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 مقدمة
 شخص، وأودعتهم رهن االعتقال يف 2500قبضت امليليشيات املسلحة املعارضة للعقيد معمر القذايف عيل نحو 

 بها، منذ أن بسط املجلس الوطني االنتقايل سيطرته عىل تلك املناطق يف العاصمة الليبية طرابلس واملناطق املحيطة

ومن بني هؤالء املعتقلني جنود القذايف وأشخاص آخرون زعم أنهم من املوالني له ممن . 2011آب /أواخر أغسطس

، والحرس ويشمل هؤالء بعض أفراد جهاز األمن الداخيل، وأعضاء اللجان الثورية". الطابور الخامس"يوصفون بـ

ً عاما، 42الثوري، وهي هيئات اقرتنت أسماؤها بأسوأ صنوف القمع التي مارسها حكم العقيد القذايف عىل مدى 

أي دون (الذين استجابوا لنداءات القذايف باالنضمام إىل قواته، ومن بينهم أطفال " املتطوعني"وذلك إىل جانب 

 بلدان جنوب الصحراء الكربى املشتبه يف انتمائهم لصفوف أما األفارقة من مواطني). الثامنة عرشة من العمر

املرتزقة، فهم يشكلون ما يرتاوح بني ثلث ونصف عدد املعتقلني يف طرابلس، يف ضاحيتي جنزور وتاجوراء من 

 . كيلومرت غربي طرابلس100العاصمة الليبية، ويف مدينة الزاوية الواقعة عىل بعد نحو 

ًبقة، فضال عن منشآت أخرى تستخدم يف االعتقال مؤقتا مثل املدارس ونوادي كرة ويقبع املعتقلون يف سجون سا ً

وال تخضع هذه ألي إرشاف من جانب وزارة العدل وحقوق اإلنسان، وإنما تسيطر عليها . القدم والشقق السكنية

القوات املسلحة النظامية أفراد (املجالس املحلية، واملجالس العسكرية، والكتائب، أو القوات املسلحة لتحرير ليبيا 

 ).التي انشقت عىل العقيد القذايف واملدنيون الذين حملوا السالح

 أو خالل األيام األوىل من األرسًوتشيع أعمال الرضب وغريه من صور سوء املعاملة، خاصة عند وقوع الضحايا يف 

 أن املعتقلني الليبيني واألجانب شكوا من وال تزال ظاهرة إفالت الجناة واملعتدين من العقاب متجذرة؛ كما. اعتقالهم

 وقد اعرتف اثنان عىل األقل من الحراس يف معتقلني مختلفني ملنظمة أرسوهم؛التعذيب عىل أيدي حراسهم أو من 

ويف أحد مراكز االعتقال، . منهم برسعة" اعرتافات"العفو الدولية بأنهما تعدا بالرضب عىل املعتقلني بغية انتزاع 

 منظمة العفو الدولية عىل عىص خشبية وحبل وخرطوم مطاطي ربما استخدمت يف رضب املعتقلني، عثر مندوبو

ويف معتقل آخر، سمع املندوبون ". الفلقة"بما يف ذلك رضبهم عىل باطن القدم وهو أسلوب للتعذيب يعرف باسم 

 .أصوات جلد ورصخات

 إذ ال يزال – باستثناء حاالت نادرة - للنيابة العامة ُويحتجز هؤالء املعتقلون بال أوامر قانونية، وبدون أي دور

ويف اثنتني عىل األقل من الحاالت املعروفة ملنظمة العفو الدولية يف الزاوية وطرابلس، تجاهل . ًنظام القضاء مشلوال

 .املسؤولون عن االعتقاالت أوامر اإلفراج عن املعتقلني الصادرة عن الرشطة القضائية والنيابة

 محمد بالنيابةُالجتماعات التي عقدت يف وزارة العدل وحقوق اإلنسان، بما فيها االجتماعات مع الوزير وخالل ا

ًأيلول، أكد مسؤولو املجلس الوطني االنتقايل مجددا التزامهم بإصالح نظام القضاء، / سبتمرب10العالقي يف 

وكان رئيس املجلس . دون مزيد من التأخريوتعهدوا بأن تأخذ املالحقات القضائية واملحاكمات مجراها الطبيعي 

الوطني االنتقايل مصطفى عبد الجليل قد قدم تأكيدات مماثلة أثناء اجتماعه مع مندوبي منظمة العفو الدولية يف 

شباط، لم /؛ ولكن حتى يف بنغازي، التي أصبحت تحت سيطرة املجلس الوطني االنتقايل يف فرباير2011أيار /مايو

فراد املعتقلني لدى أنصار املجلس قد بدأت فيها حتى وقت كتابة هذه السطور يف منتصف تكن محاكمات األ

وال تزال أغلب التحقيقات حول الجرائم املزعومة وقرارات اعتقال األفراد أو اإلفراج عنهم تقع ضمن . أيلول/سبتمرب

 القانونية أو الدراية بقانون  وبعضها ال يكاد يتمتع بأي قدر من الخربة–اختصاصات مختلف اللجان واألفراد 

 .ومعايري حقوق اإلنسان
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ويواجه املجلس الوطني االنتقايل تحديات عديدة يف مساعيه لبسط سيطرته عىل كامل الرتاب الليبي، وكبح جماح 

ًوقد أكد املجلس علنا التزامه . شتى امليليشيات املسلحة التي يعمل بعضها بمعزل عن اآلخرين، وبمحض إرادتها

ًام قانون حقوق اإلنسان، داعيا أنصاره ملعاملة األرسى معاملة كريمة، وتجنب الهجمات االنتقامية، وغريها باحرت

: ياليب عىل املعركة: ليبيا: ًأيلول، وردا عىل تقرير منظمة العفو الدولية املعنون/ سبتمرب13ويف . من أشكال الثأر

هاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ندد املجلس الوطني ، الذي وثقت فيه االنت1 والتعذيب واالختفاء القتل

بذل الجهود من أجل إخضاع كل "ً، مؤكدا التزامه بـ "جميع األطراف"االنتقايل باالنتهاكات التي اقرتفتها 

 .2"الجماعات املسلحة لسيطرة السلطات الرسمية، وإجراء تحقيق شامل بشأن أي حوادث يتم إبالغه بها

جلس الوطني االنتقايل من رسعة التحرك واتخاذ إجراءات ملموسة لرتجمة هذه الوعود والتعهدات إىل وال بد للم

 التحقيق فيما يقع من انتهاكات سواء كان مرتكبوها ، باإلضافة إىل أمور أخرى، هوواقع فعيل؛ ومما يتوجب عليه

 .من أنصاره أم من قوات القذايف، وتقديم املسؤولني عنها إىل القضاء

 نبذة عن هذا التقرير
 من منشآت االعتقال 11تستند النتائج الواردة يف هذا التقرير إىل زيارات قام بها مندوبو منظمة العفو الدولية إىل 

ًغربي ليبيا، وهي مدرسة أوالد عجينة، ومدرسة برئ ترفاس، ومركز اعتقال الزاوية الذي كان سابقا يستخدم يف 

، وهذه املنشآت الثالث يف الزاوية؛ وسجن عني زارة املفتوح، وسجن الجديدة، احتجاز املهاجرين غري الرشعيني

ومركز االعتقال يف مطار ميعتيقة، ومنشأة االعتقال التابعة للجيش الوطني بنوفلني ، وتقع هذه املنشآت األربع 

قلني حتى تم ترحيلهم ًجميعا يف طرابلس؛ ومكاتب األمن العام يف ضواحي جنزور، التي استخدمت يف احتجاز املعت

أيلول؛ ومركز اعتقال حفرة يف ضواحي تاجوراء؛ ومدارس الوحدة وسعدون /إىل معتقالت أخرى يف أوائل سبتمرب

 .يف مرصاتة

أيلول، كان / سبتمرب21آب و/ أغسطس18وعندما قامت منظمة العفو الدولية بزيارتها لليبيا، خالل الفرتة بني 

 جميعهم كانوا معتقلني منذ أواخر –االعتقال بطرابلس وضواحيها والزاوية  معتقل يف منشآت 2500هناك نحو 

