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 تصدير

ومركز دمشؽ لمدراسات النظرية والحقوؽ  يا المجنة العربية لحقوؽ اإلنسافأوفدت حقوقيةير لبعثة ىذا التقر 
 :شارؾ فييا كال مف  ،والتحالؼ الدولي لمالحقة مجرمي الحرب المدنية ومركز ىشاـ مبارؾ لمقانوف

 ناصر الغزالي 
 مصطفى الحسف 
 غب أحمد را 

مارس مف العاـ الحالي زيارة عدد مف  4فبراير وحتى  88استمرت مف  والتي  البعثة الحقوقية شممت 
البعثة  ىدؼ .، منيا مدف طبرؽ والبيضا وبنغازيالمدف الميبية الواقعة تحت سيطرة الشعب الميبي الثائر

 والتيلميبي ضد شعبو جرائـ النظاـ ااف فى ليبيا وجمع أدلة حوؿ أوضاع حقوؽ اإلنس الوقوؼ عمى
 .ترتقي لمرتبة الجرائـ ضد اإلنسانية

 لتى شكمتيا الثورة إلدارة البالد، كماأعضاء فى المجاف اابالت مع عدد مف الضحايا ومع مققد شممت ل
 .منيا نيابة بنغازيت الرسمية، مسئوليف فى المؤسساالثوار و مف  اعدد شممت أيضا مقابمة
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 : مقدمة

وأىيف الشعب الميبي مف رات البذيئة شعب في التاريخ الحديث مثمما أستبيح لـ يستباح ويياف بكافة العبا
سياسة في تحميؿ شخصيتو، فتـ وصمو عمماء النفس واالجتماع والاىتـ القذافي حاكـ  معمر .قبؿ حاكمو

دفع المميارات لممؤسسات والدوؿ ، حيث رجسيأشكاؿ التعزيز النو يمارس كؿ الذي جعمالعظمة بجنوف 
والزعيـ األممي صاحب النظرية  ،وزعيـ األمة العربية ،عمى ألقاب مثؿ ممؾ مموؾ أفريقيالمحصوؿ 

في المحافؿ الدولية والعربية، المجنونة تصرفاتو كما دلؿ عمى  ،الخ.. والمثقؼ الفذ واألديب  ،لثةالثا
 .بالمشعوذ مف قبؿ المتدينيفوصؼ ف

فنشر فيو الرعب  ،عاماً  48خالؿ مو السمطة حقبة استالالقذافي عمى المجتمع الميبي طواؿ  أطبؽ
يكوف  أفبدؿ . عمى مصيرهلتسمط امع  أمرهأصبح الفرد الميبي مغموب عمى . ليأس والقير اإلنسانيوا

الميبي حرًا قادرًا عمى التفاعؿ مع قضايا مجتمعو ومحيطو أصبح في واقع الحاؿ كائنًا محرومًا مف 
تونس  التي ىبت عمىرياح التغيير  مع وإال أن .والثقافية األساسية واالقتصادية حقوقو المدنية والسياسية

زاحةعمى تحقيؽ أىدافو في الحرية والعدالة  مصر أدرؾ الشعب الميبي أنو قادرو  القير الذي زمف  وا 
 .بعنجييتو ونرجسيتوعميو القذافي عيد فرضو 

 تحرر مف نير المستعمريفلم يدعو ًا وأجانب شخصاً لوقت قريب كاف القذافي في نظر بعض الناس عرب
 .ونصيرًا لمفقراء وحركات التحرر

تحشيد جماىيري عاـ في  :القذافية أعياد الفاتحاحتفاالت ىي األعياد الفرعونية في الماضي أماـ  باىتة
بطانتو مف المجاف الشعبية بحضور  وفي كؿ مؤسسة، وذلؾومدينة وفي المالعب الكبيرة كؿ ناحية 

قاع العالـ وا مف أصالذيف أت منيـ المثقفيف والسياسييف وصناع الرأي ،ًا وأجانبوآالؼ المدعويف عرب
عشرات مع تقدـ االستعراضات ولوحات حية عمى الطريقة الصينية،  كانت.لحضور ىذه المناسبات

نرغب  نحف سعداء، ال)بما فحواه طاقتيـ وفقًا لمطريقة المعيودة ييدروف بكؿ الذيف األلوؼ مف الشباب 
 ما يمكف القوؿ ؿليتفاعموا مع نظرية أقو  (ايقرره األخ القائد العظيـ ننفذهم ،أخر عمى األرض بشخص

ودونيا بالكتاب األخضر لتكوف  ،القذافي بالنظرية الثالثة ىااأسم .فييا أنيا حجاب مشعوذ لمريض
نظريتو،  يناسب ما بشعبيا وأرضيا إلى جسـ يقتطع منوؿ ليبيا حو  . لبالد والتشريع الناظـ لميبيادستور ا

في الخمؽ والتقدـ عمى طريؽ التنمية  المجتمع الميبي طاقةوقتؿ  الضخمةاالقتصادية  إمكانياتيابعثر مما 
   . والديمقراطية
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 مف االنتياكات عاماً  53ليبيا : القسـ األوؿ

في ظؿ   95 كانوف األوؿ مف عاـ  84عاشت الدولة الميبية الحديثة منذ حصمت عمى استقالليا في 
في ( تحت اشرؼ ىيئة األمـ المتحدة)  دستور كانت قد فرغت مف إعداده ىيئة وطنية تأسيسية ليبية

وقد نعـ الشعب الميبي في ظؿ ذلؾ الدستور بنظاـ حكـ وطني  .ؾ العاـالسابع مف تشريف األوؿ مف ذل
إليو، حقؽ لو درجة عالية  وبالرغـ مف العديد مف االنتقادات التي توجو ، وبكؿ المعاييريمكف القوؿ بأنو

كما حقؽ لو قفزة كبيرة في مجاؿ  .ة حقوقو القانونية والقضائية والتمتع بيامف الصوف والحماية لكاف
ورعاية حقوقو االقتصادية واالجتماعية والصحية والتعميمية ( فضال عف المادية) التنمية البشرية

 8.والثقافية

، وتحديدا في األوؿ مف (وىي سنوات الحكـ الممكي) لة بعد مضي ثمانية عشرة عاما عمى ىذه الحا
تمكنت مجموعة مف العسكرييف بقيادة المالـز معمر القذافي مف اإلطاحة بنظاـ الحكـ ، 969 أيموؿ 

ومنذ فيما بعد " الجميورية العربية الميبية"وأصبحت ، أعمنوا فييا نظاـ حكـ جميوريالممكي حيث 
 صفة 986 الى اسميا عاـ حيث أضيؼ الميبية الشعبية االشتراكية، الجماىيرية العربية  977 /8/3
  ".العظمى"

تحولت ليبيا مف بمد ولد في أحضاف الدستور إلى دولة جديدة تعيش بال دستور، ومف شرعية دستورية 
إلى شرعية ثورية تعطي العقيد معمر القذافي صالحيات تجعمو فوؽ القانوف، وتجعؿ مقوالتو في الكتاب 

 .ضر دستورًا ُفرض عمى شعبيااألخ

كافة األجيزة واليياكؿ والمجاف والمؤتمرات بمسمياتيا المختمفة والتي مارست إذف العقيد ىو مف انشأ ىذا 
وىو الذي اختار عناصر ىذه األجيزة واليياكؿ . الجرائـ وانتياكات حقوؽ اإلنساف في ليبيا أنواعشتى 

قدـ ليا التبريرات ئـ بحؽ الشعب الميبي كما رسة أبشع الجراوالمجاف وقدـ ليا التوجييات والدعـ لمما
حدًا أقصى مف حيث ممثاًل بالقذافي ارتكب انتياكات بمغت الميبي فالنظاـ . والغطاء والحماية القانونية

ىذه الممارسات تقدـ نموذجًا دمويًا صارخًا لما يعرؼ باإلرىاب . بشاعتيا ودمويتياحجميا واستمراريتيا و 
 .مف قبؿ الدولة بحؽ مواطنييا" المبرمج والمحمي" فوالطغيا

ممثمة في دستور " الشرعية الدستورية" ؿعاش في ظيمكف القوؿ أف الشعب الميبي قبؿ انقالب القذافي 
كما حدد صالحيات  .ةالذي أقرتو الجمعية الوطنية التأسيسية والذي حدد اليدؼ النيائي لمدول  95 

                                                             
 
w .7ص( كتاب اتيامات حقوؽ وحريات اإلنساف الميبي)   
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سمطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكفؿ استقالؿ كؿ منيا الحاكـ وحدودىا، وفصؿ بيف ال
عف األخرى، كما كفؿ سيادة القانوف، وأحاط حياة وحقوؽ وحرية المواطف الميبي بضمانات قانونية منعت 

ويمكف القوؿ أيضا انو عمى . عنو الفسؽ والفجور والتسمط مف قبؿ غيره مف المواطنيف أو مف قبؿ الدولة
أنيا كانت حاالت نادرة وفردية غـ مف وقوع تجاوزات بحؽ بعض المواطنيف خالؿ تمؾ الحقبة، إال الر 
أف تكوف تعبيرًا عف حالة مف التجاوز مف قبؿ احد  ولـ تعد فيي. عف النيج العاـ لمدولة" استثناء"و

 .تعبيرًا عف توجو عاـ عمومييف لمسمطة التي في يده، وليسالموظفيف ال

ىو تقميدي ومعروؼ،  يا إلى الشرعية اإلسالمية مف االتجاه السياسي المعاكس لكؿ ماقد وصمت ليبل
بإعالف تأسيس سمطة الشعب  969 باستبداؿ دستورىا المبـر عاـ  977 حيث قامت في آذار سنة 

عمى التزاـ الشعب بسد الطريؽ في وجو كافة األشكاؿ  تأف القرآف ىو دستور الوطف، واقترع تي أكدالت
اصدر  988 وفي حزيراف  (.  ص 989 حقوؽ اإلنساف تقرير سنة المنظمة العربية ل)ميدية لمحكـ التق

فريدة ىذه الوثيقة ال. ر الجماىيرمجمس الشعب العاـ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوؽ اإلنساف في عص
 :يمي عمى مافييا  86تنص المادة  يؽ وآليات حماية حقوؽ اإلنساف،مف نوعيا في مواث

يحبذوف الخروج عمييا ويجرموف كؿ فعؿ  ناء المجتمع الجماىيري يمتزموف بما ورد في ىذه الوثيقة، والأب"
مخالؼ لممبادئ والحقوؽ التي تتضمنيا، ولكؿ فرد الحؽ في المجوء لمقضاء إلنصافو مف أي مساس 

ماىيرية نفذ في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوؽ اإلنساف في عصر الج) "بحقوقو وحرياتو الواردة فييا
 (.عف نشرة ليبية رسمية 988 حزيراف عاـ 8 البيضاء في 

الذي أقرت مادتو األولى بتعديؿ التشريع ساري   99 لعاـ  5إعمااًل لذلؾ تـ إصدار القانوف رقـ 
المفعوؿ سابقًا لمكتاب األخضر ليتفؽ مع الوثيقة الخضراء، وحظرت إقرار أي تشريع يتعارض مع 

في الثاني عشر مف تشريف األوؿ عاـ  82عدد لمجماىيرية العربية،  الجريدة الرسمية) فيو المبادئ الواردة
 (.787 -786ص/  99 

لكف . ي ليبيا نظاـ قضائي وفؽ ما ىو معترؼ بو دوليًا وقادر عمى صيانة حقوؽ المتيميفيوجد ف ال
جوز االستئناؼ فييا ي الحيث  نيائية، أحكاميا تضـ المتحمسيف لمنظاـ وتعد ىناؾ المحاكـ الثورية التي

يحدث في ىذه المحاكـ إمكانية إعادة محاكمة بعض المسجونيف الذيف  ومف اخطر ما .والتظمـ منيا
وعادة  .بعضيـ قد أمضى مدة عقوبتو بالفعؿيكوف وحكموا مف قبؿ وصدرت بيـ أحكاـ قضائية و سبؽ 

ـ صدر عمييسابقًا، وبعضيـ تي صدرت تنطوي إعادة المحاكمة عمى أحكاـ وعقوبات اشد مف تمؾ ال ما
w .حكـ باإلعداـ
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الشعب نفسو  ىوالشعب ىو مصدر السمطات و ، "الكتاب األخضر" حسب النظرية الثالثة التي يتضمنيا
يصبح  بعدىا .ليبياوخارج تبنى التصفية الجسدية لمعارضي الثورة مف خالؿ لجانو الثورية داخؿ الذي 

أما لتنفيذ ىذه المياـ مف قتؿ واعتقاؿ واختفاء قسري . تمتـز بو الحكومةمبدًأ مقررًا االغتياؿ السياسي 
انشأ النظاـ الميبي جياز امف ضخـ يتكوف مف عدد مف الوحدات المسمحة تسمى الكتائب وغيره فقد 

، والمجاف الشعبية المحمية ،إضافة إلى المجاف الثورية ذلؾ. بعة بشكؿ مباشر ألوالد العقيداألمنية وىي تا
وتشكؿ ىذه الوحدات منظومة واسعة . 996 التي جرى تشكيميا عاـ " ييرلجاف التط"اًل عف فض
 بحيثمتابعة حركة جميع األفراد والسيطرة عمييا، يتـ النتشار ومتعددة الطبقات لممراقبة، ومف خالليا ا

 .مف االنتياكات الخطيرة لحقوؽ اإلنساف واصمت عناصرىا ارتكاب المزيد

بإيراد المبادئ تاركة التفصيالت  الدولية والقواعد الدستوريةالمواثيؽ تعنى  ،ى الدوليإذًا عمى المستو 
ذا كاف ليذا األسموب في التشريع  .ليتضمنيالمقانوف الوطني  يي المرونة والقابمية فميزة كبيرة مف وا 
يا في إال انو يجب أف تكوف األسس والمقومات العامة لممبادئ المنصوص عمي. لمتطوير والتعديؿ

مف اخطر األمور ف أما في ليبيا .دة الشعب صاحب السمطة في تعديمياالدستور مصونة حتى تعدليا إرا
رر وتنفذ وتحاسب عبر نص ابتدعو الحاكـ، نص أطمؽ عميو الكتاب األخضر، ىو وجود سمطة تق

 .أصبح الدستور والقانوف والحقوؽ والواجباتو 

 :ة التنفيذية الميبية القانوف الدولي، القانوف المحمي والسمط

مف جية، مف حيث التبني الواسع لعدد كبير  :عطي مثال قميؿ المقارنة بما عداهلعؿ األنموذج الميبي ي
ومف جية أخرى، في وضع ىذه المواثيؽ عمى الرؼ في  ،مف المواثيؽ والعيود الدولية لحقوؽ اإلنساف

 وجدىذا االختالؼ سواء . يختمؼ معيا في الرأيكؿ ما يتعمؽ بتنظيـ العالقة بيف السمطة التنفيذية ومف 
المنظمات غير الحكومية، الشخصيات االعتبارية المستقمة، الرموز غير )عمى صعيد السمطة المضادة 

دارة الشؤوف العامة عف ..( الحكومية لإلعالـ والثقافة أو المجتمع السياسي المغاير في تصوره لمدولة وا 
عبر الدمج الضمني لمسمطات التنفيذية  ، وذلؾفي تنظيـ ىذه العالقةالعقيد معمر القذافي وطريقتو 

 . والقضائية والتشريعية في شكؿ ىالمي يخضع مباشرة لمسمطة التنفيذية

في العديد مف معالميا، ال تختمؼ ممارسات السمطة التنفيذية عنيا في أنموذج السمطة التسمطية في 
كما ىو )ـ نسخ اسـ القوانيف العسفية نفسيا في ىذه البمداف بؿ وفي قوانيف متعددة ت. سورية أو العراؽ
 . )969 ( كانوف األوؿ)ديسمبر    الصادر في " حماية الثورة"الحاؿ في قانوف 
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في بعض معالـ التجربة الناصرية، يذىب منع الحزبية إلى حد اعتبار أي عمؿ   في حيف نجد غموا
الصادر في " تحريـ الحزبية"إلعداـ في قانوف تصؿ عقوبتيا إلى ا" خيانة في حؽ الوطف"حزبي 
، الذي يخوؿ مكتب االدعاء 988 لسنة  5وفي ىذا النسؽ نجد القانوف رقـ . 978 حزيراف /يونيو

الشعبي سمطة التحقيؽ في الجرائـ السياسية دوف أف يتضمف تحديدا لمسمطات المنوط بيا صالحيات 
الحكـ باإلعداـ عمى "الذي يقضي بجواز   99 لعاـ ( كذا" )تعزيز الحرية"احتجاز األشخاص، وقانوف 

 ". كؿ مف تشكؿ حياتو خطرا عمى المجتمع أو تؤدي إلى انحاللو

إضافة لمتضارب بيف القوانيف المحمية والتزامات ليبيا الدولية، ىناؾ الطابع المزاجي لمعديد مف القوانيف 
ت الجسدية مثال عمى الطبيعة االعتباطية يعطي موقؼ العقيد معمر القذافي مف العقوبا. واإلجراءات

فيما يذكر العارفيف بالتاريخ العربي اإلسالمي بالخميفة الفاطمي . التخاذ القرار والتخمي عنو والعودة لو
 973 لعاـ  72والقانوف  978 لعاـ  48 ففي بداية السبعينات أصدر العقيد القانوف . الحاكـ بأمر اهلل

وبعد عشريف عاما عاد الكولونيؿ إلى قراره مف . بخيبة أمؿ  عاد عف قراره ، ثـ978 لعاـ  58والقانوف 
أعمنت القيادة الميبية أف الذيف يمارسوف النشاط  994 وفي منتصؼ . 993 إبريؿ  3جديد في 

 . االقتصادي دوف ترخيص سيتعرضوف لقطع اليد

ي يكسو األشياء في ليبيا، الكتاب الالمعنى الذ": لعؿ أحمد المسمماني يمخص أزمة الوضع الميبي بالقوؿ
ال . الخياـ والالفتات والجامعات.. المؤتمرات الجماىيرية..المجاف الشعبية.. المجاف الثورية.. األخضر

