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الحديث  كان  اإلنترنت.  ومواقع  التلفزيونية  القنوات  ضجت   2011 فبراير  منتصف  في 
طاقتها  بكامل  الدوحة  في  الجزيرة  تجندت  أجلها.  ومن  ليبيا  حول  كله  والصراخ 
قادة  شحذ  غرباً،  والقتال.  القتل  فتاوي  إلطالق  للقرضاوي  واسعاً  المجال  وفسحت 
من  والذخائر  مخازها  من  الطائرات  أخرجت  سكاكينهم.  األطلسي  شمال  حلف  دول 
صناديقها. كل هذا المجهود كان من أجل تحرير الشعب الليبي من الطاغية القذافي 

ونشر الديمقراطية والحرية».
اليوم بعد حوالي سبع سنوات من تلك اللحظة الثورية الهادرة، تبدو كل تلك الشعارات 

كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً.
وجد الليبيون أنفسهم أسـرى بيد الميليشيــات المسلحــة المتطرفة واإلجرامية وتحولوا 
إلى مجرد أرقام في دفاتر منظمات اإلغاثة العالمية وأنفارًا يضربهم الهزال واإلعياء 
بالحريات  يحلم  كان  العالمي....من  الغذاء  برنامج  في طوابير 
الحرة  والصحافة  السياسية  والحريات  الفردية 
الحق  وراء  يلهث  بالكاد  أصبح 
في الحياة وفي األمن 

والغذاء.
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من مأساة تاورغاء إلى «أسواق العبيد»: 

الصورة القاتمة لليبيا الجديدة 

تصريحات  في  اعتبر  ماكرون   
له أن »بيع مهاجرين أفارقة في 

ليبيا جريمة ضد اإلنسانية.

االتحاد األفريقي عبّر عن غضبه 
المسرب  الفيديو  مقطع  من 
بعملية  وصفه  ما  يظهر  لذي 

بيع للمهاجرين األفارقة.

محمد بالطيب 

الزالت ردود الفعل المحلية والّدولية متواصلة حول تقرير شبكة »سي آن آن« األمريكية 
التنديد  بيانات  تتواتر  ليبيا، حيث  المهاجرين في  لبيع  إّنه مشاهد  قال  ما  فيه  نقل  الذي 

واإلدانة من مختلف المنظمات الحقوقية والّدولّية ومن مختلف دول العالم.
الشبكة في  الذي نشرته  المسرب  الفيديو  األفريقي عّبر عن غضبه من مقطع  االتحاد 
االتحاد،  رئيس  وطالب  األفارقة،  للمهاجرين  بيع  بعملية  وصفه  ما  يظهر  الذي  تقريرها 
الغيني ألفا كوندي، بمالحقات قضائية على خلفية ما أسماه بـ »التجارة الخسيسة التي تعود 

إلى حقبة أخرى«.
أّما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد اعتبر في تصريحات له أن »بيع مهاجرين 
أفارقة في ليبيا جريمة ضد اإلنسانية«. معلًنا من واغادوغو إنه سيقترح مبادرة أوروبية أفريقية 

المنظمات  ضرب  أجل  من 
التهريب  وشبكات  اإلجرامية 
المهاجرين  تستغل  التي 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  من 
بعضهم  بيع  يتم  الذين 
خارجيته  وزير  وكان  كعبيد، 
أن  سابق  وقت  في  أعلن  قد 
اجتماع  إلى  دعت  باريس 
األمن  لمجلس  طارئ 

لمناقشة القضية.
محليا أعلنت حكومة الوفاق 
وزير  لسان  على  الوطني 
أنها  الخوجه  عارف  خارجيتها 
فتحت تحقيقات في الموضوع 
باتت  التحقيق  تقارير  وأن 
من  أن  على  مشددا  قريبة، 

بالعاصمة  صحفي  مؤتمر  خالل  الخوجه  وقال  جزاءه.  سينال  تلك  البيع  عمليات  وراء  يقف 
طرابلس »صدرت التعليمات المباشرة لتشكيل لجان التحقيق للوصول إلى الحقيقة واقتياد 

المخالفين أو المسؤولين عن هذه األعمال إلى ساحة القضاء لنيل جزائهم«.
كما شهدت عّدة عواصم في مختلف القارات مظاهرات تنديد واسعة، وعّبر عّدة مشاهير 
بـ«العبودّية«  أسموه  ما  وعودة  العملّية  لهذه  استنكارهم  عن  العالم  دول  من  عدد  من 

