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تفضح الشرعية الدولية
الحبيب األسود
إذا أردت أن تتأكد من أن الدفاع عن حقوق اإلنسان في أغلب األحيان،
ليس أكثر من أكذوبة سخيفة ضمن منظومة اإلستعمار الجديد ،وأداة
من أدوات الجيل الرابع للحروب ،فما عليك إال أن تفتح ملف تاورغاء ،
المدينة الليبية التي تعرضت الى أبشع الجرائم التي يفترض أن
تخضع للمالحقة القضائية الدولية  ،ومن ذلك اإلبادة والتهجير
الجماعيين بدوافع سياسية وعنصرية  ،والقتل على الهوية واإلخفاء
القسري والتعذيب المنهج في السجون السرية.
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إن إسم تاورغاء قد ال يعني شيئا لمحترفي الدفاع عن حقوق اإلنسان وللمنظمات
الدولية واإلقليمية ،ولكنه يكشف آلخرين  ،حقيقة الجرائم التي ترتكب بإسم الحرية
والديمقراطية والثورة  ،وأمام صمت ضمير العالم وتجاهل وسائل اإلعالم تستمر المأساة
وتتسع رقعة الجريمة  ،حيث تعتبر مأساة مدينة تاورغاء الساحلية نموذجا للمأساة الليبية
بوجهها األليم الذي يتخذ بعدا عنصريا خصوصا وأنها كانت مأهولة ب  40ألفا من
ذوي البشرة السمراء تم إجالؤهم من قبل ميلشيات مسلحة من مدينة مصراتة بدعوى
دعمهم لنظام القذافي الذي كان يحترم السود ويرتبط بعالقات متميزة مع األفارقة وحقق
المساواة بين السود والبيض أمام القانون في حين بقيت رواسب العبودية في ثقافة نسبة
مهمة من الليبيين
بعد اإلطاحة بالنظام السابق  ،وفي صيف  2011وخالل شهر رمضان تم تهجير
سكان تاورغاء من مدينتهم وهدم مساكنهم وقتل المئات منهم وإعتقال عدد كبير من
التاورغيين في سجون الميلشيات  ،وتم نشر إشاعات عن إغتصاب مجندين من تاورغاء
لنساء من نساء غير أن لجنة تحقيق محايدة أكدت عدم صحة اإلشاعة وهو ما نفاه المجتمع
المصراتي الذي إعتبر اإلشاعة مسيئة للنساء المحليات وللتقاليد العربية اإلسالمية
في األول من فبراير  2017كان من المنتظر أن يعود التاورغائيون المهجرون الى
مدينتهم المدمرة بعد سنوات الشتات
 ،ولكن الميلشيات سبقت الحدث
بغلق األبواب وسد الطرقات في وجه
الحالمين بالعودة ،و قال رئيس رابطة
متضرري تاورغاء محمد رضوان إن
باتجاه
النازحين حاولوا التقدم
مدينتهم ونصبوا مخيما بالقرب من
إحدى البوابات التي أقامها مسلحون
تابعون لمدينة مصراتة ،بعد أن منعم
المسحلون من العودة ،مشيرا إلى أن
بعض المسلحين حاولوا تفريق نازحي
تاورغاء من مخيمهم وأطلقوا الرصاص
بشكل عشوائي في الهواء.
وناشدت المنظمة الليبية للسلم
والرعاية واإلغاثة الهالل األحمر الليبي
لالسراع في إرسال المعونات الطبية
واألغذية ألهالي تاورغاء الموجودين
في منطقة قراره القطف المحاذية لـ بني
وليد ،وقالت في بيان  ،أن األمر أصبح
يتطلب اعانات وأغطية وألبسة وكذلك خيام نتيجة ألصرار أهالي تاورغاء على البقاء في إخر
نقطة وصلوا إليها.
الى ذلك  ،أدان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج المحاوالت
التي تستهدف تقويض اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء .
كما ندد في بيان له بمحاربة بعض المجموعات مساعي الليبيين لتحقيق الوفاق والتوافق
 ،ومحاوالتها عرقلة عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم مؤكدا بأن ذلك تجاوز يضاف إلى
تجاوزات سابقة لها ترسخ حالة االنقسام والتشتت وتستهدف بقاء بالدنا أسيرة للفوضى .
وقال السراج في بيانه ” إن مساعينا لتنفيذ ودعم اتفاق المصالحة بين أهالي المدينتين
مستمرة على مدار العامين الماضيين لم ولن تتوقف الجهود ولن نستسلم ألية ضغوط
مهما كان مصدرها “.
وأشاد بجهود المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلى تاورغاء ولجان المصالحة
والحكماء واألعيان من المدينتين  ،الذين يواصلون العمل لتأمين عود األهالي  ،مؤكدا
على تسخير كل اإلمكانيات من خالل أجهزة الدولة المختلفة لتدليل كافة الصعاب  ،داعيا
الجميع الى تحمل مسؤولياتهم  ،في تحقيق إرادة أهالي مصراتة وتاورغاء الذين يتطلعون
لطي صفحة الماضي في سبيل استقرار الوطن وازدهاره .
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وأشار السراج في بيانه إلى أن عودة أهالي تاورغاء ستكون بداية لعودة جميع
الليبيين النازحين والمهجرين داخل البالد وخارجها إلى مدنهم وبيوتهم لتبدأ
بالدنا بجميع ابنائها مسيرة البناء والتعمير .
ويرى المراقبون أن الفشل الكبير الذي أبداه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
في معالجة الملف يعود باألساس الى العجز األممي والى التجاهل المتعمد من قبل الدول
مرة أخرى أن همها في ليبيا النفط والغاز واألموال المجمدة والهجرة
الكبرى التي أكدت ّ
غير الشرعية  ،أما البشر فال أهمية لهم في نظر تلك الدول
في  17نوفمبر  2017قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إنه رغم محاوالت بعض
المعرقلين تأخير عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم ،إال أنه يأمل أن تتحسن األوضاع خالل
األيام القادمة ،متعهدا بالوصول إلى حل سريع لألزمة ،جاء ذلك خالل لقائه أمس مع رئيس
المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك وعدد من أعيان وحكماء المدينة.
وبعد يومين من ذلك اللقاء  ،نفى المجلس البلدي تاورغاء استعداد سكانه ،تقديم
اللجوء اإلنساني إلى النرويج وألمانيا ،مؤكدا الترتيب لعودة سكان البلدية إلى مدينتهم.
وأوضح المجلس البلدي تاورغاء ،في بيان صحفي أن « ما يتداول عبر وسائل اإلعالم ،حول
استعداد العديد من آهالي تاورغاء المتواجدين في تونس ،للرحيل إلى النرويج وألمانيا
بهدف تقديم اللجوء اإلنساني ،غير صحيح على اإلطالق «.
وتابع المجلس « نحن في طور العودة إلى مدينة تاورغاء ،ونحن أصحاب قضية « ،رافضا ما
وصفها ب»االدعاءات المغرضة التي تهدف إلى شق وحدة الصف» .
وكان أعضاء لجنة الحوار بين مدينتي مصراتة وتاورغاء وقعوا نهاية أغسطس العام
 ،2016على مسودة اتفاق مصالحة برعاية بعثة األمم المتحدة ،ينص على عودة نازحي
تاورغاء والذين يقدر عددهم ب( )40ألف شخص ،إلى منازلهم وجبر األضرار التي لحقت
بهم.
ونص االتفاق أيضا ،على رفع الغطاء االجتماعي والقبلي عن كل مرتكبي الجرائم من
الطرفين خالل أحداث الثورة الليبية ،ومحاسبتهم أمام القضاء.
وفي  20يونيو  2017صادقت حكومة الوفاق الوطني الليبية على اتفاق يسمح بعودة
نازحي مدينة تاورغاء للمدينة وعليها تنفيذه بسرعة  ،ولكن القرار ال يزال حبرا على ورق
 ،تقول منظمة هيومن رايتش ووتش  «:في عام  ،2011نهبت ميليشيات ،معظمها من
مصراتة ،مدينة تاورغاء الواقعة على بعد  50كيلومتر جنوب مصراتة ،وهدمت وأحرقت
مبان فيها .و ُمنع السكان ،الذين فروا جماعيا قبل وصول الميليشيات ،من العودة إلى
عدة
ٍ
المدينة .يأتي نزوحهم انتقاما لدعم تاورغاء للزعيم – آنذاك – معمر القذافي خالل نزاع
 ،2011ولجرائم ُيزعم ارتكابها في مصراتةـ»
ووفق إريك غولدستين ،نائب مديرة قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن
رايتس ووتش« :عانى سكان تاورغاء من التشرد طوال  6سنوات بعيدا عن منازلهم ،وعاشوا
ظروفا قاسية .بعد اعتماد حكومة الوفاق الوطني الليبية أخيرا االتفاق بين الفصائل ،عليها
اإلسراع في اتخاذ ترتيبات ملموسة إلعادة سكان تاورغاء إلى ديارهم الستئناف حياتهم
بسالم».
في  19يونيو  2017أعلن «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني» مصادقته على
اتفاق تم التوصل إليه بوساطة األمم المتحدة بين ممثلي مدينتي مصراتة وتاورغاء
لتسوية نزاعهم والسماح بعودة سكان تاورغاء إلى منازلهم ،وقال عميد بلدية مصراتة
محمد اشتيوي إنه ستجرى جلسة مباحثات أخرى «خالل األيام القادمة مع إخواننا في تاورغاء
سيتم خاللها وضع الترتيبات األخيرة قبل عودتهم إلى مدينتهم.».
في  ،2016ساعدت «بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا» (بعثة األمم المتحدة) على بدء
مصالحة بين أهالي تاورغاء ومصراتة بهدف إنهاء نزوح السكان وتعويضهم .و ّقع الجانبان
اتفاقا في  31أغسطس يقضي بأن تنشئ حكومة الوفاق الوطني ،التي تدعمها األمم
المتحدة ،صندوقا يعوض ضحايا انتفاضة عام  2011كشرط أساسي لعودة سكان تاورغاء
إلى المدينة  ،وفي أبريل  ،2017طلب ممثلو مصراتة إجراء تعديالت لزيادة تعويضات
ضحايا مصراتة بشكل أكبر .كما طلبوا منع تعويض أي مقاتل أو متعاطف مع القذافي ،مما
سيؤثر غالبا على سكان تاورغاء.
ويتضمن االتفاق نصا واحدا عن العدالة والذي يتضمن أن «على الدولة الليبية إتخاذ
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يعيش حوالي  40ألف شخص
من تــاورغــاء كنازحين في
المناطق الليبية المختلفة،
أغلبهم في مساكن مؤقتة أو
مخيمات أو مدارس ،وتمنعهم
السلطات المدنية والعسكرية
في مصراتة من الوصول إلى
منازلهم وأراضيهم.
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كافة اإلجراءات القانونية الالزمة لتقديم المتهمين للعدالة ».بينما ال يزال يتعين
على المحاكم الليبية اتخاذ إجراءات المساءلة ،إذ لم تحاكم إال الجرائم المنسوبة
إلى أهالي تاورغاء ،حيث أدانت المحاكم معظمهم بتهم القتل وحيازة األسلحة بصورة غير
مشروعة ،وأصدرت أحكاما بالسجن وحتى باإلعدام ،.إال أنه لم يحدث أن حاكمت أي محكمة
ليبية حتى اآلن أي شخص بتهمة التهجير القسري لسكان تاورغاء أو ألفعال الميليشيات،
ومعظمها من مصراتة ،ضد تاورغاء ،بما فيها االعتقال التعسفي الطويل األجل والتعذيب
واإلخفاء القسري .وحاليا  ،يعيش حوالي  40ألف شخص من تاورغاء كنازحين في المناطق
الليبية المختلفة ،أغلبهم في مساكن مؤقتة أو مخيمات أو مدارس ،وتمنعهم السلطات
المدنية والعسكرية في مصراتة من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم.
وتسيطر الفصائل في مصراتة ،بما فيها اإلدارة المدنية والجماعات المسلحة المتحالفة
معها ،على المنطقة الواقعة بين مصراتة وتاورغاء ،وتمنع سكان تاورغاء من العودة إلى
مدينتهم .كما تصر الفصائل على وجوب موافقة حكومة الوفاق الوطني وسلطات مصراتة
على تقديم تعويضات للقتلى والمحتجزين والمتضررين والمفقودين خالل انتفاضة عام
.2011
في يوليو  2012أدانت منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا» وبشدة أعمال
التشريد القسري واالعتداءات المستمرة
على أهالي تاورغاء .فبعد أن ُطرد سكان
تاورغاء من مدينتهم بتهمة دعم نظام
القذافي وارتكاب جرائم في مدينة مصراتة،
قد تم استهدافهم و بصورة مستمرة في
ٍ
انتقامية عشوائية مورست بحقهم،
أعمال
ٍ
وتعرضوا
التعسفي
حيث خضعوا لالعتقال
ّ
ّ
للتعذيب على يد الميليشيات.
وكان قد التجأ اآلالف منهم إلى مخيمات
المشردين داخلي ًا المنتشرة في عدة مناطق
المستمرة
في ليبيا .وعلى الرغم من الدعوات
ّ
المنادية بحماية سكان تاورغاء ،فقد خضع
ٍ
مستمرة
العتداءات
النازحون في المخ ّيمات
ّ
وألعمال ٍ
عنف نظامية .ففي فبراير من عام
 ،2012ش ّنت مليشيات هجوم ًا على مخيم
جنزور تس ّبب بمقتل سبعة أشخاص ،من
بينهم ثالثة أطفال .وقد استهدف االعتداء
األخير على أهالي تاورغاء في  19يوليو أحد
النازحين في مخ ّيم الجئي تاورغاء في بنغازي،
متعمد ،ما أ ّدى إلى
وبشكل
حيث أفادت التقارير أن شاب تاورغي قد ُدهس بالسيارة عنو ًة
ّ
ٍ
ٍ
اشتباكات عنيفة داخل المخيم.
وقوع
صرحت مدير منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا» ،إلهام
في هذا السياقّ ،
ً
ّ
المستمرة على سكان تاورغاء تشكل تحديا يعرقل
السعودي ،بقولها« :إن االعتداءات
ّ
جهود عملية إعادة بناء ليبيا على أساس االحترام الكامل لحقوق كل المواطنين .إذ ال
مبرراً ألعمال العنف
بأي
يمكن ّ
شكل من األشكال أن تم ّثل االنتماءات اإلقليمية والسياسية ّ
ٍ
تشكل انتهاك ًا سافراً
ّ
واالعتداءات الوحشية .بل إن هذه االعتداءات بحق المدنيين ّ
العزل
لحقوق الليبيين وحرياتهم ،ووصمة عار على جبين دولة تنتقل الي السالم و الديمقراطية».
وتنص «المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي» على أن فترة تهجير الناس يجب أن
تكون محدودة ،وأال تدوم «أطول مما تقتضيه الظروف» .ينص القانون الدولي أيضا على
نزاع ما العودة إليها في أقرب وقت
السماح للمدنيين الذين ُشردوا قسرا من ديارهم خالل ٍ
ممكن دون شروط.
وفي يونيو  ،2013حاول السكان العودة إلى تاورغاء دون االتفاق مع جماعات مصراتة.
حذرت الجهات الفاعلة المحلية والدولية ،بما فيها بعثة األمم المتحدة ،من العودة بعد
إصدار الجماعات المسلحة في مصراتة تهديدات ضد من يخطط للعودة .أعادت السلطات
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في مدينة أجدابيا الشرقية قافلة كانت تحاول االنطالق من بنغازي إلى تاورغاء.
وتشكل بعض االنتهاكات المرتكبة كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على
السكان المدنيين ،بما في ذلك التعذيب واالحتجاز التعسفي والتشريد القسري ،جرائم
ضد اإلنسانية .خلصت «لجنة األمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق حول ليبيا « في
تقريرها الصادر في مارس  2012إلى أن ميليشيات مصراتة ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية
ضد سكان تاورغاء وأن التدمير المتعمد لتاورغاء «كان لجعلها غير صالحة للسكن».
،تملك المحكمة الجنائية الدولية والية قضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية المرتكبة في ليبيا منذ  15فبراير  .2011لم تبدأ المدعية العامة لـ «المحكمة
الجنائية الدولية» تحقيقا ولم تعلن عن نية التحقيق في الجرائم ضد تاورغاء.
وبينما أكد إريك غولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش« :هناك تجمع سكاني كامل سقط رهينة لجرائم ُيزعم أن
قلة منه قد ارتكبتها .العبء اآلن على كاهل الحكومة ،أن تنهي هذا العقاب الجماعي من
خالل ضمان قدرة سكان تاورغاء على ممارسة حقهم كام ً
ال في العودة إلى ديارهم أخيراً» ،
قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات الليبية أن تجد حلو ًال مستدامة على
وجه السرعة تضع حداً للنزوح القسري المستمر لعشرات اآلالف من التاورغاء وغيرهم من
المجتمعات التي هجرت من ديارها إبان النزاع المسلح في .2011فقد نزح جميع أهالي
مدينة تاورغاء من ديارهم قسراً على أيدي جماعات مسلحة من مصراتة اتهمتهم بدعم
حكومة العقيد القذافي.
وسلط تقرير موجز بعنوان « ممنوعون عن ديارهم » أصدرته منظمة العفو الدولية في
الذكرى الثانية النتهاء النزاع ،الضوء على استمرار التمييز وعمليات االختطاف واالعتقال
التعسفي للتاورغائيين ،الذين ما برحوا يواجهون التهديدات والهجمات االنتقامية على
أيدي ميليشيات وضعت نفسها فوق القانون.وفي هذا السياق ،قالت حسيبة حاج صحراوي،
نائبة مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية :ما زال التاورغاء
وغيرهم من المجتمعات المهجرة ينتظرون العدالة والجبر الفعال عما عانوا من انتهاكات.
وتشير التقديرات إلى أن ما يربو على  1300من التاورغائيين هم في عداد المفقودين
أو المعتقلين ،أو أخضعوا لالختفاء القسري ،وبصورة رئيسية في مصراتة .وقبض على
معظمهم على أيدي الميليشيات وأخضعوا للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة،
كالصعق بالصدمات الكهربائية والجلد والضرب المتكرر بقضبان معدنية وخراطيم
المياه أثناء اعتقالهم،وحثت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية على التحقيق في جميع
حاالت االختفاء القسري والتعذيب دون تمييز ،بما في ذلك ضد الضحايا الذين ينظر إليهم
على أنهم من أنصار القذافي.وقد احتجز مئات من التاورغائيين كذلك ،بينهم أطفال ،في
سجون تابعة للدولة ،دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم ،وفي ظروف اعتقال سيئة ،ودون
أن تقدم لهم الرعاية الطبية الكافية أو يسمح لهم بزيارت منتظمة من أهاليهم.
ويقارن المراقبون بين مأساة تاورغاء ومآس أخرى في مناطق مختلفة من العالم وخاصة
في فلسطين المحتلة عندما تم تهجير سكانها األصليين ،وكتب األكاديمي أحمد الهادي
في جريدة « الوطن » الليبية «بعد الهنود الحمر الذي أصبحوا بال وطن ،واليهود الذين
أحرقوا وعذبوا للمرة األولى بحجة وقوفهم مع المسلمين في األندلس ثم للمرة الثانية
بحجة تبعيتهم لتحالفات مضادة للنازية وهجروا من أوطانهم التي عاشوا عليها أالف السنين
ليصنع لهم وطن بديل لتخفيف عقدة الذنب ولشل حركة التاريخ لقوم آخرين بوجودهم،
وبعد األكراد الذين أحرقوا بالكيماوي وشردوا في طول البسيطة وعرضها وأصبح وطنهم
الذي عاشوا عليه منذ األزل مقسما بين الترك والشركس والعرب والفرس ،أتى دور السود
في شمال ليبيا لكي يهجروا من أرضهم ويتم تعقبهم في أرجاء ليبيا للقضاء على أي تجمع
لهم خوفا من أن يفكروا في العودة إلي إليها .فهم -حسب رأي بعض أهل الجوار -جسم
غريب على المنطقة ويجب استغالل كافة الحجج لكي تعود األرض ألصحابها األصلين رغم
أن الجوار هو ذو أصول متعددة ووجودهم في ليبيا ليس بأبعد من أصحاب البشرة السوداء
التي سميت القارة عليها ما يدل أنهم اسبق من الوجود على غيرهم .وبحجج متعددة أصبح
التاورغيون معذبين مهجرين ومطاردين وتحولوا -بعد اليهود والفلسطينيين واألكراد-
الي أرض الشتات في الداخل والخارج ،وأدخلوا في الفئات المضطهدة في تقدير الدول
األوربية بحيث يكونون من المفضلين في إعطاء اللجوء السياسي .وما لم تتدارك الدولة
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تشير التقديرات إلى أن ما يربو
على  1300من التاورغائيين
هم في عــداد المفقودين
أو المعتقلين ،أو أخضعوا
لالختفاء القسري ،وبصورة
رئيسية في مصراتة .وقبض
على معظمهم على أيدي
وأخــضــعــوا
الميليشيات
للتعذيب ولغيره من صنوف
ســوء المعاملة ،كالصعق
بالصدمات الكهربائية والجلد
والضرب المتكرر بقضبان
معدنية وخراطيم المياه أثناء
اعتقالهم.