فال معنى ألف تكوف موىوبا أو عديـ الموىبة، ".. الالمعنى العاـ"معنى ألي شئ مف ذلؾ، وعمى ذلؾ 
ال معنى ألف تبذؿ . ادقا أو قميؿ الحيمة، عديـ المقدرةوطنيا مخمصا أو عديـ االنتماء، مجتيدا ص

ىنا . ال أحد يعرؼ عمى وجو الدقة برنامج يومو وال احتماالت غده. أو ألف تعمؿ وتنتظر.. وتأمؿ
التي تعـ الناس في كؿ مكاف، الال معنى الذي " ريةاالال أد.. "األزمة الحقيقية لحقوؽ اإلنساف في ليبيا

ومف بيف ىذه األزمة األساسية تولد االنتياكات الواسعة النطاؽ لحقوؽ . صيمؼ األشياء واألشخا
اإلنساف والتي تجد ليا إطارا قانونيا مساعدا ونظاميا سياسيا مؤىال بحكـ طبيعتو لتحقيؽ الحد األقصى 

  3".مف االنتياكات

الوثيقة الخضراء "نينات في محاولة لمتيرب مف االلتزامات الدولية س ف مؤتمر الشعب العاـ في نياية الثما
ىي نص مقتبس بشكؿ اختزالي مف اإلعالف (. 988 ")الكبرى لحقوؽ اإلنساف في عصر الجماىير

تاركا العديد مف قضايا  ،ويبقي مرحميا حكـ اإلعداـ ،يغيب حؽ التنظـ السياسي ،العالمي لحقوؽ اإلنساف
                                                             

w (.9-8، ص999 حقوؽ اإلنساف في ليبيا، حدود التغيير، مركز القاىرة، )  
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قد أصدرت إعالنا دستوريا، في عاـ وكانت السمطات الميبية . السمطة القضائية واستقالليا رجراجا
 .شعب واعتبار القرآف وحده دستورامع إعالف سمطة ال 977 بعد حركة الفاتح، تـ تنحيتو عاـ  969 

مف المفيد التذكير بأف ليبيا قد صادقت عمى العيد الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية والعيد الخاص 
لبروتوكوؿ االختياري الممحؽ بالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ بالحقوؽ االجتماعية واالقتصادية والثقافية وا

المدنية والسياسية واالتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب واتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد 
 .المرأة واتفاقية حقوؽ الطفؿ

يتوقع  البحيث عاصر، مارس القذافي منذ انقالبو ارتكاب الجرائـ وانتياكات لـ يعرفيا العالـ المع ذلؾ، م
مف نظاـ لـ يكترث بإظيار أدنى احتراـ واعتبار لإلطار الدستوري والمؤسساتي الذي يحيط بحقوؽ 

ؿ صور بك شوبةوحريات اإلنساف في بالده، إال أف تكوف ممارساتو عمى الصعيد التطبيقي والعممي م
 .عمى ىذه الحقوؽ والحريات وألواف االنتياؾ واالعتداء

 :فعمى صعيد 

 الحقوؽ السياسية والمدنية

. رمة حياتو الخاصة ىي اسمي حقوؽ اإلنسافإف حؽ اإلنساف في الحياة والحرية واألمف الشخصي وح
يزة وسمطات حمالت اعتقاؿ واحتجاز عشوائية متواصمة بواسطة أجإال أف النظاـ الحاكـ في ليبيا قاـ ب

نييف بما المواطنيف الميبييف مف عسكرييف ومدشممت ىذه الحمالت أعداد ىائمة مف غير ماذونة بذلؾ، و 
ويقدر عدد الذيف تعرضوا لالعتقاؿ والحجز العشوائي بتيمة او لمجرد االشتباه  .في ذلؾ النساء واألطفاؿ

 4. ؼخمسة وأربعوف ألؼ معتقؿ وسجيف وموقو  45222نحو  ،في معاداتيـ لمنظاـ حتى قياـ الثورة

 :النطاؽ أىميافي حمالت اعتقاؿ واسعة ذلؾ ويتمثؿ 

عالف ما( 973 /5/4 )  التي أعقبت خطاب القذافي في مدينة زوارة 973 اعتقاالت ابريؿ  -  وا 
حيث قامت أجيزة النظاـ األمنية عشية إلقاء  ،التي كاف مف بينيا الثورة الثقافيةعرؼ بالنقاط الخمس 

يـ مف فئات الطالب الشبابية ذلؾ الخطاب باعتقاؿ أكثر مف ألؼ مواطف مف مختمؼ المناطؽ الميبية جم  
 .والمثقفيف وذوي التوجيات السياسية والعقائدية والفكرية

                                                             
w (الجبية الوطنية إلنقاذ ليبيا –نساف الميبي انتياكات حقوؽ وحريات اإل-مف كتاب )  
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وعمى  989 موجات االعتقاؿ المتواصمة التي شيدتيا مختمؼ المناطؽ والقرى الميبية مف آذار عاـ  -
لـ  إال أنياوالتي واف تركزت عمى الشباب مف ذوي التوجو اإلسالمي  998  -995 امتداد السنوات 

 .تميز بيف فئة وأخرى أو بيف جماعة وأخرى

في حمالت االعتقاؿ التي صاحبت اكتشاؼ اجيزة النظاـ لمحاولة مف المحاوالت التي أيضا يتمثؿ 
فاستيدفت اإلطاحة بو، أو أي عمؿ مف األعماؿ التي اعتبرىا النظاـ  كاف  نشاطًا مشبوىًا ومناوئًا لو، وا 

 .وسيع دائرة المشتبو بيـ والمعتقميف إلى ابعد مدى ممكفالنظاـ قد اتجو في الغالب الى ت

 :يأجيزة االعتقاؿ الميب

الشرطة، القوات المسمحة، الطالئع الثورية، المجاف الثورية، المثابات الثورية، المثابات –األمف العاـ
خاصة، الشعب العالمية، المفارز االنتحارية، امف الجماىيرية، راىبات الثورة، أشباؿ الثورة، القوات ال

 .المسمح، الحرس الجميوري، المخابرات العامة

وفي اآلونة األخيرة كاف لمكتائب األمنية الموجودة في اغمب المدف والمدارة مف قبؿ أبناء القذافي اليد 
 .الطولى في عمميات االعتقاؿ والقتؿ خارج القانوف

 ،الضرب المبرح بشكؿ كيفي :مفد المعتقميف الميبي كؿ أصناؼ التعذيب ضمارست أجيزة االعتقاؿ 
مود، بدلة بيف الركبتيف اوالتعميؽ مف الرسغيف في السقؼ او مف النوافذ العالية، أو التعميؽ مف ع

واالغتصاب الجنسي لمسجينات  ،ؽ بالسجائر المشتعمةمعصميف والصدمات الكيربائية، والحر وال
حضار األخت أو الزوجةوالمعتقميف الشباب،   ،لتحرش بيا إماميـ، والزنازيف االنفراديةأو االبنة وا وا 

جالس الضحية عمى موقد كيربائي، ونتؼ شعر الرأس والمحية ،وغطس رأس الضحية في البراز  ،وا 
 وتقميب األيدي في الزيت المغمي، وىناؾ أنواع متعددة ،والتغطيس في الماء المغمي ،وشمع األظافر

 . كاف يبتدعيا السجانيف عمى المعتقميف أخرى

بالرغـ مف مصادقة النظاـ الميبي عمى كؿ اإلعالنات والعيود  لحقوؽ اإلنساف، إال أف الحؽ في و 
بقاء المحتجزيف والمعتقميف السياسييف في سجوف النظاـ الميبي لسنوات رىف ا مع محاكمة عادلة كاف مغيب

رة تفتقر إلى ابسط محاكمتيـ إماـ محاكـ جائ وىناؾ مف تمت. قاؿ والحجز دوف تقديميـ لممحاكمةاالعت
ليس ىذا . األحكاـ التي تصدرىا ىذه األجيزة بالغة القسوة الة المتفؽ عمييا، وغالبًا ما كانتمعايير العد

عندما نت اإلعدامات خارج نطاؽ القضاء ىي الشائع لدى محاكـ ىذه األجيزة، خاصة بؿ كا ،فحسب
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ويقسـ يمينًا مغمظًا باف يعاقب  ،سييف في بمدهدولة عالنية لمتصفية الجسدية لممنشقيف السيااليدعو رئيس 
 .ال مفر مف وصؼ ىذا النظاـ بالنظاـ البربريبذلؾ . إذا لـ يبمغ عف األىؿ واألقارباألسر والقبائؿ 

 ةمجازر وجرائـ جماعي

 .تـ قتؿ خمسة مف المسجونيف 982 /4/9يـو ( سجف طرابمس المركزي) مجزرة -

ضباط الميبييف المشوىيف العائديف مف الحرب في اوغندة ودفنيـ في مجزرة قتؿ عشرات مف الجنود وال -
مقابر جماعية سرية أو إلقائيـ في عرض البحر بناًء عمى تعميمات مباشرة مف القذافي وذلؾ بيف عامي 

 982-  98 . 

حادث تفجير مستودعات ومخازف الذخيرة والمتفجرات بطريؽ السواقي بالقرب مف مدينة  998 عاـ  -
 .وقد ذىب ضحية ىذا الحادث أكثر مف مائة ضحية فضاًل عف عشرات الجرحى .مسطراب

بناء عمى يـ العقيد عمي عبد اهلل السنوسي، قاـ عمالء النظاـ وعمى رأس 998 في كانوف األوؿ  -
 .فوؽ سماء طرابمس( 23  الرحمة الداخمية رقـ )  بتفجير طائرة الركاب المدنية الميبية ،تعميمات القذافي

 57.5 قد أسفر ىذا الحادث عف مقتؿ جميع ركابيا البالغ و 

وفتحت نيراف أسمحة " بو سميـ"خاصة بمداىمة سجف القوات القامت  996 يونيو  89بتاريخ و  -
ىذه  ارتكبت. متوسطة وخفيفة عمى السجناء العزؿ مف أي سالح وقتمت أكثر مف ألؼ ومائتي سجيف

تنفيذىا بقيادة شخصيات مف وجرى  شرة مف العقيد معمر القذافيالمجزرة الرىيبة بناء عمى تعميمات مبا
 .الديف الينشيري الشخصييف مف أمثاؿ عبد اهلل السنوسي وعز وأعوانكبار 

اتخذت إجراءات قتمى في مواقع مجيولة، ولـ تخطر أىالي القتمى حيث قامت أجيزة حكـ القذافي بدفف ال
نكار حدوثياصارمة ل إلى أف اضطرت في األعواـ األولى مف القرف الحالي، أي  .متستر عمى الجريمة وا 

واستمرت  .بعض األسر بوفاة ذوييـ في السجف بالشروع في إخطار ،بعد أكثر ما يزيد عف ست سنوات
ما زاد مف م ،السنوات الست الماضية ار األسر عمى دفعات موزعة عمى مدىأجيزة الحكـ في إخط

لى ىذا  .بمغ السمطات إال عف عدد ضئيؿ جدالـ ت. مصير ذوييا معاناة األسر التي باتت تنتظر معرفة وا 
ف كانت كؿ المعمومات تؤكد أنيـ في  اليـو ما زالت مصائر أكثر مف ألؼ ومائة سجيف غير معروفة وا 

                                                             
w (تقارير الرابطة الميبية لحقوؽ اإلنساف)   
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كذلؾ فقد خمت البالغات التي قدمت لألسر مف أية معمومات حوؿ تاريخ وأسباب الوفاة . عداد القتمى
 . ف السمطات لـ تقـ بتسميـ أي مف جثث القتمىومكاف الدفف، كما أ

في يـو واحد،  سجيف أعزؿ مف السالح 822 أف تقوـ حكومة بقتؿ : الجريمة البشعة ال سابؽ ليا ىذه
الفترة الطويمة، وتستمر في تعذيب أىالي  وتقـو بدفنيـ سرا، ثـ تستمر في التستر عمى الجريمة طيمة ىذه

جبارىـ عمى  نيـالقتمى بزيادة معاناتيـ وأحزا وتسمط عمييـ نفس القتمة لمضغط عمييـ بغية إخضاعيـ وا 
 .لدولي معالجة ومتابعةمف المجتمع اىذه الجريمة وغيرىا ليذا تتطمب و . حقوقيـ التنازؿ عف

 قاـ حرس ابني العقيد القذافي محمد والساعدي بإطالؽ الرصاص ،996 تموز عاـ  9وفي يوـ  -
ادى الى  ، ممابطرابمساألىمي  –كرة القدـ بيف االتحاد مباراة فرجيف عمى عمى المت( الخارؽ الحارؽ)

 .مقتؿ خمسيف شخصًا وجرح المئات

 .ارسيا النظاـ بتعتيـ إعالمي كامؿمجازر مإال أف ىناؾ العديد مف ال ،موثقةكؿ ىذه المجازر معروفة و 
 :بالغة والشذوذ في القتؿ والعقوبةوىذه بعض الحاالت والصور في الم

انو أمر بإعداـ عشرة مف  989 أكتوبر عاـ  7إعالف القذافي في خطابو العاـ الذي ألقاه يوـ  - 
العسكرييف الميبييف في احد المعسكرات بجنوب ليبيا ألنيـ قاموا حسب زعمو بقطع وحرؽ أشجار نخيؿ 

 .أثناء وجودىـ في تشاد

 يفالسياسي وا إلعداـ عدد مف خصوما سنويالسابع مف نيساف موسم 977 نذ عاـ اتخاذ النظاـ م – 8
، اذ درج عمى إحضار 984 و 982 و 977 وقد تكرر ذلؾ خالؿ األعواـ  .الموجوديف في المعتقالت

احد المعتقميف السياسييف أماـ المشاركيف في الدورات الشبيبية لمجاف الثورية ثـ إعدامو أماميـ لتوضيح 
 .مصير مف يناىض النظاـ ويعارضو

عمى عدد  القضاءباستخداـ الغازات السامة واالسمحة الكيماوية في  996 ظاـ خالؿ عاـ قياـ الن – 3
 .اعتصموا بمرتفعات وكيوؼ منطقة الجبؿ األخضرالذيف المعارضيف لنظامو و " الشباب اإلسالمي" مف

 : االختفاء القسري 

ف أ 998 ألوؿ عاـ كانوف ا/ ديسمبر 8 الصادر في  33 /47اعتبرت األمـ المتحدة في قرارىا رقـ 
يقوض أعمؽ القيـ رسوخًا في أي فيو إذ . ي يعد بمثابة جريمة ضد اإلنسانيةممارسة االختفاء القسر 

الدوؿ إمعانا في اإلخفاء  تعتبر ليبيا مف أكثراـ سيادة القانوف وحقوؽ اإلنساف، مجتمع ممتـز باحتر 
ظؿ الغموض مواطنيف دوؿ أخرى، بحيث بؿ تعداه إلى  ،وىذا االنتياؾ لـ يقؼ عمى الميبييف .القسري w
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حتى الساعة، يكتنؼ مصير العشرات مف المختفيف السياسييف واليزاؿ مصيرىـ ومكاف وجودىـ مجيواًل 
 :ومف أىـ األسماء

 (        زعيـ ديني لبناني) اإلماـ موسى الصدر

 (محامي ووزير خارجية سابؽ) منصور رشيد الكيخيا

 :اختفاء منصور الكيخيا

األمريكية مقاال عف داعية حقوؽ اإلنساف الميبي " واشنطف بوست" نشرت صحيفة 997 موؿ عاـ في أي
تحدثت الصحيفة عف . في بالده الذي شغؿ في السابؽ منصب وزير خارجية ،البارز منصور الكيخيا

وذكرت نقال عف مسئولي  993 مصيره ومالبسات حادثة اختفائو التي وقعت في كانوف األوؿ مف عاـ 
إف وكاالت المخابرات المركزية توصمت إلى أدلة مقنعة تثبت أف عمالء مصرييف " لحكومة األمريكيةا

يات المتحدة األمريكية أثناء وجوده في القاىرة عاـ دبروا اختطاؼ معارض ليبي بارز مقيـ في الوال
تمر أربع سنوات، بعد تحقيؽ اس"وأضاؼ المقاؿ أنو ". لنظاـ الميبيوانو قد ُسمـ اثر ذلؾ إلى ا 993 

أبمغت وكالة المخابرات األمريكية إدارة الرئيس كمنتوف انو قد تأكد لدييا ألوؿ مرة أف المعارض الميبي 
 ".منصور الكيخيا قد ُنقؿ إلى ليبيا وانو ُأعدـ

" االختطاؼ"الذي تستخدمو األمـ المتحدة أو  حسب المصطمح القانوني" االختفاء القسري" ظؿ موضوع
مح السياسي واإلعالمي المتداوؿ يؤرؽ الضمير اإلنساني والوجداف الشعبي ويشغؿ شريحة حسب المصط

 .واسعة مف المجتمع

 الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية

الفوضى واالستيتار و الفساد مع رتجاؿ، الاتسمت الطريقة التي أدار بيا النظاـ تخطيطًا وتنفيذًا با -
 .البنية االقتصادية وتبديد الموارد والثرواتاالمر الذي أدى إلى انييار  .المتعمد

عادة ترتيب ( المركزي والمحمي) اخضع النظاـ الييكؿ اإلداري لمدولة - لعمميات تخريب وتفكيؾ وا 
نحطاط بما أدى ال. والمحاسبةلة والمساء مستمرة اتسمت بالفوضى الشاممة والكاممة وانعداـ المسئولية

بؿ وانعداميا في كثير مف  ،اعية والصحية المتاحة لممواطفمستوى الخدمات االقتصادية واالجتم
 .الجريمة المحمي مف النظاـ والبطالة الكبيرة لدى الشباباألحياف، عالوة عمى ارتكاب 
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 الحقوؽ الثقافية