ً معتقال محتجزين يف مرصاتة، وكان بعضهم 1130أيلول، كان نحو /ويف منتصف سبتمرب. 2011آب /أغسطس

 آب، عندما وقعت زليتن وخمس/ًقد لبثوا أشهرا رهن االعتقال، يف حني ألقي القبض عىل آخرين يف أواخر أغسطس

وخالل تلك الزيارات، التقى مندوبو منظمة العفو الدولية . وطرابلس تحت سيطرة املجلس الوطني االنتقايل

 معتقل يف غياب الحراس؛ كما أجروا 300بالقائمني عىل إدارة منشآت االعتقال املذكورة، وأجروا مقابالت مع نحو 

 . الذين ال يزالون رهن االعتقال يف غربي ليبيامقابالت مع بعض من أفرج عنهم من املعتقلني، وأقارب األفراد

أيلول، أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها أثناء االجتماعات التي أجراها /ويف أوائل ومنتصف سبتمرب

مندوبوها، ومن خالل ما أرسلته من مذكرات مكتوبة تتعلق باالعتقال التعسفي أو التعذيب أو غريه من صور سوء 

ىل كبار املسؤولني يف املجلس الوطني االنتقايل، بما يف ذلك القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء ووزير النفط املعاملة إ

واملالية عيل ترحوني، والقائم بأعمال وزير العدل محمد العالقي، والقائم بأعمال وزير الداخلية أحمد رضات، 

ويف . س لجنة األمن العليا عبد املجيد سيف النرصورئيس املجلس العسكري يف طرابلس عبد الحكيم بالحاج، ورئي

، أبلغت منظمة العفو الدولية مسؤويل املجلس الوطني االنتقايل، بما يف ذلك رئيس املجلس 2011أيار /مايو

مصطفى عبد الجليل، ببواعث قلقها بشأن أنماط مماثلة من االنتهاكات ارتكبتها قوات معارضة للعقيد القذايف يف 

 .تحت سيطرة املجلس الوطني االنتقايل يف وقت سابق من العام، بما يف ذلك رشقي ليبيا ومرصاتةمناطق وقعت 

ُوقد حجبت أسماء األفراد املشار إىل حاالتهم يف هذا التقرير، وكذلك منشآت االعتقال التي أجريت فيها مقابالت 

 .معهم، بهدف حمايتهم من أي انتقام
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 إلقاء عدم عىل الثوار تحث جنزور يف السابقة االعتقال مرافق أحد عىل افطةي

 ©Amnesty International  االنتقاىل املحيل املجلس من أمر دون القبض

 

 االعتقاالت التعسفية
ُكما يعرف املقاتلون املناوئون " (الثوار"ت من قامت مجموعا

الكثري من األفراد املشتبه يف انتمائهم " باعتقال) "للعقيد القذايف

ًلصفوف مقاتيل القذايف أو املوالني له، فضال عن األشخاص 

، ولو أنه من األفضل "املرتزقة األفارقة"ُالذين زعم أنهم من 

يف جميع الحاالت التي و. باالختطافات" االعتقاالت"وصف تلك 

وثقتها منظمة العفو الدولية، لم يتم إطالع املشتبه فيهم عىل 

أوامر القبض عليهم، حتى يف الحاالت التي اقتيدوا فيها من 

منازلهم، ولم يفصح من قاموا بالقبض عليهم عن هوياتهم 

وبعد ذلك تم نقل املقبوض عليهم إما يف شاحنات صغرية . قط

، نصبت عليها املدافع الرشاشة املضادة ال تحمل أي عالمات

َّويف بعض الحاالت، زج . للطائرات، أو يف سيارات عادية ُ

باألرسى يف الصندوق الخلفي للسيارة؛ وال يتم يف العادة إبالغ 

، وال تقدم أي معلومات ألهاليهم "اعتقالهم"األرسى بأسباب 

 .عن الجهة التي سوف ينقلون إليها

من هذا كله؛ وقد اعتقل بعضهم بمفردهم، ُوال يستثنى األطفال 

ُيف حني اعتقل آخرون برفقة أقاربهم؛ واحتجزوا يف نفس 

. املنشآت التي يحتجز فيها البالغون، وعوملوا معاملة البالغني

ومن بني األطفال الذي أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت 

ُليبيون ومواطنون أجانب اشتبه يف أنهم من " متطوعون"معهم 

 .املرتزقة

واعتقل املئات من األشخاص وهم يف منازلهم، أو مقار عملهم، 

وتعرض الكثريون . أو عند نقاط التفتيش، أو حتى من الشوارع

للرضب بالعيص وأعقاب البنادق، أو تعرضوا للركل واللكم 

ويف . ًواإلهانات، وهم أحيانا معصوبو األعني ومكبلو األيدي

إنهم تعرضوا إلطالق النار عىل بعض الحاالت، قال املعتقلون 

ُوأفاد الكثريون إن بعض متعلقاتهم وممتلكاتهم قد سلبت منهم أثناء مداهمات املنازل، من . سيقانهم بعد أرسهم

ًوأحيانا ما كانت املمتلكات واملتعلقات تتعرض . قبيل الهواتف املحمولة، والسيارات، واملبالغ النقدية، ووثائق الهوية

 .ف فيما بدت وكأنها اعتداءات انتقامية عىل أفراد من املشتبه يف والئهم للقذايفللتدمري واإلتال

أيلول؛ وقال /ُومن بني هؤالء رجل يف األربعني من عمره، اعتقل مع شقيقيه وقريب آخر مساء العارش من سبتمرب

 وقاموا بتفتيش املنزل بدون ملنظمة العفو الدولية إن مجموعة من الرجال املسلحني أتوا إىل منزله يف غربي ليبيا،

 : ًوأضاف قائال. أمر قانوني

لقد كنت تحب القذايف، وساعدته أثناء النزاع؛ أرنا اآلن ما سيفعله القذايف من "لم يوضحوا يل أي يشء؛ بل قالوا "
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ري وقاموا بتفتيش املنزل، وأخذوا كل وثائق الهوية الخاصة بنا؛ كان املنزل قد تعرض من قبل للتدم". أجلك 
بعد أيام [آب / أغسطس24 أو 23همته مجموعة أخرى من الرجال املسلحني يف اوالسلب والنهب، فقد سبق أن د
وعندئذ قمنا . ؛ كرسوا األبواب، وحطموا بعض األجهزة، ثم أشعلوا النار يف املنزل]من سيطرة الثوار عىل املنطقة

فقد عدنا إىل هنا بعد نحو أسبوع لنبدأ يف إصالح ] رجالال[ًبإبعاد النساء واألطفال حفاظا عىل سالمتهم، أما نحن 
ًاملنزل، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ فاعتقلونا، عىل الفور تقريبا، وعندما أرسونا، صفعونا ورضبونا ووجهوا إلينا 

 ". اإلهانات

االت يف طرابلس، املنتسبني للمجالس املحلية، ولكن يف بعض الح" الثوار"مجموعات من " االعتقاالت"وقد قام بهذه 

ويف ضاحية جنزور، قال . مرصاتة والزاوية" ثوار"من مدن أخرى، مثل " الثوار"قامت بها مجموعات من 

ًكانت تجري وفقا لقوائم تم تجميعها عىل " االعتقاالت"مسؤولون من املجلس املحيل ملنظمة العفو الدولية إن 

 . بصورة عشوائية فيما يبدو"االعتقاالت"مستوى الحي؛ وثمة حاالت أخرى جرت فيها 

واعرتف مسؤولون بوزارة العدل وحقوق اإلنسان، ووزارة الداخلية، واملجلس العسكري يف طرابلس ببواعث القلق 

املتعلقة بقيام مجموعات شتى من املسلحني بمهام الرشطة القضائية بدون ترخيص رسمي، وأكدوا التزامهم 

 . للرشطةباستعادة اإلجراءات القضائية، ونرش قوة

 األفارقة من بلدان جنوب الصحراء والليبيون السود عرضة للخطر
ال يزال األفارقة من مواطني بلدان جنوب الصحراء الكربى والليبيون السود بوجه خاص عرضة لالعتقال التعسفي 