نشرة أسبوعية خاصة من بوابة إفريقيا اإلخبارية

الليبية األمر وتقوم بايقاف المعتدين الذين يشيرون
إلي أن تاورغاء على بعد ثالثة أالف كيلومتر من موقعها
الحالي وهو ما يشير إلي دولة تشاد أو النيجر أو مالي،
فإن التاورغيين الليبيين األصليين سيكون تقسيمهم
في الداخل أو الخارج هو نتيجة ألكبر عملية تطهير عرقي
ممنهج وهو أمر يتم على مشهد ومسمع السلطات
الليبية والعالم أجمعه  .والتي -وإن حاولت فإنها تحاول
ذلك بالبحت عن رضاء الفاعل وهو ما ال يمكن قبوله
عندما يتعلق األمر بأشد الجرائم ضد اإلنسانية جسامة
ومصادمة للضمير اإلنساني المستقيم وليس السقيم.
فكما كان هناك تتريك وتعريب وتفريس ألرض االكراد
وتهويد ألرض فلسطين نشاهد اليوم بداية مخطط
تمصريت ألرض تاورغاء بحجة أنهم أزالم النظام السابق.
وهي حجة من الحماقة حتى مجرد ترديدها والسماع لها
ألن منظري النظام السابق هم من الطرف األخر»
بكثير من األلم والحزن  ،يعيش التاورغائيون وضعهم
المأساوي على دورب موصدة بسالح ميلشيات ال تعترف
بقيم العدالة وحقوق األنسان  ،وال بالقوانين الدولية ،وال
بالقرارات األممية  ،وال تأتمر بأوامر السلطات المركزية
العاجزة عن تحقيق األمن واإلستقرار وحماية مواطنيها
من جرائم العصابات الخارجة عن القانون  ،أما دول العالم
ومن بينها دول الجوار  ،فهي أقرب الى العمل على إسترضاء
المسلحين من ميلها الى نصرة المدنيين العزل  ،ليتبين
أن كذبة حماية المدنيين في  2011لم تكن تستهدف
الشعارات المرفوعة من قبل األمم المتحدة بقدر ما كانت
تستهدف اإلطاحة بالنظام القائم ،وهو ما تحقق فعال
ليصل بالوضع الليبي الى ما وصل إليه
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التهجير في زمن «الثورة»
شريف زيتوني
معمر القذافي لكي تنال عقابا قاسيا بتهم
ليست من المدن التي كانت صاحبة حظ كبير أيام العقيد ّ
التعدي
الوالء إليه (رغم أن عالقة أهلها به كانت جيدة) ،وليست من المدن المعروف عن أهلها الشدة أو
ّ
ّ
للتدخل الخارجي وانحازوا
على الغير .الميزة الوحيدة أنهم رفضوا ما حصل في « 17فبراير» وقالوا ال
للدولة الليبية في وجه المشاريع التخريبية التي استهدفتها داخليا وخارجيا .غير أن هذا الموقف كان
سببا في تهجير وتشريد اآلالف من أهلها وجعلها مدينة أشباح سكانها الجئون في مخيمات في داخل
ليبي مأزوم بطبعه ،ويتعرضون إلى أبشع أنواع العنصرية واالبتزاز من طرف مليشيات كسبت شعيتها
من «ثورة» فاشلة ،في أخطر ممارسة ضد اإلنسانية تعرفها ليبيا في تاريخها.

