال
لة لها بالتازاع.
ولم يتم تتايذ الخنن التي تهدم إلاة تمحاي الق اا ل اما أ يكاو الق ااة المعيَّتاو أشخا ا ًا يتحلاو
بالتااازاهة والقاادرة والمااؤهالت المتاساابة .وربمااا يراال الق اااة المتورنااو فااي حاااالت االعتقااال التعساااي
والمحاكمات الجائرة وغيرها م االتتهاكات الجسيمة لحقوح اإلتسا في متا بهم.
 .5هل المحامون قادرون على الد اع عن مو ِّكلي م

ظل األوضاع الحالية؟

ال محاامو بعال المتهماي فاي هاذه الق اية لمترماة العااو الدولياة إ الراروم الراهتاة ال تسامح باإجرا
محاكمات عادلة .ورفل بع هم التحدي من متدوبي مترمة العاو الدولياة خوفا ًا علاة ساالمتهم .و اال آخارو
للمترمة إتهم يمتتعو ع يارة موكليهم في السج بسبب الترهيب الذي يواجهوتت م بال الحاراس .وخاالل
جلسة غرفة االتهام الولة تع َّرل المحامو للتهديدات واالعتادا ات ما بال جمهاور غا اب ما عاائالت
ال حايا .كما تعرَّل أحد المحامي العتدا جسدي وتتيج ًة لذلك امتتن بعال المحاامي عا ح اور الجلساة
التالية .ومتذ ذلك الو ت بدأت السلنات بتوفير حافلة لتقل المحامي إلة السج فاي مواعياد المحاكماات بيتماا
يتم إغالح النريح المؤدية إلة المجمن في تلك الثتا .
وعلة الرغم م اتخاذ تلك التدابير المتية فإ المحامي الذي
 2014الوا لمتدوبي المترمة إتهم ما الوا يشعرو بالخوم.
 .6هل يمكن وص

ما يحدث

ابلتْهم مترماة العااو الدولياة فاي أبريل/تيساا

ليبيا بأنه عدالة المنتصر؟

لقد تم تكريس ثقافة عدالة المتت ر باعتماد عدد م القواتي متذ اتتها التازاع وذلك بهدم حماياة "ثاورة 17
فبراير" .فالقاتو ر م  38لعام  2012يمتح "الثوار" ح اتة م المالحقاة الق اائية علاة الفعاال المدتياة أو
العسكرية أو المتية التي ارتأكبت بهدم "حماية ثورة  17فبرايار" ولكتات ال يحادد الفعاال التاي تتادرق تحات
هذه المادة .كما يعني القاتو "و ت ًا اتوتي ًا" للتحقيقات التي تجريهاا المليشايات وي ااي شارعية علاة أفعاال
التو يم واالحتجا واالستجواب التي امت بها خارق إنار القاتو ويأغال الدلاة المتاوفرة علاة تاشاي تمان
يجارم
اروب إساا ة المعاملاة أثتاا التحقيقاات .وفاي خناوة إيجابياة تام اعتمااد ااتو
التعذيب وغيره ما
ل
التعذيب متذ ذلك الحي  .بيد أ القاتو الجديد ال يت بو وح علة عدم جوا باول الدلاة التاي تأتتازع تحات
وناة التعذيب أو إسا ة المعاملة في أية إجرا ات اتوتية.
ويوفر القاتو ر م  38ح اتة لفراد القوات المتاوئة للقذافي مم يأشتبت فاي ارتكاابهم جارائم خنيارة ومتهاا
الجرائم التي يت عليها القاتو الدولي وذلك بمتن التحقياح والمالحقاة الق اائية لولئاك الفاراد .كماا يخلاح
القاتو ثقافة تهدد مبدأ افترال البرا ة والحح في المساواة أمام القاتو وذلاك ما خاالل التميياز باي الجتااة
علة أساس اتتما اتهم .وهذا أمر ال يتسح من االلتزام بإحقاح العدالة ب ورة محايدة.
 .7هل يواجه المت مون عقوبة اقعدام؟
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تعم فقد وأجهت تأهم إلة جمين المتهمي بموجب مواد اتو العقوبات التي تات علاة عقوباة اإلعادام كعقوباة
وى وتشمل المادة ( 203المتعلقة بإثاارة حارب أهلياةا والماادة ( 202المتعلقاة بافعاال التخرياب والتهاب
والتقتيلا والمادة ( 211المتعلقة باالتااح علة ارتكاب الجرائم وتكوي الع ابات الرتكابهاا.
وال تتوفر إح ا ات رسمية بشا عقوبة اإلعدام في ليبيا .وال علم لمترمة العاو الدولية بو وع عملياات إعادام
ائية متذ عام  2010ولك ما ال يقل ع  18حكم ًا باإلعدام درت ع محاكم مدتياة وعساكرية فاي عاام
 2013في ايا تل وما ال يقل ع خمسة أحكام في عام  .2012و در ما ال يقل ع ستة أحكاام باإلعادام
في عام  2013د موالي للقذافي وم بيتهم و ير التربية والتعليم السبح أحمد إبراهيم بموجاب إجارا ات
وحارم أحماد
اتوتية أثارت بواعي لح عميح حيال عدالة المحاكماتو و د حكم علة أربعة ما هاؤال غيابيا ًا .أ
إبراهيم وهو أول مسؤول رفين المستوى في حكومة العقيد القذافي يأحكم عليت باإلعدام م الزيارات الخا اة
م بل محاميت وتعرَّ ل لل رب عتدما حاول مالخير يارتت .و أعام أ محاامي الادفاع أمتمان ما اساتجواب
الشهود .وخالل فترة المحاكمة كا أحمد اباراهيم محتجاز ًا فاي ساج تاابن لاو ارة العادل إسامي ًا ولكتات فاي
الحقيقة كا يخ ن لسينرة المليشيات.
 .8ما سبب قلق منظمة العفو الدولية تجاه إجراء المحاكمة