ة للمجلس الوطني بسبب لون برشتهم، واالعتقاد بأن قوات القذايف قد استخدمت مرتزقة أفارقة لقتال القوات املوالي

 فإن استهداف األفراد – وال سيما قرب نهاية الرصاع –وبينما استخدمت قوات القذايف مقاتلني أجانب . االنتقايل

ذوي البرشة السوداء يرجع إىل ادعاءات مبالغ فيها إىل حد بعيد فيما يتعلق باملرتزقة، وهي ادعاءات رددتها القوات 

ية الرصاع، وساهم يف تأجيجها ما يشيع يف املجتمع الليبي من مواقف تنطوي عىل املناوئة للعقيد القذايف يف بدا

 .التمييز

وأثناء زياراتها ملراكز االعتقال يف الزاوية وطرابلس، الحظت منظمة العفو الدولية أن ما يرتاوح بني ثلث ونصف 

ن العمال املهاجرين؛ ففي أكرب املعتقلني هم من مواطني بلدان جنوب الصحراء الكربى، ومن بينهم الكثريون م

 قال – وهي سجن جديدة، وسجن عني زارة املفتوح، ومعتقل مطار ميعتيقة –ثالثة مراكز اعتقال يف طرابلس 

 هم من األجانب، ومن بينهم 1300مسؤولون ملنظمة العفو الدولية إن حوايل نصف املعتقلني البالغ عددهم نحو 

ويف معتقل الزاوية، الذي زارته منظمة العفو الدولية يف .  ومايل، والسودانأشخاص من تشاد، والنيجر، ونيجرييا،

 . هم من األجانب400أيلول، قال املسؤولون إن نحو ثلث املعتقلني هناك البالغ عددهم نحو / سبتمرب11

نهم أطلقوا وقال مسؤولون يف منشآت االعتقال، و مسؤولون يف املجلس الوطني االنتقايل، ملنظمة العفو الدولية إ

رساح بعض األفارقة من مواطني دول جنوب الصحراء الكربى عندما أكد هوياتهم أصحاب العمل الذين كانوا 

وهذا املسلك يتطابق مع أنماط تم توثيقها يف الرشق ويف مرصاتة، حيث أطلق رساح املئات من . يعملون لديهم

وعندما . ور عىل أي أدلة تثبت مشاركتهم املزعومة يف القتالُاألجانب الذين اعتقلوا يف وقت سابق من العام لعدم العث

 10، كان نحو 2011أيار /قامت منظمة العفو الدولية بزياراتها ملراكز االعتقال يف مرصاتة وبنغازي يف مايو

 .3أجانب فقط ال يزالون رهن االعتقال

ى الذين أجرت منظمة العفو الدولية وتجدر اإلشارة إىل أن معظم األفارقة من مواطني دول جنوب الصحراء الكرب
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مقابالت معهم، سواء من الرجال أو النساء، قد ألقي القبض عليهم يف منازلهم أو عند نقاط التفتيش، ولم يقعوا يف 

ًكما أن أحدا ممن تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية لم يكن يرتدي زيا عسكريا ولم يكن . األرس أثناء القتال ً ً

 بعضهم يرتدي –ًأيلول، مثال، قامت مجموعة من املسلحني /ة لدى اعتقاله؛ ففي األول من سبتمرببحوزته أي أسلح

ًلباسا مدنيا والبعض اآلخر يرتدي زيا عسكريا  ً ً ً رجال 14 باعتقال مجموعة من املواطنني النيجرييني، تتألف من –ً

ون الفرار إىل تونس؛ وقد أجرت منظمة  امرأة، عند إحدى نقاط التفتيش رشقي طرابلس، بينما كانوا يحاول12و

العفو الدولية مقابالت مع جميع هؤالء األشخاص الستة والعرشين، كل عىل حدة؛ وقالوا إنهم كانوا يحملون كل 

ُوقد احتجزوا مع جنود القذايف . أمتعتهم، وكان بحوزتهم جواز سفر نيجريية، ولكن بدون تصاريح إقامة يف ليبيا

 :؛ وقالت إحدى السيدات ملنظمة العفو الدولية"املرتزقة األفارقة"فراد يشتبه يف أنهم من واملوالني له، ومع أ

كل ما نريده هو العودة إىل وطننا اآلن؛ فاألوضاع يف هذا البلد غري آمنة عىل اإلطالق ألمثالنا من السود؛ ال أعرف "
ا بنا إىل هذا املعتقل أول األمر، رضبونا يف وحينما جاءو... سبب احتجازنا؛ لم يستجوبنا أحد أو يوضح لنا أي يشء

 ".الفناء بالعيص عىل كل أنحاء أجسامنا

ُأما رجال املجموعة فقد ذاقوا معاملة أشد قسوة، إذ رضبوا بالعيص والسياط ال لدى وصولهم إىل املعتقل فحسب، 

ستة رجال مسلحني، ووصفوا أيلول؛ إذ دخلت الزنزانة مجموعة من نحو /ًبل أيضا أثناء ليل السادس من سبتمرب

وأطلع املعتقلون مندوبي منظمة العفو الدولية عىل كدمات . ، ثم سحبوهم إىل الخارج لرضبهم"العبيد"املعتقلني بـ

وأكد وقوع هذه الحادثة زمالؤهم يف الزنزانة الذين أجريت معهم مقابالت . وندوب تتفق مع ما ورد يف شهاداتهم

 ".املرتزقة، وقتلة الليبيني، ومحبي القذايف" املعتدين وصفوا الرجال النيجرييني بـكل عىل حدة، والذين قالوا إن

آب، وقاموا بتفتيشها / أغسطس26منازل يف حي املدينة القديمة يف طرابلس يف " الثوار"ويف حالة أخرى، داهم 

ي دول جنوب الصحراء الكربى، ًبحثا عن األسلحة واملال، ثم اعتقلوا عرشات من الليبيني السود واألفارقة من مواطن

 ممن اقتيدوا من منازلهم ذلك اليوم ملنظمة العفو الدولية إن 26وقال . أي من تشاد ومايل والنيجر والسودان

أيديهم قيدت بسلك معدني، وعصبت أعينهم، وإنهم تعرضوا للرضب أثناء املداهمة، ثم اقتيدوا ألحد نوادي كرة 

ى، إذ أرغموا عىل االنبطاح عىل وجوههم، ثم رضبوا بأعقاب البنادق والعيص القدم حيث تعرضوا للرضب مرة أخر

وعندما أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهم بعد نحو تسعة أيام من تعرضهم . واألسالك الكهربائية

ه أطلقت عليه وقال أحد املعتقلني إن ابن عم. للرضب، كانت ال تزال بادية عليهم آثار تتفق مع ما ورد يف شهاداتهم

كان الذي اقتيد املثالثة أعرية نارية وهو مقيد اليدين، ثم نقل بالسيارة إىل مكان غري معروف؛ وال يزال مصريه و

 .اليه مجهولني

املسلحني تعدوا عليهم بالركل " الثوار" من 12ويف واقعة مماثلة، قالت مجموعة من املواطنني املاليني إن نحو 

آب، ثم اقتادوهم عىل متن شاحنة إىل مكان غري معروف، حيث / أغسطس21لس صباح والرضب يف منزلهم بطراب

 .جردوهم من ثيابهم ثم رضبوهم مرة أخرى

ًأما الليبيون السود فهم اآلخرون عرضة لالعتقال التعسفي؛ فكثريا ما يفرتض تلقائيا أنهم، شأنهم شأن األفارقة  ًُ

وينتمي هؤالء األشخاص إىل بلدات ومناطق . القذايف أو املوالني لهمن دول جنوب الصحراء الكربى، إما من مقاتيل 

 .من املفرتض أن معظم أهاليها ينارصون العقيد القذايف، مثل عباري وصبحة وتوارغة

ُومن بني هؤالء مواطن ليبي أسود يف السادسة والعرشين من عمره، اعتقل يف ثالثة مراكز مختلفة لالعتقال يف غربي 