التراث الثقافي الميبي بمختمؼ أبعاده الجغرافية والدينية، إذ قاـ الميبي االستيتار والعبث ب تعمد النظاـ
ر أسماء المدف الميبية التاريخية العريقة، وتغيير التاريخ اليجري والتاريخ الميالدي، ومنع أولياء بتغيي

 .األمور مف ممارسة حقيـ الطبيعي في اختيار األسماء التي يرونيا ألطفاليـ

 .يةنساف الميبي الثقافية والتراثلحقوؽ اإل اانتياكالممارسات مف قبؿ النظاـ الميبي دوف شؾ  ىذه تشكؿ
وعمميا  ،"الجماىيرية"لى أف جميع ىذه القرارات، شأنيا شاف تغيير اسـ البالد إلى وتجدر اإلشارة إ
نصيب المثقفيف  أما .ذافيقد اتخذت بقرار شخصي مف العقيد الق، "الموف األخضر" الرسمي  إلى

مثقؼ  88ـ، اذ اعدـ التيميش واالعتقاؿ واإلعدا فكاف والمبدعيف الميبييف المعترضيف عمى ىذه السياسة
 .973 و 972 بيف عامي  ومبدع ليبي ما
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 :6الثورة كيؼ بدأت: القسـ الثاني

استخدموا قد النشطاء الميبييف  أف إال، 8225عاـ  مة اإلنترنت لـ تدخؿ ليبيا سوىأف خدمف عمى الرغـ 
، كما يقوليا "تنادي" ب فى القياـ بدعوات أو (Face book) مثؿ موقعبعض المواقع اإللكترونية 

، وىي كموعد لمثورة   82فبراير  7 وقد تـ تحديد  .لمخروج فى مظاىرات ،ف فى الميجة الدارجةالميبيو 
أف جرائـ النظاـ الميبي ضد مواطنيو قد عجمت مف قياـ  إال .7ضحايا مجزرة السفارة اإليطالية  ذكرى

فبراير فى  5 مى محامي ضحايا بوسميـ فى وىو ما حدث فى بنغازي حيث ساىـ القبض ع ،المظاىرات
 .تأجيج المظاىرات ضد نظاـ القذافي فى بنغازي

 .فيما يمي وقائع الثورة الميبية وفقا لشيود العياف والثوار فى بعض المناطؽ التى انطمقت منيا الثورة

 8طبػرؽ 

المدينة أماـ  بعد صالة العصر فى ساحة   82/  8/  7 دعا الشباب إلى مظاىرة سممية بتاريخ 
فى ىذه الساحة يوجد مركز لمشرطة، حيث قامت قوات الشرطة فيو بإطالؽ . مسجد الممؾ السنوسي

وىتفوا أف المظاىرة  األيديقاـ الشباب برفع ابؿ المسيمة لمدموع عمى المظاىرة، في حيف الخرطوش والقن
 . اإلصالح والحريات ومحاربة الفسادسممية تطالب ب

بعضيـ مف حممة المؤىالت و معظميـ ال يعمؿ  ،الثالثيف إلىالخامسة عشر  اوح مفأعمار الشباب تتر 
ىذا أخبرنا (. لطبيعية واألخر يدرس عمـو سياسيةأحدىـ حاصؿ عمى بكالوريوس فى الموارد ا)العميا 
 وأنو حيف أطمع عمى دراسة ،أف العمـو السياسية التى يدرسيا ىى الكتاب األخضر لمعقيد القذافىاألخير 

العمـو السياسية بالقاىرة فوجئ بأف الذى يدرسو ىو عموـ سياسية خاصة بالعقيد وأنو ال عالقة لما يدرسو 
 . اسيةبالعمـو السي

حممة المؤىالت عاطميف عف العمؿ وأف النظاـ الميبي قد تعمد طواؿ األربعيف  وقد عممنا منيـ بأف معظـ
كتشؼ مدى الظمـ والفساد يالذي يفكر سال يفكر و  اابالنظاـ يريد شب كوفعامًا الماضية تغييب عقوليـ 

 . فى ليبيا

                                                             
 
 .سنعتمد فى هذا الجزء على الشهادات والمقابالت التى أجراها فرٌق بعثة تقصً الحقائق للمدن اللٌبٌة المختلفة 
أحد الشباب حاول إنزال العلم . لموقفها من الرسوم   00 /   /    الحكومة طلعت مظاهرة ضد إٌطالٌا للضغط على اٌطالٌا ٌوم   

جرٌح ،وقد تم تعوٌض اللٌبٌٌن  0 وقوع شاب فى هذا الٌوم و   قتل  على اإلٌطالً من القنصلٌة فقتله أمن النظام اللٌبً وثار الشباب
 . رفضوا التعوٌضات  ممن هناك بعض األهالى ، لكندٌنار 0.000 دٌنار للقتٌل ، والجرحى  0.000   بفى هذه األحداث 

 
w    0 / / مقابلة مع عدد من الشباب المعتصم فى ساحة المدٌنة أمام مسجد الملك السنوسً بطبرق بتارٌخ  
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يكوف قائده عريؼ ال يقرأ وال أما إف رضي النظاـ عف الشاب فيمنحو وظيفة عسكري بالشرطة، في حيف 
يقرب األتباع فالنظاـ الميبي  .فقط حاصؿ عمى اإلعداديةالأميف المجنة الشعبية بطبرؽ  ، عمى غراريكتب

رة ألشخاص بسبب ىناؾ فى طبرؽ حاالت اعتقاؿ تعسفي كثيو . المتعمـ الشباب يستبعدوأىؿ الثقة و 
سنو وأفرج عنو بعد الثورة  36قضى بالمعتقؿ  الحريري الذيمنيـ عمى سبيؿ المثاؿ آرائيـ السياسية، 

بية مف واألطفاؿ وكافة األطياؼ الميأف الثورة شارؾ فييا الشيوخ والنساء  محدثوناوقد أكد . وآخروف كثر
 .  82/  8/  8 رة سممية أخرى يوـ مسيب القياـبو قرروا ووجيوا نظرًا لمقمع الشديد الذى القبائؿ، و 

29  /3  /3122 

الساحة أماـ مسجد الممؾ السنوسي  إلىخرج الشباب فى مظاىرة سممية بعد صالة العصر في ىذا اليـو 
 .إطالؽ الرصاص الحي عمييـ وىـ فى الساحةإال أف قوات الشرطة فاجأتيـ ب. قادميف مف عدة اتجاىات

البنايات  بؿ فوجئوا أيضًا بوابؿ مف الرصاص مف احدى ،ولـ يتوقؼ األمر عمى إطالؽ الرصاص الحي
 . المجاورة لمركز الشرطة

وبعضيـ صادر ضده أحكاـ غيابية بتيمة  ،لنا وهىذه البناية يمتمكيا تجار مخدرات حسب ما ذكر 
األمر الذى . ار أيضًا بعض أتباع النظاـشارؾ فى إطالؽ النباإلضافة إلييـ،  .االتجار فى المخدرات

ركز اقتحاـ ملى منازليـ وحمؿ أسمحتيـ و فما كاف منيـ سوى العودة إ ،آثار حفيظة شباب وأىالى طبرؽ
ح. الشرطة والبناية المجاورة لو أىالى ذ قرر عندئ. راقو كامالً كما قاموا بإضراـ النار فى مركز الشرطة وا 

فقامت كتائب األمف األولى بإطالؽ النار . طبرؽ تحرير مدينتيـ وتوجيوا إلى كتائب األمف والجيش
 ،اليجـو الكاسح مف أىالى طبرؽلكف عمى أثر . شباب مف أىالى طبرؽ 8صابة إلمما أدى  ،عمييـ

 .ة والذخيرة بيابتدمير مخازف األسمح ا قامتوقبؿ فرارى ،فرت قوات كتيبة األمف األولى مف مواقعيا
 . أياـ 3نفجارات ىذه المخازف لمدة ا واستمر دوي

فقد استمر، مما أدى اليجـو عمى بقية كتائب الجيش المتواجدة بالمنطقة المجاورة لكتائب األمف أما 
 . تسميـ مقراتو لمثوار بعدما غادر ثكناتو مف دوف األسمحةو  الستسالـ الجيش

 المجاف الشعبية 

تأميف أنفسيـ فى لجاف شعبية تولت تأميف المدينة والطرؽ والمواصالت وكذلؾ تنظيـ ف نظـ المتظاىرو 
  .المواد الغذائية واألساسية

w عاـ  89عمى محمود بو طبنجة عاـ، أنيس خير اهلل بشوار،  88عمى برقاية شعري : ىـ: لشيداءا
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 .ألفوغير معمـو مكانو حتى ا   9/8/82عمى ونيس المنصوري مفقود منذ : مفقود 

  9بنغازي\

عمى التجمع مرتيف أسبوعيًا اماـ محكمة  2 منذ أكثر مف عاـ أعتاد أىالي ضحايا مجزرة سجف بوسميـ
  .  بنغازي مطالبيف بمحاكمة مف قتؿ أوالدىـ

فى ىذه األثناء تداوؿ الشباب الميبي دعوات عمى الموقع االجتماعي الشيير الفيس بوؾ لمخروج فى 
وذلؾ بسبب قياـ السمطات الميبية  ،إال أف االحداث تسارعت قبؿ اليوـ المحدد فبراير، 7 مظاىرات يـو 

 .سجف بوسميـ ى ضحايافبراير بالقبض عمى المحامي فتحى تربؿ محام 5 يـو 

ضحايا بوسميـ أماـ مديرية األمف، أسرة مف أىالى  52تجمع حوالي ف ،خبر القبض عمى المحامىذاع 
الكيرباء قامت السمطات الميبية بقطع عندىا، . ط النظاـو سقيتفوا بليآالؼ شخص  4إلييـ حوالي  نضـوا

قذفيـ بالمياه ل (8 ، كتيبة الفضيؿالجميوري لحرس، الجاف ثورية )أجيزة أمنية  أرسمتثـ  ،عف بنغازى
، قاـ النظاـ شخص 52أو  42حوالي  ،أتى مجموعة مف السجفكذلؾ  (.مياه النار) الساخنة والحامض

مف المتظاىريف وسقط  8د استشيف ،القوات طرؼطالؽ نار مف جية الشباب، اضافة إلبتجميعيا لموا
 . عشرات الجرحى

27/3/3122  

ف لمتظاىػر واالحتجػاج، حيث واجو المتظاىرو  لمنزوؿبدأت التعبئة  ،  82/  8/  6 يـو األربعاء 
 :الصفراء بأنيـ  أحد شيود العياف واصفا دور أصحاب القبعات يقوؿ .3 أصحاب القبعات الصفراء

اقتحموا المنازؿ لخموىا عصى ومواسير مثؿ بمطجية مصر و يـ معفأخذوا كانوا يريدوف إفشاؿ المظاىرة "
  .ا النساء، وىـ سمر البشرة داكنيفمف الشباب وضربو 

                                                             
 
 وهً المدٌنة الثانٌة بلٌبٌا بعد طرابلس العاصمة وتعتبر معقل الثورة والثوار 
 0
والمعنون لٌبٌا قبل الثورة أو االطالع على  مذكرة بخصوص  للمزٌد حول المجزرة ٌرجً االطالع على القسم األول من التقرٌر 

 :مجزرة سجن بوسلٌم صادرة من الجمعٌة الوطنٌة النقاذ لٌبٌا، بالضغط على الرابط التالً
http://www.libyanfsl.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D
8%A9/%D9%85%D9%84%D9%81%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%D8%A8%D9%88%D8%

B3%D9%84%D9%8A%D9%85/tabid/117/mid/577/newsid577/2503/language/en-US/Default.aspx 
كانوا ٌتجمعوا أمام المحكمة كل ٌوم أثنٌن وخمٌس ٌعتصموا      كان هناك تنادى بٌن أهل ضحاٌا سجن بوسلٌم وعددهم    
 .من قتل أوالدهمكشف ٌطالبوا بو

 ، عبد هللا السنوسً الرجل الثانً م تحت الساعدى القذافىعوض إبراهٌ/ ٌبة قائد الكت   

 
  
w قال شهود عٌان بأن أصحاب القبعات الصفراء لٌسوا من أهل بنغازي وقد اشٌع بأنهم قوات المرتزقة 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



. خؿ األمف وفؾ الحصار عف المرتزقةدات الصفراء إلى أف قاـ أىؿ بنغازى بمحاصرة أصحاب القبع
قتؿ و  ،بشارع جماؿ عبد الناصر 7استشيد  رب مف المرتزقة بالعصي والسالح الحي،كاف الض وحيث

 الرأس، الرقبةكانت بمناطؽ اإلصابات . ع الكيرباء عف معظـ أحياء بنغازىوتـ قط ،شييد 32بعد ذلؾ 
 ".الميؿ  في منتصؼ 8 انتيت المظاىرة الساعة و الصدر و 

 فبراير  28

يحيط بيا أفراد الدعـ المركزى  ة كبيرة تجوب أنحاء المدينة،ظاىر م جرت   82/  8/  7 يـو الخميس 
 ،بدستور لمبالد وعدالة اجتماعية مطالبيفمحاميف ظيرًا مف المظاىرة بدأت  .وكانت سمميةوشرطة عامة 

 .ودا إلى كوبري العرائسصع 4 دخمت إلى جزيرة جولياف بجوار البحرو 

ب بشرة سمراء وأحضروا معيـ أصحا 5 مقابؿ لمجسرمف الجانب القامت القوات الحكومية بالصعود 
ع مضادة لمطائرات مف قوات ومداف ،مف المرتزقة إطالؽ رصاص حي تـف. يرتدوف قبعات صفراء

قبعات صفراء، )تشكيمة غريبة :" ىاجمت المتظاىريف بأنيا التيالقوات ىذه  ويصؼ أحد الثوار. عسكرية
 . (مف المجاف الثورية، مدنييف مالبس صاعقة

، وكانت تراجع الشباب ودخموا المسجد بمنطقة جولياف وأحضروا المصابيف: "ويضيؼ شاىد العياف
دموا المسجد ضدنا بميجة وصؿ الركب عند المسجد وكاف يصيحوف ال تستخ. اإلصابات خطيرة

 متظاىروف فى شرؽتفرؽ الف 7 ((ط . ـ )) وأصيبت بعض العمارات مف طمقات  8قتؿ قد و  6 .سرت
  . إلى سبع أشخاص كانت حوالي خمس الشيداءحصيمة  ."ينةغرب المدو 

 فبراير  29الجمعة 

ف بتشييع وقاـ المتظاىرو    82/  8/  8 الخروج بعد صالة الجمعة يـو  فى بنغازي فالميبيو عـز 
 مديرية األمف وكتائب األمفكاف مسار العودة يمر ب. فى االياـ السابقةالذيف سقطوا جنازة الشيداء 

مف كتيبة األمف في عمييـ تـ إطالؽ الرصاص ف. ؼاآلالعشرات عداد المتظاىريف تتعدى وكانت أ
 .حتى منتصؼ الميؿ قصؼاستمر الالمديرية، وقتؿ العشرات حيث 

                                                             
  
 وهً أحدى الجزر الواقعة فى محٌط بنغازي 
  
 كوبري العرائس 
  
 أحد المناطق فى لٌبٌا  
  
w مضادة للطائراتمدافع رشاشة  
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لمحكمة والقضاة فظموا معتصميف بالمحكمة ألياـ، وأرسمت السمطات الميبية دبابات إلى ا فأما المحامو 
استسمـ ضباط الجيش وسمموا الدبابات ب المعتصموف إلى أف ، فيجـ عمييا الشبالفض االعتصاـ

تظاىريف السممييف وقوات القذافي التى مواجيات بيف الملساحات تحولت مدينة بنغازي قد و  .معتصميفلم
 .سمـبعضيا يست بدأ

 سقوط الكتائب األمنية والسيطرة عمى بنغازي

الذي يعني ليـ السيطرة عمى رة عمى الكتائب بدأت المواجيات بيف المتظاىريف والكتائب األمنية لمسيط
سقوطيا ... مفكاف اليدؼ األساسي ىو اإلطاحة بكتيبة األ": عبر عف ذلؾ أحد الثوار بالقوؿ. بنغازي

 " يعنى سقوط بنغازى

مالبس مدنية  اءفر أفراد الكتيبة والصاعقة بعد خمع مالبسيـ العسكرية وارتد مواجيات عديدة، بعد
ا بالكتيبة وأصيب عند اقتحاميا، عبد اهلل السنوسي كاف متواجد" يقوؿ أحد الثوار بأف. سىاربيف بيف النا

 .حديقة الحيوانات بمنتزه بنغازى ىرب منيا إلىونقموه إلى االستخبارات حيث أحضروه إلى المستشفى ف
أخريف  شيود عياف. مطار بنغازىاريونس، حيث غادروا إلى بجامعة ق امتواجد ىو اآلخر كاف الساعدي
ة ال ، عمى أساس أف الطائر جندي مقتوال 42جدوا حوالي حدوث مذبحة بالمطار حيث و "نا ذكروا ل

 . لسيطرة عمى مدينة بنغازى بالكامؿوبعد ذلؾ تمت ا .فقتموا العدد الزائد ،لعدد كامالً تستطيع تحمؿ ا

  إدار الثورة الثوار كيؼ 

لمحػررة وخاصػة الجانػب الشػرقي مػف ليبيػا مشػكالت إدارة واجو الثوار بعد ىروب قوات القذافي مف المػدف ا
المتطػوعيف "فػى ظػؿ انييػار كامػؿ لمدولػة، ويقػوؿ حػاتـ رجػب المػاجري وىػو محاسػب وأحػد النشػطاء الدولة 

شػػكموا فريػػؽ عمػػؿ فيمػػا بيػػنيـ وانشػػئت لجنػػة إدارة لألزمػػات، ويػػتـ تشػػكيؿ لجػػاف عمػػى حسػػب المسػػتجدات، 
الجانػػب فشػكمنا لجنػة خاصػة لمرعايػا االجانػػب لتػوفير أمػاكف لإلقامػة المؤقتػػة فمػثال واجيتنػا مشػكمة الرعايػا ا