سجن ال ضبة؟

تأعقد المحاكمة في اعة محكمة تقن فاي مجمان مؤسساة ا االح والتاهيال اله ابة بنارابلس وهاي ساج ذو
إجرا ات أمتية مشددة يأحتجز فيت معرم المعتقلاي رفيعاي المساتوى .وفاي الو ات الاذي تخ ان فيات المحكماة
لسلنة محكمة االستئتام في نرابلس فإ دخول المجمن يخ ن لسينرة مسؤولي السج الذي يتبعو إسمي ًا
فقن لو ارة العدل علة ما يبدو .وبدالً م ذلك فإ مترمة العاو الدولية تشعر بالقلح م أ عقد محاكمات فاي
يقول مبدأ افترال البرا ة ويخلح متاخ ًا م الترهيب لآلخري بم فايهم شاهود الادفاع وهاو
مجمن السج
ل
أمر ال يأا ي إلة محاكماات عادلاة .كماا أ إجارا المحاكماة فاي مجمان الساج ربماا يعياح إمكاتياة ات اال
المتهمي بمحامييهم ويؤثر سلب ًا علة مبدأ "تكافؤ القوى" في عارل الق اية الاذي يعتاي أتات يتبغاي أ يتااح
للدفاع واالدعا العام علة حد سوا إمكاتية معقولة لنرح يتيهما وأال يأ ارَّ أ ٌّ
ي م النارفي علاة تحاو
غير عادل.
وترر ًا لمو ن المحكمة فاإ ثماة خنار ًا ما أ حاراس الساج المساؤولي عا أما المحاكماات سيسامعو
ويقول حقهم في الدفاع .و د تأشرت ور المتهماي ومعلوماات
إفادات المتهمي مما يعر هم لخنر االتتقام
ل
حول اجرا ات ما بل المحاكمة في غرفة االتهام بشكل متترم علة احة مؤسسة ا االح والتاهيال اله ابة
علة مو ن "فيس بوك" المر الذي يزيد م تقويل مبدأ افترال البرا ة .و ال بعل أفراد عائالت المتهماي
لمترمة العاو الدولية إتهم تلنَّخوا بالو مة االجتماعية وتعر وا للم اايقة ما بال الجمهاور إثار تشار تلاك
ال ور.
اتِّباع اقجراءات الواجبة؟
 .9هل يتم احترام حق المت مين
قضية سي
ما ه بواعث القلق المحدد لمنظمة العفو الدولية
السنوس ؟

اقسةفم القة ا

وعبةدهللا

يشمل الحح في المحاكمة العادلة عتا ر عدة يتبغي فح ها واحد ًا واحد ًا:
تو ير الوقت الكا والمرا ق الكا ية قعداد مرا عة الد اع
عدم احترام الحق
ال محامو يمثلو متهمي مختلاي في المحاكمة لمترمة العاو الدولية إتهم لم يأتح لهام الو ات الكاافي إلعاداد
مرافعات الدفاع خالل إجرا ات ما بل المحاكمة ولمراجعة الدلة المقدمة م بل التيابة العامة والتي امَّت
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تحو 4000
وثيقة.