آب؛ وقال ملنظمة العفو الدولية إنه وقع يف أرس مجموعة من املسلحني بالقرب من أحد /أغسطس 21ليبيا منذ 

ًاملساجد يف منطقة أبو سليم بطرابلس، وكانت هذه املنطقة مرسحا ألعنف املواجهات باملدينة، ويعتربها الكثريون 
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 ً:من معاقل القذايف؛ وأضاف قائال

؛ وكانت "ثوار مرصاتة"ولون يف شاحنات صغرية كتبت عليها عبارة اعتقلتني مجموعة من الثوار كانوا يتج"
الشاحنة مزودة بمدفع رشاش مضاد للطائرات؛ وكبلوا يدي بقيود من البالستيك، وراحوا يرضبونني بأعقاب 

ًحيث طرحوني أرضا، وظلوا ] مركز اعتقال املطار[نقلوني أول األمر إىل ميعتيقة . البنادق داخل الشاحنة

ي بالعيص واألسالك الكهربائية نحو نصف ساعة؛ ال أعرف عدد من كانوا يرضبونني، فقد ظل الرضب يرضبونن
أنت يا برشة سمراء سوف نقيض عليك، ال مكان لكم يف ليبيا؛ قل إنك قتلت، وإال : "واللكمات تنهال عيل؛ وقالوا يل

 " ".فسوف نقتلك

ًمنزال يف أبو سليم يقيم فيه شقيقان من " لثوارا"آب، دخلت مجموعة من / أغسطس24ويف واقعة أخرى، يف 

قاموا بتفتيش املنزل، ثم قيدوا أيديهما " الثوار"وقال الشقيقان إن . صبحة، كالهما يف أوائل العرشينيات من العمر

خلف ظهورهما، ثم تعدوا عليهما بالرضب أثناء نقلهما إىل مدرسة عيل عوريت يف منطقة أبو مشمشة بطرابلس؛ 

 ً:شقيق األكرب ما حدث قائالوروى ال

، أرغمونا عىل أن ]مركز اعتقال املطار[وعندما نقلونا إىل ميعتيقة . ًرضبونا عدة مرات ببنادقهم؛ وجلدونا أيضا"
ًنحبو عىل ركبنا إىل السيارات، وهم ينهالون علينا سبا ورضبا؛ واتهمونا بأننا مرتزقة ً." 

 

 ©Amnesty International  للرضب تعرضهم من يشتكون أعاله، صورةال بطرابلس، أوريت عيل مدرسة يف معتقلون
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 استهداف أهالي توارغة

 
 ©Amnesty International  2011 أيلول/سبتمرب مهجورة، توارغة

كان أهايل منطقة توارغة من الليبيني السود بوجه خاص عرضة ألعمال الثأر واالعتداءات االنتقامية عىل أيدي 

وترتبط هذه البلدة يف أذهان تة باعتبار أن املنطقة قاعدة لقوات القذايف أثناء حصار مرصاتة من مرصا" الثوار"

ِسكان مرصاتة ببعض أسوأ االنتهاكات التي ارتكبت يف وكانت بلدة توارغة مهجورة عندما  . مجال حقوق اإلنسان ُِ

ً مختلف املدن الليبية بحثا عن السالمة أيلول، بعد أن فر أهاليها إىل/ سبتمرب16زارتها منظمة العفو الدولية يف 

 .واألمان

وتعلم منظمة العفو الدولية بحاالت عرشات األشخاص من توارغة ممن اعتقلهم رجال مسلحون من منازلهم، أو 

 .عند نقاط التفتيش، أو حتى املستشفيات، وتعرض الكثريون منهم لألذى أثناء القبض عليهم

لخامسة واألربعني من العمر من توارغة، متزوج وله أربعة أطفال؛ فقد قال ملنظمة ًومن بني هؤالء، مثال، رجل يف ا

" ثوار"آب، وإذا بأربعة / أغسطس28العفو الدولية إنه كان يتسوق مع أحد أقاربه يف حوايل العارشة من مساء 

ال بمطار ميعتيقة؛ مسلحني يستوقفونهما يف منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، ثم يقتادونهما إىل مركز االعتق

. وقال أحدهما ملنظمة العفو الدولية إنهما تعرضا للتهديد والرضب أثناء الرحلة، بما يف ذلك الرضب بمؤخرة بندقية

 : وقال

 ".لقد حذرنا ثوار مرصاتة من مغبة العودة إىل توارغة... ذنبي الوحيد هو لون برشتي"
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 ©Amnesty International  2011 أيلول/سبتمرب ، توارغةيف للحريق تعرض بيت

ملنظمة العفو الدولية إنهما اعتقال يف ، وقال رجالن آخران من توارغة، كانا محتجزين يف مركز اعتقال بطرابلس

آب؛ وقال أحدهما، وهو صاحب املنزل، ملنظمة العفو الدولية إن مجموعة من / أغسطس28منزلهما بطرابلس يوم 

وكان الرجل اآلخر قد فر من توارغة مع .  وفتشوه، ثم أخذوه هو وأحد أقاربهخمسة رجال مسلحني اقتحموا املنزل،

 ً:وأردف قائال. آب/ آخرين من أقاربه يف منتصف أغسطس11

، وقالوا إننا يجب أن نعود إىل إفريقيا ألنه ال مكان لنا يف ليبيا "العبيد"األشخاص الذين اعتقلونا وصفونا بـ"
 ".الجديدة

ُرغة، ممن احتجزوا يف نفس املعتقل، ملنظمة العفو الدولية إن مجموعة من الرجال املسلحني وقال رجل آخر من توا

ثوار "آب، وكانت تقلهم شاحنة صغرية كتبت عليها عبارة / أغسطس21اعتقلوه عند إحدى نقاط التفتيش يف 

ة عىل ظهره، ونعتوه وقال للمنظمة إنهم شدوا وثاقه بحبل من البالستيك، ورضبوه بالبنادق، وبخاص". مرصاتة

 ".القاتل"و" العبد"بـ

 25وقال رجل من توارغة يف العرشينيات من عمره ملنظمة العفو الدولية إن مجموعة من املسلحني اعتقلوه يف 

وزجوا به يف سيارة، . آب بينما كان يسري يف أحد شوارع منطقة أبو سليم يف طرابلس التي يقيم فيها/أغسطس

ًسلكا كهربائيا حول عنقه، وشدوه وكأنهم " الثوار"ثم توقفت عند الساحل، وهناك وضع ظلت تسري قرابة ساعة،  ً

كما رضبوه عىل أذنيه، ثم اقتادوه يف نهاية املطاف إىل مركز اعتقال مطار ميعتيقة حيث . يخضعونه إلعدام وهمي

 . اقتادوه إىل معتقل آخرًرضبوه مرات عديدة بأعقاب البنادق، وجلدوه أثناء الليل؛ وأخريا" الثوار"قال إن 



 الجديدة لليبيا إساءة املعتقلني حقوق انتهاكات 
 

 2011 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/036/2011: الوثيقة رقم

13 

ُكما اعتقل أشخاص من النازحني من أهايل توارغة يف مخيمات مؤقتة بطرابلس كانت تؤويهم منذ فرارهم من 

 يف 14اعتقلوا العرشات من الرجال يف مرتني منفصلتني، نحو " الثوار"ديارهم؛ وقال بعض املقيمني يف املخيم إن 

ًووصف الشهود الذين انتقلوا إىل مخيم آخر بحثا عن األمان . أيلول/ سبتمرب9 يف 70آب ونحو /أواخر أغسطس

ُ، يعتقد أنهم من "الثوار"أيلول دخلت مجموعة من /واقعة االعتقال الثانية، قائلني إنه يف صباح التاسع من سبتمرب

ع الرشاشة  عائلة؛ وراح املسلحون يطلقون نريان املداف130مرصاتة، مخيم املرشوع بطرابلس حيث تقيم نحو 

عليكم البحث عن مأوى لكم يف : "حذروهم قائلنياملضادة للطائرات وبنادق الكالشنيكوف؛ وحشدوا الرجال ثم 