نشرة أسبوعية خاصة من بوابة إفريقيا اإلخبارية

هذا هو حال مدينة تاورغاء صاحبة التاريخ الطويل ،التي يعاني أهلها منذ  7سنوات
أبشع أنواع العنصرية والتهجير .تاورغاء هذه المدينة الهادئة على الساحل الليبي ،لم
يعرف عن أهلها أي مشاكل أو عدوانية ضد أحد .طوال تاريخها كانت ميالة إلى االنزواء
وأهلها يحترمون غيرهم وأنفسهم ،لكن ذلك لم يمنع من أن يكونوا ضحية مليشيات
فقدت الجانب اإلنساني بعد أحداث  2011والنتيجة كانت أالف السكان في الشتات
بمخيمات ال تتوفر فيها أبسط ضروريات الحياة .العملية كانت تشبه ما وقع للفلسطينيين
مع بداية دخول الصهاينة إلى مدنهم في وسط القرن الماضي ،عملية تهجير ممنهجة
في جريمة مازال العالم يعيش تبعاتها إلى اليوم ،أو بما وقع للسود في جنوب إفريقيا من
تمييز عنصري لحوالي قرن من الزمن .المؤلم أكثر أن تقارير إعالمية في  2012أشارت
إلى تغ ّير مالمح تاورغاء حتى في التسمية ،العالمات التي تحوي اسمها غيرتها المليشيات
ب»مصراطة الجديدة» ،وكأن النية هي فرض سلطة األمر الواقع المبنية على القوة بإخراج
سكانها نهائيا منها وتهجيرهم إلى المالجئ والصحراء.
معمر القذافي ،توجهت مليشيات مسلحة
في العام  ،2011ومع تأكد سقوط نظام العقيد ّ
من مدينة مصراتة نحو مدينة تاورغاء لتبدأ عملية تهجير لسكانها في إطار عملية تصفية
حسابات سياسية .أكثر من  40ألف ساكن يجدون أنفسهم مطرودين من ديارهم بسبب
معمر القذافي خالل األحداث التي
ما اعتبرته تلك المليشيات وقوفا منهم إلى جانب العقيد ّ
سبقت إسقاطه.
لمدة سبع سنوات يعيش جزء من الليبيين في مالجئ موزعة شرقا وغربا دون أن يتحمل
أحد فيهم المسؤولية عجزا وتقصيرا .المؤلم في تاورغاء أن يكون تهجيرهم على يد من
يعتبرون أبناء وطنهم ،على خلفية سياسية أو عنصرية .بالتأكيد أن هناك إشكاال ما في
عالقة بمصراتة بتاورغاء وقد تتجاوز المسألة ارتباطا بالنظام السابق أو الوقوف معه خالل
األحداث ،لكن في كل الحاالت ال مبرر لعمليات التهجير التي وقعت لهم.
مشكلة التاورغيين أنهم تعرضوا للتشريد مرتين ،األولى في  ،2011ضمن عملية تعطي
صورة عن رافعي شعار الثورة والحرية والديمقراطية وهم في الحقيقة عاجزون عن احتواء
جزء أصيل من الليبيين فقط ألنهم اختلفوا معهم في سياق سياسي تأكد فشله اليوم حتى
من طرف من تسببوا وشاركوا فيه .والثانية في  ،2017عندما وعدوا بالعودة إلى ديارهم
ضمن اتفاق وقع في يونيو بين مصراتة وتاورغاء وصادق عليه المجلس الرئاسي يقضي
بتقديم تعويضات للمتضررين من الطرفين بين  2011و ،2017وص ّور االتفاق على أنه
بداية انفراج في األزمة ،لكن مع المحاوالت األولى للعودة من بعض العائالت اعترضتهم
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الــســؤال المهم مــن يقف
تــحــديــدا وراء منع سكان
تاورغاء من العودة ولماذا
يتم منعهم؟ في الظاهر
هناك مليشيات مسلحة هي
من تقوم بالمهمة ،لكن ال
يمكن لمسلحين أن يتخذوا
قرارا منفردا بالمنع ما يعني أن
الملف قد تكون وراءه جهات
أخرى ألن المسألة تتجاوز مجرد
ارتباط بنظام سابق
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مجموعات من مصراتة ومنعتهم.
وفي ديسمبر  2017التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعدد من المهجرين
التاورغيين في طرابلس معلنا توصل المجلس إلى حل نهائي يقضي بعودتهم إلى ديارهم،
ثم أعلن ذلك في ندوة صحفية في يناير  2018بعد اتفاق حصل مع كل األطراف المعنية،
على عودة أهالي تاورغاء مع بداية فبراير بعد سنوات من التشريد ،لكن ذلك لم يحصل،
حيث واصلت مليشيات من مصراتة في تعطيلهم في منطقة قرارة الخطف ،بحجة عدم إيفاء
المجلس الرئاسي بتعهداتها في عالقة بالتعويضات ،بل إن تلك المليشيات قامت بعمليات
ترويع للعائدين بإطالق النيران المستمر في الهواء واالستيالء على سيارات إسعاف كانت
مخصصة لمرافقة العائدين لتتواصل المعاناة في مخيمات جديدة في سرت وبني وليد
وترهونة ،لم تراع فيها تلك المليشيات ال األوضاع المناخية الصعبة وال حالة أالف األطفال
دون أبسط مقومات العيش الكريم.
بعد سبع سنوات يبقى السؤال المهم من يقف تحديدا وراء منع سكان تاورغاء من العودة
ولماذا يتم منعهم؟ في الظاهر هناك مليشيات مسلحة هي من تقوم بالمهمة ،لكن ال يمكن
لمسلحين أن يتخذوا قرارا منفردا بالمنع ما يعني أن الملف قد تكون وراءه جهات أخرى ألن
المسألة تتجاوز مجرد ارتباط بنظام سابق ألن كثيرين من أنصاره اليوم موجودون على
الساحة في ليبيا ومنهم من أصبحت لديه طموحات العودة إلى الواجهة السياسية ولديه
حظوظ وافرة في ذلك ،ما يعني أن القضية سياسية وبعناوين مختلفة األيام وحدها كفيلة
بكشفها.
ما يمكن التأكيد عليه أن عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم أصبحت مسألة وقت ليست
أكثر .تطورات األحداث تذهب في صالحهم ،ومليشيات الفوضى التي مازالت تستمتع
بمنطق القوة أصبحت تفقد شرعيتها حتى في داخل مصراتة نفسها .تلك المليشيات لم
تسعفها الظروف لتبقى على نفس حالة السنوات األولى .العنصرية التي مارستها ،وعمليات
الخطف والتهجير التي قامت بها ،مسجلة لدى الجميع في ليبيا وما تقوم به اليوم هو لعب
في الوقت البديل من أجل ضمان أكثر حماية لنفسها ليس أكثر.
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لمدة سبع سنوات يعيش
جزء من الليبيين في مالجئ
موزعة شرقا وغربا دون أن
يتحمل أحد فيهم المسؤولية
عجزا وتقصيرا .المؤلم في
تاورغاء أن يكون تهجيرهم
على يد من يعتبرون أبناء
وطنهم ،على خلفية سياسية
أو عنصرية .بالتأكيد أن هناك
إشكاال ما في عالقة بمصراتة
بتاورغاء
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سنوات ّ
ُ
الطويلة
ليلة السبع
ٍ
محمد بالطيب
ّ
سالت على مقلتة صبيٍّ من تاورغاء مشحون ًة
الدمعة الحارة التي
شاهد
ْ
َ
العالم ك ّل ُه -عبر التلفاز -تلك ّ
ُ
المشردين والمع ّلقين في «قرارة القطف» بين جحيمين،
يتحدث عن مأساة أهله
بالحرقة واأللم وهو
ّ
ُ
ّ
ٍ
سنوات كاملة من التهجير والتمييز والعذابات وصقيع المخ ّيمات والبعد
دمع ٌة تك ّث ُف -لوحدها -سبع
الديار.
عن ّ
كثيرا ،فالعناوين -في
دمع ٌة بميزان «خطبة الهندي األحمر» لمحمود درويش عن مأساة أخرى ال تختلف ً
النهاية -تقريبا. .واحدة.
ذلك الص ّبي الذي اختزل في
ثوان قصيرة وبكلمات معدودة مأسا ًة دامت لسبع سنوات بشتاءاتها
ٍ
وحرها ولياليها الباردة ّ
الطويلة ،مالح ًة بوجع العنصر ّية والتمييز ونكث العهود والعقاب الجماعي المرير.
ّ
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وتعود هذه المأساة المريرة
إلى أواخر العام  2011مع
معمر
سقوط نظام العقيد
ّ
ّ
القذافي ،حيث بدأت عمليات التهجير
واالعتداءات من مليشيات مسلحة تتبع
مدينة مصراتة ،تحت عناوين «الثأر»
و»االنتقام» وبتبريرات انحياز المدينة
إلى صف ّ
النظام والجيش الليبي طيلة
الحرب ،ومشاركتها في الهجوم على
مدينة مصراتة أحد أهم معاقل «ثورة
 17فبراير» في ليبيا.
وطيلة سبع سنوات ظلت األزمة
تتعمق والمشهد يزداد مأساو ّية ،ورغم
ّ
كل محاوالت التقريب بين الطرفين التي
عدة ودعت إليها معظم
رعتها أطراف ّ
الدولية والمحل ّية،
المنظمات الحقوقية ّ
ورغم تواصل بيانات اإلدانة والشجب
يتعرض له أهالي تاورغاء ،ورغم
لما
ّ
توصل له مسؤول من الجانبين من اتفاق يقضي بالعودة والتعويضات لكال الطرفين
ما ّ
وبرعاية من حكومة الوفاق الوطني المدعومة أمم ًيا ،إ ّ
ال أن المأساة ظ ّلت على حالها ،ولم
يجن التاورغيون إ ّ
ال مزيدا من العذابات والتهجير.

اتفاق الحبر على الورق
نهاية شهر أغسطس من العام  2017تم بالعاصمة التونسية توقيع اتفاق مصالحة بين
مصراتة وتاورغاء برعاية بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرعاية ومباركة من المجلس
الدولية» ،حيث وقع االتفاق رئيسا
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ،المسنودة بـ»الشرعية ّ
لجنة الحوار في كل من مصراتة وتاورغاء نيابة عن المجلس البلدي مصراتة والمجلس
المحلي تاورغاء والذي نصَّ على التزام الطرفين بـ»العمل على وقف الحمالت اإلعالمية كافة
التي تبث الفتنة والضغينة وتؤجج النفوس وتحض على الكراهية» ،كما ينص كذلك على
«ضرورة جبر الضرر كحق للمتضرر لتعويض ما تعرض له من انتهاكات».
كما أ ّكد االتفاق كذلك على «إنشاء غرفة عمليات مشتركة من مصراتة وتاورغاء ،على
الدولة تتولى
أن يتم اتخاذ اإلجراءات من طرف وزارتي الدفاع والداخلية» ،مشيرا إلى أن ّ
«تشكيل لجنة لتوفير المتطلبات والمقومات األساسية لعودة النازحين ،وتمكينهم من
العيش الكريم وإزالة األلغام ومخلفات الحرب ،وفتح الطرق وإعادة تهيئة المستشفيات
والمدارس ،وربط شبكة الكهرباء وتوصيل المياه وإعادة تأهيل المنازل» وأ ّنها تقوم بـ»اتخاذ
التدابير واإلجراءات الالزمة لتنفيذ بنود االتفاق ،التي من أولوياتها إنشاء صندوق خاص
بهذا الملف ،وتأسيس لجنة مستقلة بما يضمن تحقيق الشفافية والمصداقية ومتطلبات
الضحايا واحترام مبادئ حقوق اإلنسان» وفق نص االتفاق.
هذا االتفاق ّ
المهجرون في مخ ّيمات
تاورغاء
قرر أهالي
ّ
مجرد حبر على ورق فعندما ّ
ظل ّ
اللجوء بمختلف مدن البالد العودة إلى ديارهم بعد سبع سنوات من التهجير اعترضتهم
مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة بعضها يتبع المجلس الرئاسي نفسه ،لتمنعهم من
العبور إلى المدينة الخالية على عروشها من العام .2011
وقالت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا ،عن الحادثة أنه تم إيقاف مهجري تاورغاء في
منطقة قرارة القطف واهراوة ،مؤكدة وجود نحو  200أسرة هناك.
وأضافت البعثة في تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر ،أنه على الرغم من االتفاق
األولي من قبل األطراف المعنية ،ال يزال نازحو مدينة تاورغاء ممنوعون من العودة إلى
مسقط رأسهم .كما لفتت البعثة إلى أنه في األول من فبراير ،بدأت العائالت النازحة إلى
شرق وجنوب وغرب ليبيا العودة إلى المدينة.
هذه المأساة لم تتو ّقف عند تشريد العائالت العائدة ومنعها من العودة بقوة السالح،

م ـ ّدعــيــة العامة
دعـــت ال ـ ُ
الجنائية
لـ»المحكمة
الــدولــيــة» ،فــاتــو بنسودة
للتحقيق مع المتورطين في
ما أسمته «جرائم محتملة
ضد أهالي مدينة تاورغاء»
كجزء من جهودها المتواصلة
للتصدي لالنتهاكات الجسيمة
الجسيمة الجارية في ليبيا.
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وبقائها في العراء تحت الخيام البالية ،فقد توفي رجالن من األهالي الموجودين في
والريح والمطر والصقيع.
ذلك المخيم المنتصب في عراء الصحراء تحت الشمس ّ