احة م إفادات الشهود والمتهمي خالل  22شهر ًا م التحقيقات باإل افة إلة تحاو 40,000

وفي الحقيقة ساورم بعل المحامي شك في أ يكو القا ي تاست د وجد الو ت الكافي لمراجعاة الدلاة بال
إحالة الق ية للمحاكمة .فقد أأحيلت الق اية إلاة المحكماة فاي  24أكتوبر/تشاري الول فاي جلساة االساتماع
الثالثة لغرفة االتهام أي بعد حوالي شهر م بد اإلجرا ات التي تسبح المحاكمة .وربما تاوحي سارعة إحالاة
الق ية علة المحكمة با القا ي و ن تحت غون شعبية.
ولم يح ر سيم اإلسالم القذافي أية جلسات استماع في غرفة االتهام وهو ما يشكل اتتهاك ًا لحقت في ح اور
محاكمتت .أما عبد الستوسي فقد كا حا ر ًا ولك لم يمثللت أي محام.
عدم السماح باالتصال بمحامين من أجل إعداد مرا عات د اع عالة
إ حح المعتقلي في االت ال بمحامي أو في تلقي يارات ماتهم فاي الحجاز مكااول بموجاب القااتو الادولي
والقاتو الليبي (المادة  53م القااتو ر ام  47لعاام  1975المتعلاح بالساجو ا .وبوجات عاام تتاولة التياباة
العامة ومسؤولو السج متح ت اريح الزيارات .بيد أ المحامي الذي ابلتْهم مترمة العاو الدولية ذكروا أتهام
موكليهم بشكل متترم خوف ًا م اتتقام الحراس وغيرهم م العتا ر المسلحة في البالد.
ال يزورو
ل
فمتذ اعتقالت فاي سابتمبر/أيلول  2012لام يأسامح لعباد الستوساي باالت اال بمحاام وذلاك ل المحاامي
الخا ي يخشو تمثيلت بسبب الدور الذي يأعتقد أتت كا د لعبت في حادثة مقتال ماا يرباو علاة  1200معتقال
مم كاتوا محتجزي في سج أبو سليم في عام  .1996ويجري حالي ًا تحقيح متا ل فاي عملياات القتال التاي
و عت في السج .
غياب المحامين خفل عمليات االستجواب
أرهرت المقابالت التي أجرتها مترمة العاو الدولية أتت لم يتم استجواب جمين المتهمي بح ور محامي وهاو
حح تكالت المادة  106م اتو اإلجرا ات الجتائية .ولدى المترمة أدلة علة أتت تم اساتجواب كال ما سايم
اإلسالم القذافي وعبد الستوساي ومت اور او ومحماد بالقاسام الازواي وعبادالعاني العبيادي ور اوا
الهادي الهمالي وهو عقيد في االساتخبارات العساكرية بادو ح اور محاامي  .كماا يأحتمال أ يكاو اد تام
استجواب متهمي آخاري فاي غيااب محاامييهم .إ ح اور المحاامي أثتاا عملياات االساتجواب يعتبار أحاد
عتا ر المحاكمة العادلة ويشكل ماتة د التعذيب.
تقييد االتصال بالعالم الخارج
إ المحافرة علة ات االت متترمة من العالم الخارجي م بيل االت ال بالمحامي وأفاراد العائلاة والنباا
والمسؤولي الق ائيي يشكل عت ر ًا مهم ًا م عتا ر الحح في المحاكمات العادلة ويوفر حماية حيوياة ما
التعذيب وإسا ة المعاملة .ويأسمح للمعتقلي في سج اله بة بإجرا مكالمتي هاتايتي وبزياارة عائلياة واحادة
شهري ًا .كما يأسمح لهم بمراجعة نبيب .وفي بعل الحاالت لم تاتم إحالاة المتهماي إلاة الاحا النباي علاة
الرغم م نلبات محاميي الدفاع .وم حيي المبدأ يأسمح للمحامي بزيارة المعتقلي علاة اتااراد بت اريح ما
التائب العام ولك في الممارسة العملية يمتتن بع هم ع يارة موكليهم بسبب خوفهم.
وعتدما ار متدوبو مترمة العاو الدولية عبدهللا السنوس في  12سبتمبر/أيلول  2013لام يكا اد سأامح
لعائلتت بزيارتت سوى مرتي متذ أ تم تسليمت م موريتاتيا في سبتمبر/أيلول  .2012ومتذ ذلك الحي سأمح لات
باالت ال بعائلتت عبر الايديو في يتاير/كاتو الثاتي  .2014و عمت عائلة عبد الستوسي أ موراي ساج
اله بة رف وا تتايذ ت اريح الزيارة التي أ درتها التيابة العامة .و ال مسؤولو في ساج اله ابة لمترماة
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العاو الدولية إتت تم تقييد ات ال الستوسي بالعالم الخارجي لساباب أمتياة .و اد احتأجاز الستوساي فاي الحابس
االتارادي في فترات مختلاة م اعتقالت في سج اله بة.
واحتأجز متهمو آخرو فاي الحابس االتاارادي بساج اله ابة فاي مراحال مختلااة بال المحاكماة لاتارات
تراوحت بي أربعة أسابين وستة أسابين.
وال يازال سي اقسفم القة ا محتجاز ًا فاي الحابس االتاارادي فاي مكاا ساري متاذ القابل عليات فاي
توفمبر/تشري الثاتي  .2011ولام يتوا ال مان أفاراد عائلتات ال بواسانة الهااتم وال عا نرياح الزياارات
المباشرة .وتقول المليشيا التي تحتجزه إ نبيب ًا يراه باتترام وهو ما أكده المعتقل تاست عتدما ارتات المترماة
في سبتمبر/أيلول  .2013ويتعي علة التيابة العامة واللاوا الاذي يحتجازه الساماح للمترماات بزيارتات .وفاي
الو ت الراه ال تزوره أية مترمات مستقلة بشكل متترم ويمكا أ يأحتجاز لشاهر عديادة بادو الساماح لات
باالت ال بالعالم الخارجي.
 .10كي تلثر أوضاع االعتقال على حقوق المت مين
بالسلطة على جميع المت مين؟