مكان آخر؛ نحن نسيطر عىل األمور هنا، ونريد منكم الرحيل بحلول الصباح؛ ومن يتخلف ويبقى هنا بعد العارشة 

ً رجال وصبيا ال 70وغادر املسلحون املكان آخذين معهم نحو ". ًصباحا، فسوف يكون هو املسؤول عما يحدث له ً

 .والذ سكان املخيم بالفرار، واستقروا يف مخيم آخر تحت حماية كتيبة من بنغازي. ً عاما16يتجاوز أصغرهم 

أيلول، ونقلوهم إىل مرصاتة /عدة أشخاص من توارغة يف طرابلس يف سبتمرب" الثوار"واعتقلت مجموعات من 

ولقي شخص . االعتقالالستجوابهم؛ وتعرض الكثريون منهم للرضب عند القبض عليهم، وخالل األيام األوىل من 

 15ً عاما، يف 21واحد عىل األقل حتفه نتيجة لذلك؛ فقد تويف صالح أحمد عبد الله حداد، البالغ من العمر 

أيلول يف مرصاتة، وورد أن وفاته نجمت عن نزيف داخيل بعد أن رضبه األشخاص الذين أرسوه، وداسوا /سبتمرب

ب الذي قاساه لعدة أيام أدى إىل إصابته بالشلل يف النصف األسفل وقال زمالؤه يف السجن إن الرض. عليه باألقدام

 . ًمن جسمه، وبدأ يتقيأ دما، وتويف بعد نقله إىل املستشفى بقليل
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 التعذيب وسوء المعاملة
عندما أصبحت طرابلس وضواحيها أول األمر تحت 

ُسيطرة املجلس الوطني االنتقايل، اعتقل األرسى يف 

، من بينها مدرسة عيل عوريت، مراكز اعتقال مؤقتة

وأحد نوادي كرة القدم يف املدينة القديمة، حيث يكون 

املعتقلون عرضة للتعذيب وغريه من صنوف سوء 

وقد بذلت جهود منذ ذلك الحني الحتجاز . املعاملة

املعتقلني يف مراكز اعتقال رسمية مثل سجن الجديدة 

 .وسجن عني زارة املفتوح

ر التعذيب وسوء املعاملة يقل ويبدو بوجه عام أن خط

بعد األيام األوىل من االعتقال؛ غري أن العديد من 

املعتقلني قالوا ملنظمة العفو الدولية إنهم ظلوا 

ِّيتعرضون للرضب من حني آلخر، وكثريا ما وجهت  ُ ً

وال يزال اإلفالت من العقاب . إليهم التهديدات واإلهانات

ًعىل هذا السلوك أمرا راسخا حتى أ ن املعتقلني الجدد ً

الذي " االستقبال"معرضون بوجه خاص ملثل هذا 

ويبدو أن . ًكثريا ما يشمل الرضب وغريه من االنتهاكات

املعاملة التي يلقاها املعتقلون تتوقف إىل حد كبري عىل 

الحراس الذين يتصادف وجودهم يف الخدمة؛ إذ يقول 

، املعتقلون إن بعض الحراس يعاملونهم معاملة كريمة

 .يف حني ييسء آخرون معاملتهم

وترحب منظمة العفو الدولية بالسماح للجنة الدولية للصليب األحمر بدخول مراكز االعتقال املذكورة؛ غري أن عدم 

وجود إرشاف عىل هذه املنشآت من جانب وزارة العدل وحقوق اإلنسان والنيابة العامة يزيد من احتمال استمرار 

 .ط وال رادع من جانب الحكومة املركزيةهذه االنتهاكات بال ضاب

ويمكن القول بوجه عام إن القائمني عىل إدارة املعتقالت التي زارتها منظمة العفو الدولية يفتقرون إىل املعرفة أو 

الخربة القانونية يف مجال إدارة مراكز االعتقال، وليست لديهم دراية بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون 

ًوباستثناء مركز اعتقال الحفرة، فإن أيا من مراكز االعتقال ال يحتفظ حتى بسجالت للمعتقلني . ي الدويلاإلنسان

 .ًيتم تحديثها أوال بأول

وقال كثريون من املعتقلني ملنظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا للرضب، وال سيما قبل نقلهم إىل مراكز االعتقال 

وأطلع العديد منهم مندوبي منظمة العفو الدولية .  و الكرباج وأعقاب البنادقالرسمية، بما يف ذلك الرضب بالعيص

ًواعرتف حارسان علنا ملندوبي املنظمة بأنهما رضبا املعتقلني ألنهم . عىل كدمات تتفق مع ما ورد يف شهاداتهم

لعفو الدولية عىص ويف أحد املكاتب عند مدخل مركز اعتقال الحفرة، شاهد مندوبو منظمة ا". االعرتاف"رفضوا 

خشبية بالقرب منها حبل وخرطوم من املطاط؛ وقال أحد الحراس إنه يستخدم العىص يف ربط أقدام املعتقلني 

 للرضب، تعرضه أثار الدولية العفو ملنظمة ظهرل معتق

 © 2011Amnesty International أيلول/سبتمرب
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 الرضب آثار الدولية العفو ملنظمة يظهرون معتقلون

 Amnesty International© 

حتى يتسنى رضبهم عىل باطن أقدامهم، وهو أسلوب للتعذيب يعرف باسم (

. املعتقلني، وليس رضبهم" فقط لتخويف"، ولكنه يفعل ذلك ")الفلقة"

ًعتقال ما قد تم تهديده عىل هذا النحو يف اليوم السابق، وأضاف الحارس أن م

ويف مركز اعتقال الزاوية، سمع . بأنه من املوالني للقذايف" اعرتف"ومن ثم 

 .مندوبو منظمة العفو الدولية الرصخات وأصوات الجلد

ًومن بني أكثر أساليب التعذيب وسوء املعاملة شيوعا، حسبما تفيد التقارير، 

ع أنحاء الجسم باألحزمة والعيص وأعقاب البنادق والخراطيم الرضب يف جمي

وقبل الرضب، أرغم املعتقلون . املطاطية؛ واللكم؛ والركل؛ والتهديدات بالقتل

وقال . عىل االنطباح عىل األرض، أو الوقوف أمام جدار، أو الجثو عىل ركبهم

هر أن اثنان من املعتقلني إن سجائر مشتعلة أطفئت عىل جلديهما؛ والظا

أو معاقبتهم عىل " االعرتاف"املعتقلني تعرضوا لصنوف اإليذاء إلجبارهم عىل 

 .جرائم مزعومة أثناء النزاع

فقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع صبي من تشاد يف السابعة عرشة 

آب، اقتاده من /ويف أغسطس. ُّمن عمره، اتهم باالغتصاب وبأنه من املرتزقة

الرجال املسلحني كانوا يبحثون عن أحد أقاربه، وهو منزله مجموعة من 

ُمواطن يحمل الجنسيتني الليبية والتشادية، زعم تورطه يف تجنيد مقاتلني 

وقال الصبي إنهم قيدوا يديه، وصفعوه، وجروه عىل . أجانب لقوات القذايف

ه األرض عندما ألقوا القبض عليه؛ وأثناء اعتقاله يف إحدى املدارس، انهالوا علي

باللكمات والرضب بالعيص واألحزمة والبنادق واألسالك الكهربائية، وكان 

 :وقال. أكثر الرضب عىل الرأس والوجه والظهر

كان الرضب من الشدة حتى جعلني يف نهاية أطاف أقول لهم ما يريدون "
واآلن لم أعد أتعرض ... سماعه؛ قلت لهم إنني اغتصبت النساء، وقتلت الليبيني

 من الليبيني واألجانب –ُن ال تمر ليلة إال ويرضب أشخاص هنا للرضب، ولك
 ".عىل السواء

وعندما أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معه بعد نحو أسبوعني من 