جه إلى الجنايات ال ّدولية:
«هيومن رايتس» تتو ّ
وفي المقابل ،وأمام هذه األوضاع ،دعا بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش ،أول أمس
الم ّدعية العامة لـ»المحكمة الجنائية الدولية» ،فاتو بنسودة للتحقيق مع المتورطين
الثالثاءُ ،
في ما أسمته «جرائم محتملة ضد أهالي مدينة تاورغاء» كجزء من جهودها المتواصلة
للتصدي لالنتهاكات الجسيمة الجسيمة الجارية في ليبيا.
وقالت المنظمة ،إن الجماعات المسلحة والسلطات المدنية في مدينة مصراتة تمنع
عودة آالف األشخاص من أهالي تاورغاء إلى بلدتهم بعد  7سنوات من نزوحهم القسري،
مؤكدة وفاة رجلين بسكتة دماغية منذ  1فبراير ،2018في ظل ظروف متدهورة تمر بها
األسر العالقة في مخيمات صحراوية مؤقتة تفتقر إلى المرافق الصحية الكافية.
ودعا البيان المدعية العامة لـ“المحكمة الجنائية الدولية” فاتو بنسودة للتحقيق مع
المتورطين في جرائم محتملة ضد اإلنسانية ضد األهالي ،كجزء من جهودها المتواصلة
للتصدي لالنتهاكات الجسيمة الجارية في ليبيا.
وأشارت المنظمة إلى أن جهود العودة
أتت بعد قرار طال انتظاره من “حكومة
الوفاق الوطني” ،المدعومة أُمميا ،لبدء
عملية العودة مستندة في هذه الجهود
إلى اتفاق توسطت فيه األمم المتحدة
بين ممثلي مصراتة وتاورغاء وينص
على المصالحة بين المجتمعات المحلية
وتعويض ضحايا الجانبين.
وأضاف البيان” :هجرت مليشيات
مصراتة  40ألفا على األقل من سكان
تاورغاء من مدينتهم عام ،2011
كعقوبة جماعية لدعمهم الزعيم
المخلوع معمر القذافي وارتكاب
بعضهم انتهاكات ضد سكان
مصراتة ،منذئذ ،تشتتوا في مختلف
أنحاء البالد في مخيمات مؤقتة ومساكن
خاصة”.
كما أشارت المنظمة إلى تجمع
مهجري تاورغاء اآلخر في منطقة هراوة،
 280كيلومترا جنوب شرق تاورغاء حيث يوجد عدد غير محدد من العائالت يقيم في 20
إلى  25خيمة ،وآخرون يقيمون في مسجد وقاعة كبرى في البلدة قدمها المجلس البلدي.
واعتبرت ”رايتس ووتش” أن بعض االنتهاكات المرتكبة تشكل جزءا من هجوم واسع
النطاق أو منهجي على السكان المدنيين ،بما في ذلك التعذيب واالحتجاز التعسفي
والتشريد القسري ما يشكل جرائم ضد اإلنسانية حيث خلصت لجنة األمم المتحدة
الدولية لتقصي الحقائق حول ليبيا بتقريرها الصادر في مارس  ،2012إلى أن ”مليشيات
مصراتة” ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية بحق سكان تاورغاء ،وأن التدمير المتعمد للمدينة
كان لجعلها غير صالحة للسكن وذلك وفق ًا للبيان.
وختمت المنظمة بأن “على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية االلتزام بالتحقيق
مع المتورطين في جرائم خطيرة ضد أهالي تاورغاء .في الوقت نفسه ،السلطات الليبية
ملزمة بالسماح لهؤالء المهجرين بالعودة إلى ديارهم بأمان ،دون تعرضهم لخطر
االنتقام”.
المهجرون ينامون في الخيام البالية ،وفي مخيمات ال ّنزوح ،ومازال
ووسط كل هذا مازال
ّ
الدفاتر ،ومازالت مدينة
السجون ،ومازال المفقودون أرقاما في ّ
المعتقلون وراء قضبان ّ
تنتظر نهاية ليلة السبع سنوات ّ
الطويلة.. .والباردة.
تاورغاء خالي ًة من أهلها
ُ
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ماذا حدث في تاورغاء

وسجون مصراته في 2011
أحمد نظيف
لم ينتبه كثيرون داخل ليبيا وخاصة خارجها للمأساة التي حدثت في تاورغاء .حيث شهدت المدينة
الصغيرة أكبر عملية انتقام جماعي في تاريخ المنطقة .األالف من المقاتلين المدججين بالسالح دخلوا
بلدة وفتكوا بأهلها قت ً
ال وتعذيب ًا ،ومن نجى من الموت واالعتقال كان مصيره التهجير نحو أفاق بعيدة.
يدفعهم الحقد والميز العنصري المقيت كان مقاتلو مصراته يتلذذون بالتعذيب وصب الزيت الحار على
األجساد السمراء النحيلة.
تقارير حقوقية نشرت ،وقتذاك ،حول هذه الوقائع المشينة وحول العار
الذي لحق بليبيا بسبب هذه االنتهاكات ،لكن ال أحد أعاد قرأتها أو
نشرها ،في غمرة الحماس والنشوة العابرة بالنصر الزائف .نعيد
هنا نشر مشاهد ووقائع رواها ضحايا لحقوقيين من العالم خالل
مقابالت شخصية ،تتحدث عن األيام الرهيبة التي عاشوها في
خريف العام .2011
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منذ سقوط النظام في أغسطس  2011بدأت رحلة العذاب التاورغي ،كشف سكان
المدينة عن وقوع انتهاكات خطيرة في حقهم من قبيل االعتقال التعسفي والضرب
وبعض عمليات القتل .وقال شخصان ،وهما أبناء عم ،لـ هيومن رايتس ووتش إنهما كانا
بصدد جمع بعض الحطب منتصف سبتمبر/أيلول قرب مكان كانوا قد لجؤوا إليه في لود،
في منطقة الجفرة ،فتم اعتقالهم على أيدي ستة مسلحين من كتيبة من مصراتة .وقام
عناصر الكتيبة بتقييد أيدي الرجلين وضربهما وإطالق النار عليهما ثم تركاهما على
جانب الطريق.
وقال أحد الرجلين« :أصابتني الرصاصة األولى في ساقي ،وبعد ذلك شرعوا في إطالق
النار في كل مكان وأصابتني رصاصة أخرى في جانبي وأخرى أصابت ابن عمي في ساقه
أيضا .وأمرونا برفع أيدينا لفك األغالل فرأيت عظم رجلي وفقدت الوعي» .وأفاد الرجل
الثاني برواية متطابقة أثناء مقابلته على انفراد (أنظر أدناه) ،وأكد أنه وابن عمه لم يكونا
مسلحين ،وأنهما كانا رهن االعتقال عندما تم إطالق النار عليهما.
وفي بعص الحاالت ،تعرض المعتقلون من سكان تاورغاء للتعذيب والضرب المفضي
إلى الموت .وقال شاهدان آخران لـ هيومن رايتس ووتش إنهما شاهدا يوم  20أغسطس/
آب حراسا في مركز اعتقال يقع في شارع البلدية في مصراتة وهم يضربون حتى الموت
امحمد محمد شتيوي من تاورغاء ،و ُيعرف باسم فرج ويبلغ من العمر  42عام ًا ويعمل سائ ًقا
لشاحنة رفع النفايات ،وكان قد تعرض للتعذيب كي يعترف بعملية اغتصاب .وقال أحد
الشهود على عملية الضرب « :قاموا بضربه بضراوة على كل أجزاء جسمه :بخرطوم وحزام
جلد وهراوة ،كما قاموا بضربه على صدره .وكان مستلقيا على ظهره وقاموا بضربه بكل
قسوة».
حراسا في مركز اعتقال بمدرسة ز ّروق قاموا يوم  20أو
إن
آخران
شاهدان
قال
كما
ً
ّ
مختل عقليا من تاورغاء إلى أن توفي ،وهو أشرف صالح
 21أغسطس/آب بضرب شخص
محمد ،ألنهم كانوا يبحثون عن كلمة السر الخاصة بجهاز السلكي (ووكي توكي) .وقال أحد
صباحا وتواصل ذلك لمدة 45
الشاهدين« :شرعوا في ضربه بسوط جياد منذ العاشرة
ً
دقيقة ،وتوفي في منتصف النهار» .وفي  25سبتمبر/أيلول ،شهدت هيومن رايتس ووتش
على حصول اعتداء على معتقلين في مركز اعتقال الوحدة في مصراتة .وحوالي منتصف
الحراس أربعة معتقلين جرحى على الجري في الساحة والمشي على
الليل ،أجبرت مجموعة ّ
ّ
الحراس «نقوم بذلك كل يوم .إنه
ُركبهم وهم يضعون أيديهم فوق رؤوسهم .وقال أحد ّ
تمرين رياضي قبل النوم .لقد ارتكبوا جرائم اغتصاب».
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في بعص الحاالت ،تعرض
المعتقلون من سكان تاورغاء
للتعذيب والضرب المفضي
إلى الموت .وقال شاهدان لـ
هيومن رايتس ووتش إنهما
شاهدا يوم  20أغسطس/آب
حراسا في مركز اعتقال يقع
في شارع البلدية في مصراتة
وهم يضربون حتى الموت
امحمد محمد شتيوي من
تاورغا.
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لكن المنظمة الحقوقية عندما توجهت ليوسف بن غشير ،والذي عضواً في المجلس
الوطني االنتقالي عن مصراتة في ذلك الوقت ،للتعليق عن هذه االنتهاكات قال ببساطة:
«إن المشاعر التي تثيرها األعمال الوحشية المزعومة ،وخاصة االغتصاب ،تص ّعب من عودة
سكان تاورغاء الى مدينتهم .وأضاف« :نعتقد أنه من األفضل ترحيلهم إلى مكان آخر،
إلى طرابلس أو بنغازي أو الجنوب ،وتمكينهم من السكن وتقديم تعويض لهم على ّ
كل
خسائرهم في تاورغاء .ال يمكن التسامح مع ما قاموا به و ُيستحسن نقلهم إلى مكان بعيد».
***
أفاد شاهدان تمت مقابلة كل منهما على انفراد (مع هيومن رايتس وتش) بوفاة امحمد
محمد شتيوي أثناء احتجازه ،وهو من تاورغاء و ُيعرف باسم بفرج ،وعمره  42سنة ويعمل
سائ ًقا لشاحنة نقل نفايات ،وذلك في معتقل تابع للجنة مصراتة األمنية في شارع البلدية
يوم  20أغسطس/آب ،حوالي الساعة الثامنة مسا ًء .وقال الشاهدان إن الحراس قاموا
بضربه حتى الموت .كما أضاف أحد الشاهدين أن الحراس والزوار قاموا بضرب فرج طوال
اليوم في مركز االعتقال الواقع في شارع البلدية.
لقد ضربوه بكل شءي ،في كامل أنحاء جسمه ،واستعملوا خرطو ًما وحزا ًما من الجلد
بشدة .وكان
وهراوة ،وقاموا بركله في صدره .كان مستلقيا على ظهره وقاموا بضربه
ّ
ثالثة أو أربعة رجال يدخلون المكان كل نصف ساعة ويضربونه ...اعترف بأنه قام بعملية
اغتصاب .سألته «لماذا قلت لهم ذلك؟» فأجابني «لقد جعلوني أقول ذلك» .فقلت «كيف تقول
ذلك يا رجل؟ ثالثون فتاة ،وأصغرهن تبلغ من العمر ثماني سنوات؟» فقال «كان يجب أن
أقول ذلك ليكفوا عن ضربي .»...كانوا يشتمونه ويلعنونه «يا مغتصب ،أنت مع القذافي»،
ولكنه لم يكن يجب ولم يكن يتحرك .وقالوا له «أفق ،أفق» ،ولكني رأيت صدره ،كف عن
الحركة.
وقال الشاهد الثاني إنه شاهد امحمد شتيوي ُيضرب ضر ًبا مبرحا وكان ال يزال على قيد
الحياة ،ولكنه بعد ذلك رآه جثة هامدة .وقال الرجل« :وضعوه في ردهة المبنى .وكان مي ًتا...
قام الحراس بلمسه وقالوا إنه توفي».
ووصف شاهدان آخران تمت مقابلة كل منهما على انفراد حالة وفاة أخرى أثناء االعتقال
ألحد سكان تاورغاء يوم  20أو  21أغسطس/آب داخل قبو في مدرسة ز ّروق التي أصبحت
مركز اعتقال مؤقت في مصراتة .وقال أحد الشاهدين إن ذلك المركز تم إغالقه منذ ذلك