محاكمة عادلة؟ وهل تتمتع المحكمة

بموجب القاتو الدولي يتبغي احترام ماتات المحاكمة العادلة متذ لحرة الباد باالتحقيح مان الماتهم .وحيثماا
يكو االعتقال الذي يسبح المحاكمة روري ًا فإتت يتعي احتجا المتهمي في رروم يأسمح لهام فيهاا باإجرا
ات االت سرية من محامييهم وتتوفر لهم المرافح الال مة إلعداد مرافعاات الادفاع وإجارا مراجعاة متترماة
لما إذا كا احتجا هم ما ال روري ًا أم ال.
ويأحتجز المتهمو السبعة والثالثو الذي يمثألو أمام المحكمة في أربعة مراكاز اعتقاال مختلااة مان درجاات
متااوتة إلشرام الدولة ومشاركة المليشيات.

أ) هل سيف اإلسالم القذافي محتجز بصورة قانونية لدى لواء أبو بكر الصديق بالزنتان؟

ال ل سيم اإلسالم ال يزال محتجز ًا في مكا سري في الزتتاا متاذ الياوم الاذي اعتقلات فيات لاوا أباو بكار
ال ديح في  19توفمبر/تشري الثاتي  .2011وما ال خا ع ًا لسلنة اللوا الذي يارفل تساليمت إلاة حجاز
الحكومة في نرابلس .وهو محتجز في مركز اعتقال غير معروم المار الاذي يشاكل اتتهاكا ًا للماادة  31ما
اتو االجرا ات الجتائية التي تت علة عدم جاوا احتجاا أي شاخ "فاي أي مكاا باساتثتا الساجو
ة لهذا الغرل" .وعلة الرغم م أ السلنات الليبية أكدت أ سيم اإلسالم يخ ان لسالنة التياباة
المخ
العامة و الت إتت محتجز لادى الشارنة الق اائية فاإ مترماة العااو الدولياة لام تار أيا ًا ما أفاراد الشارنة
الق ائية خالل الزيارة التي امت بها في سبتمبر/أيلول  .2013و د ارتات المترماة فاي مقناورة فاي مجمان
المليشيا.