 . الندوب ال تزال بادية عىل جسمهتتعرضه للرضب، كان

، ملنظمة العفو "مرتزق وقاتل"وقال رجل من النيجر، وصفه الحراس بأنه 

ً دينارا يف الشهر للقتال والقتل من أجل 450ول األمر إنه تلقى الدولية أ

ًالقذايف؛ وبينما كانت املقابلة تسري قدما، انهار الرجل فجأة قائال إنه وقع عىل  ً

بالجرائم املنسوبة إليه بعد تعرضه للرضب بصورة شبه " اعرتف"ورقة و

 .مستمرة طيلة يومني، وأنكر مشاركته يف القتال

ب غري مقصور عىل املواطنني األجانب؛ فقد ذكر مواطن ليبي من غري أن الرض

ً عاما، ملنظمة العفو الدولية أن مجموعة من 30طرابلس، يبلغ من العمر 

املسلحني اعتقلوه ورضبوه يف الحي الذي يقطن فيه أثناء عودته إىل " الثوار"
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 ً:وروى ما حدث قائال. منزله

ً، حتى انهالوا عيل رضبا بقبضات األيدي والعيص؛ ] اقتيد إليه أول األمرمكتب لالتصاالت[لم أكد أدخل املكتب "

. ً ولكن أحدا منا لم يشارك يف القتال–واتهموني بتأييد النظام؛ صحيح أن والدي معروف يف الحي بتأييده للقذايف 
ز اعتقال يف مرك[ولدى وصويل هنا ... كما تعرض للرضب معتقالن آخران كانا محتجزين معي، أحدهما سوداني

أنت جرذ؛ أنت : "وقال يل الحراس. من قمييص، وأخذ يرضبني ويركلني" الثوار"، شدني أحد حراس ]طرابلس
 بما يف –أيلول، أو نحو ذلك، تعرضت للرضب املربح عىل يد أحد الحراس /ويف األول من سبتمرب" ... ًلست إنسانا

 ".ذلك الرضب بعقب بندقية

 .بالغة عندما تحدث إىل مندوبي منظمة العفو الدوليةًوكان الرجل مصابا بكدمات 

ًوقال رجل ليبي آخر يف الثالثني من عمره أيضا إنه تعرض للتعذيب عىل مدى عدة أيام أثناء اعتقاله يف مدرسة شط 

آب لالشتباه يف تورطه يف / أغسطس25املسلحني قد أرسوه يف طرابلس يف " الثوار"الهنشري؛ وكانت مجموعة من 

 ً:وروى ما حدث قائال. تظاهر معارض للقذايفقتل م

، ورضبوني كل يوم؛ استخدموا يف ذلك العيص الخشبية، ]عندما قلت إنني لم أقتل الرجل" [الثوار"لم يصدقني "

. واقتادوني إىل كل فصل درايس اعتقل فيه آخرون، وأمروا املعتقلني برضبي. واألسالك الكهربائية، وأعقاب البنادق

وبينما كنت مقيد اليدين ... دي وقدمي وربطوني برسير، وظلوا يرضبونني عدة ساعات بسوط وعىصكما قيدوا ي

لم ... لقد فعلوا ذلك لحرماني من النوم. ومعصوب العينني، وضعوا شمعة مشتعلة فوق رأيس حتى حرقت شعري

 ".خروا لحظة ملعاقبتي عىل جريمة قتل لم أرتكبها؛ أنا أطالب بالعدلّيد

وأكد .  منظمة العفو الدولية وجود ندوب وكدمات زرقاء يف جميع أنحاء جسمه، وال سيما عىل الظهروقد الحظت

 .أرغموهم عىل رضب الرجل" الثوار"معتقلون آخرون، أثناء املقابالت التي أجريت معهم، كل عىل حدة، أن 
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 التمييز في المعتقل
ة بالنسبة لجميع املعتقلني الذكور، ولكن منظمة العفو اتسمت املعتقالت باالكتظاظ الشديد وتردي األوضاع الصحي

ًالدولية الحظت تمييزا واضحا ضد املعتقلني األفارقة من مواطني دول جنوب الصحراء الكربى يف بعض مراكز  ً

االعتقال، بما يف ذلك املكاتب العامة يف جنزور، وسجن عني زارة، وسجن الجديدة؛ فقد كان املعتقلون الليبيون، 

 .، يجدون حشايا ينامون عليها، بينما لم تكن هذه متوفرة لألفارقة من جنوب الصحراء الكربىًمثال

ًوفضال عن ذلك، فإن الزيارات العائلية، والسماح لألهايل بإحضار الرضوريات ألقاربهم يف املعتقل، والسماح 

ًض اآلخر وفقا ألهواء الحراس أو  كل هذا لم يمنح إال لبعض املعتقلني دون البع–للمعتقلني باستخدام الهاتف 

وبدا التمييز يف مثل هذه الحاالت وكأنه يتوقف عىل الصالت العائلية للمعتقلني وعالقتهم . مسؤويل السجن

 .الشخصية بالحراس

 النساء في المعتقالت
لدولية ومرصاتة، أجرى مندوبو منظمة العفو ا) بما يف ذلك تاجوراء(يف مراكز االعتقال بالزاوية، وطرابلس 

وقالت النساء األفارقة من .  نيجريية، وواحدة غامبية27 منهن ليبيات، و21 امرأة وفتاة واحدة، 49مقابالت مع 

أما . دول جنوب الصحراء الكربى إنهن اعتقلن يف الشوارع أو يف منازلهن بدون أي دليل عىل مشاركتهن يف القتال

لنداءات بمنارصة حكومة العقيد القذايف؛ وكان العديد منهن استجبن ل" متطوعات"الليبيات فقد قلن إن معظمهن 

وكان من بني الليبيات الالتي تحدثت إليهن منظمة العفو . يعملن عند نقاط التفتيش إىل جانب الحرس الثوري

 .الدولية الكثريات من ربات البيوت الالتي يعانني شظف العيش

 بتعرضهن لها يف املعتقل أقل مما تعرض له نظراؤهن من ورغم أن االنتهاكات التي أفادت النساء املعتقالت

أثناء نقلهن أو عىل أيدي الحراس، " الثوار"الرجال، فقد قالت بعضهن إنهن تعرض للتحرش الجنيس من جانب 

وقالت اثنتان من املعتقالت الالتي تحدثت إليهن منظمة . وإن بعض الحراس قاموا بصفعهن عىل الوجه أو إهانتهن

 .ًدولية إن رجاال مجهويل الهوية اغتصبوهما قبل اعتقالهماالعفو ال

وشكت جميع النساء من عدم إجراء أي تحقيقات رسمية أو توجيه أي تهم إليهن، وعدم توضيح أسباب اعتقالهن؛ 

وقالت إحداهن إنها تعرضت لإلكراه والتخويف النتزاع اعرتاف . ًوطالبن جميعا برسعة املثول أمام سلطة قضائية

 .ب منها بقتل مقاتلني تابعني للمجلس الوطني االنتقايلكاذ

وتنص . وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق لعدم وجود أي حراس من النساء يف مراكز االعتقال عدا معتقل الزاوية

من تكون مهمة رعاية السجينات واإلرشاف عليهن "قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء عىل أن 

 ".ًاختصاص موظفات السجن النساء حرصا
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 غياب اإلجراءات القضائية
أيلول، كان ال يزال هناك أشخاص معتقلون بدون أمر من الرشطة /وقت كتابة هذا التقرير يف منتصف سبتمرب

ال يسمح لهم القضائية أو النيابة العامة؛ وال يتسنى للمعتقلني، بما يف ذلك املدنيون، الطعن يف قانونية اعتقالهم، و

وقد علقت اإلجراءات القضائية منذ بداية االضطرابات، حتى يف املناطق التي وقعت تحت . باالتصال بمحامني

 .شباط/سيطرة املجلس الوطني االنتقايل يف فرباير

ويف األغلب واألعم، تخضع التحقيقات الجنائية حول الجرائم املزعومة وقرارات االعتقال لسلطات شتى اللجان 

 بدون تنسيق وإرشاف، ويف بعض الحاالت دون أي مشاركة – وبعضهم ليست لديهم أي خربة قانونية –ألفراد وا