وثقت هيومن رايتس ووتش
االعتداء على محتجزين من
تاورغاء ومحتجزين آخرين لدى
مقاتلي الميليشيات ،سواء
في طرابلس أو في مصراتة.
وتضمنت اإلســاءة استخدام
الكهربائية
الــصــدمــات
والضرب،
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الوقت .وقال الشاهد اآلخر إنه سمع عملية الضرب من بعيد ولكنه شاهد الجثة بعد
ذلك .كما قال الشاهدان إن الضحية ،أشرف صالح محمد ،كان في أول الثالثينات،
وكان مختال عقليا ،وتعرض للضرب المتكرر داخل زنزانته حتى يكشف عن كلمة السر
الخاصة بجهاز السلكي .وقال أحد الشاهدين:
صباحا وتوفي حوالي منتصف النهار ...ضربوه
ضربوه بسوط للجياد في العاشرة
ً
بالسوط على ظهره ورقبته ...وقام حارسان بشد عصابة غليظة حول معصميه وعلى فمه،
وسألوه عن كلمة السر الخاصة بجهاز الالسلكي الذي كان معه .كان ذلك السؤال الوحيد
الذي وجهوه له وكان هو يستجديهم «ارحموني وسوف أقبل أيديكم لتتركوني» .وتكرر
ذلك مرا ًرا وال أدري لماذا كانوا يسألونه ذلك السؤال .وبعد أن انتهوا من تعذيبه ،ذهبنا
إلى النوم بسبب اإلرهاق من الصوم في رمضان ،وبعد ساعة ونصف استيقظنا لنجده قد
بجس نبضه ولكنه لم يكن ينبض فطرقنا الباب وقلنا لهم إنه توفى فقام
فارق الحياة .قمنا
ّ
الحراس بتغطيته ببطانية وأبعدوه .ولم يقل لنا الحراس أي شءي عما حدث ،وقاموا بسحبه
إلى الخارج ،وكان ذلك كل شءي.
***
وثقت هيومن رايتس ووتش االعتداء على محتجزين من تاورغاء ومحتجزين آخرين
لدى مقاتلي الميليشيات ،سواء في طرابلس أو في مصراتة .وتضمنت اإلساءة استخدام
الصدمات الكهربائية والضرب ،بما في ذلك الضرب على باطن القدمين (الفلقة) .وقال
العديد من الضحايا والشهود إن كتائب مصراتة انتقت أبناء تاورغاء النتزاع اعترافات
منهم .وقال أحد المعتقلين من تاورغاء لـ هيومن رايتس ووتش إن السؤال األول الذي
طرحه المحتجزون من مصراتة هو «من أين أنت؟ وعندما ُيجيبون بأنهم من تاورغاء ،يسأل
المصراتي فورا ’هل اغتصبتم؟ هل قتلتم؟ هل سرقتم؟‘«.
وفقا للتعداد الذي أجرته هيومن رايتس ووتش خالل زيارات ألربعة مراكز اعتقال في
مصراتة في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين األول ،تحتجز السلطات المدنية والعسكرية
في المدينة ما يزيد عن  1300معتقال .ولم يظهر أن التاورغيون رهن االحتجاز من قبل
الكتائب من مدن أخرى قد أسيئت معاملتهم دون غيرهم.
أجرت هيومن رايتس ووتش في أواخر سبتمبر/أيلول مقابالت مع  50سجينا في أربعة
سجون بمدينة مصراتة ،بمن فيهم  22من تاورغاء و 10من غير الليبيين .وقابلت هيومن
رايتس ووتش أيضا ثالثة أشخاص من تاورغاء تم اإلفراج عنهم .وعثرت هيومن رايتس
ووتش على أدلة لسوء المعاملة في ثالثة من المرافق األربعة .ولم يزعم أي من المعقلين
بالتعرض لسوء المعاملة في مدرسة سعدون منذ مايو/أيار عندما قام مدير المنشأة،
الشيخ أبو عبد الحفيظ غرين ،بإطالق النار على الذين ارتكبوا االنتهاكات ،وفقا ألحد
المعتقلين الذي قال إنه تعرض للصعق بالكهرباء هناك.
وجدت هيومن رايتس ووتش معتقلين من تاورغاء في كل مراكز االحتجاز األربعة التي
زارتها .ويشكل أبناء تاورغاء في اثنين من المرافق غالبية المعتقلين .وذكر معظم المعتقلين
أبناء تاورغاء تعرضهم للضرب أثناء إلقاء القبض عليهم ،سواء في طرابلس أو في مصراتة.
وذكر معظهم تعرضهم للضرب في كل مراكز االحتجاز االنتقالية وفي السجون .وبسبب
احتمال االنتقام من المعتقلين فإن هيومن رايتس ووتش لن تذكر أسمائهم .وقال أحد
أهالي تاورغاء بأن أعضاء كتيبة مرداز ،في مركز احتجاز في السكت قرب مصراتة ،حاولوا
في أغسطس/آب انتزاع اعترافات باالغتصاب:
أرادوا أن أخبرهم بأنني قمت باالغتصاب .كانوا يطلبون من معظم الناس من تاورغاء أن
يقولوا إنهم اغتصبوا .ضربوني .استخدموا عصا كهربائية على ظهري وبطني ...فعلوا
ذلك مرارا وتكرارا .وقام بعضهم بضربنا على أقدامنا مرتين ...وضعوني وحدي في إحدى
الغرف ،وسألوني إذا كنت اغتصبت؛ قلت ال .سألوني من أين جاءت األوامر تاورغاء« .أين
األسلحة؟» قلت« :أنا مدني ...ال أعلم شيئا عن الجيش» .قالوا لي أن أعترف بأنني اغتصبت
خمسة أشخاص .وال أعرف لماذا خمسة أشخاص .علقوني مع وضع قضيب معدني بين
وذراعي .ضربوني .استخدموا سوط للخيول وطلبوا مني أن أعترف ...استمروا في
ساقي
ّ
ّ
ويدي .كان هناك الكثير من الناس في
وساقي،
،
قدمي
على
جلدوني
ساعات.
خمس
ذلك
ّ
ّ
ّ
مالبس مدنية .كانوا يتناوبون .وكان المحقق يعطي األوامر .بعد ضربي ،فقدت الوعي
لمدة خمسة دقائق .عندما استيقظت كانوا يقفون فوقي ،ويبصقون علي ويشتموني،
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وصف محتجز من تاورغاء
الروتين الليلي الذي قال إنه
عانى منه :كانوا يضربوني
على قدمي كل ليلة لمدة
 15دقيقة ،وضربني بعض
الــنــاس على مؤخرتي
وعلى ظهري .ولم أتمكن
من الجلوس لمدة أربعة
أيام.
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ويقولون « :سنعيدك إلى أفريقيا».
ووصف محتجز آخر من تاورغاء الروتين الليلي الذي قال إنه عانى منه :كانوا
يضربوني على قدمي كل ليلة لمدة  15دقيقة ،وضربني بعض الناس على
مؤخرتي وعلى ظهري .ولم أتمكن من الجلوس لمدة أربعة أيام .سكبوا الماء البارد على
وذراعي ،وتكرر هذا في
رأسي ،ثم أخذوا عصا كهربائية ووضعوها على كتفي ،وظهري،
ّ
كل ليلة لمدة عشر دقائق .لقد زلزلتني .ال أستطيع أن أصف إحساسها ...ضربوني بسير
المحرك ،وبخرطوم من البالستيك ،وعصا خشبية ،وسوط الجياد ....أصبت بنزيف الدم في
ُ
البول لمدة أربعة أو خمسة أيام.
قال اثنان من المعتقلين أبناء تاورغاء اعتقال معا في  11أغسطس/آب ،ويحمالن إصابات
واضحة بعد شهرين من تاريخ االعتقال ،إن مقاتلي مصراتة كسروا عظامهما في مصراتة.
وقاال إن خاطفيهما ضربوهما مرارا بكابالت مطاطية ثقيلة وأجبروهما على االعتراف
باالغتصاب .وقال رجل ثالث إن المحققين استخدموا الصدمات الكهربائية على فخذيه
أثناء االستجواب في  11أغسطس/آب ،بعد أن عثروا على أسلحة في منزله في تاورغاء.
وقال معتقل آخر من تاورغاء إن آسريه ضربوه مرارا على رأسه حتى فقد الوعي بعد أن
تم نقله من تاورغاء في  12أغسطس/آب إلى مكان مجهول في مصراتة .وقال إن الرجال
يتهمون سكان تاورغاء باالغتصاب ،رغم أنهم لم يتهموه شخصي ًا بارتكاب مخالفات.
وأظهر خالل مقابلة مع هيومن رايتس ووتش في أكتوبر/تشرين األول ،بقعا على الجزء
العلوي من رأسه قال إنها نتيجة الضرب.
وقال معتقل آخر من تاورغاء إن مقاتلي مصراتة ألقوا القبض عليه في الزاوية ،غربي
طرابلس ،في  20سبتمبر/أيلول ،واقتادوه إلى مزرعة حيث وضعه معتقلوه مرتين لصق
الجدار وأطلقوا الرصاص بالقرب من جسده وقالوا له أن يعترف بقتل ثالثة أشخاص في
مصراتة .وقال إن آسريه نقلوه ليال بواسطة شاحنة إلى طرابلس ،حيث تم عرضه لفترة
وجيزة في ساحة الشهداء بينما هو مكبل بالسالسل إلى الشاحنة .وقال عدة شهود عيان
في منشأة احتجاز في مصراتة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شاهدوا حراسا يضربون
بالسياط أحد المعتقلين من أبناء تاورغاء ذوي البشرة الداكنة فيما كانوا يجبرونه على
الركض حول الفناء ،ثم قالوا له أن يتسلق عمودا وهو يصيح «قرد يريد الموز».
وقال أحد المعتقلين من تاورغاء إن مقاتلي مصراتة الذين ألقوا القبض عليه في
طرابلس اقتادوه إلى مبنى خاص هناك وانهالوا عليه بالضرب بالسياط وبأعقاب البنادق.
وقال« :اعترفت باغتصاب النساء ألنني اعتقدت أن ذلك سيؤدي إلى اإلفراج عني» .وأضاف
«لكن استمر الضرب [في مصراتة]» .وقال الرجل إن محتجزيه قالوا إنهم سيأحذونه إلى
«فندق جنات» [فندق الجحيم] ،وهو ما يعني في عامية مصراتة المقبرة المحلية .وعرض
الرجل جروحا بالغة وجديدة على وجهه وذراعيه ،والدم كان واضحا داخل فمه .وفقد الرجل
خالل المقابلة وعيه لمدة دقيقة واحدة.
فيما كانت هيومن رايتس ووتش تقابل معتقلين في مركز االعتقال الوحدة في مصراتة
حوالي منتصف الليل من يوم  25سبتمبر/أيلول ،أجبرت مجموعة من الحراس أربعة
معتقلين ،جميعهم مصابين بجروح ،على الركض في الفناء والسير على ركبهم مع وضع
أيديهم خلف رؤوسهم .وقال أحد الحراس عندما واجهه الباحث بسوء معاملة الحراس:
«نحن نفعل ذلك كل يوم .إنها رياضة قبل النوم .لقد اغتصبوا الناس» .وتحدثت هيومن
رايتس ووتش إلى الشهود الذين قالوا إن الحراس تعرضوا للضرب على يد معتقلين
آخرين .وادعى المشرف على السجون ،علي قرمان ،أن ليس على علم بأن هذا االعتداء كان
يحدث كل ليلة هناك ،على الرغم من أنه كان موجودا عندما تم إجبار الشهود على الركض
والسير على ركبهم.
وقال الصديق بشير بادي ،نائب رئيس مجلس مصراتة ،لـ هيومن رايتس ووتش إن
المجلس أمر حراس السجن والمقاتلين بوقف المعاملة السيئة للسجناء ،إال أن الحراس
والمقاتلين تجاهلوا الطلب .وقال« :لقد قلنا بالواضح أنه يجب أال يكون هناك أي انتهاكات».
وأضاف« :إنهم ال يحترمون األوامر .إنهم يفعلون ما يريدون» .وقال عمر حسن قايد ،وهو
عضو في المجلس العسكري في مصراتة ،لـ هيومن رايتس ووتش بأن الضباط الكبار «ال
يعطون ترخيصا» باالعتداء على السجناء أو أبناء تاورغاء .وأضاف« :لكن حتى في ساحة
المعركة ،من الصعب السيطرة على الثوار».
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قال أحد المعتقلين من
تاورغاء إن مقاتلي مصراتة
الذين ألقوا القبض عليه
في طرابلس اقتادوه إلى
مبنى خاص هناك وانهالوا
عليه بالضرب بالسياط
وبأعقاب البنادق.
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المواقف المحلية من أزمة تاورغاء:

إستنكار وتعاطف
وحلول غائبة

عبد الباسط غبارة

تستمر معاناة النازحين من تاورغاء وسط ظروف قاسية في الصحراء الليبية ،حيث منعوا من العودة
من قبل جماعات مسلحة تعارض اتفاقا يقضي برجوعهم إلى منازلهم في مكان بات مدينة لألشباح
ليجدوا أنفسهم مجددا ،بعد األمل الزائف بالعودة ،بين براثن ظروف مأساوية وفي مواجهة انعدام
األمن وتعرضهم لهجمات فصائل مسلحة.
حكومة الوفاق ،التي أشرفت على االتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو/حزيران  2017بين ممثلي
مصراتة وتاورغاء ،لم تجد في جعبتها سوى التنديد باستمرار منع مجموعات مسلحة لعشرات آالف
األشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من تاورغاء في  2011من العودة إلى ديارهم .وفي بيان له،
استنكر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج« ،بشدة ما يحصل لعائالت من تاورغاء من
ترويع من قبل مجموعات مسلحة بالقرب من منطقة قرارة القطف».
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وعكس الموقف عجز حكومة الوفاق عن فرض سلطة الدولة ،وإنهاء سطوة الميليشيات،
ما دفع أطراف سياسية عدة ،لتحميلها مسؤولية تعثر إعادة النازحين من مدينة تاورغاء
إلى ديارهم ،ودعا عضو المجلس األعلى للدولة أبو القاسم قزيط ،في مداخلة لفضائية
« ،»218المجلس الرئاسي ،إلى «تحمل مسؤولياته ،واإليفاء بالتزاماته أمام الليبيين ،وتحديد
المسؤول عن الخلل الذي حال دون عودة هؤالء النازحين».
فيما أدانت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في ليبيا ،في بيان لها ،واقعة «قيام عدد
من مسلحي المنطقة العسكرية الوسطي بمصراتة التابعة لقوات (البنيان المرصوص)
الموالية للسراج باعتراض طريق أهالي تاورغاء العائدين ،وتعرضهم لتهديدات وترهيب
عند البوابة  20شرق مدينة سرت».
ودفعت األوضاع المأساوية التي يعيشونها ،بمجلس النواب الليبي إلى مخاطبة جهات
دولية للتدخل في أزمة تاورغاء .وطالبت لجنة الخارجية بمجلس النواب ،المجتمع الدولي
والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الليبي والتي ترسل مبعوثيها إلحداث االستقرار
في البالد ،بأن تصدر قراراً حاسما بشأن عودة أهالي تاورغاء ،مشيرة إلى عجز المجلس
الرئاسي وعدم قدرته على اتخاذ أي إجراء بشأن نازحي تاورغاء.
وحملت اللجنة ،في الرسالة الموجهة إلى األمين العام لألمم المتحدة ،ورئيس لجنة حقوق
اإلنسان ،واألمين العام لجامعة دول العربية ،ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي ،واألمين
العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ،والمبعوث األممي لدى ليبيا غسان سالمة ،المجتمع
الدولي المسؤولية عن معاناة سكان مدينة تاورغاء ،الذين يفترشون العراء في شتاء
قارص وفي ظروف صعبة ،وما قد ينتج عنه من ردود أفعال تدخل ليبيا في نفق مظلم.ودعت
الجنة كل المنظمات الدولية واإلقليمية إلى تحمل مسؤولياتها لحماية المدنيين ،محذرة
في الوقت ذاته من خطر االنقسام والحروب األهلية التي قد تحدث أمام عجز المجلس
الرئاسي المرفوض ،كردة فعل لمثل هذه األمور وعليهم تحمل مسؤولياتهم في ذلك.
من جهته ،طالب عضو لجنة الحوار السياسي ،فضيل األمين ،الجهات المسؤولة في ليبيا
باالستعانة بالمجتمع الدولي ،بتنفيذ القرار  1973لمواجهة من وصفهم بـ»المجموعات
المارقة» التي تمنع أهالي تاورغاء من العودة لمدينتهم .وقال األمين -في تغريدة نشرها
على حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي تويتر ،تعليقا على بيان األدانة الصادر
من المجلس الرئاسي حول تعرض أهالي تاورغاء لعمليات «ترويع» من قبل مجموعات
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أدانت اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان في ليبيا ،في بيان
لها ،واقعة «قيام عدد من
مسلحي المنطقة العسكرية
الوسطي بمصراتة التابعة
لقوات (البنيان المرصوص)
الموالية للسراج باعتراض
طريق أهالي تاورغاء العائدين،
وتعرضهم لتهديدات وترهيب
عند البوابة  20شرق مدينة
سرت».
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مسلحة قرب منطقة قرارة القطف« -إن االدانة لوحدها ال تكفي الدول تدين أعمال في دول
أخرى ،ولكن السلطة تواجه وتتعامل من يروع المدنيين ،كثرة البيانات ال تسمن وال تغني
من جوع» ،داعيا االستعانة بالمجتمع الدولي والقرار .1973
المجلس األعلى لقبائل األشراف والمرابطين فى ليبيا ،طالب أعيان وحكماء مصراته
بالتدخل العاجل لحل مشكلة اعتراض أهالي مدينة تاورغاء ،وهم في طريقهم للعودة
إلى مدينتهم ،مستنكرا ما تعرض له األهالي.وأكد ممثل شباب شباب قبائل األشراف
والمرابطين «يوسف بو العمدة الحبوني» أن المجلس األعلى للقبائل يطالب بعودة
المهجرين إلى مدنهم بما فيهم اهالي مدينة تاورغاء.
وناشد الحبوني في تصريح خاص لبوابة أفريقيا اإلخبارية كل قبائل ليبيا الشريفة باتخاذ
قرار عاجل يدعم أهلنا بمدينة تاورغاء من أجل عودتهم إلي مدينتهم بعد نزوحهم لمدة
طويلة .مؤكدا بأن مجلس قبائل األشراف والمرابطين سوف يواصل مساعيه إلى عودة
مهجري تاورغاء إلى مدينتهم بسالم ولن يقف حتى يتحقق هذا الهدف.
وعود ساقها أيضا بيان عدد من نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين في ليبيا ،بالوقوف
إلى جانب أهالي تاورغاء واالستمرار في دعم قضيتهم حتى رجوعهم إلى ديارهم ،مشيرين
إلى ما وصفوها باأليادي البيضاء التي ساهمت بشكل كبير في إبرام بنود االتفاق وعلى
رأسهم رجال مصراتة الحكماء الحلماء المتسامحين المخلصين لهذا الوطن.وثمن البيان
الذي ضم توقيع أكثر من  80ناشطا وحقوقيا ،جهود الحكماء وشد على أيديهم وشكر
شجاعتهم على محاولة إيجاد حل ألزمة تهجير أهالي تاورغاء ،بعد أن تجاهلتهم وتخاذلت
كل الحكومات والمسؤولين عنهم طوال األعوام المنصرمة.
ومع اشتداد أزمة النازحين ،تزايد التعاطف والتأييد لقضيتهم في األوساط الليبية ،وهو
ما عكسته تعدد الزيارات من عدة أطراف ،حيث زار وزير الدولة المفوض لشؤون المهجرين
والنازحين بحكومة الوفاق الوطني يوسف جاللة ،العائالت بمنطقة قرارة القطف حامال معه
دعم حكومة الوفاق الوطني ،ألهالي تاورغاء ،وبذلها المساعي الحثيثة ،إلنهاء ملفهم في
أقرب وقت ممكن.
من جهتهم ،قام مشائخ القبائل واألعيان في عدد من المدن الليبية بزيارة لمخيم قرارة
القطف .وبينت مصادر إعالمية أن وفود من أعيان مدن ومناطق الجفرة ،وغريان ،وورشفانة،
وزليتن ،إضافة إلى وفد من األمانة العامة لشيوخ ليبيا ،ومؤسسات المجتمع المدني في
طرابلس قاموا ،الخميس  15فبراير ،بزيارة لنازحي تاورغاء للتعبير عن تضامنهم معهم
وللتأكيد على دعم المصالحة الوطنية.
كما كان مخيم النازحين بمنطقة قرارة القطف ،قبلة لوفد من المنظمات الحقوقية الليبية
والعربية ،الذى أكد خالل زيارته للمخيم على الحق القانوني واإلنساني لنازحي تاورغاء في
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المجلس األعــلــى لقبائل
األشراف والمرابطين فى ليبيا،
طالب أعيان وحكماء مصراته
بالتدخل العاجل لحل مشكلة
اعتراض أهالي مدينة تاورغاء،
وهم في طريقهم للعودة
إلى مدينتهم،
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العودة لمدينتهم دون أي تهديدات أو عراقيل وذلك وفقا لما نص عليه اتفاق المصالحة
الذي تم برعاية بعثة األمم المتحدة لدعم في ليبيا ،.معربا عن إدانته لما تعرضت له
العائالت من عمليات ترويع من قبل مجموعات مسلحة ،واعتبر الوفد هذه الواقعة محاولة
لتقويض اتفاق المصالحة.
وطالب الوفد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤوليته القانونية
اتجاه تمكين النازحين من العودة .كما ناشد بشكل عاجل جميع المنظمات اإلنسانية
واإلغاثية المحلية والعربية والدولية بسرعة العمل على تقديم المساعدات ألهالي تاورغاء
الموجودين بمخيم قرارة القطف من أجل التخفيف من حجم المعاناة التي يمرون بها.
ومؤخرا قام أعضاء حراك «ليبيا السالم» ،من جانبه بزيارة إلى مخيم أهالي تاورغاء بقرارة
القطف ،والتي تأتي في إطار المجهودات التي يبذلها الحراك لحل مشكلة مدينة تاورغاء
ورجوعهم إلى مدينتهم ،بحسب ما أوضح المكتب اإلعالمي للحراك عبر صفحته على موقع
التواصل االجتماعي فيسبوك.
وأكدت المجموعة عقب الزيارة أن بقاء أهالي تاورغاء في الصحراء وفي العراء جريمة
في حق اإلنسانية وعلى كافة المدن والقبائل الليبية التحرك فورا ،كما أنه على أبناء الوطن
تكثيف جهودهم من أجل عودة اهالي تاورغاء الي مدينتهم ،مشيرين إلى أن هذا حق
مشروع ألهالي تاورغاء.ووجهت المجموعة نداء إلى كافة أبناء الشعب الليبي غربا ،وشرقا،
وجنوبا ،إلى التحرك فورا إلى قرارة القطف والوقوف مع أهالي مدينة تاورغاء ،داعين أهالي
مصراته الي تغليب العقل والروح الوطنية ،ونزع فتيل الفتنة إلنهاء معاناة مهجري تاورغاء.
وكان حراك ليبيا السالم ،قد أصدر بيانا في أعقاب منع مجموعة مسلحة ألهالي مدينة
تاورغاء من العودة إلى ديارهم ،مطلع الشهر الجاري ،أكد فيه بأن حق عودة التاورغيين
ألرضهم حق مشروع ،معلنا دعمه ألصوات العقالء من أهالي مدينة مصراتة الشرفاء ،وكل
من كانت له مساهمة في التأكيد على هذا الحق.ووعد البيان أهالي تاورغاء بالوقوف إلى
جانبهم واالستمرار في دعم قضيتهم حتى رجوعهم إلى ديارهم.
وعالوة على الزيارات ،سارعت عدة أطراف إلى تقديم المساعدات اإلنسانية للنازحين،
حيث أعلن المكتب اإلعالمي للهيئة الليبية لإلغاثة فرع طرابلس ،في  7فبراير  ،2018أن
أطقم الهيئة عملت على تركيب  60خيمة في المنطقة التي يخيم فيها النازحون شرق
مدينة بني وليد.كما وزعت الهيئة األغطية ومعدات الطهي ومواد التنظيف الشخصية على
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النازحين ب الشراكة مع المفوضية السامية لالجئين وبالتعاون مع منظمة العطاء لالعمال
الخيرية بن وليد.
من جانبها ،أعلنت المفوضية السامية لشؤون الالجئين في ليبيا ،في تغريدة لها على
حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر ،استمرار المساعدات اإلنسانية لمهجري
تاورغاء بمنطقة شرق بنى وليد.مشيرة إلى قيام فرق المفوضية بإيصال اإلغاثة الطارئة
بما في ذلك البطانيات والمصابيح الشمسية واألدوات المنزلية األساسية.
كما نظمت جمعية الهالل األحمر الليبي فرع بني وليد ،زيارة إلى مخيم أهالي تاورغاء.
وأوضحت األمانة العامة للهالل األحمر عبر ــ موقعها الرسمي على الفيس بوك ــ أنه تم
خالل الزيارة تقديم شحنة من المساعدات اإلنسانية العاجلة إلى أهالي تاورغاء.مشيرة إلى
إن هذه المساعدات العاجلة تمثلت في أدوية ،ومستلزمات طبية ،وبعض األجهزة البسيطة
التي ستساعد أهالي تاورغاء في مثل هذه الظروف.
ولم تقتصر المساعدات على المنظمات والجمعيات ،بل امتدت إلى مبادرات شعبية
جسدها إطالق عدد من شباب سبها ،األحد  11فبراير  ،2018حملة لجمع مساعدات
إنسانية لنازحي تاورغاء في المخيمات تحت شعار» شباب الجنوب معاك يا تاورغاء» .ونقلت
قناة ليبيا ،عن أحد الشباب المنظمين للحملة ،أن الحملة جاءت بشكل عفوي من مجموعة
شباب أرادوا أن يقدموا مساعدات لنازحي تاورغاء ،في ظل تردي وضعهم اإلنساني.
محنة تاورغاء وجدت صداها أيضا على منصات مواقع التواصل االجتماعي التي انتفضت
تعاطفا وتأييدا لوضع حد فوري لهذه المأساة اإلنسانية التي أصبحت تهدد الروابط
اإلجتماعية في البالد ،وسط مطالبات لألطراف التي ترفض عودة التاورغيين إلى ديارهم
بالتعقل وااللتفات إلى المأساة اإلنسانية وتغليب منطق التسامح واألخوة.
وبين أصوات االستنكار والتنديد وعبارات التعاطف والتأييد لحقهم في العودة ،تبقى
الحلول غائبة في ظل استمرار غياب سلطة الدولة القادر على حماية حقوق مواطنيها.وتبقى
أزمة تاورغاء هي العنوان األبرز لجرح مازال ينزف في خاصرة ليبيا الجريحة.التي مازالت
تعيش في أتون األزمات التي تشهدها منذ سنوات ،منتظرة األمل في وحدة تعيد لها
االستقرار واألمن.
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كان حراك ليبيا السالم ،قد
أصــدر بيانا في أعقاب منع
مجموعة مسلحة ألهالي
مدينة تاورغاء من العودة
إلى ديارهم ،مطلع الشهر
الــجــاري ،أكــد فيه بــأن حق
عودة التاورغيين ألرضهم حق
مشروع.
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تاورغاء..
تعددت فصول التهجير
والمعاناة واحدة
حسين مفتاح
تعرض أهالي مدينة تاورغاء ،وبشهادة المنظمات الحقوقية واإلنسانية المحلية والدولية ،لظلم
صارخ ،حيث وقعوا ضحية المواجهات التي شهدتها المنطقة إبان أحداث فبراير سنة  ،2011فقد
تعرضت المدينة لسياسة عقاب جماعي ممنهجة ،قتل خاللها المئات ،واعتقل اآلالف ،وهجر عشرات
اآلالف ،ونهبت وسرقت ممتلكاتهم وأحرقت بيوتهم ،وجرفت مزارعهم ،ليتحولوا في لحظات من سكان
مدينة وادعة إلى مشردين بين قتلى ،ومعتقلين ،ومهجرين ونازحين ،في مخيمات تفتقد في أفضل
حاالتها ألدنى سبل المعيشة اإلنسانية.
وبررت المجموعات المهاجمة لتاورغاء والمنطلقة من مدينة مصراتة ،أعمالها باتهامها ألهل تاورغاء،
بالمشاركة في القتال في صفوف القوات المسلحة الليبية ،كمتطوعين ،أو تأييدها للنظام أثناء ما عرف
بثورة  17فبراير ،إضافة إلى اتهامها بارتكاب جرائم حرب في مصراتة.
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ففي أثناء الصراع المسلح القائم آنذاك ،ذكرت العديد من وسائل اإلعالم أن هناك حاالت
انتهاك لحرمات البيوت واغتصاب من مقاتلين من تاورغاء ضد نساء من مصراتة ،ولكن
الجهود التي حاول حقوقيون الوصول بها إلى حقيقة التهم لم تفض إلى الحصول ولو على
أرقام بسيطة مما يذكر ،وكل ما أشيع هو روايات تفتقد للتوثيق ومحاوالت العديد من
المنظمات الحقوقية القيام بزيارات للمدينة ،لتقصي الحقائق حول هذه االتهامات ،لكنها
لم تصل إلى شءي.