ب) أين يُحتجز المتهمون اآلخرون؟
طرابلس
ملسسة اصفح والتأهيل ال ضبة
إ معرم المتهمي محتجزو في مؤسسة ا الح والتاهيل اله بة بنرابلس وهو سج خا ن إسمي ًا لسالنة
و ارة العدل .ومن أ إدارة السج ت م بعل أفاراد الشارنة الق اائية المادربي فاإ هاذا المركاز يخ ان
لسينرة أع ا سابقي في الجماعات المسلحة المتاه ة للقذافي مم تم تقال وتساليم بع اهم ب اورة غيار
اتوتية إلة ليبيا م الواليات المتحدة واحتأجزوا فيما بعد في سج أبو سليم .كما أ العديد م حاراس الساج
هم م الع ا السابقي في المليشيات الذي تم دمجهم في سالك الشارنة الق اائية بادو تمحاي متهجاي
وتدريب كام .ومما يزيد م بواعي لح مترماة العااو الدولياة أ مادير الساج الحاالي يشاغل مت اب تائاب
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و يار الادفاع المار الااذي ينماس إجارا ات التسلسال اإلداري ويمثاال ا دواجياة المت اب بذريعاة السااباب
المتية .وفي الو ت الذي تعترم المترمة ببواعي القلح المتية فإ الثر العملي لمثل هذه الترتيبات يتمثل فاي
أ الشرنة الق ائية ال تتمتن بالسلنة الكاملة علة السج .
وم ال عب علاة المترماات الليبياة والدولياة تترايم ياارات إلاة الساج ل ذلاك يتنلاب الح اول علاة
ت اريح م التيابة العامة تأمتح علة أساس كل ية علة حدة فقن .و د تلقت مترمة العاو الدولية عادد ًا ما
مزاعم التعذيب وإسا ة المعاملة للمعتقلي المحتجزي فاي ساج اله ابة ولكتهاا لام تاتمك ما التاد يح فيهاا
بشكل مستقل.
مصراته
ملسسة اقصفح والتأهيل "الجوية"
يأحتجز حالي ًا أربعة متهمي في مؤسسة اإل الح والتاهيل للكلية الجوية في م راتت .و د افتتحت و ارة العادل
هااذا السااج فااي  14أغساانس/آب  2013كجااز م ا خنااة تهاادم إلااة تحسااي رااروم معتقلااي التااازاع
المحتجزي في م راتت متذ عام  .2011وتتاولة الشارنة الق اائية إدارتات فاي الو ات الحاالي وهاو ماتاوح
للزيارات م بل المترمات المساتقلة الم ارَّح لهاا ما بال و ارة العادل .و اد ارت مترماة العااو الدولياة
السج عقب إفتتاحت باترة يرة في  2سبتمبر/أيلول  2013وتمكتت م مقابلة المعتقلي علة اتاراد .وفاي
ذلك الو ت ال مدير السج لمتدوبي المترمة إتت يواجت عوبات في اختيار ال بان والحراس المدربي .
مصراته
سجن السكت التابع لوزار الد اع
ذكر االدعا العام أ اثتي م المتهمي محتجزا في سج السكت الذي يخ ان لسالنة الشارنة العساكرية.
و د سأامح لمتادوبي مترماة العااو الدولياة بادخول الساج فاي  3سابتمبر/أيلول  2013وتمكتاوا ما إجارا
مقابالت من المعتقلي علة اتاراد.
 .11ة  14أبريل/نيسةةان سةةمحت المحكمةةة بةةاجراء محاكمةةة لسةةتة معتقلةةين محتجةةزين ة
الزنتان عبر الفيديو .ما هو موق منظمة العفو
مصراته ولسي اقسفم الق ا المحتجز
الدولية من لك؟
في  23مارس/آذار اعتمد المؤتمر الونتي العام تعاديالت علاة الماادتي  241و 243ما ااتو االجارا ات
الجتائية اللتي تترما الحح في جلسات المحاكمة العلتية وح ور المتهمي في المحكمة .وبموجاب التعاديالت
فإتت يجو للمحكمة استخدام وسائل االت ال الحديثة لو ل المتهم بقاعة المحكمة عتدما يكو هتاك لاح علاة
سالمتت أو خوم م احتمال هروبت.
ستعرل للخنار حقاوح جميان المتهماي السابعة فاي
وتعتقد مترمة العاو الدولية أ المحاكمة بواسنة الايديو
ل
محاكمة عادلة بما في ذلك الحح في ح ور محاكمتهم .إ تاثير ية سيم اإلساالم يادعو إلاة القلاح بشاكل