ويتـ التنسيؽ بيف المجاف األخري لترحيميـ، ودا كاف بديؿ عػف أجيػزة النظػاـ وكػؿ المؤسسػات التػى انيػارت 
 "بانييار النظاـ وانشأنا مؤسسات أىميو لسد الفراغ

مجػاف المختمفػة وىػو مػا اشػتير بػالمركز اإلعالمػي، ويعمػؿ وقد استخدـ الثػوار مقػر محكمػة بنغػازي إلدارة ال
المئػػات مػػف الشػػباب والشػػابات الميبيػػيف المتطػػوعيف فػػى المجػػاف المختمفػػة لمعمػػؿ فػػى مجػػاالت مختمفػػة منيػػا 

اسػػتديو، أو إغاثيػػة ، أو حتػػى مجػػرد تسػػييؿ عمػػؿ الصػػحفييف  –مرسػػـ  –فيػػدوىات  –اإلعالميػػو صػػحؼ 
w .ؤتمرات الصحفيةاألجانب والمراقبيف وتنظيـ الم
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 الجديد اإلعالـ

فى توظيؼ اإلعالـ الجديد فى الثورة الميبية بشكؿ ممفت مما ساىـ فى الشباب والشابات الميبيوف  نجح
كسب التأييد لمثورة والثوار سواء داخؿ ليبيا او خارجيا ، ففضال عف إنطالؽ الدعوات لمثورة مف خالؿ 

إال أنيـ أيضا استمروا فى توظيؼ اإلعالـ الجديد ، بوؾ مواقع التواصؿ االجتماعي وخصوصًا الفيس 
، بأستخداـ التقنيات الشعر والموسيقىنقؿ أوجاع الشعب وتوقو لمحرية وتعبئتو عبر الكاريكاتير و ل

 .الحديثة

فجر الجديد، الجماىيرية، :  قبؿ الثورة في بنغازيوعمى صعيد الصحافة فقد كانت الصحؼ التى تصدر 
إال أنو بعد نجاح الثورة فى بنغازي وتحوليا لمركز لمثوار ظيرت (.تعمؿ مع الثوار حالياً  رةواألخي)كورنينا 
 .أخبار بنغازي، ليبيا الحرية، ليبيا: صحؼ

عمى إداراتيا، وأصبح أسميا األف إلى يد الثوار، وىـ القائميف ببنغازي انتقمت ممكية اإلذاعة المحمية كما 
 .إذاعة ليبيا الحرة

 فى الثورةدور المرأة 

لعبػػػػت دورًا ممحوظػػػػًا المػػػػرأة الميبيػػػػة رغػػػػـ أف المجتمػػػػع الميبػػػػي ىػػػػو مجتمػػػػع محػػػػافظ إلػػػػى حػػػػد بعيػػػػد إال أف 
وخصوصػػًا الشػػابات حيػػث يمكػػف أف تجػػدىـ بسػػيولو فػػى المجػػاف المختمفػػة يشػػاركوف نظػػرائيـ الشػػباب فػػى 

 .تنظيـ العمؿ

 ضد اإلنسانيةانتياكات حقوؽ اإلنساف وجرائـ  :القسـ الثالث

 لقتؿ العمدا -2

قياـ قوات القذافي بأعماؿ القتؿ العمد خارج نطاؽ القانوف، حيث تمقت القوات الموالية  البعثةرصدت 
والعنؽ لمقذافي أوامر بإطالؽ النار عمى المتظاىريف، وقد شممت تمؾ األوامر إطالؽ النار فى الرأس 

 .دعاء بالدفاع عف النفسالقتؿ وليس فض المظاىرات أو حتى اإل والصدر بما يعني توافر نية

وقد وثقت بعثة تقصي الحقائؽ شيادات لبعض الجنود المذيف تمقوا تمؾ اآلوامر ومنيـ شيادة نائب 
لعسكرييف فى كتيبة الفضيؿ عمر العريؼ بالجيش الميبي الذي قاؿ لمبعثة بأنيـ تمقوا أوامر مف القادة ا

وأنو كاف يتـ إجبار بعض  .العنؽ والصدرر واستيداؼ الرأس و بإطالؽ النا" السنوسي"المدعو  وىو
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الجنود عمى تنفيذ تمؾ األوامر بوضع نصؿ السالح اإللي عمى رأس الجندي الذي يقـو بضرب 
 .المتظاىريف فى األرجؿ أو الضرب فى اليواء

باستخداـ تمؾ الطريقة لمواجية  8 قامت القوات الموالية لمقذافي فى طبرؽ وبنغازي والبيضا عمى األقؿو 
ة فى زياراتيا لممستشفيات ومقابمة المصابيف وأسر الشيداء والذي تظاىريف، وىو أيضا ما وثقتو البعثالم

 .يتضح منو أماكف اإلصابات

 استيػداؼ المدنييػف باستخػداـ القػوة العسكريػة  -3

جمع ثبت ذلؾ مف خالؿ ما ت ،لقد قاـ العقيد معمر القذافى باستيداؼ المدنييف باستخداـ القوة العسكرية
أنو قاـ بيجـو واسع النطاؽ ضد متظاىريف مدنييف عزؿ قاموا بمظاىرة سممية تعبيرًا  تبيفلنا مف أدلة 

فقد خرج أىالى طبرؽ وبنغازى وعديد مف  .عف آرائيـ واحتجاجًا عمى ما يحدث فى ليبيا مف قمع وقير
ا كاف مف أجيزة األمف التابعة فم .المدف الميبية فى مظاىرات سممية طالبيف الحرية والعدالة االجتماعية

 .لمقذافى أف قامت بقتؿ ىؤالء المدنييف

 :2استخداـ المرتزقة  -4

سكرية أو إرىابية محددة لوصؼ المجموعات المسمحة التى تقـو بمياـ ع عادة ما يستخدـ لفظ المرتزقة
اد فى مياجمة تـ استخداـ مجموعات مف األفر حيث أثيرت قضية المرتزقة فى الثورة الميبية و . لقاء أجر

 .السكاف المحمييف والمشاركة مع القوات الحكومية فى قمع االحتجاجات السممية ضد القذافي

رصدت البعثة استخداـ القذافي وقواتو لممرتزقة ضد المتظاىريف والمدنييف بشكؿ عاـ وقد تمثؿ ذلؾ فى 
تزقة دورًا بجانب القوات وقد لعبت قوات المر  .82تسميح عدد منيـ ووضعيـ تحت أمره الكتائب األمنية

فى أعماؿ القتؿ العمد والعشوائي لممتظاىريف ( سواء أفراد الجيش أو الكتائب األمنية وغيرىا)الحكومية 
 :السممييف، وذلؾ عمى النحو التالي

 أحد أساليب القذافي فى قمع معارضيو

                                                             
  
 وهً المناطق التى شملتها بعثة تقصً الحقائق 
  
 والتى تقتات من عملها العسكري ( ملٌشٌا)وهو لفظ شائع االستخدام وٌقصد به المجموعات المسلحة 
 0
w (  0 مارس   بعض النشطاء بمحكمة بنغازي ٌوم  لقاء مع)للقذافً وأبناءه مباشرة  هً قوات تابعة 
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استخداـ المرتزقة  ،ؿ عمروالذي كاف أحد أفراد كتيبة الفضي  8وفقا لشيادة نائب عريؼ بالجيش الميبي 
لية قاـ باستخداـ ىذه القوات فى احتجاجات السفارة اإليطا ليب القذافي فى قمع المدنييف وقدىو أحد أسا

  .وسجف بوسميـ مف قبؿ

 أصحاب القبعات الصفراء

ء قامت الحكومة الميبية فى بداية اإلحداث بتمييز القوات الحكومية عف غيرىا مف القوات مف خالؿ إرتدا
وحتى    82فبراير  7 ودفعيـ فى المواجيات التى دارات منذ يوـ " قبعات صفراء"قوات المرتزقة 

 :88فبراير حيث قاؿ 7 سقوط الكتائب األمنية، وىو ما قالو أحد الثوار فى شيادتو عف المواجيات يوـ 

عسكرية وقوات  قوات األمف كاف معاىـ اشخاص بشرتيـ سمراء والبسيف قبعات صفرا، وأماميـ سيارات"
وقاموا بالضرب فى اليواء والناس ىربت   83أخري وقاموا بضرب المتظاىريف وقاموا باستخداـ ـ ض

عمميات إنقاذ، ولموا بعض ومشيوا وقالونا صموا العشي  اولجأت لمعمارات والمساجد والشباب بدأو 
 " 84وسكروا

 قصة المرتزقة بداية

اب القبعات الصفراء ىـ قوات جديدة تابعة لمحكومة الميبية فى بداية الثورة الميبية ظف البعض أف أصح
وأف جميع أصحاب القبعات الصفراء مف  ،تأتي مف خارج بنغازي وبالتحديد مف جنوب ليبيا خصوصاً 

 :أصحاب البشرة السمراء وىو ما قالو أحد الثوار فى شيادتو لنا حيث قاؿ

ـ بمجموعة مف المرتزقة البسيف اصفر وىما طمع الشباب فى مظاىرات وىتافات سممية وتـ مواجيتي"
 7 85مش مف بنغازي جايز يكونوا مف ليبيا وقاموا بضرب المتظاىريف بالسالح الحي وكانوا ضاربيف

 32وعقباؿ لما وصموا البركة كاف  88ودا فى شارع جماؿ عبد الناصر 87والجرحي متعدش 86عمى العشا
 ."أس يا أما فى العنؽشخص ماتوا أو أكتر، وأغمب اإلصابات أما فى الر 

                                                             
  
والذي رفض االفصاح عن اسمه وهو كان أحد أفراد    0 / / عرٌف بالجٌش اللٌبً بسجن محكمة بنغازي ٌوم  مقابلة مع نائب 

 كتٌبة الفضٌل عمر ببنغازي وشارك فى اإلحداث
  
    0 / / مقابلة مع أحد الثوار من منزله ببنغازي ٌوم  
  
 مدافع رشاشة مضادة للطائرات  
  
 بمعنى أغلقوا علٌكم المسجد  
  
 ا قتلو 
  
 بعد أذان العشاء أي فى المساء  
  
 المقصود أعداد كبٌرة 
  
w أحد الشوارع الرئٌسٌة ببنغازي  
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ر لدى الميبييف فبراير وىو ما سبب ىمع كبي 9 وبدأت تنتشر إشاعة وجود المرتزقة فى الشوارع منذ يـو 
 :مف أىالي بنغازيما قالو جماؿ، أحد الثوار  حسب

 ة وافتكرنػاىـ نػوع مػف القػوات،واحنػا مكػنش واخػديف بالنػا أنيػـ مرتزقػ 9 ت إشاعة المرتزقػة يػـو السػبت بدأ"
فجػػر وكػػاف فيػػو ت السػػبت بالميػػؿ وانيػػـ يتجولػػوف، وقػػاـ شػػباب بنغػػازي داروا لجػػاف فػػى الشػػوراع لحػػد الوبػػدأ

الفجػػر ومحػػدش شػػاؼ حاجػػة،  3، وأنػػا شخصػػيا تجولػػت فػػى بنغػػازي لحػػد السػػاعة رعػػب، واإلشػػاعة كبػػرت
 89يحػواوصبح الصبح عمينػا ومشػينا لمسشػتفي الجػالء وبقػت اإلشػاعة محققػة وكػاف نػاس فػى سػيارات وبيط

المستشػػػفي، والمدينػػػة يومييػػػا بقػػػت  32بالرصػػػاص فػػػى النػػػاس، وكػػػاف مستشػػػفي الجػػػالء فػػػى رعػػػب وسػػػكرنا
والشػػباب  .ت تحكػػي بػػأف فيػػو مرتزقػػة بيضػػربوا بالنػػاركتيػػر مػػف النػػاس بػػدأ 82ليػػـو التػػاني ، وفػػى ا 3سػػاكتو

 " 38جابوا واحد مف المرتزقة وطبعا بيدلوىـ وما عرفنا نحقؽ معاىـ، وكاف شكموا عبد

بعد سقوط المدف الميبية تحت قبضة الثوار وىروب وانسحاب القوات الميبية الحكومية الموالية لمقذافي 
والتى رفضت االنضماـ لمثورة، ظيرت قضية المرتزقة بشكؿ أوضح وذلؾ كنتيجة مباشرة لتخمي قوات 

كتيبة الفضيؿ  فعمى سبيؿ المثاؿ عندما سقطت .تزقة وعدـ تأميف ىروب تمؾ القواتالقذافي عف المر 
بتأميف ىروبيـ ومعيـ " السنوسي"وأحد القادة العسكرييف " الساعدي"عمر بمدينة بنغازي قاـ نجؿ القذافي 

الطائرات العسكرية وعندما امتألت الطائرة قاموا بتصفية باقي  مف الكتيبة األمنية عف طريؽ أحدى قوات
 .القوت التابعة لمقذافي

مما دعاىـ لمتخمي عف  ،لموالية لمقذافي ترؾ المرتزقة دوف قيادة أو إدارةبعد ىروب القيادات العسكرية ا
مالبسيـ العسكرية وكذلؾ ترؾ أسمحتيـ وقاموا باالختباء بالمزارع والشوارع، وىو األمر الذي سبب كثير 
مف اليمع بيف المواطنيف واالرتياب فى كؿ فرد مف أصحاب البشرة السمراء حيث كاف الثوار يقوموف 

قبض عمى كؿ مف يشتبيوف فيو مف األفراد أصحاب البشرة السمراء ويتـ تسميمو لمنيابة العامة بال
 .ببنغازي

 ةوقد قامت بعثة تقصي الحقائؽ بزيارة نيابة بنغازي والسجف الذي يحتجز فيو المرتزقة، وأكدت لنا رئيس
يمة بأنيـ يقوموف بالتحقيؽ فى كر / نيابة بنغازي والقائمة بأعماؿ المحامي العاـ بنيابة بنغازي السيدة

وأنيـ فضال عف ذلؾ يتحفظوف كذلؾ عمى  ،جرائـ األشخاص األجانب المتيميف بقتؿ المواطنيف الميبييف
وقد اطمعنا عمى وثائؽ السفر الخاصة بالمرتزقة والتى تضـ . فراد األخريف خوفًا عمى حياتيـبعض األ

                                                             
  
 ٌضربوا  
 0
 أغلقنا 
  
 هادئة 
  
w أسمر اللون 
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تشاد والنيجر ونيجريا والسوداف وغيرىا مف  جنسيات مختمفة معظميا مف أفريقيا وخصوصًا بالد
 .الجنسيات

 :والذي قاؿ لنا فى شيادتو بأف 33وىو ما تؤكده أيضا شيادة نائب العريؼ فى الجيش الميبي

) فبراير وعمموا منيـ بأنيـ مف جنسيات مختمفة منيـ مف دوؿ 5 المرتزقة انضمت لقوات الكتيبة يـو "
 ".إيرباص"مميف عمى طائرتيف مف نوع ومح( تشاد والنيجر وزامبيا وغانا

 .وثيقة سفر بكتيبة الفضيؿ عمر 68 ووفقا لمنيابة العامة ببنغازي فأنو تـ ضبط أكثر مف 

 الصحفي ادريس المسماري والمدوف عاطؼ الطرش : االختفاء القسري 

ثر مقابمة لو مع كانت أفراد مف المجاف الثورية وقوات األمف الميبية قد اقتحمت منزؿ إدريس المسماري إ
حيث عمؽ عمى مايجري في بنغازي، كما وسار في مسيرة سممية تطالب    8/82/ 6 قناة الجزيرة في 

وبعد محاولة ميميشيات القذافي التيجـ عميو خالليا رغـ اعاقتو في إحدى . باإلصالح السياسي في بمده
كما . عودتو إليو وتـ اختطافو قدميو، جرى اقتحاـ بيتو في الساعة الثانية بعد منتصؼ الميؿ إثر

لكنيا استطاعت أف تتعرؼ عمى أحد الذيف داىموا البيت وىو . تعرضت زوجتو لمضرب بسكيف في يدىا
، رئيس نادي األىمي في بنغازي، ورئيس المكتب التنسيقي لمجاف الثورية في "ناصر الحسوني"المدعو 

إدريس المسماري الذي . ما زاؿ متواجدًا فيياوقد ىرب ىذا األخير إلى مصر ويبدو أنو . ىذه المدينة
عامًا، وىو متزوج ولديو  65تعرض لالعتقاؿ عدة مرات سابقة بسبب نشاطو الصحفي يبمغ مف العمر 

التي تصدر مف القاىرة وتيتـ بالشأف الميبي في " مجمة عراجيف"أصدر مجمة دورية تدعى . صبي وابنتيف
 (في الممحؽ وثيقة أكثر تفصيال. )اعيةالمجاالت الثقافية والسياسية واالجتم

 أما الصحفي الميبي والمدوف عاطؼ األطرش، الذي يعمؿ في صحؼ محمية بمدينة بنغازي وىو أب
 7 لطفميف، آخر مرة شوىد فييا كاف أثناء حضوره تجمعًا عقد بالقرب مف ميناء بنغازي في 

في    5/8/82 الجزيرة بعد أحداث وكاف أوؿ مف تحدث إلى قناة  .شباط، عندما قبض عميو/فبراير
بنغازي لتتوالى االتصاالت عميو مف الجزيرة ووكاالت أنباء أخرى شارحًا ليا الوضع في المدينة، إلى أف 

بخطفو لياًل عمى يد كتيبة أمنية وأرسمتو إلى طرابمس حيث لـ    7/8/82 قامت السمطات الميبية في 
 .يعرؼ عنو شيئًا حتى اآلف
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 المسئولية القانونية ألركاف النظاـ الميبي: القسـ الرابع

 :ػ العقيػد معمػر القذافى   

مف االستعراض السابؽ لحاؿ الدولة الميبية نجد أف العقيد قد أفرغيا تمامًا مف المؤسسات وأصبحت دولة 
ـ بتعييف وزير يقو الرجؿ الواحد الكؿ تحت إمرتو وقيادتو فيو القائد األعمى لمقوات المسمحة وىو الذى 