االتفاق على المشكلة واالختالف على الحل
وقد نشرت صحيفة «كوريرا ديال سيرا» اإليطالية تقريرا في شهر يونيو سنة 2013
تناولت فيه شهادات موظفي منظمة «العفو الدولية» لحقوق اإلنسان ،والذي أكدت فيه
أنهم لم يجدوا أي دالئل على حصول عمليات اغتصاب جماعية للنساء ،من قبل القوات
الجيش الليبي والمجموعات المنضوية معه ،ونقلت الصحيفة اإليطالية عن موظفة «العفو
الدولية» دونتيال روفيرا ،التي قامت بدراسة هذه المسألة طوال ثالثة أشهر في مناطق
مختلفة من ليبيا ،قولها إنه لم يتم اكتشاف دالئل على هذه الجرائم.
وقالت روفيرا «ما تم تناوله من إن قوات «العقيد معمر القذافي» ،ارتكبت أفعال عنف
عديدة ،لم نكتشف دالئل على عنف جنسي ،مع إننا بحثنا عنها لوقت طويل» ،مضيفة أنه
«حتى بفرض وقوع حاالت اغتصاب ،فإن السبيل الوحيد للتأكد هو تشكيل لجنة للبحث
والتقصي ،حتى يمكننا المالحقة القانونية للجناة وإنصاف الضحايا ،وحتى يتم ذلك يمكننا
القول إن التهم التي ألصقت بأهالي تاورغاء معظمها ال تستند إلى أدلة ثابتة ،تدين
مرتكبيها وإنما إشاعات في الغالب».
أما منظمة «هيومان رايتس ووتش» ،فقد نشرت هي األخرى تقريرا في شهر مارس سنة
 2013طالبت فيه الحكومة الليبية آنذك باتخاذ خطوات عاجلة لمنع انتهاكات حقوق اإلنسان
الخطيرة والمستمرة بحق سكان مدينة تاورغاء .وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى
قضية التهجير القسري لكامل سكان المدينة ،واالحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل ،على
نطاق واسع وممنهج وعلى نحو منظم ،بما يكفي العتبارها جرائم ضد اإلنسانية ،ويجب أن
تلقى اإلدانة من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
وأضافت المنظمة في تقريرها «تقع مسؤولية معظم االنتهاكات على عاتق جماعات
مسلحة من مصراتة ،الواقعة على مسافة نحو  30كيلومتراً إلى الشمال ،وتتهم هذه
الجماعات أهل تاورغاء بالمشاركة في القتال في صفوف القوات المؤيدة للقذافي أو تأييدها

ذكــرت العديد من وسائل
اإلعالم أن هناك حاالت انتهاك
لحرمات البيوت واغتصاب من
مقاتلين من تاورغاء ضد نساء
من مصراتة ،ولكن الجهود
التي حاول حقوقيون الوصول
بها إلى حقيقة التهم لم
تفض إلى الحصول ولو على
أرقام بسيطة مما يذكر.
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أثناء الثورة ،وبارتكاب جرائم حرب في مصراتة ،وقد عجزت الحكومة الليبية وسلطات
بمدينة مصراتة عن كبح جماح تلك الجماعات المسيئة المسلحة.وأوضحت هيومان
رايتس ووتش ،أنه يمكن تحميل قادة المليشيات بمصراتة وكبار مسؤوليها ،المسؤولية
الجنائية أمام المحاكم الوطنية والدولية ،بما فيها المحكمة الجنائية الدولية في الهاي،
على إصدار األوامر بارتكاب هذه الجرائم واإلخفاق في منعها أو معاقبة مرتكبيها .وعلى
الرغم من اتفاق الجميع على جسامة الظلم الذي تعرضت له هذه المدينة إال أن قضية
أهلها بقيت طي التخاذل وانعدام التعاطي الجاد ،من قبل السلطات والحكومات الليبية التي
تعاقبت على إدارة البالد ،فلم تر أي حل عادل يعيد الحقوق ويجبر الضرر ،ويعاقب المذنب.

الفصل األول« ...يوم التحرير»
وبدأ الفصل األول من معاناة تاورغاء مع دخول المجموعات المسلحة إليها في الحادي
عشر من شهر أغسطس  ،2011وهو اليوم الذي عرف بيوم «تحرير» تاورغاء ،والذي كان
بالفعل بداية مؤرخة للكارثة ،حيث دخل «ثوار» مصراتة للمدينة من أربعة محاور إضافة إلى
قصف النيتو ،وبدأت جميع أنواع األسلحة تقصف داخل األحياء السكنية ،واستمر القصف في
الحادي عشر من رمضان منذ الصباح الباكر ،األمر الذي أدى إلى موت العديد من األهالي
جراء قصف المباني التي دكت على أهلها ،مما أفزع األهالي واضطرهم للذهاب إلى تاورغاء
القديمة على أرجلهم ،ألن معظم السيارات لم تكن تحتوي على بنزين ،األمر الذي زاد من
حجم الكارثة ،حيث مات العديد من األهالي أمام بعضهم في مشهد مأساوي جراء قصف
الجراد ،والمدافع المضادة للطائرات وجميع أنواع األسلحة.
وتناثرت أشالء األهالي وحتى الحيوانات لم تسلم ،حيث كانت تتبع األهالي هرب ًا من
القصف االنتقامي العشوائي الذي لم يراع حرمة وال حماية وأمن المدنيين ،ولم يجد
األهالي حال إال الذهاب شرق ًا ،ما أجبرهم على سلك الطرق التي في المنطقة السبخيه
المحيطة بتاورغاء ،مما أدى إلى موت وغرق العديد من األهالي ،خصوص ًا كبار السن والنساء
والمرضي والحوامل .بعد ذلك تم طرد وتهجير كل من بقي في داخل تاورغاء إلى خارجها،
بعد أن تعرضوا لإلهانة ،واالعتداء ،ومن رفض منهم الخروج من بيته قتل بدم بارد.
بعد ذلك بدأ االعتقال العشوائي الممنهج على الهوية لكل شباب وشيوخ تاورغاء،
خصوص ًا الفئة المتعلمة ومعظم المعتقلين تم نقلهم إلى مصراتة ،حيث تعرضوا ألشنع
أنوع التعذيب والبعض منهم قتل تحت التعذيب تقريب ًا  170شابا ،فيما بلغ عدد الشباب
المخطوفين  220والمعتقلين داخل سجون مصراتة أكثر من  1200شاب ،ال ذنب لهم إال
أنهم من أبناء تاورغاء .بالنسبة لمدينة تاورغاء بعد نزوح المواطنين ،أصبحت أثراً بعد عين
ال وجود للحياة فيها اللهم إال من بعض الحيوانات التي أصبحت جثثا بعد نفوقها ،بسبب
انعدام الماء والغذاء ،ولم تسلم المباني من التدمير والحرق المتعمد ،وال الممتلكات
الشخصية من السرقة والنهب ،جميع األماكن العامة في تاورغاء المصارف والمستشفيات
والمدارس تعرضت للحرق بعد إن تمت سرقتها والعبث بمحتوياتها.

الفصل الثاني ..قراراة القطف
وبعد سبع سنوات من المعاناة التزال قضية نازحي ومهجري تاورغاء هي القضية األبرز
التي شغلت الجميع ،وفشل الجميع في حلها ،وشهد شهر فبراير الجاري فصال جديدا
من فصولها عندما بادر النازحون من عدة مدن ومناطق بالعودة تنفيذا التفاق تم بين
مسؤولي مدينتي مصراتة وتاورغاء ،برعاية حكومة الوفاق فوجئوا بتعنت المجموعات
المسلحة التابعة لمصراتة التي اعترضت قوافل العودة السلمية قبل الوصول إلى مدينة
تاورغاء ،ليبدأ فصل جديد من مأساة التهجير حيث أصر األهالي العائدون على البقاء في
أقرب منطقة يمكنهم المكوث فيها انتظارا للعودة إلى ديارهم فكان اختيارهم منطقة
«قراراة القطف» في الحدود اإلدارية بين بني وليد ومصراتة ،لتتحول إلى عنوان جديد
للمعاناة ،أعاد لألذهان مشاهد المعتقالت الجماعية التي كان يعدها المستعمر اإليطالي
ألبناء الشعب الليبي إبان حقبة الغزو واالستعمار اإليطالي لليبيا في النصف األول من
القرن العشرين ،ويبقى هذا الفصل الذي عرفت بدايته مستمرا في ظل ظروف تفاقمت
وتضاعفت فيها المعاناة إلى أمد ال يعلم متى سينتهي إال الله.