وقد أبلغ بعض املعتقلني منظمة العفو الدولية بأنهم أرغموا عىل التوقيع أو البصم عىل إفادات . ُتذكر للنيابة العامة

 .دون السماح لهم بقراءتها

فة الجهمي، املسؤول بوزارة العدل وحقوق اإلنسان، ملنظمة العفو الدولية أن أفراد أيلول، ذكر خلي/ سبتمرب5ويف 

الرشطة القضائية هم الذين سوف يضطلعون بالتحقيقات خالل الفرتة املقبلة، وسوف يقومون بعد ذلك بإحالة 

ي إن األفراد الذي توجه إليهم وقال الجهم. ًالقضايا إىل النيابة العامة أو النيابة العسكرية، وفقا ملا تقتضيه الظروف

 .تهم جنائية، بما يف ذلك الجنود، سوف تتاح لهم محاكمات عادلة، وسوف يتم اإلفراج عن جميع الباقني

ًأيلول، قال عبد املجيد سيف النرص، الرئيس املعني حديثا للجنة األمن العليا، ملنظمة / سبتمرب15ويف وقت الحق، يف 

ً تضم قاضيا ونائبا عاما وأحد أفراد الرشطة القضائية –ع تشكيل لجنة قضائية العفو الدولية إنه من املزم ً  تتمتع –ً

تم تشكيل لجنة , ذلك الحني و منذ. بسلطة إصدار أوامر االعتقال، والتحقيق يف الجرائم املزعومة، واتخاذ القرارات

ة بني هذه اللجنة ونظام القضاء الجنائي وال تزال العالق. و تم اإلفراج عن بعض املعتقلني , برئاسة النائب العام

كما أن العديد من املسؤولني أشاروا إىل خطط إلنشاء لجنة فرعية تخضع لسيطرة لجنة األمن العليا، . العادي مبهمة

 .ًلديها صالحية معالجة بواعث القلق املتعلقة باالعتقال، والقيام بزيارات غري معلن عنها مسبقا ملراكز االعتقال

أيلول، أكد وزير العدل بالنيابة محمد العالقي ونائب رئيس الوزراء بالنيابة عيل ترحوني /ع سبتمربويف مطل

 . ًمجددا عزمهما عىل تحسني أوضاع السجون وضمان وجود نظام قضائي فعال

م عىل وجدير بالذكر أن األغلبية العظمى من املعتقلني الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية لم يتم استجوابه

؛ وقال معتقالن يف سجن عني زارة املفتوح ومركز "الثوار"اإلطالق أو لم يستجوبهم سوى مسؤويل السجون أو 

ولكن كال املعتقلني . اعتقال الزاوية ملنظمة العفو الدولية إن أحدهما مثل أمام الرشطة القضائية واآلخر أمام النيابة

واعرتف املسؤولون أن من بني .  ينفذوا األوامر بإطالق رساحهماالذين كانوا يعتقلونهما لم" الثوار"قاال إن 

التحديات الرئيسية التي تواجه املجلس الوطني االنتقايل، إىل جانب إصالح القضاء،  ضمان حسن أداء املهام 

 .والوظائف املنوطة بجهاز األمن وتنفيذ القانون، والتحقق من احرتام وتنفيذ قرارات السلطات القضائية
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تزامات ليبيا بموجب القانونين ال
 الدولي والوطني

 وحيث أن ليبيا .4ًتعهد املجلس الوطني االنتقايل علنا باحرتام التزامات ليبيا بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان

من الدول األطراف يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، فإن السلطات الليبية ملزمة بمنع التعذيب، وإجراء رضوب 

 حتى إن لم –تحقيق متى نشأت أسباب معقولة لالشتباه يف وقوع أعمال التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة 

 .اء، وتقديم تعويضات للضحايايتقدم أحد بشكاوى رسمية، وتقديم املسؤولني عن ذلك إىل القض

كما يتعني عىل السلطات اتخاذ إجراءات ملموسة ملنع التعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة، بما يف ذلك منح 

 .هيئات مستقلة الحق يف مراقبة أوضاع املعتقلني يف جميع السجون وغريها من املعتقالت

دويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، ملزمة بمنع القبض ًكما أن ليبيا، باعتبارها دولة طرفا يف العهد ال

املادة (ُواالحتجاز التعسفي، وإتاحة فرصة كافية ألي شخص سلبت حريته للطعن يف قانونية اعتقاله أمام محكمة 

 من ويجب عىل ليبيا ضمان رسعة إبالغ املقبوض عليهم بأي تهم موجهة إليهم؛ وال بد).  من العهد الدويل املذكور9

وينص قانون اإلجراءات الجنائية الليبي عىل إحالة . مثول املتهمني أمام السلطات القضائية يف غضون فرتة معقولة

 ساعة، وتمدد هذه الفرتة الزمنية إىل سبعة أيام يف حالة الجرائم 48املشتبه فيهم إىل النيابة العامة يف غضون 

 .املرتكبة ضد الدولة

 من 14 بعض الضمانات الواقية من التعذيب واالعتقال التعسفي؛ إذ تنص املادة ويشتمل القانون الليبي عىل

ال يجوز سلب أو تقييد حرية أي إنسان أو تفتيشه أو " الخاص بتعزيز الحريات عىل أنه 1991 للعام 20القانون 

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

 ".املبينة يف القانون

وتشمل الضمانات األخرى إلزام ضباط األمن باستصدار أمر من السلطة املختصة عند القبض عىل املشتبه فيه أو 

السجون "، والنص عىل عدم جواز اعتقال املشتبه فيهم إال يف ) من قانون اإلجراءات الجنائية30املادة (احتجازه 

 ).33املادة (، وحق املعتقل يف الطعن يف قانونية اعتقاله )31املادة  ("املخصصة لذلك

ًومادام النزاع املسلح مستمرا، فعىل السلطات الليبية أيضا الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون اإلنساني الدويل الذي  ً

رس، أو يصابون، أو يصبحون ًيشمل ضمانات جوهرية للمدنيني، فضال عن املقاتلني أو املحاربني الذين يقعون يف األ

وفيما بينها، تشتمل املادة الثالثة املشرتكة وغريها من أحكام اتفاقيات جنيف . بشكل أو آخر غري قادرين عىل القتال

، والقانون اإلنساني الدويل العريف، باالضافة اىل أمور أخرى، عىل القواعد 1977، وبروتوكوالت عام 1949للعام 

 :تي تنطبق عىل جميع األطراف يف النزاع املسلح بكافة أنواعهالجوهرية التالية ال

 رضورة املعاملة اإلنسانية يف جميع األوقات؛ 

 حظر التمييز يف تطبيق الضمانات الواقية املنصوص عليها يف القانون اإلنساني الدويل؛ 
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وال سيما املعاملة املهينة (حظر التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية واالعتداءات عىل الكرامة الشخصية  

 ؛)والحاطة من الكرامة

 حظر االعتقال التعسفي؛ 

عدم جواز إدانة شخص أو إصدار حكم قضائي عليه إال بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات  

 القضائية األساسية؛

 .حظر العقوبات الجماعية 
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 الخالصة والتوصيات

 
 ©Amnesty International"  واملؤسسات انونالق لدولة نعم "يقول بنغازي يف ملصق

يواجه املجلس الوطني االنتقايل تحديات كبرية يف جهوده إلصالح نظام القضاء، والسيطرة عىل العديد من 

ومن الرضورة بمكان، خالل الفرتة . امليليشيات املسلحة التي عمدت يف األغلب واألعم إىل الثأر لنفسها بالقوة

 املجلس الوطني االنتقايل بقوة وحزم التزامه بطي صفحة العقود املاضية الحافلة باالنتهاكات االنتقالية، أن يظهر

الجسيمة واملنهجية لحقوق اإلنسان يف ليبيا؛ ويجب عىل املجلس إعالء شأن حقوق اإلنسان يف ليبيا، والتحيل باإلرادة 

املعارضة للقذايف، ومالحقة املسؤولني عنها، السياسية الرضورية للتحقيق يف االنتهاكات التي ارتكبتها القوات 