قوف أوامرىـ منو ويتولوف المسئوؿ مسئولية مباشرة عف الجيش وقوات الجيش فيـ يتم إنو. الدفاع وتنحيتو
 . تنفيذىا

كذلؾ الكتائب األمنية فيى أواًل تحت إمرة أبنائو وىـ القادة المباشريف ليا وىـ الذيف يصدروف األوامر 
كؿ مف والدىـ العقيد معمر القذافى حيث  مقوف أوامرىـ مباشرةيت ىؤالء. لمقوات فييا بالضرب أو القذؼ

أخذ قرارًا نفسو أو يتمقاء ال يستطيع أحد كائنًا مف كاف أف يصدر أوامر مف و األمور فى ليبيا تعود إليو 
فعمتو الكتائب األمنية وال يستطيع  ماسئوؿ مسئولية مباشرة عالم لذا فيو. دوف أف يرجع إلى القائد

 . "وزنقة زنقة  ،دار دار" عمنية أنو سوؼ يذبح الثوار ويطاردىـ ذلؾ، ال بؿ قاؿ فى خطبة  التنصؿ مف

 :المجػػاف الثػوريػة 

 ،ىى المجاف التى ابتدعيا العقيد لتسيير الحياة السياسية فى ليبيا وادعى أنيا مشكمة مف الشعب الميبي
د وأنو ال يحكـ البال ،تى تسير األمور فى ليبياممثمة فى لجانو الثورية ال طة فى ليبيا ىى لمشعبوأف السم

فوقائع  .وقد تحولت ىذه المجاف إلى لجاف لنيب ثروة الشعب الميبي. بؿ السمطة فى يد الشعب ولجانو
 وأصبحت ىذه المجاف. الفساد التى عممنا بيا عف ىذه المجاف الثورية ال يستطيع مثؿ ىذا التقرير تحمميا

لمفاسديف وناىبي الماؿ العاـ والجواسيس العامميف  امرتع وكذلؾ ،لتنكيؿ بوأداة لمتجسس عمى الشعب وا
سمحيف وىؤالء ىـ أصحاب القبعات الصفراء الذيف أطمقيـ العقيد لقمع المتظاىريف م .لصالح العقيد

ف مبأوامر  النارية وقاموا بترويع األىالى واقتحاـ المنازؿ وقتؿ المتظاىريف بالشوارعباألسمحة البيضاء و 
 . قيدالع

  لموقائعاإلسناد الموضوعى 

معمر القذافى بصفتو رئيس الجماىيرية الميبية قد ارتكب جريمة ضد مما سبؽ يتضح لنا أف العقيد 
بأف أصدر أوامره إلى قوات قانوف المحكمة الجنائية الدولية، وذلؾ  مف 7اإلنسانية وفقًا لنص المادة 

تي طبرؽ وبنغازى باليجـو واسع النطاؽ والمنيجي ضد السكاف الشرطة والكتائب األمنية الكائنة بمدين
w . مدينتيف وقد عمـ بيذا اليجـوالمدنييف فى تمؾ ال
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ىذا اليجـو أسفر عف وقوع عدد كبير جدًا مف القتمى المدنييف العزؿ الذيف خرجوا فى مظاىرات سممية 
نود األسمحة الثقيمة واآللة العسكرية استخدـ ىؤالء الج ، حيثمطالبيف بالحرية والعدالة ومحاربة الفساد

األمر الذى . "، المدافع المضادة لمطائرات، الدباباتبنادؽ الكالشينكوؼ"  مف مثؿ لسحؽ المتظاىريف
 . عمى يد ىذه القوات بنغازى وثالثة مف شباب طبرؽ قتمى نجـ عنو وقوع العشرات مف أىالى

 .استيداؼ المدنييف كاف عف قصد جنائي معموـ ومؤكد وقد ثبت أف نية القتؿ متوافرة ليؤالء الجنود وأف
الرأس، الرقبة، "ذلؾ أف اإلصابات التى تمت معاينتيا مف خالؿ تقارير الطب الشرعي ىى فى مناطؽ 

األمر الذى يجـز بتوافر نية القتؿ . إلى القتؿ فوراً إطالؽ الرصاص عمييا  يؤديوىى مناطؽ  ،"الصدر
 . لدى ىؤالء الجنود

وباقي    82/  8/  8 ،    82/  8/  7 يومي  تكرر مرارا نيج سموكي  ـو ينبع عفىذا اليج
بما يقطع بأنو سياسة دولة تقضى بارتكاب .   82/  8/  82األياـ حتى يوـ االستيالء عمى الكتيبة 

 ومف المؤكد أف المسئوؿ عف سياسة الدولة الميبية ومصدر األوامر. ىذه الجرائـ وتعزيز ليذه السياسة
خاصة وأنو قد أعمف  ع بيا ويمارسيا عف قصد جنائي،سياسة مقتننفيذا لت ،ىفييا ىو العقيد معمر القذاف
معمر إلنسانية متوافرة إذف فى حؽ العقيد أركاف الجريمة ضد اف. ية والفضائيةذلؾ فى القنوات التميفزيون

 . لقذافى رئيس الجماىيرية الميبيةا

 :ػ السػاعػػدى القػذافػػى  8

المجاف الثورية، )، مجموعات مف رئيس الجماىيرية الميبية ػو نجػؿ معمر القذافى،د الساعدى القذافى وىقا
 ( .الحرس الثورى، كتائب الجحافؿ، الكتيبة األمنية، كتيبة الفضيؿ بو عمر

) جموعة مف السكاف المدنييف العزؿ ضد م ات بيجـو واسع النطاؽ ومنيجيقامت ىذه المجموعات والقو 
 حيث استخدمتأسفر اليجـو عف مقتؿ العشرات مف المدنييف مف أىالى مدينة بنغازى . (لي بنغازىأىا
 . (المجاف الثورية، الحرس الثورى ) سمحة البيضاء واألسمحة النارية األ

الكالشينكوؼ، األسمحة ) األسمحة العسكرية ( كتائب الجحافؿ، الكتيبة األمنية ) كما استخدمت قوات 
وكاف ىذا اليجـو بقصد القتؿ وفض التظاىرات السممية  .(لدبابات، المدافع المضادة لمطائراتالثقيمة، ا

 . الد والحرية والعدالة االجتماعيةالتى قاـ بيا أىالى مدينة بنغازى لممطالبة بدستور لمب

عمـ أف وكاف ي. مى تنفيذ اليجـو فى مدينة بنغازىأصدر األوامر ليذه القوات وأشرؼ بنفسو ع وىو الذي
wكانت إصابات  بيـذلؾ أف اإلصابات التى لحقت  ،إلى قتؿ العديد مف المدنييف ىذا اليجوـ سوؼ يؤدي
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توزعت عمى ثبت منيا أف معظـ اإلصابات الشيداء مف خالؿ تقارير الطب الشرعى و قاتمة اتضحت 
مظاىرات التى قمع الىذا التصرؼ كاف تعبيرًا عف سياسة انتيجيا والده ل. والصدر مناطؽ الرأس، الرقبة

وقد أمر باستخداـ . اف المدنييفضد مجموعة مف السك وجو بشكؿ منيجيىذا اليجـو اجتاحت ليبيا، و 
 . ، المدافع المضادة لمطائراتمثؿ بنادؽ الكالشينكوؼ، الدباباتأسمحة قاتمة لتنفيذ ىذه الجريمة 

ذلؾ أثناء ىروبو مف مدينة  بمطار بنغازى وكاف جندي 42الساعدي بنفسو عمى قتؿ حوالى أشرؼ 
فأمر بقتؿ حوالى . عدد الجنود المصاحبيف لولبنغازى متجيًا إلى طرابمس مستقاًل طائرة لـ تتسع حمولتيا 

 . عشية مغادرتو لومطار المنيـ وجدت جثثيـ ممقاة ب جندي 42

د النية والعـز عمى بأف عق( العاـ والخاص ) قتؿ وتوافر ركني القصد الجنائي وىو ما يجـز توافر نية ال
التخمص مف ىؤالء الجنود لمنجاة بنفسو والعمؿ عمى ىروبو مسرعًا مف مطار بنغازى خشية مف لحاؽ 

 . الستخبارات القوى وعدد مف خمصائوالثوار بو ومصاحبًا معو عبد اهلل السنوسى رجؿ ا

 :ػ عبد اهلل السنػوسػى  3

اسع النطاؽ أو منيجى موجو ضد مجموعة مف قاـ بارتكاب جريمة ضد اإلنسانية فى إطار ىجـو و 
وىى الكتيبة  ،"كتيبة الفضيؿ بو عمر"ذلؾ أنو قاد بنفسو . سابؽ عمـ باليجـوالسكاف المدنييف وعف 

مى المدنييف أصدر أوامره ليا باليجـو واسع النطاؽ والمنيجى عألمنية المتواجدة بمدينة بنغازى حيث ا
مظاىرة سممية ليـ وكذلؾ أثناء تشييعيـ لجثاميف الشيداء الذيف وذلؾ أثناء  .العزؿ مف سكاف بنغازي

عف سياسة كد أف اليجـو كاف فى إطار منيجى يعبر وىو ما يؤ . ف جراء اليجـو الذى قاـ بو أوالً قتموا م
إصابتيـ إصابة مباشرة فى مواضع دد كبير جدًا مف المدنييف نتيجة أسفر ىذا اليجـو عف مقتؿ ع .دولة

 .الرأس، الصدر والرقبة :قاتمة وىى 

أسمحة عمى ىذه العممية، الذيف يعمموف تحت إمرتو وبإشراؼ منو وقد استخدـ جنود الكتيبة األمنية، 
مف خالؿ تقارير الطب . ائرات والدباباتالمدافع المضادة لمط مثؿخفيفة كالكالشينكوؼ وأسمحة ثقيمة 

 وقد ثبت أػف. سـ الطب الشرعى بمدينة بنغازىالشرعى وتقارير الصفة التشريحية التى أجراىا أطباء ق
عبد اهلل السنوسى كاف  ، وأففى مواضع قاتمة نتيجة الستخداـ أسمحة معدة لذلؾجاءت معظـ اإلصابات 

يعمـ مف خالؿ موقعو وقيادتو لمكتيبة أف ىذا التصرؼ ىو جزء مف ىجـو واسع النطاؽ ومنيجى موجو 
عف مقتؿ عدد كبير جدًا مف المدنييف استطعنا توثيؽ  ذلؾسفر قد أل. د مجموعة مف السكاف المدنييفض

w . وايات شيود العيافر مف بيف ألؼ شييد فى مدينة بنغازى حسب حالة البعض منيـ 
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 :جنػدى بمطػار بنغػازى  42قتػؿ 

 42أصدر أوامره ألتباعو مف الجنود بقتؿ حوالى يمة ضد اإلنسانية عندما عبد اهلل السنوسى جر ارتكب 
التى سوؼ تقمو ىو ونجؿ العقيد  يتخمص منيـ عندما تبيف لو أف الطائرةلجنود التابعيف لو لمف ا

 . لعدد الموجوديف فى المطارتسع الساعدى القذافى ال ت

 .فقاـ ىو والساعدى القذافى بإصدار أوامرىـ بقتؿ ىؤالء الجنود مستخدمًا فى ذلؾ البنادؽ الكالشينكوؼ
وقد ثبت مف . وكذلؾ مف األداة المستخدمة لذلؾ صابات ىؤالء الجنودوثبتت نية القتؿ مف مواضع إ

هلل السنوسى خالؿ معاينة المطار تواجد السيارة الخاصة بالساعدى القذافى وكذلؾ السيارة الخاصة بعبد ا
ورطيـ ثبت تياألمر الذى يقطع بجالء بتواجدىـ فى المطار فى ىذه المحظة و . وسيارات الحرس الخاص

 .جريمة القتؿ ىذه الكامؿ فى

 

 خػاتمػػة 

معمػػر القػػذافى قػػد ارتكػػب العديػػد مػػف الجػػرائـ فػػى حػػؽ الشػػعب الميبػػي ىػػو وأبنائػػو ال شػػؾ لػػدينا أف العقيػػد 
ىذه الجرائـ تحتاج إلى فرؽ بحػث وتػدقيؽ ألنيػا اسػتمرت أكثػر مػف أربعػيف عامػًا مػف القيػر  .وأركاف نظامو

العقيػػد لتثبيػػت أركػػاف حكمػػو تفػػنف فييػػا  قيػػر والظمػػـ التػػيوياًل أمػػاـ آلػػة الصػػمد طػػ نكيػػؿ فػػى حػػؽ شػػعبوالت
 . ونظامو

كػػاف الخطػػر يتيػػددىا مػػف كػػؿ مكػػاف وكػػاف  .لكػػف عػػذرنا أننػػا ذىبنػػا فػػى لحظػػة اسػػتثنائية كانػػت تعيشػػيا ليبيػػا
كمػػا أف ضػيؽ الوقػػت جعمنػا نركػػز عمػى بعػػض الجػػرائـ  .يعػػد العػدة لالنقضػػاض عمػى الثػػورة والثػوارالقػذافي 

الدقػػػة فػػػى الوصػػػوؿ إلػػػى  لقػػػد حاولنػػػا قػػػدر اإلمكػػػاف تحػػػري .العقيػػػد فػػػى ىػػػذا التوقيػػػت بالػػػذاتالتػػػى ارتكبيػػػا 
 . لممتاح لدينا وىو قميؿ مف كثير المعمومات وتوثيقيا وفقاً 

عمومػػات التفصػػيمية مػػدادنا بالمإللػػـ يػػتح الفرصػػة لمثػػوار بالػػذات فػػى ىػػذا التوقيػػت  وجودنػػا فػػي ليبيػػاكمػػا أف 
صراع مػع طاغيػة مجنػوف لػـ يتػواف عػف مف فقد كانوا يعيشوف لحظة استثنائية  .الكاممة عمى جرائـ القذافي

 . آلتو العسكرية التى أعدىا لذلؾ مع كؿ المتاح لديو مف أدوات القتؿ قتؿ شعبو مستخدماً 

قػػاـ بقصػػؼ المػػدف بالطػػائرات  مػػف ميمتنػػا حيػػث بعػػد عودتنػػا ميػػوؿبشػػكؿ واسػػع النطػػاؽ و وقػػد ظيػػر ذلػػؾ 
. لدبابات والمدفعية الثقيمة، مما اضطر الثوار لطمػب التػدخؿ الػدولي لحمايػة المػدنييفريخ واوراجمات الصوا

wولتبػدأ المعػارؾ بػػيف الطػرفيف وكػأف الثػػوار ىػـ قػػوات معاديػة مػف بمػػد آخػر يفتػرض أف يسػػتعمؿ القػذافي آلتػػو 
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كمػا . ي بيػوتيـوازىاؽ ارواح اآلالؼ مف المقاتميف ومػف المػدنييف القػابعيف فػ ،الحربية بكؿ ما تحويو ضدىـ
 .نيى لعممنا بعد عودتنا وجود حاالت اغتصاب بالجممة وترويع وقتؿ باسمحة محرمة دوليا

 عيننػػا ىػػؤالء المرتزقػػة وىػػــ أقػػد شػػاىدنا بػػأالطاغيػػة عػػف اسػػتخداـ المرتزقػػة لقتػػؿ شػػعبو، فلػػـ يتػػواف  وحيػػث
وسػوؼ نػورد ىػذا فػى  .تـ التحقيؽ معيػـ فػى نيابػة شػماؿ بنغػازى محتجزيف فى سجف محكمة بنغازى حيث

 . لمعقيد معمر القذافى فى حؽ شعبو الجرائـ األخرى التى شاىدناىاحوؿ تقرير الحؽ لمبعثة 

لكف يبقى فى النياية أف الشعوب أبقى مف حكاميػا وأف إرادة الشػعوب ال يمكػف أف تنكسػر ميمػا كانػت قػوة 
ى ة الميبيػة وىػـ فػى مقتبػؿ العمػر مقبمػيف عمػشباب الثور  لقد شاىدنا. آلة القمع والقتؿ التى يستخدميا الحكاـ

كػانوا يعيشػوف لحظػة الحريػة كاممػة دوف و كميـ رغبة فى افتداء ليبيػا وتحريرىػا . الشيادة بروح سمحة وفرحة
وا قمقػيف جػدًا كػان .عارمة فى استكماؿ ىذه المحظة وتحرير ليبيا بالكامؿ مػف ىػذا الطاغيػة مع رغبةنقصاف 

يرغبػػوف فػػى و يػػـ رىػػائف لػػدى العقيػػد وكػػانوا يػػروف أن( ، رأس النػػوؼ، سػػرت سطػػرابم) عمػػى أىػػالى الغػػرب 
نػػا عمػػى يقػػيف مػػف نجػػاح ممػػا يجعم. تػػى لػػو كػػاف ثمػػف الحريػػة استشػػيادىـحتحريػػر ليبيػػا  تحريػػرىـ واسػػتكماؿ

 .ثورة الميبية برؤية روح ىؤالء األبطاؿال

فػػى مالحقػػة القاتػػؿ  ىـعمػػو يسػػا ،ةكػػؿ الػػذيف استشػػيدوا فػػداء لحريػػة ليبيػػا وضػػعنا ىػػذا التقريػػر فػػى عجالػػفم
 .     فمتوا مف العقاب جراء ما ارتكبوهوأزالمو حتى ال ي

 

 

 توصيات 

اليجمات التي ال تفر ؽ بيف مقاتميف وأىداؼ عسكرية وبيف مدنييف وأىداؼ مدنية، تشك ؿ  - 
ذ كما وتعتبر جرائـ حرب اليجمات التي تنف  . انتياكات خطيرة لمقانوف الدولي المتعارؼ عميو