لتت ال يزال محتجز ًا في مو ن سري في الزتتا لادى إحادى المليشايات التاي رف ات بشاكل متكارر
خا
تسليمت إلة حجز الدولة فاي نارابلس .وفاي راروم معيتاة ومتهاا بموجاب واعاد االجارا ات فاي المحكماة
الجتائية الدولية يجو إجرا أجزا م المحاكمة بواسنة الايديو .وفي حي أ ذلك يجب أ يكو االساتثتا
وليس القاعدة فإ مثل هذه الحكام ربما تكو مقبولة لسباب أمتية مثالً وبتا ً علة نلاب الماتهم أو إذا جعال
المتهم م المستحيل االستمرار في المحاكمة بح وره .بيد أتت إذا كا المتهم محتجز ًا في مرفح غيار رسامي
وال تستنين المحكمة فرل سلنتها عليت كما في حالة سيم اإلسالم القذافي فاإ الح اور بواسانة الاياديو
ال يوفر سوى و ْهم القاتوتية .وتعتقد مترمة العاو الدولية أ جلسة االستماع عبر الدائرة التلازيوتية المغلقاة لا
يكو مؤشر ًا علة مجمل معاملة سيم اإلسالم في الحجز وأثتا تقلت إلة المحكمة ومتها .كما أ المحاكماة فاي
رل مثل هذه الرروم يمك أ تعيح ات الت بمحاميت وأ تؤثر علة درتت علة إعاداد وتقاديم مرافعاة دفاعياة
فعالة.
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 .12هل سيُحا َكم الساعدي الق ا وعبةدهللا منصةور مةع المت مةين السةبعة والثفثةين؟ وهةل
محاكمة عادلة؟
تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق إزاء حق ما
في  6مارس/آذار تم تسليم الساعدي القذافي وهو أحد أتجال العقيد معمر القاذافي إلاة ليبياا ما التيجار فاي
رروم لم تو حها سلنات التيجر .و د جا ت عملية تسليمت عقب تسليم عبد مت ور وهو مساؤول ساابح
في جها المخابرات في عهد القذافي في  15فبراير/شبان  .2014ويأحتجز الرجال حالي ًا رها التحقياح فاي
مؤسسة ا الح والتاهيل اله بة بنرابلس .وعقب تسليمهما أعل مسؤولو في مكتب التيابة العامة أتت يمك
محاكمة عبد مت ور والساعدي القذافي من المتهمي السبعة والثالثي اآلخري فور اتتها التحقيح معهما.
في  28مارس/آذار بثت السلنات الليبية شرين فيديو للسااعدي القاذافي اعتاذر فيات إلاة الشاعب الليباي عا
اإلخالل بام ليبيا واستقرارها .و د تأشر الايديو رد ًا علة شائعات راجت حول تع ُّر ت للتعذيب .وعلة ما يبادو
أتت تم ت وير فيلم الايديو فاي ساج اله ابة الخ ارا حياي يأحتجاز السااعدي القاذافي بحساب ماا ذكارت
السلنات الليبية .وفي فيلم الايديو يتااي السااعدي القاذافي مازاعم تعر ات للتعاذيب ويقاول إتات يلقاة معاملاة
حستة .غير أ القلح يساور مترمة العاو الدولية م أ الساعدي كا في و ت بي الاايلم يخ ان لالساتجواب
بدو ح ور محام أو بدو السماح لعائلتت بزيارتت .وفي  14ماارس/آذار أرسالت مترماة العااو الدولياة نلبا ًا
للتيابة العامة لزيارة الساعدي القذافي في سج اله بة .و د تمت الموافقة علاة النلاب فاي  25ماارس/آذار.
وبعد يومي أخبر مسؤول في السج مترمة العاو الدولية باتت يتبغاي الح اول علاة ت اريح أمتاي ما تائاب
و ير الدفاع إلتمام الزيارة .ثم أخبر المترمة باتت ل يأسمح بزيارتت علاة اتااراد إال بعاد اتتهاا التحقياح معات
وأتت ل يسمح لمتدوبي المترمة بالتحدي من الساعدي بشا تاا يل يتت أو حول مو وع توكيل محام .كماا
ال مسؤول السج إتت سيأسمح للساعدي القذافي باالت ال بعائلتت عبر الهاتم .ولام ياتم تحدياد موعاد الزياارة
بعد.
وفي  27مارس/آذار سمح لحد أفراد عائلة عبد
مت ور د سأمح لت بتوكيل محام.