وضمان محاسبة األفراد الذين تثبت إدانتهم باالنتهاكات عىل أفعالهم، وإقصاءهم عن أي مناصب تسمح لهم 

 بما يف ذلك إرسال –ًويجب عىل املجلس الوطني االنتقايل أيضا توجيه رسالة قوية ألنصاره . بتكرار تلك االنتهاكات

 وإىل عامة الجمهور مفادها أن املجلس لن يسمح بالتعذيب وغريه من صنوف سوء –ناشدات العلنية املزيد من امل

 . املعاملة، وأنه عازم عىل تطبيق نفس معايري حقوق اإلنسان عىل أنصاره وخصومه عىل حد سواء

وطني االنتقايل عىل وبهدف وضع حد لالنتهاكات التي يتعرض لها املعتقلون، تحث منظمة العفو الدولية املجلس ال

 :تنفيذ التوصيات التالية واعطائها األولوية

 القبض واالحتجاز

 .إصدار أوامر اضحة بعدم اعتقال املشتبه فيهم بدون أوامر بالقبض عليهم صادرة عن النيابة العامة 
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 ًوضع حد فوري للقبض واالعتقال التعسفي، وضمان عدم حرمان أي شخص من حريته إال وفقا لإلجراءات 

 .واألسباب التي ينص عليها القانون

 .ضمان إتاحة الفرصة لجميع املعتقلني للطعن يف قانونية اعتقالهم أمام محكمة أو إطالق رساحهم 

 .ضمان احرتام أوامر اإلفراج الصادرة عن النيابة العامة وغريها من السلطات القضائية 

 .ود األرسى واملشبوهني الجنائينيإرساء هياكل وإجراءات واضحة ملهام الرشطة، والعتقال الجن 

 .وضع جميع مراكز االعتقال تحت إرشاف النيابة العامة ووزارة العدل وحقوق اإلنسان 

 .ضمان السماح للمعتقلني املدنيني باالتصال بعائالتهم ومحاميهم 

 .بزيارتهمتيسري سبل االتصال بني الجنود األرسى وأهاليهم، وضمان السماح للجنة الدولية للصليب األحمر  

 .ضمان تويل حراس إناث اإلرشاف عىل املعتقالت 

ضمان احتجاز األطفال يف منشآت مالئمة، وعدم احتجاز األطفال الذين ال يرافقهم أهاليهم مع معتقلني  

 .بالغني

 التعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة

ية للمجلس الوطني االنتقايل يلقون وغريهم من القوات املوال" الثوار"التحقق من أن جميع املعتقلني لدى  

 .معاملة إنسانية، ويتلقون الرعاية الطبية الالزمة، ويحظون بالحماية من التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة

ضمان توقيع الفحص الطبي عىل املعتقلني عند نقلهم إىل مراكز اعتقال رسمية، وتزويدهم بشهادات طبية  

 .تصف أي إصابات لحقت بهم

خاذ إجراءات فورية للتعرف عىل أي ضحايا لالعتداء الجنيس يف املعتقالت، وتمكينهم من الحصول عىل ات 

 .العالج النفيس والطبي، بما يف ذلك العالج الالزم لألمراض التناسلية، وسبل منع الحمل يف حاالت الطوارئ

ويجب أن . للتعذيب وسوء املعاملةضمان إجراء تحقيقات رسيعة حول جميع الحاالت املعروفة أو املبلغ عنها  

تتسم هذه التحقيقات بالحياد واالستقالل، وال بد من إسنادها ألفراد لديهم خربة يف التحقيق يف مثل هذه الحاالت؛ 

ويجب تقديم الجناة املشتبه يف ارتكابهم لهذه الجرائم إىل . ويجب طلب املساعدة الدولية، إذا اقتضت الرضورة ذلك

 .ل إجراءات تفي باملعايري الدولية للمحاكمة العادلةالقضاء، من خال

التنديد العلني بالتعذيب وغريه من صنوف سوء معاملة املعتقلني، وباستهداف األفارقة من دول جنوب  

الصحراء الكربى والليبيني السود، بما يف ذلك التنديد بذلك عرب منابر متيرسة للمواطنني الليبيني، مثل قنوات اإلذاعة 

 .ليفزيون الوطنيةوالت

اتخاذ خطوات ملكافحة العنرصية، وكراهية األجانب، والتمييز ضد األفراد ذوي البرشة السوداء، بما يف ذلك  

اإلقرار بأن التقارير الواردة عن استخدام العقيد القذايف للمرتزقة األفارقة مبالغ فيها إىل حد بعيد، وباإلشادة 
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ه ليبيا، واملساهمة اإليجابية التي يقدمها املهاجرون، بما يف ذلك القادمون من العلنية بالتنوع العرقي الذي تتسم ب

 .دول جنوب الصحراء الكربى يف إفريقيا
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 الهوامش
 

                                                      

1
 ).MDE 19/025/2011: رقم الوثيقة (والتعذيب واالختفاء القتل: ليبيا عىل املعركة: ليبيا "منظمة العفو الدولية،   

2
 .2011أيلول / سبتمرب13املجلس الوطني االنتقايل، رد عىل تقرير منظمة العفو الدولية بشأن ليبيا،   

3
 ". والتعذيب واالختفاء القتل: ليبيا عىل املعركة: ليبيا "انظر   

 
 27تاريخ االطالع  (libya/english/org.ntclibya.www://http، "رؤية لليبيا ديمقراطية" املجلس الوطني االنتقايل، 4

 ).2011تموز /يوليو



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
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انتهاكات حقوق المعتقلين إساءة 
لليبيا الجديدة

ــي نحو 2,500  ــد معمر القذاف ــي تقاتل ضد العقي ــيات الت ــت الميليش اعتقل
ــيطرتها  ــس، والمناطق المحيطة بها منذ س ــخص في العاصمة، طرابل ش
ــطس/آب 2011. وقد احتجز المعتقلون  ــى هذه المناطق في أواخر أغس عل
ــوادي الرياضية  ــوت والن ــدارس والبي ــابقة، وكذلك في الم ــجون س ــي س ف
ــراف وزارة العدل وحقوق  ــع إلش ــال التي ال تخض ــن مراكز االعتق ــا م وغيره
ــة، بينما تعرض العديد  ــان. كما احتجز معظم هؤالء دون أوامر قضائي اإلنس
ــي األيام  ــيما ف ــوء المعاملة، وال س ــره من ضروب س ــرب ولغي ــم للض منه
ــُتهدف الليبيون ذوو البشرة  األولى من اعتقالهم. وعلى وجه الخصوص، اس
ــرة السمراء من األفارقة مواطني دول جنوب الصحراء،  السمراء وذوو البش

وهم يواجهون بصورة عامة أسوأ أشكال المعاملة في الحجز.

ــي –  ــي االنتقال ــس الوطن ــة بالمجل ــدة – ممثل ــة الجدي ــلطات الليبي إن الس
ــيطرتها على ليبيا والتحكم  ــه تحديات عديدة في جهودها لفرض س تواج
ــلطة. وقد  ــتقل عن كل س ــكل مس ــل بعضها بش ــة يعم ــيات مختلف بميليش
ــان، ودعا  ــون الدولي لحقوق اإلنس ــي باحترام القان ــس االنتقال ــد المجل وع
ــات االنتقامية. وفي  ــرى بكرامة، وتجنب الهجم مؤيديه إلى معاملة األس
ــتند لعمل بحثي معّمق أجرته منظمة العفو الدولية  هذا التقرير، الذي يس
ــبتمبر/أيلول 2011، تحض المنظمة  ــهري أغسطس/آب وس في ليبيا في ش
ــة لترجمة وعودها  ــاذ تدابير عاجلة وملموس ــس االنتقالي على اتخ المجل
ــي االنتهاكات التي  ــك عن طريق التحقيق ف ــى واقع فعلي، بما في ذل إل
يرتكبها أنصارها، وكذلك االنتهاكات التي ترتكبها قوات القذافي، وبتقديم 

الجناة إلى ساحة العدالة.
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