ضد سكاف مدنييف، ويمكف اعتبارىا أيًضا جرائـ ضد اإلنسانية إذا ما ُنفذت كجزء مف ىجوـ 
لذلؾ وجب محاسبة . واسع النطاؽ أو ىجـو منيجي  ضد سكاف مدنييف، وبمعرفة بوجود اليجـو

لذلؾ . األشخاص الذيف نف ذوا جرائـ ضد اإلنسانية حيث يتحم موف مسؤولية جنائية شخصية
تقصي الحقائؽ لمحاكمة ومحاسبة كؿ مف خطط ونفذ ىذه الجرائـ حسب المعايير تدعو لجنة 

الدولية، انطالقا مف أف مالحقة المجرميف ضد اإلنسانية تستند لضرورة تطبيؽ المبدأ الدولي 
wيتوجب عمى اطراؼ النزاع وكؿ االطراؼ المتعاقدة السماح وتسييؿ المرور السريع )القائؿ 
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ت االمدادات وطواقـ االغاثة وفقا ليذا البند حتى واف كانت ىذه ودوف عوائؽ لجميع شحنا
األمر الذي ورد فى البروتوكوؿ (. المساعدات موجية الى السكاف المدنييف مف الطرؼ المنازع

والمتعمقة بحماية ضحايا  949 اغسطس / اب 8 االضافى التفاقيات جنيؼ المؤرخة فى 
 .النزاعات الدولية المسمحة

خاص المتواطئيف في عمميات خطؼ أو قتؿ والمتواجديف عمى أراضي دوؿ إفريقية األش مالحقة -8
مجاورة، ومتابعة العمميات العسكرية في مجمميا لرصد أي انتياؾ جسيـ أو جريمة حرب مف 

 .أي طرؼ كانت

 .تقديـ يد العوف لممدنييفمطالبة المؤسسات الخيرية والمدنية  -3

واجيات المسمحة والتحضير لخطة شاممة إلعادة إعمار البدء في تقدير الدمار الناجـ عف الم -4
 .البالد كجزء أساسي مف مرحمة ما بعد الحكـ الدكتاتوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 وثائؽ

 شػػػيادات

 2وثيقة رقـ 

 التى وثقتيا المجنة قائمة بالضحايا مف القتمي والمفقوديف والمصابيف 

   4::2/ سالـ خميػس محمػد عمػى ػ الميالد ػ   

 . عيار نارى فى الصدر وتيتؾ باألحشاء ونزيؼ بالصدر  3122/  3/  31ػ : خ اإلصابة تاري

  .  مقبرة الشيداء اليوارى ػ : مكاف الدفف 

 . بنغازى الكيش القديـ ش الباسط ػ : العنػواف 

 . بجوار مدرسة األمؿ ػ     : رقـ المنزؿ 

 ػ : مفقػػود ** 

 ادر فاطمػة سعػد محمػد عبد الق ػ: االسػـ 

 .  2:85 ػ: المواليد 

 .  3122/  3/  38ػ : تاريخ الفقد 

 . كانت ذاىبة إلى مقر عمميا مدرسة االتحاد 

 سعػد عبد الرحيػـ خميػؿ  ػ: االسػـ 

 .  2:56 ػ: المواليد 

 .  3122/  3/  37ػ : تاريخ اإلصابة 

 . نزيؼ بتجويؼ الصدر عيار نارى نافذ ػ : نػوع اإلصابة 

w موسػى محمػد موسػى الحػداد   ػ: االسػـ 
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 .  2:97 ػ: المواليد 

 .أماـ الحرس الجميوري .  3122/  3/  32ػ : تاريخ اإلصابة 

 فتحػي أحمػد محمػد الطيػؼ  ػ: االسػـ 

 .  2:89 ػ: المواليد 

 .  2السممانى الشرقي ػ شارع البشاريف برد رقـ ػ : العنواف 

 . عيػار نػارى ػ : نػوع اإلصابة 

 بالجانب األعمى األيسر فى الوجو مع كسور فى الجمجمة مع خروج الدماغ بالكامؿ  تيتؾ

 .  3122/  3/  31 ػ: تاريخ االستشيػاد 

 .  3122/  3/  32 ػ: تاريخ الدفف 

 . الكويفيػة  ػ: مكاف الدفف 

 . إدريػس عمػى إدريػس رسػالف  ػ: االسػـ 

 .  7::2/  21/  28 ػ: المواليد 

 . عيػار نػارى بالرقبػة ػ : ة نػوع اإلصاب

 . نزيؼ دموى ناجـ عف عيار نارى بالرقبة أدى إلى تيتؾ باألوعية الدموية 

 . ناجػى جمعػة محمػد جردانو  ػ: االسػـ 

 .  2:97/  21/  3 ػ: المواليد 

 .   59بنغازى الكيش القديـ ػ ترىونة رقـ ػ : العنواف 

 . ػ نزيؼ دموى حاد ناجـ عف عيار نارى  عيػار نػارى وساطػورػ : نػوع اإلصابة 

 .  3122/  3/  28 ػ: تاريخ االستشيػاد 

w .  3122/  3/  29 ػ: تاريخ الدفف 
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 . مقبػرة اليػوارى  ػ: مكاف الدفف 

 . عبد السػالـ عمػى عبد الكريػـ  ػ: االسػـ 

 .  2:87/  6/  3 ػ: المواليد 

 .    بالقرب مف مدرسة السيدة سارة . 82ة الثالث رقـ بنغازى الوطني ػ الطريؽ الدائر ػ : العنواف 

 . عيػار نػارى ػ أعمػى الصػدر ػ وتيتػؾ باألحشاء بأعمى البطف ػ : نػوع اإلصابة 

 .  3122/  3/  34 ػ: تاريخ االستشيػاد 

 .  3122/  3/  35 ػ: تاريخ الدفف 

 .  مقبػرة الشيػداء اليػوارى  ػ: مكاف الدفف 

 . صػور محمػد أحمػد بعيػو من ػ: االسػـ 

 .  2:99 ػ: المواليد 

 . الكويفيػة ػ : العنواف 

 .عيػار نػارى ػ تيتؾ بالمخ مف جراء نارى نافذ بالرأس ػ : نػوع اإلصابة 

 .  3122/  3/  31 ػ: تاريخ االستشيػاد 

 .  3122/  3/  35 ػ: تاريخ الدفف 

 .مقبػرة اليػوارى  ػ: مكاف الدفف 

 . فػوزى حسيػف محمػد الصابػرى  ػ: االسػـ 

 .  2:86 ػ: المواليد 

 .    8الصابرى ػ دار السالـ رقـ ػ : العنواف 

 .عيػار نػارى نافذ ػ نزيؼ وتيتؾ بالمخ ناجـ عف عيار نارى نافذػ : نػوع اإلصابة 

w .  3122/  3/  28 ػ: تاريخ االستشيػاد 
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 .  3122/  3/  29 ػ: تاريخ الدفف 

 . مقبػرة اليػوارى  ػ: مكاف الدفف 

 .  محمػود محمػد حمػد الفيتػورى  ػ: االسػـ 

 .  2:99/  4/  4 ػ: المواليد 

 .  88الماجورى ػ يحيى الخالفى رقـ ػ : العنواف 

 . عيػار نػارى فى الرأس ػ نزيؼ وتيتؾ بالمخ ناجـ عف عيار نارى نافذ بالرأس ػ : نػوع اإلصابة 

 .  3122/  3/  31 ػ: تاريخ االستشيػاد 

 .  3122/  3/  32 ػ: تاريخ الدفف 

 . مقبػرة الكويفيػة  ػ: مكاف الدفف 

 . محمػد سعػد محمػد عمػى أشتيػوى  ػ: االسػـ 

 .  :2:7 ػ: المواليد 

 .  47السممانى ػ الغربي ػ الخميج العربي رقـ ػ : العنواف 

وتيتػؾ بالػدماغ ونزيػؼ دمػااي نػاتج عػف عيػػار نػػارى حػارؽ ػ إصػابة بػالعنؽ والػرأس ػ : نػوع اإلصابة 
 . عيار نارى 

 .  3122/  3/  31 ػ: تاريخ االستشيػاد 

 .  3122/  3/  32 ػ: تاريخ الدفف 

 . مقبػرة اليػوارى  ػ: مكاف الدفف 

 . يوسػؼ عمػر صالػح بػف اشيػر  ػ: االسػـ 

 .  2:98/  8/  36 ػ: المواليد 

w . اهلل عابد رأس عبيدة ػ جامع عبد ػ : العنواف 
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إصػػابة بػػالرأس والجسػػـ ػ إصػػابة شػػديدة بػػالرأس والجسػػـ وعالمػػات دالػػة عمػػى تيتػػؾ ػػػ : نػػوع اإلصػػابة 
 . باألحشاء ونزيؼ داخمي 

 .  3122/  3/  29 ػ: تاريخ االستشيػاد 

 .  3122/  3/  :2 ػ: تاريخ الدفف 

 . مقبػرة اليػوارى  ػ: مكاف الدفف 

 . الكريػـ المالكػي عػادؿ محمػد عبد  ػ: االسػـ 

 .  :2:8 ػ: المواليد 

 .  8الكيش ػ الميرى ػ رقـ ػ : العنواف 

عيػار نػارى بالصدر ػ إصػابة بالصػدر وتيتػؾ باألحشػاء ونزيػؼ وىبػوط كمػى حػاد جػراء ػ : نػوع اإلصابة 
 . اإليذاء بعيار نارى 

 .  3122/  3/  31 ػ: تاريخ االستشيػاد 

 .  3122/  3/  32 ػ: تاريخ الدفف 

 .مقبػرة اليػوارى  ػ: مكاف الدفف 

 . محمػد أحمػد عبد اليػادى الصفػرانى  ػ: االسػـ 

 .  2:95/  23/  : ػ: المواليد 

 .   8بنغازى حى السالـ ػ سمراء رقـ ػ : العنواف 

رصاصة فى القمب ػ مديريػة األمػف ػ وجػود عيػار نػارى بمسػاحة الصػدر األيمػف وتيتػؾ ػػ : نػوع اإلصابة 
 . األحشاء الصدرية والرئوية ونزيؼ كثيؼ بتجويؼ الصدر ىبوط حاد ب

 .  3122/  3/  29 ػ: تاريخ االستشيػاد 

 .  3122/  3/  :2 ػ: تاريخ الدفف 

w . مقبػرة اليػوارى  ػ: مكاف الدفف 
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 . حمػزة عبد الناصػر عبد العظيػـ الجيمػى  ػ: االسػـ 

 .  6::2/  2/  :2 ػ: المواليد 

 .  8شقة  524بنغازى قاريونس ػ رقـ ػ : العنواف 

 عيػار نػارى  ػ : نػوع اإلصابة 

 .  3122/  3/  31 ػ: تاريخ االستشيػاد 

 .  3122/  3/  32 ػ: تاريخ الدفف 

 .مقبػرة اليػوارى  ػ: مكاف الدفف 

 . حسػاـ أحمػد محمػد عبد اهلل العمامػى  ػ: االسػـ 

 .  2::2 ػ: المواليد 

 . سيدى حسف بجوار الصرؼ الزراعي ش جواد عمى حسنى عامرة الكرمة الدور الرابع ػ : العنواف 

 .  عيار نارى بالصدر ػ كتيبة الفضيؿ ػ نزيؼ دموى بتجويؼ الصدر عيار نارى نافذ ػ : نػوع اإلصابة 

 .  3122/  3/  29 ػ: تاريخ االستشيػاد 

 .  3122/  3/  :2 ػ: تاريخ الدفف 

 .ػرة الشيػداء اليػوارى مقب ػ: مكاف الدفف 

 . مرعػى عمػى حمػد الفرجانػى  ػ: االسػـ 

 .  2:93 ػ: المواليد 

 .  9الحدائؽ ػ ش نبع السكر رقـ ػ : العنواف 

 .  ضرب بسيارة عسكرية ػ تيتؾ بالرأس ونزيؼ دمااي وىبوط قمبي ػ : نػوع اإلصابة 

 .  3122/  3/  :2 ػ: تاريخ االستشيػاد 

w .  3122/  3/  31 ػ: تاريخ الدفف 
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 .مقبػرة اليػوارى  ػ: مكاف الدفف 

 . أحمػد مرسػى صالػح أحمد الطيب العبيدى  ػ: االسػـ 

 .  2:93/  3/  35 ػ: المواليد 

 .   فيال عمى الفينورى  :3الميثى ػ بنغازى ػ الحجاز قرب مدرسة الصيد الذىبي رقـ ػ : العنواف 

أعمػى الظيػر ػ تيتػؾ باألحشػاء الصػدرية ونزيػؼ بتجويػؼ الصػدر  عيػار نػارى بمنطقػةػػ : نػوع اإلصابة 
 . ىبوط قمبي حاد 

 .  3122/  3/  28 ػ: تاريخ االستشيػاد 

 .  3122/  3/  :2 ػ: تاريخ الدفف 

 .مقبػرة الشيداء اليػوارى  ػ: مكاف الدفف 

 ػ : مصطفػى بػف عمػراف / الشييػد 

تػػػـ اسػػػتدعاؤه فػػػى شػػػيرينايرعاـ  982 أصػػػؿ فمسػػػطيني عػػػاـ ػػػػ أحػػػداىا تبػػػرع ألربػػػع عػػػائالت مػػػف : التيمػػػة 
قػاـ . وأعتقػؿ لمػدة أسػبوع واحػد فقػط مػف مدينػة بنغػازى ثػـ إعػدـ بتيمػة المعارضػة السياسػية لمنظػاـ  984 

ضػػابط التحقيػػؽ بصػػفعو عمػػى الوجػػو حػػاوؿ الػػرد وفػػوجئ بأحػػد الجنػػود يضػػربو بكعػػب البندقيػػة عمػػى الػػرأس 
 . أى إجراءات قانونية إزاء جريمة القتؿ  لـ يتـ اتخاذ. أدى إلى وفاتو 

 . ػ طػارؽ مصطفػى بػف عمػراف : االسـ 

 ػ: ممحػوظػة ** 

 . أرسؿ الجثماف إلى األسرة وقامت بدفنو عمى أساس أف الوفاة طبيعية 

 . أحد أبناء عمومة األسرة كشؼ عمى الجثماف ووجد أف ىناؾ ضمادات طبية عمى الرأس مف الخمؼ 
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 (3)قـ وثيقة ر 

 رواية أحد المصابيف في مستشفي الجالء

 أيمػف سالػـ إدريػس ػ : االسـ 

 . عػاـ  41ػ : السػف 

 . موظؼ فى شركة البناء والتشييد ػ : المينػة 

 .  3122/  3/  29الجمعة  يـوػ : متى أصيب 

 .  3ـ31فى البطف طمقة بندقية مف حوالي ػ : اإلصابة 

 . تيبة الفضيؿ بو عمر أماـ باب كػ : مكاف اإلصابة 

قػػاـ أحػػد الجنػػود فمتػػوجييف لػػدفف الجثمػػاف بػػالمقبرة كنػػا أثنػػاء تظػػاىرة سػػممية فػػى تشػػييع جنػػازة أحػػد الشػػيداء 
 . ف ييتفوف يسقط النظاـ وكاف المتظاىرو  بإطالؽ الرصاص

انوا كػػعمػػى المتظػػاىريف عػػدد الػػذيف قػػاموا بػػإطالؽ الرصػػاص  ي مائػػة متظػػاىر أمػػاـ بػػاب الكتيبػػة كنػػا حػػوال
 . كري مف الجيشعس 32حوالي 

 . واإلصابات كميا كانت بالصدر . شييد  8 أصبت أنا فى البطف واستشيد شقيقي ومعو 

الوجػو واألىػالي أخػذوا طريػؽ  كػاف الجنػود ممثمػي. زى عسػكريىػـ الكتيبػة األمنيػة بػالذيف أطمقوا الرصاص 
بت بحالػػة شػػمؿ قػػاـ الجماعػػة بحممػػي سػػقطت عمػػى األرض وأصػػ .الطمقػػة أصػػابتني. أخػػر لتشػػييع الجثمػػاف 

 . مف أماـ سور كتيبة الفضيؿ 

رفػع المصػاب  .حػاولوا إسػعافو لكػف تػـ إطػالؽ الرصػاص عمػييـو أتت سيارة اإلسعاؼ ، سقط شخصىناؾ 
أنػػا ال . اإلسػػعاؼ كػػاف بمعرفػػة األىػػالي . يػده واسػػتمر إطػػالؽ الرصػػاص حتػػى سػػقطت يػػده مػف الرصػػاص 

  .الرصاص ىؿ ىـ ليبيف أـ ال ألنيـ كانوا ممثميف ااستطيع تحديد مف الذيف أطمقو 

وعنػػد اقتػػراب المتظػػاىريف مػػف الكتيبػػة األمنيػػة قػػاـ حػػوالي  ،ػػػ ىػػو سػػالح الكالشػػينكوؼ: السػػالح المسػػتخدـ 
 . عسكري بإطالؽ الرصاص عمى المتظاىريف دوف إنذار لممتظاىريف  32
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 (4)وثيقة 

 :معتػز سالػـ إدريػس شقيؽ ػ : شيػادة 

 .أكػـر سالػـ إدريػس المغربػي ػ : ػد الشيي

 .عػاـ  41ػ : السػف 

شيداء يـو الخميس مساءًا عمػى أيػدى قناصػة مػف ش جمػاؿ عبػد الناصػر تجمػع النػاس أمػاـ  8بعد سقوط 
مشػػينا مػف ش جمػاؿ عبػػد  .شػخص 22.222 كػاف العػػدد يجػاوز . محكمػة لصػالة الجنػازة عمػػى الشػيداءال

 (( . الفضيؿ بو عمر )) األمف الناصر وفى نيايتو تجد كتيبة 

تعدادًا وقفػػػػوا شػػػػاىريف األسػػػػمحة اسػػػػو برعػػػػب مػػػػف الشػػػػباب والعػػػػدد الضػػػػخـ لممتظػػػػاىريف  واالعسػػػػاكر أصػػػػيب
إجبػػػاري أمػػػاـ الكتيبػػػة مػػف أجػػػؿ تشػػػييع جثػػػاميف كػػػاف المػػرور نحػػػف لػػػـ نكػػػف نقصػػد الكتيبػػػة إنمػػػا . لإلطػػالؽ
 . وفوجئنا بإطالؽ رصاص كثيؼ جدًا  ،الشيداء