مت ور بزيارتت عبر الايديو .وفاي ذلاك الو ات لام يكا

 .13لما ا تطلب منظمة العفو الدولية من ليبيا االلتزام بمعايير ر يعة المستوى
يه البفد من حرب أهلية ومن عقود من القمع الوحش ؟

وقت تخةر

إ الحح في المحاكمة العادلة هو حح شامل ويتبغي احترامت م بل جمين الدول بماا فاي ذلاك عتادما تكاو
هذه الدول خارجة م أتو التازاع والقمن .وفي الحقيقة تكتسي المحاكمات العادلة أهمياة بالغاة فاي مثال تلاك
الو ات م أجل الت دي لراهرة اإلفالت م العقاب بدو تكريس مبدأ عدالاة المتت ار ومحاكماات االتتقاام
وكذلك م أجل الكشم ع الحقيقة فيما يتعلاح باتتهاكاات حقاوح اإلتساا (ولايس بغياة الح اول علاة إداتاة
فحسبا واستعادة حكم القاتو وإرسا التازام اوي ما بال السالنات بحماياة واحتارام الحقاوح اإلتسااتية
للجمين.
 .14لما ا تسعى منظمة العفو الدولية إلى حماية سةي
المت ميْن بارتكاب جرائم مروعة ضد الشعب الليب ؟

اقسةفم القة ا

وعبةدهللا السنوسة

إ مترمة العاو الدولية تعمال ما أجال اما تاوفير الحماياة لحقاوح جميان التااس حتاة لاو كااتوا متهماي
بارتكاب جرائم خنيرة .بيد أ المترمة ال تسعة إلة حماية الشخا المتهمي بارتكاب جرائم تتتهاك القااتو
الموجهاة
الدولي م يد العدالة .بل علة العكس م ذلك فإتها ت ُّر علة وجاوب التحقياح فاي الاتهم الخنيارة
َّ

9

د سيم اإلسالم القاذافي وعباد الستوساي وتقاديمهما إلاة المحااكم فاي حالاة تاوفر أدلاة كافياة .غيار أ
المحاكمة يجب أ تكو عادلة ويجب أال تتمخل ع فرل عقوبة اإلعدام.
 .15لما ا ال تدعو منظمة العفو الدولية إلى احترام حقوق الضحايا بدالً من لك؟
إ مترمة العاو الدولية تشدد علة الدعوة إلة احترام حقوح جمين حايا الجرائم التاي تشاكل اتتهاكا ًا للقااتو
الدولي في إحقاح العدالة والكشم ع الحقيقة وجبر ال رر التام .وماا فتئات المترماة تحاي السالنات الليبياة
تقول هاذه
علة اعتماد اتو للعدالة االتتقالية يوفر آليات الت دي إلري االتتهاكات .وإ المحاكمات الجائرة ل
الحقوح .إذ أ المحاكمة العادلة والمحايدة بالذات ستكال حقوح ال حايا م خالل السعي إلاة إرساا الحقيقاة
المتعلقة بالجرائم بما في ذلك ما حدي لهم ولحبائهم.
وثيقة للتداول العام
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