وضـــحـــت هــيــومــان
رايتس ووتــش ،أنه يمكن
تحميل قــادة المليشيات
بمصراتة وكبار مسؤوليها،
المسؤولية الجنائية أمام
المحاكم الوطنية والدولية،
بما فيها المحكمة الجنائية
الدولية في الهــاي ،على
إصدار األوامر بارتكاب هذه
الجرائم.
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جريمة حرب تنتظر التدويل
رمزي زائري
مع بداية العام  2018تصاعدت وتيرة المحاوالت المحلية سواء من مكونات مجتمع مدني وجمعيات
حقوقية ،للضغط من أجل عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم ،فضال عن مواقف المنظمات الدولية و
المهجرين الذين ينتظرون على مشارف مدينتهم.
الدعوات األممية إلنقاذ المئات من
ّ
في عدة مناسبات منذ نزوحهم القسري حاول سكان تاورغاء العودة إلى بلدتهم ،ولكن منعتهم
ميليشيات مصراتة في كل مرة ،بذريعة قتالهم إلى جانب قوات القذافي خالل نزاع  2011وارتكابهم
جرائم حرب في مصراتة .الميليشيات ،ومعظمها من مصراتة ،نهبت تاورغاء عام  ،2011وهدمت
وأحرقت
عدة في البلدة.
مبان ّ
ٍ
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في  1فبراير/شباط من العام الجاري ،منعت قوات مصراتة عودة آالف األشخاص
إلى تاورغاء .جاءت جهود العودة بعد قرار طال انتظاره من «حكومة الوفاق الوطني»،
المدعومة أُمميا ،لبدء عملية العودة .تستند هذه الجهود إلى اتفاق توسطت
فيه األمم المتحدة بين ممثلي مصراتة وتاورغاء ،ينص على المصالحة بين المجتمعات
المحلية وتعويض ضحايا الجانبين.
وأُجبر النازحون على التراجع عن نقطة التفتيش  14ومنطقة تُعرف باسم طريق النهر
الصناعي في  1فبراير/شباط ،ومرة أخرى في  4فبراير/شباط ،أصابت جماعات مسلحة من
مصراتة ،امرأة من تاورغاء ،داخل سيارة قريبها.
وقد نزحت العائالت إلى مخيمات مؤقتة أقيمت حديثا شرق تاورغاء ،وفي قرارة القطف،
 35كيلومترا شرق تاورغاء .تقيم بين  240و 300أسرة في خيام وفرتها مفوضية األمم
المتحدة لالجئين ،باإلضافة إلى عدد غير معروف ممن يقيمون مع أصدقائهم أو أقاربهم
في المدينة القريبة.
في هراوة 280 ،كيلومترا جنوب شرق تاورغاء ،كان عدد غير محدد من العائالت يقيم
في  20إلى  25خيمة ،وآخرون يقيمون في مسجد وقاعة كبرى في البلدة قدمها المجلس
البلدي .في بني وليد ،على بعد  100كيلومتر جنوب غرب مدينة تاورغاء ،أُضيفت  55أسرة
وصلت حديثا إلى  230عائلة هناك كانت قد نزحت من تاورغاء منذ .2011
هذا ويتفاوت عدد السكان في
المخيمات ،وذلك مع رحيل عائالت كثيرة
إلى طرابلس ومدن أخرى بسبب الظروف
الجوية القاسية وسوء الصرف الصحي
ونقص الرعاية الصحية والمعيشة
السيئة ،وقد سجلت وفاة رجلين عانيا
من سكتات دماغية وتوفيا في حادثتين
منفصلتين .قال إن الشاعلي أبو ناب
( 65عاما) توفي في  1فبراير/شباط في
«مركز طرابلس الطبي» ،على بعد 245
كيلومترا من مكان إقامته ،بينما توفي
محمد أحمد بركة في بلدة ترهونة في
 12فبراير/شباط ،بعد إصابته بسكتة
دماغية قبل يومين.
في  13فبراير/شباط ،اندلع حريق
حوالي الساعة  10ليال في خيمة في قرارة
القطف ،بعد أن حاولت عائالت طهو
العشاء ،تسببت الحادثة في إصابة امرأتين من تاورغاء بحروق خفيفة.

جريمة حرب
«ما يحصل وحصل ألبناء تاورغاء جريمة حرب» ،بحسب عضو لجنة الحوار السياسي
السابق الفضيل األمين ،معتبرا أن العقاب الجماعي محرم قانونا وشرع ًا« ،العقاب الجماعي
جريمة حرب ،القرار  1973يسري لحماية أهل تورغاء»»...هذا الظلم والعبث والتالعب
بمصير المساكين ألغراض سياسية وابتزازات مالية ال يجب ان يحدث دون عقاب دولي».
ويعرف التهجير القسرى بأنه «ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية
ّ
أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخالء أراض معينة
وإحالل مجاميع سكانية أخرى بدال عنها» .ويكون التهجير القسري إما مباشرا أي ترحيل
السكان من مناطق سكناهم بالقوة ،أو غير مباشر ،عن طريق دفع الناس إلى الرحيل
والهجرة ،باستخدام وسائل الضغط والترهيب واالضطهاد.
وهو يختلف عن اإلبعاد أو النزوح االضطراري أو اإلرادي ،باعتبار أن التهجير يكون عادة
داخل حدود اإلقليم ،بهدف تغيير التركيبة السكانية إلقليم أو مدينة معينة .عرف القانون
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الدولي التهجير القسري بأنه إخالء غير قانوني لمجموعة من األفراد والسكان
من األرض التي يقيمون عليها ،وهو يندرج ضمن جرائم الحرب و جرائم اإلبادة
الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية.
ووفق ما ورد في نظام روما اإلنساني لمحكمة الجنائية الدولية ،فإن «إبعاد السكان أو
النقل القسري للسكان ،متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية
مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد اإلنسانية».
كما أن المادة  49من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949حظرت النقل القسري الجماعي
أو الفردي لألشخاص ،أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى ،إال في حال أن يكون
هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.
وتنص «المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي» للجنة حقوق اإلنسان باألمم
المتحدة« ،على أن النزوح ينبغي أن يكون لفترة محدودة ،وليس «أطول مما تقتضيه
الظروف» .وينص القانون الدولي أيضا على أن للمدنيين المهجرين قسرا أثناء النزاع
الحق في العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن دون شروط.
من جانبها تحمل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بليبيا ،المجلس المحلي والعسكري
ومجلس الحكماء مصراتة ورابطة أسر الشهداء والمفقودين؛ المسؤولية القانونية الكاملة
إزاء رفضهم عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم ،وفرض استمرار حالة التهجير القسري
الجماعي لسكان مدينة تاورغاء ،وإعاقة الجهود والمساعي الرامية إلى إعادة أهالي تاورغاء
وإجهاض اتفاق المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء.
وأكدت اللجنة في بيان استنكرت من
خالله اعتراض عدد من مسلحي المنطقة
العسكرية الوسطى بمدينة مصراتة
تنص «المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي» للجنة
طريق أهالي وعائالت تاورغاء العائدين
إلى مدينتهم مطلع فبراير  ،2018أن
حقوق اإلنسان باألمم المتحدة« ،على أن النزوح ينبغي
«جريمة فرض التهجير القسري الجماعي
أن يكون لفترة محدودة ،وليس «أطول مما تقتضيه
للسكان المدنيين وفرض استمرار حالة
التهجير القسري أثناء النزاعات والحروب
الظروف» .وينص القانون الدولي أيضا على أن للمدنيين
يمثل جريمة حرب مكتملة األركان وانتهاكا
المهجرين قسرا أثناء النزاع الحق في العودة إلى ديارهم
للقانون الدولي اإلنساني وانتهاكا
لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة
في أقرب وقت ممكن دون شروط.
الجنائية».

مطالب بتدويل القضية

كان هناك نقص في المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد سكان تاورغاء .لم تالحق
السلطات الليبية سوى الجرائم المنسوبة إلى سكان تاورغاء ،وأدانتهم غالبا بتهم القتل
وحيازة أسلحة بصورة غير مشروعة ،وحكمت على المدانين بالسجن وحتى اإلعدام .لم
َ
يقاض أحد ،خصوصا من الميليشيات ،لتهجير سكان تاورغاء قسرا أو ألي انتهاكات خطيرة
أخرى ضدهم.
وتعتبر مديرة قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا
ويستن ،أن «منع  40ألف نازح قسرا من العودة إلى ديارهم من قبل ميليشيات مصراتة
قاس يدل على االنتقام.
وسلطاتها ،بعد  7سنوات من العيش في ظروف مزرية ،هو عمل ٍ
على سلطات طرابلس التحرك لتضمن العودة السالمة لمن كانوا في طريقهم بالفعل إلى
تاورغاء ،ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم».
وقد طالبت ويستن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع تحقيقاتها
بشكل عاجل في الجرائم الخطيرة الجارية التي ترتكبها جميع األطراف ،بما فيها الجرائم
المحتملة ضد اإلنسانية ،في وقت خلصت «لجنة األمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق
حول ليبيا» ،في تقريرها الصادر في مارس/آذار  ،2012إلى أن ميليشيات مصراتة
ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية ضد سكان تاورغاء ،وأن التدمير المتعمد لتاورغاء «كان
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لجعلها غير صالحة للسكن».
وكانت المنظمة كشفت عن وجود انتهاكات منذ عام  2011مستشرية للقانون
الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي من قبل أطراف النزاع ،منها االعتقال
التعسفي الجماعي الطويل األجل ،التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ،التهجير
القسري ،والقتل غير المشروع .في مواجهة الفظائع المتصاعدة،
و قالت هيومن رايتس ووتش إنه بالنظر إلى الجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا
والتحديات التي تواجه السلطات ،فإن المحكمة الجنائية الدولية ال تزال حاسمة إلنهاء
اإلفالت من العقاب في ليبيا ،مشيرة إلى قرار مجلس األمن الدولي ،الذي منح المحكمة
الجنائية الدولية والية عام  ،2011بالعمل مع الدول األعضاء في المحكمة ،ضمان الدعم
والموارد السياسية للمحكمة لتوفير العدالة بشكل كامل ومنصف ألسوأ الجرائم الدولية
في ليبيا.
قالت ويتسن« :على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية االلتزام بالتحقيق مع
المتورطين في جرائم خطيرة ضد أهالي تاورغاء .في الوقت نفسه ،السلطات الليبية ملزمة
بالسماح لهؤالء المهجرين بالعودة إلى ديارهم بأمان ،دون تعرضهم لخطر االنتقام».

اتفاق «جبر الضرر» بين تاورغاء ومصراتة
صادق رئيس المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق فايز السراج ،يوم 20
يونيو  ،2017على اتفاق مصالحة بين
مصراتة وتاورغاء يقضي بدفع تعويضات
مالية لمن تعرضوا النتهاكات من
الطرفين خالل الفترة من  17فبراير إلى
 11أغسطس من عام  . 2011ويعوض
بموجب االتفاق «كل من وقع عليه اعتداء
تسبب في ضرر يستوجب التعويض بما
تضمنته نصوص االتفاق باستثناء من
قاتلوا إلى جانب النظام السابق ومن
ساندهم ومن دعمهم».
ويقضي االتفاق بصرف مبلغ  200ألف
دينار للمتوفين والمفقودين المتزوجين
خالل الفترة من  17فبراير حتى 11
أغسطس عام  2011كدفعة واحدة ،وللعازبين المتوفين والمفقودين مبلغ  150ألف دينار
عن الفترة نفسها .كما حدد االتفاق صرف مبلغ  343دينار عن كل يوم للذين احتجزوا
خالل الفترة التي حددها االتفاق بواقع  10آالف دينار شهري على أن تصرف دفعة كاملة،
وال يشمل االتفاق تعويض من استمر احتجازه بعد  11اغسطس  .2011وال تشمل
التعويضات العقارات التي تم تدميرها عام  2011بسبب القصف العسكري والنزاع المسلح
وتقتصر على األصول المنقولة من خالل حصر األضرار خالل فترة االتفاق ( 17فبراير 11 -
اغسطس  ) 2011المثبتة بشهادة شهود في الدوائر الرسمية.
وبموجب االتفاق سيصرف مبلغ  12ألف دينار لكل صاحب منزل في تاورغاء كدفعة واحدة
لتغطية نفقات إعادة تأهيل منزله وإنشاء منازل متنقلة ألصحاب المنازل المدمرة وإنشاء
مركز للعناية باألسرة .كما يقضي االتفاق بإعادة تأهيل البنية التحتية وشبكات الكهرباء
وتأهيل المدارس والمستشفيات وإنشاء مركز لرعاية األسرة في منطقة طمينة بمصراتة
المحاذية لمدينة تاورغاء.
وحسب االتفاق تتولى الدولة الليبية اتخاذ كافة التدابير لتنفيذ بنود االتفاق ويكون من
أولوياتها دفع مبالغ التعويضات وإنشاء صندوق خاص بهذا الملف ،وتشكيل لجنة مستقلة
يشارك فيها ممثلين للجنة المشتركة بما يضمن الشفافية والمصداقية ومتطلبات
الضحايا واحترام حقوق اإلنسان.

الخميس  ٢٢فبراير ٢٠١٨
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