قػاـ جنػود الكتيبػة بجػر المصػابيف أو . األرض خوفًا مف الرصاص وكانت حالة ذعر رىيبػة  انبطحت عمى
. فى ىذه المحظة أصيب أخػي أكػـر بطمقػة فػى صػدره ىػو مػات فػورًا . أدخموىـ الكتيبة و القتمى مف أرجميـ 

شػػفى وأخبرنػا األطبػػاء أنػو أتػى لممست. أكتػوبر  7وأصػيب أيمػف برصاصػة فػػى بطنػو ووجػدناه فػػى مستشػفى 
 . نازؼ وميت 

 . شباب وبنت واحدة  8ػ : عدد األسرة 

 . يعمؿ موظؼ بإدارة المالية ػ : األب 

 . حاصؿ عمى دبمـو متوسط كيرباء ػ : معتز 

 . ثانوي عممي ػ : الشييد 

 . كنا أسرة عادية ال عالقة لنا بالسياسة لكف كنا ندرؾ أف معمر القذافى ظالـ 

 . أعمؿ وال توجد وظائؼ لمشباب  أنا ال. نحف نعيش بحوش صغير 
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  (5)وثيقة رقـ 

 :شيادة صديؽ الصحفي إدريس المسماري السيد مرعي أحمد بورحيؿ 

 

 (.صباحاً  27/3/3122يـو االختفاء ) الصحفي إدريس المسماري

إدريس المسماري صحفي وكاتب ليبي يشيد لو بالمواقؼ الوطنية ووقوفو ضد مايمارسو النظاـ بحؽ 
لو عامًا،  69يبمغ مف العمر . معاؽ بإحدى ساقيوأنو اعتقالو لعدة سنوات متقطعة عممًا  شعبو وتـ

 (.أـ العز الفارسي) متزوج مف أستاذة العمـو السياسية في بنغازيو ثالث أبناء ولديف وبنت، 

الثقافي ) وىي شيرية تصدر منذ عدة سنوات تيتـ بالشأف( مجمة عراجيف) اصدر السيد المسماري
 (.اسي واالقتصادي والحقوقيوالسي

 الختطاؼا

جموعة مف الشباب وفي الساعة الثامنة مساًء انضـ السيد المسماري إلى تجمع م 26/3/3122يـو 
المحامي الخاص بالميبييف الذيف تـ قتميـ في مجزرة بو ) راح المحامي فتحي تربؿيطالبوف بإطالؽ س

 .والمطالبة بالحرية والديمقراطية( سميـ

قرر  ثـ، شخص 211ف عددىـ يتجاوز الياًل وك 341:أماـ مديرية امف بنغازي حوالي  معوصؿ التج
في الطريؽ انضـ إلى المجموعة عدد مف . ف االنطالؽ إلى وسط المدينة في ميداف الشجرةالمحتجو

 إذ المسافة بيف مديرية األمف وميداف الشجرة يتجاوز) المجموعات في األحياء والطرقات أثناء المسيرة
 .شخص 2411، وعند وصوليـ إلى الميداف كاف العدد يتجاوز (كمـ 8

وأثناء وجود المتظاىريف في  .(ىذا يومكـ فال تدعوه يضيع) ابمغ إدريس المسماري الجموع بقولو
البمطجية مف سكاف  .المجاف الثورية التابعيف لمحكومةميداف الشجرة تعرضوا لمبمطجية وأعضاء 

تمت المواجية  .كبيرة وسيارات لمتصدي لممتظاىريفـ مسبقًا بمبالغ مالية تـ االتفاؽ معي ،المدنية
قاء خطابو في إلفي الميداف، قاـ إدريس المسماري ب. جرى دحرىـمعيـ بالحجارة والعصي و 

بيذه الجممة بدا  .(عميكـ بكسر حاجز الخوؼ)لتمسكيـ بمطالبيـ بالقوؿ تشجيعيـ و المتظاىريف ل
wأثناء االتصاؿ صمت بو قناة الجزيرة اإلخبارية، لكف النتياء مف كالمو اتوبعد ا ،المسماري كممتو
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وبسبب اإلعاقة البدنية إلدريس المسماري وقع وسط  .ت قوات األمف المتظاىريف وفرقتيـداىم
 .وراـ ذلؾ استمر بالتحدث مع قناة الجزيرة( شارع عمر بف العاص) الطريؽ

ج المتظاىريف مف ميداف الشجرة بالكامؿ اط النظاـ وتـ اخر إضافة إلى القوات األمنية قوات ضغتدخمت 
 .في الساعة الثالثة صباحاً 

احد المتظاىريف واحد المساجيف السياسييف السابقيف ذىب إدريس المسماري إلى بيت ا جابر العبيدي 
ي إلى بيتو، وما إف إدريس المسمار توجو بعد ذلؾ . 2:99خرج عاـ ا باإلعداـ و كاف محكومحيث 
حتى داىمت المنزؿ مجموعة مؤلفة مف أربعة أشخاص مسمحيف، قاموا بتحطيـ الباب الخارجي مو وص

ا تمقت ضربة بأداة حادة في يدىا، حاولت زوجة المسماري مجابيتيـ إال أني .والداخمي وكانوا ممثميف
ف الذي لتعرؼ عمى احداستطاع ىؤالء اختطاؼ إدريس المسماري واستطاعت الزوجة افي حيف 

ويدعى ناصر الحسنوي وىو مف المجاف الثورية ورئيس اكبر  ،انتزعت المثاـ عنوجميا عندما ىا
 .ىذا الرجؿ ىرب اآلف ويعيش في جميورية مصر العربية". النادي األىمي"بنغازي مؤسسة رياضية ب
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 (5)وثيقة 

 النصوص القانونية المتعمقة بجرائـ النظاـ الميبي 

 ػ : ػى نظػاـ رومػا األساس

 ػ (( :  6)) المادة 

يقتصر اختصاص المحكمة عمى أشد الجرائـ خطورة موضع اىتماـ المجتمع الدولى بأسره، ولممحكمة 
 ػ: بموجب ىذا النظاـ األساسى اختصاص النظر فى الجرائـ التالية 

 . جريمػة اإلبػادة الجماعيػة  أ ػ

 . الجرائػـ ضػد اإلنسانية  ب ػ

 . جرائػـ الحػرب  ج ػ

 .جريمػة العػدواف  د ػ

 ػ: الجػرائػػـ ضػػد اإلنسػانيػػة (( :  8)) المادة 

متػى (( جريمػة ضػد اإلنسػانية )) لغرض ىذا النظاـ األساسي ، يشكؿ أى فعػؿ مػف األفعػاؿ التاليػة ػ   
ارتكب فى إطار ىجـو واسع النطاؽ أو منيجى موجو ضد أية مجموعة مف السكاف وعف عمػـ بػاليجـو 

 ػ: 

 ػ (( :  7)) ػدمػػة لممػػادة مق

تتعمؽ بالقانوف الجنائى الدولى يجب تفسػير أحكامػو تفسػيرًا دقيقػًا انسػجامًا مػع  8نظرًا ألف المادة  ػ  
بوصفيا مف أخطر الجػرائـ ((  8)) ومراعاة لمجرائـ ضد اإلنسانية الوارد تعريفيا فى المادة  33المادة 

وتستحؽ وتنطػوى عمػى مسػئولية جنائيػة فرديػة وتسػتدعى إجػراء التى تثير قمؽ المجتمع الدولى بأسره 
اير مأذوف بو فى إطار القانوف الدولى المطبؽ عمومًا الػذى تعتػرؼ بػو الػنظـ القانونيػة الرئيسػية فػى 

 . العالـ 

يقدـ العنصراف األخيراف لكؿ واحدة مف الجرائـ ضد اإلنسانية السياؽ الػذى يجػب مػف خاللػو اتخػاذ  ػ 8
w . اء ىذا اإلجر 
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وتوضػػح ىػػذه العناصػػر المشػػاركة والمعرفػػة الضػػرورية ليجػػـو واسػػع النطػػاؽ ومنيجػػى ضػػد السػػكاف 
 . المدنييف 

إال أنو ال ينبغى تفسير العنصػر األخيػر بوصػفو يتطمػب إثباتػًا عمػى عمػـ المػتيـ بجميػع خصػائص ذلػؾ 
ففػى حالػة ظيػور . نظمػة اليجـو أو بالتفاصيؿ الدقيقػة لمخطػة أو السياسػة التػى تتبعيػا الدولػة أو الم

اليجـو الواسع النطاؽ المنيجى ضد السكاف المدنييف يشير شرط القصد لمعنصر األخيػر إلػى اسػتيفاء 
 . ىذا العنصر المعنوى إذا نوى المتيـ مواصمة ىذا اليجـو 

اليجـو المباشر ضػد السػكاف المػدنييف فػى سػياؽ ىػذا العنصػر بأنػو إجػراء يتضػمف ارتكابػًا " يفيـ  ػ 3
مػف النظػاـ األساسػى ضػد أى سػكاف مػػدنييف  8مػف المػادة  2تعػددًا لففعػاؿ المشػار إلييػا فػى الفقػرة م

وال توجػػد ضػػرورة ألف تشػػكؿ األفعػػاؿ عمػػاًل . تأييػػدًا لدولػػة أو سياسػػة تنظيميػػة بارتكػػاب ىػػذا اليجػػـو 
قػػـو الدولػػة أو تسػػتوى أف ت" السياسػػة الراميػػة إلػػى القيػػاـ بيػػذا اليجػػـو " ومػػف المفيػػـو أف . عسػػكريًا 

 . المنظمة بتعزيز أو تشجيع نشط لمقياـ بيذا اليجـو ضد السكاف المدنييف 

 ػ: القتػػؿ العمػػد (( أ ))  

 ػ: األركػػػاف 

 . أف يقتؿ المتيـ شخصًا أو أكثر  ػ  

أف يرتكػػب التصػػرؼ كجػزء مػػف ىجػـو واسػػع النطػػاؽ أو منيجػى موجػػو ضػػد مجموعػة مػػف السػػكاف  ػ 8
 . المدنييف 

أف يعمػػـ المػتيـ بػػأف التصػػرؼ جػزء مػػف ىجػػـو واسػع النطػػاؽ أو منيجػػى موجػو ضػػد مجموعػػة مػػف  ػػ 3
 السكاف المدنييف أو أف ينوى أف يكوف ىذا التصرؼ جزء مف ذلؾ اليجـو 

 ػ: اإلبػػػادة (( ب ))  

 ػ: األركػػػاف ** 

ظػروؼ سػتؤدى حتمػًا  أف يقتؿ المتيـ شخصًا أو أكثر بما فى ذلؾ إجبار الضحايا عمى العػيش فػى ػ  
 . إلى ىالؾ جزء مف مجموعة مف السكاف 
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أف يكوف التصرؼ قد ارتكب فى سياؽ عممية القتؿ الجماعى ألفراد مجموعة مػف السػكاف المػدنييف  ػ 8
 . ، أو كاف جزء مف تمؾ العممية 

أف يرتكػػب التصػػرؼ كجػزء مػػف ىجػـو واسػػع النطػػاؽ أو منيجػى موجػػو ضػػد مجموعػة مػػف السػػكاف  ػ 3
 . دنييف الم

أف يعمػـ المػتيـ بػأف التصػرؼ جػزء مػف ىجػـو واسػع النطػاؽ أو منيجػى موجػو ضػد مجموعػة مػف  ػ 4
 السكاف المدنييف أو أف ينوى أف يكوف ىذا التصرؼ جزء مف ذلؾ اليجـو 

السػػجف أو الحرمػػػاف الشػػديد عمػػػى أف نحػػو ةخػػػر مػػف الحريػػػة البدنيػػة بمػػػا يخػػالؼ القواعػػػد (( ج ))  
 ػ: الدولى األساسية لمقانوف 

 ػ: األركػػػاف ** 

أف يسػػجف المػػتيـ شخصػػًا أو أكثػػر أو يحػػـر شخصػػًا أو أكثػػر حرمانػػًا شػػديدًا مػػف الحريػػة البدنيػػة  ػ  
 . بصورة أخرى 

 . أف تصؿ جسامة التصرؼ إلى الحد الذى يشكؿ انتياكًا لمقواعد األساسية لمقانوف الدولى ػ  8

 . عية التى تثبت جسامة التصرؼ أف يكوف المتيـ مممًا بالظروؼ الواق ػ 3

أف يرتكػػب التصػػرؼ كجػزء مػػف ىجػـو واسػػع النطػػاؽ أو منيجػى موجػػو ضػػد مجموعػة مػػف السػػكاف  ػ 4
 . المدنييف 

أف يعمػـ المػتيـ بػأف التصػرؼ جػزء مػف ىجػـو واسػع النطػاؽ أو منيجػى موجػو ضػد مجموعػة مػف  ػ 5
 ذلؾ اليجـو السكاف المدنييف أو أف ينوى أف يكوف ىذا التصرؼ جزءًا مف

 ػ: التعػذيػػػب (( د ))  

 :األركػػػاف ** 

 . أف يمحؽ المتيـ ألمًا شديدًا أو معاناة شديدة سواء بدنيًا أو نفسيًا ، بشخص أو أكثر  ػ  

 . أف يكوف ىذا الشخص أو ىؤالء األشخاص موجوديف تحت إشراؼ المتيـ أو سيطرتو  ػ 8
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ناشئيف فقط عػف عقوبػات مشػروعة أو مالزمػيف ليػا أو تػابعيف  أال يكوف ذلؾ األلـ أو تمؾ المعاناة ػ 3
 . ليا 

أف يرتكػب التصػرؼ كجػزء مػف ىجػـو وسػاع النطػاؽ أو منيجػى موجػو ضػد مجموعػة مػف السػػكاف  ػ 4
 . المدنييف 

أف يعمػـ المػتيـ بػأف التصػرؼ جػزء مػف ىجػـو واسػع النطػاؽ أو منيجػى موجػو ضػد مجموعػة مػف  ػ 5
 نوى أف يكوف ىذا التصرؼ جزء مف ذلؾ اليجـو السكاف المدنييف أو أف ي

 :الختفػػاء القسػػرى لفشخػػاص ا(( ىػ ))  

 ػ: األركػػػاف 

 ػ: أف يقـو مرتكب الجريمة  ػ  

 . بإلقاء القبض عمى شخص أو أكثر أو احتجازه أو اختطافو  أ ػ

ف مصػيرىـ أو عػف أف يرفض اإلقرار بحرماف ىؤالء األشخاص مػف حػريتيـ أو إعطػاء معمومػات عػ ب ػ
 . أماكف وجودىـ 

 ...................... .  ػ 8

أف يعقب ىذا القبض أو االحتجاز أو االختطػاؼ رفػض اإلقػرار بحرمػاف ىػذا الشػخص أو األشػخاص  أ ػ
 . مف حريتيـ أو إعطاء معمومات عف مصيرىـ وعف أماكف وجودىـ 

 .أف يسبؽ ىذا الرفض الحرماف مف الحرية  ب ػ

 ػ: ـ مرتكػب الجريمػة أف يعم ػ 3

أف إلقػػاء القػػبض أو االحتجػػاز أو االختطػػاؼ ليػػذا الشػػخص أو ىػػؤالء األشػػخاص سػػيميو فػػى سػػير  أ ػ
األحداث العادية رفض لإلقرار بحرمانيـ مف الحرية أو إعطاء معمومات عف مصيرىـ أو مكػاف وجػودىـ 

 . 

 . أف يسبؽ ىذا الرفض الحرماف مف الحرية  ب ػ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



تصرؼ باسـ دولة أو منظمػة سياسػية أو بػإذف أو دعػـ منيمػا ليػذا التصػرؼ أو إقػرار أف يرتكب ال ػ 4
 . لو 

أف يكوف رفض اإلقػرار بحرمػاف ىػذا الشػخص أو األشػخاص مػف حػريتيـ أو إعطػاء معمومػات عػف  ػ 5
مصيرىـ أو مكاف وجودىـ قد تـ باسـ دولة أو منظمة سياسػية أو بػإذف أو دعػـ منيمػا ليػذا التصػرؼ 

 . لو  أو إقرار

أف ينوى مرتكب الجريمة منع الشخص أو األشخاص مف الحماية التى يكفميا القانوف لفترة طويمػة  ػ 6
 . مف الزمف 

  .أف يرتكب التصرؼ كجزء مف ىجـو واسع أو منيجى موجو ضد مجموعة مف السكاف المدنييف  ػ7

وجػو ضػد مجموعػة مػف أف يعمػـ المػتيـ بػأف التصػرؼ جػزء مػف ىجػـو واسػع النطػاؽ أو منيجػى م ػ 8
 السكاف المدنييف أو أف ينوى أف يكوف ىذا التصرؼ جزءًا مف ذلؾ اليجـو 

األفعاؿ الال إنسانية األخرى ذات الطابع المماثؿ التى تتسبب عمػدًا فػى معانػاة شػديدة أو فػى (( ؾ ))  
 ػ: أذى خطير يمحؽ بالجسـ أو بالصحة العقمية أو البدنية 

 :األركػػػاف ** 

بالصػحة العقميػة  يمحؽ المتيـ بارتكابو فعاًل ال إنسانيًا معاناة شػديدة أو ضػرر بالغػًا بالجسػـ أوأف  ػ  
 .أو البدنية

(( 8)) مػف المػادة ((  2)) أف يكوف ذلؾ الفعؿ ذا طابع مماثؿ ألى فعؿ أخر مشار إليو فى الفقػرة  ػ 8
 . مف النظاـ األساسى 

 . وؼ الواقعية التى تثبت طبيعة الفعؿ أف يكوف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظر  ػ 3

 . أف يرتكب التصرؼ كجزء مف ىجـو واسع النطاؽ أو منيجى موجو ضد مجموعة مف السكاف  ػ 4

أف يعمـ المتيـ بأف التصػرؼ جػزء مػف ىجػـو واسػع النطػاؽ أو منيجػى ضػد مجموعػة مػف السػكاف  ػ 5
 يجـو   المدنييف أو أف ينوى أف يكوف ىذا التصرؼ جزءًا مف ذلؾ ال

w ػ( :   ) لغػػػرض الفقػػػرة ((  8))  
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نيجػًا سػموكيًا يتضػمف االرتكػاب " ىجـو موجو ضد أية مجموعة مف السػكاف المػدنييف " تعنى عبارة  أ ػ
ضد أية مجموعة مف السكاف المػدنييف ، عمػاًل بسياسػة (  2) المتكرر لففعاؿ المشار إلييا فى الفقرة 

 . ىذا اليجـو أو تعزيزًا ليذه السياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب 

تعمػػد فػػرض أحػػواؿ معيشػػية ، مػػف  بينيػػا الحرمػػاف مػػف الحصػػوؿ عمػػى الطعػػاـ ( اإلبػػادة ) تشػػمؿ  ب ػ
 . والدواء ، بقصد إىالؾ جزء مف السكاف 

يعنى التعذيب تعمد إلحاؽ ألـ شديد أو معاناة شديدة سواء بدنيًا أو عقميًا ، بشخص موجػود تحػت  ىػ ػ
اؼ المػػتيـ أو سػػيطرتو ، ولكػػف ال يشػػمؿ التعػػذيب أى ألػػـ أو معانػػاة ينجمػػاف فحسػػب عػػف عقوبػػات إشػر 

 . قانونية أو يكوناف جزءًا منيا أو نتيجة ليا 

حرمػػاف جماعػػة مػػف السػػكاف أو مجمػػوع السػػكاف حرمانػػًا متعمػػدًا وشػػديدًا مػػف " االضػػطياد " يعنػػى  ز ػ
 . ذلؾ بسبب ىوية الجماعة أو المجموعة الحقوؽ األساسية بما يخالؼ القانوف الدولى و 

رى لفشػخاص إلقػاء القػبض عمػى أى شػخص أو احتجػازىـ أو اختطػافيـ مػف سػيعنػى االختفػاء الق ط ػ
ثػـ رفضػيا اإلقػرار . قبؿ دولة أو منظمة سياسية ، أو بإذف أو دعـ منيا ليذا الفعؿ أو بسكوتيا عميػو 

ومػػات عػػف مصػػيرىـ أو عػػف أمػػاكف وجػػودىـ ، بحرمػػاف ىػػؤالء األشػػخاص مػػف حػػريتيـ أو إعطػػاء معم
 .      بيدؼ حرمانيـ مف حماية القانوف لفترة زمنية طويمة 

       

  :2:5/  9/  23فى وقت الحرب  بشػأف حماية األشخػاص المدنييػف "جنيػؼ الرابعػة " اتفاقيػة 

 ػ(( :  3المػادة ))  

أحػد األطػراؼ السػامية المتعاقػدة ، يمتػـز كػؿ فى حالة قياـ نزاع مسمح ليس لو طابع دولػى فػى أراضػى 
 ػ: طرؼ فى النزاع بأف يطبؽ كحد أدنى األحكاـ التالية 

األشخاص الذيف ال يشتركوف مباشرة فى األعماؿ العدائية ، بمف فييـ أفراد القوات المسػمحة الػذيف  ػ  
أو االحتجػاز أو ألى ألقوا عنيـ أسمحتيـ ، واألشخاص العاجزوف عف القتاؿ بسػبب المػرض أو الجػرح 

سبب ةخر ، يعامموف فى جميع األحواؿ معاممة إنسػانية ، دوف أى تمييػز ضػار يقػـو عمػى العنصػر أو 
w . الموف أو الديف أو العقيدة أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أى معيار مماثؿ ةخر 
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وتبقػػى محظػػورة فػػى  وليػػذا الغػػرض ، تحظػػر األفعػػاؿ التاليػػة فيمػػا يتعمػػؽ باألشػػخاص المػػذكوريف أعػػاله
 ػ: جميع األوقات واألماكف 

االعتداء عمى الحيػاة والسػالمة البدنيػة ، وبخاصػة القتػؿ بجميػع أشػكالو والتشػويو ، والمعاممػة  ((أ )) 
 . القاسية ، والتعذيب 

 .أخػذ الرىػائػف  ((ب )) 

 . طة بالكرامة االعتداء عمى الكرامة الشخصية ، وعمى األخص المعاممة الميينة والحا ((ج )) 

إصدار األحكاـ وتنفيذ العقوبات دوف إجراء محاكمة سابقة أماـ محكمة مشػكمة تشػكياًل قانونيػًا  ((د )) 
 . ، وتكفؿ جميع الضمانات القضائية فى نظر الشعوب المتمدنة 

يجمػػع الجرحػػى والمرضػػى ويعتنػػي بيػػـ ، ويجػػوز لييئػػة إنسػػانية ايػػر متحيػػزة ، كالمجنػػة الدوليػػة  ػ 8
 . ميب األحمر ، أف تعرض خدماتيا عمى أطراؼ النزاع لمص

وعمى أطراؼ النزاع أف تعمؿ فوؽ ذلؾ ، عف طريؽ اتفاقيػات خاصػة ، عمػى تنفيػذ كػؿ األحكػاـ األخػرى 
مف ىذه االتفاقية أو بعضيا وليس فى تطبيؽ األحكاـ المتقدمة ما يؤثر عمى الوضع القػانوني ألطػراؼ 

 . النزاع 

  :2:5/  9/  23الثاني الممحؽ باتفاقيات جنيؼ البرتوكوؿ اإلضافي 

 والمتعمقة بحماية ضحايا المنازعات المسمحة اير الدولية 

 ػ(( :  4المػادة ** )) 

االشػػتراؾ فػػى  يكػػوف لجميػػع األشػػخاص الػػذيف ال يشػػتركوف بصػػورة مباشػػرة أو الػػذيف يكفػػوف عػػف ػ  
فػى أف يحتػـر شخصػيـ وشػرفيـ ومعتقػداتيـ الحػؽ  األعماؿ العدائية، سواء قيدت حػريتيـ أو لػـ تقيػد،

عاممػػة إنسػػانية دوف أى تمييػػز وممارسػػتيـ لشػػعائرىـ الدينيػػة ويجػػب أف يعػػامموا فػػى جميػػع األحػػواؿ م
 . ، ويحظر األمر بعدـ إبقاء أحد عمى قيد الحياة يجحؼ

اًل واسػتقبااًل تعد األعماؿ التالية الموجية ضد األشخاص المشار إلييـ فى الفقرة األولى محظورة حا ػ 8
 . وفى كؿ زماف ومكاف وذلؾ دوف إخالؿ بطابع الشموؿ الذى تتسـ بو األحكاـ السابقة 
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االعتداء عمى حياة األشخاص وصػحتيـ وسػالمتيـ البدنيػة أو العقميػة والسػيما القتػؿ والمعامػؿ  ((أ )) 
 . القاسية كالتعذيب أو التشويو أو أية صورة مف صور العقوبات البدنية 

 . الجزاءات الجنائيػة  (( ب)) 

 . أخػذ الرىائػف  ((ج )) 

 . أعمػاؿ اإلرىػاب  ((د )) 

انتيػػػاؾ الكرامػػػة الشخصػػػية وبوجػػػو خػػػاص المعاممػػػة الميينػػػة والمحطػػػة مػػػف قػػػدر اإلنسػػػاف  ((ىػػػػ )) 
 . واالاتصاب واإلكراه عمى الدعارة وكؿ ما مف شأنو خدش الحياء 

 . ىا الرؽ وتجارة الرقيؽ بجميع صور  ((و )) 

 . السمب والنيػب  ((ز )) 

 . التيديد بارتكاب أى مف األفعاؿ المذكورة  ((ح )) 

 : ػ السكػاف المدنيػػوف : رابػع البػاب ال

 (( : 3 المػادة )) 

يتمتػع السػكاف المػدنيوف واألشػخاص المػدنيوف بحمايػة عامػة مػف األخطػار الناجمػة عػف العمميػات  ػ  
 . عمى ىذه الحماية مراعاة القواعد التالية دومًا العسكرية ويجب إلضفاء فاعمية 

ال يجػوز أف يكػوف السػكاف المػدنيوف بوصػفيـ ىػذا وال األشػخاص المػدنيوف محػاًل لميجػـو وتحظػر  ػ 8
 . أعماؿ العنؼ أو التيديد بو الرامية أساسًا إلى بث الذعر بيف السكاف المدنييف 

رىػػا ىػػذا البػػاب ، مػػا لػػـ يقومػػوا بػػدور مباشػػر فػػى يتمتػػع األشػػخاص المػػدنيوف بالحمايػػة التػػى يوف ػ 3
 . األعماؿ العدائية وعمى مدى الوقت الذى يقوموف خاللو بيذا الدور 

 (( : 4 المػادة ))  

يحظر تجويع المدنييف كأسموب مف أساليب القتاؿ ومف ثـ يحظػر توصػاًل لػذلؾ ، مياجمػة أو تػوفير أو 
wعنيػػا لبقػػاء السػػكاف المػػدنييف عمػػى قيػػد الحيػػاة ومثاليػػا  نقػػؿ أو تعطيػػؿ األعيػػاف والمػػواد التػػى ال انػػى
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المػواد الغذائيػػة والمنػػاطؽ الزراعيػة التػػى تنتجيػػا والمحاصػيؿ والماشػػية ومرافػػؽ ميػاه الشػػرب وشػػبكاتيا 
 .وأشغاؿ الري 

 مػػف ىػػو المػرتػزؽ ؟

واسػعة مػف  يئػوف مػف مجموعػةفيػـ يج. ؽ العػالـال يقتصر وجود المرتزقة عمى منطقة بعينيا مف مناط
ألذىػاف أساسػًا وبػالراـ مػف أف المرتزقػة ارتبطػوا فػى ا. يعمموف أينما يوفػدىـ أصػحاب عمميػـ، و البمداف

ع متنوعػػة مثػػؿ جنػػوب المحػػيط اليػػادى، ، فػػإنيـ عممػػوا فػػى السػػنوات األخيػػرة فػػى مواقػػبالقػػارة األفريقيػػة
 . ةسيا، ومنطقة القوقاز، و وأمريكا الوسطى، والبمقاف

 .ولكف يمكف وصفيـ بإيجاز كجنػود لإليجػار المرتزقة مف الناحية القانونية، ت لتعريؼوقد جرت محاوال
ف أخػرى لقػاء وبداًل مف القتاؿ مف أجؿ بمدىـ فإنيـ يعرضوف خدماتيـ عمى حكومات وجماعات فى بمدا

ر لقػػاء مكافػػأة ماليػػة كبيػػرة أنيػػـ ايػػ" الجنػػود المسػػتأجريف " الكثيػػر مػػف  ويػػدعي. مكافػػأة نقديػػة كبيػػرة
نما بػأاراض إثياريػة أو أيدلوجيػة أو دينيػة  ولكػف الحقيقػة تظػؿ أنيػـ مسػتأجروف، ،مدفوعيف بالتربح وا 

  .يـف ىجمات فى بمد أو نزاع اير خاص بلمقتاؿ أو ش

 (( 4صػ 88تأثير أنشطة المرتزقة عمى حؽ الشعوب ػ فى تقرير المصير ػ صحيفة الوقائع رقـ )) 

 

 ممحػؽ باتفاقيػات جنيػؼالبرتوكػوؿ اإلضافػي األوؿ ال

 ػ (( :  47المػادة ))   

 . ال يحؽ لممرتزؽ التمتع بوضع المقاتؿ أو أسير الحرب  ػ  

 ػ: المرتزؽ ىو أى شخص  ػ 8

 . يجرى تجنيده خصيصًا ، محميًا أو فى الخارج ، ليقاتؿ فى نزاع مسمح  ((أ )) 

 . يشارؾ فعاًل ومباشرة فى األعماؿ العدائية  ((ب )) 

يحفزه أساسًا إلى االشتراؾ فى األعماؿ العدائية ، الرابة فى تحقيؽ مغنـ شخصي ، ويبػذؿ لػو  ((ج  ))
فعاًل مف قبؿ طرؼ النزاع أو نيابة عنو وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط مػا يوعػد بػو المقػاتموف ذوو 

w . الرتب والوظائؼ المماثمة فى القوات المسمحة لذلؾ الطرؼ أو ما يدفع ليـ 
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 . وليس مف رعايا طرؼ النزاع وال متوطنًا بإقميـ يسيطر عميو أحد أطراؼ النزاع  ((د  ))

 . ليس عضوًا فى القوات المسمحة ألحد أطراؼ النزاع  ((ىػ )) 

ع بوصػفو عضػوًا فػى قواتيػا وليس موفدًا فى ميمة رسمية مف قبؿ دولػة ليسػت طرفػًا فػى النػزا ((و )) 
 . المسمحة

 .مى مف يصؼ بأنو مرتزؽأنيا تراكمية ، وىذا يعنى أنو يجب أف تسرى كميا عوتتسـ ىذه الشروط ب

 

 :ى ظاىرة المرتزقة فى أفريقيا اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لمقضاء عم

ء عمػى ظػاىرة المرتزقػة فػى ليبرفيػؿ اتفاقيػة منظمػة الوحػدة األفريقيػة لمقضػا 2:88اعتمدت فى يوليػو 
 . فى أفريقيا

منظمة الوحدة األفريقية كاًل مف المرتزقة وظاىرة االرتزاؽ وبصفيما كجريمػة ضػد السػمـ وتحظر اتفاقية 
 . واألمف فى أفريقيا سواء ارتكبيا فردًا أو جماعة أو رابطة أو دولة أو ممثؿ لدولة 

 :تعريػػؼ :   المػػادة 

  : المرتزقة ىو أى شخصي ػ   

 . ارج ، ليقاتؿ فى نزاع مسمح يجرى تجنيده خصيصًا ، محميًا أو فى الخ ((أ )) 

 . ويشارؾ فعاًل ومباشرة فى األعماؿ العدائية  ((ب )) 

وتحفزه أساسًا إلى االشتراؾ فى األعماؿ العدائيػة ، الرابػة فػى تحقيػؽ مغػنـ شخصػي ، ويبػذؿ  ((ج )) 
 . لو فعاًل مف قبؿ طرؼ النزاع أو نيابة عنو وعد بتعويض مادي 

 . النزاع وال مستوطنًا بإقميـ يسيطر عميو أحد أطراؼ النزاع  وليس مف رعايا طرؼ ((د )) 

 . وليس عضوًا فى القوات المسمحة ألحد أطراؼ النزاع  ((ىػ )) 

ولػػـ يوفػػد فػػى ميمػػة رسػػمية مػػف قبػػؿ دولػػة ايػػر طػػرؼ فػػى النػػزاع بوصػػفو عضػػوًا فػػى قواتيػػا  ((و )) 
w .المسمحة 
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اعػة أو رابطػة ممػف يمثػؿ دولػة مػا أو الدولػة نفسػيا يعتبػر مرتكبػا لجريمػة االرتػزاؽ كػؿ فػرد أو جم ػ 8
ويقػػـو ، مسػػتخدمًا العنػػؼ المسػػمح بيػػدؼ مقاومػػة عمميػػة تقريػػر مصػػير دولػػة أخػػرى أو اسػػتقرارىا أو 

 ػ: سالمتيا اإلقميمية ، بممارسة أى فعؿ مف األفعاؿ التالية 

يبيا أو تشػجيعيا أو دعميػا إيػواء عصػابات مرتزقػة أو تنظيميػا أو تمويميػا أو تجييزىػا أو تػدر  ((أ )) 
 . أو استخداميا بأية طريقة 

فػى أى إقمػيـ خاضػع لواليتػو القضػائية أو فػى ( أ ) إتاحة تنفيذ األنشػطة المػذكورة فػى الفقػرة  ((ج )) 
العػابر أو النقػؿ  أى مكاف خاضع لسيطرتو ، أو تقديـ تسييالت لمقوات المذكورة أعاله فى مجػاؿ النقػؿ

 . أو عمميات أخرى

مػف  2يعتبر أى شخص طبيعى أو اعتبارى ، يرتكب جريمة االرتزاؽ وقفًا لتعريفيا الوارد فى الفقرة  ػ 3
 . ىذه المادة مرتكب جرمًا يعاقب عميو بوصفو جريمة ضد السمـ واألمف فى أفريقيا 

 ػ : الظػػروؼ المشػددة ((  8)) المػادة 

 . مشددًا  يعتبر تولى قيادة المرتزقة أو إصدار أوامر ليا ظرفاً 

 ػ : ػ المسئوليػة العامػة لمػدولػة ولممثمييػػا ((  5)) المػادة 

مػف ىػذه االتفاقيػة بارتكػاب أفعػاؿ أو االمتنػاع عػف  2عندما يتيـ ممثؿ دولة بموجب أحكاـ المػادة  ػ  
 . أفعاؿ تنص المادة المذكورة ةنفا أف ىذا االرتكاب أو االمتناع يشكؿ جرمًا ، يعاقب عمى ذلؾ 

مػف ىػذه االتفاقيػة بارتكػاب أفعػاؿ أو االمتنػاع عػف أفعػاؿ  2عندما تتيـ دولة بموجب أحكاـ المادة  ػ 8
تنص المادة المذكورة ةنفا أف ىػذا االرتكػاب أو االرتكػاب يشػكؿ حرمػًا ، يحػؽ ألى طػرؼ ةخػر فػى ىػذه 

ىيئػة مختصػة تابعػة  االتفاقية أف يستشيد  بأحكاميا فى عالقاتو مع الدولة المخالفة وأماـ محكمػة أو
 .   لمنظمة الوحدة األفريقية أو لمنظمة دولية 
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