و«أسواق الرق«.
الليبي  المشهد  تعفين  مزيد  في  ساهمت  سلبّية،  معظمها  في  أفعال،  وردود  تفاعالت 
الجديدة  ليبيا  قتامة صورة  أيًضا من  األطراف، كما عّمقت  بين مختلف  بالتهم  والتراشق 
القاتمة  الصورة  وهي  اإلنسان،  حقوق  بملفات  يتعّلق  فيما  خاصة  الّدولي،  المستوى  على 
بطبعها في ظّل وجود آالف الليبيين المهجرين في الّداخل والخارج على خلفّية ظروف أمنية 

أو بسبب مواقف سياسّية أو حّتى انتماءات جهوية.

ليبيا في »المأزق اإلنساني«:
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فتح  يعلن  الخوجه  ع��ارف 
تحقيقات  ويشددا على أن من 
تلك  البيع  عمليات  وراء  يقف 

سينال جزاءه.

تاورغاء  مهجري  مأساة  الزالت 
تراوح مكانها، والزالت المدينة 
خاوية من أهلها الذين يعانون 
الصيف  وحر  الشتاء،  صقيع 
لكل  كامل  شبه  غياب  وسط 

المرافق الصحيّة.

ومن أهم الملفات الحقوقية في ليبيا التي مازالت عالقة منذ سبع سنوات 
المشّردين  ألًفا،  أربعين  عددهم  يتجاوز  والذين  تاورغاء،  مهّجري  ملف  هو 
طردهم  بسبب  البالد،  من  مختلفة  بمناطق  لجوء  مخيمات  في  اليوم  إلى 

وتهجيرهم من مدينتهم من قبل مسلحين تابعين لمدينة مصراتة منذ العام 2011.

تاورغاء الجرّح اإلنساني اآلخر والعميق

وجدران  مهّدمة،  بيوٌت  عروشها،  على  خاوية  تاورغاء،  مدينة  مازالت  سنوات،  سبع  منذ 
محروقة، وبقايا من شظايا قنابل وصواريخ، منازل منهوبة هاجر أصحابها مطرودين تحت 
أصوات القذائف وأزيز الرصاص، ليتشتتوا في مخيمات اللجوء المتفرقة وسط ليبيا، بعد أن 
هاجمتهم مجموعات مسلحة تابعة لمدينة مصراتة بعد اتهامهم بالوقوف في صف قوات 

الجيش الليبي بقيادة العقيد الراحل معّمر القّذافي إّبان حرب العام 2011.
وظروفهم  تاورغاء،  مهجري  أوضاع  عن  تحدثت  التي  العديدة،  الّدولية  التقارير  ورغم 
المسؤولين في  العديد من  الّنزوح، ورغم تصريحات  الصعبة جدا في مخيمات  اإلنسانية 
والزالت  مكانها،  تراوح  المأساة  الزالت  سنوات،  سبع  منذ  البالد  على  المتعاقبة  الحكومات 
المدينة خاوية من أهلها الذين يعانون صقيع الشتاء، وحر الّصيف وسط غياب شبه كامل 
لكل المرافق الصحّية، ووضع مأساوي من كل الجوانب االجتماعية واالقتصادية، وضبابية 

في المستقبل والمصير.
ورغم العديد من المبادرات التي قادها مسؤولون سياسيون، أو منظمات مجتمع مدني، 

من  وحكماء  البالد،  مدن  مختلف  من  وجهاء  أو 
كما  المأساة  الزالت  ومصراتة  تاورغاء  الطرفين 

هي عليه، ندًبا قبيًحا على وجه ليبيا الجديدة.

من التهجير والتشريد إلى 
االنتهاكات واإلهانات

في العام 2014 نشرت »منظمة ضحايا لحقوق 
ليبيا  جرح  »تاورغاء  بعنوان  لها  تقريرا  اإلنسان« 
القضّية  هذه  على  الضوء  فيه  سّلطت  النازف« 
العام  منذ  مأساوّية  األكثر  تعتبر  التي  اإلنسانّية 
أهالي  تعّرض  المنظمة  أّكدت  حيث   ،2011
تابعة  مسلحة  جماعات  قبل  من  للتهجير  تاورغاء 
انتشار  خارطة  عن  كاشفًة  مصراتة،  لمدينة 
مختلف  في  المخيمات  عبر  والمهجرين  األسر 
مدن البالد. وقالت المنّظمة في تقريرها أّنه بعد 

أن تم »طرد وتهجير كل من بقي في داخل تاورغاء إلى خارجها، بعد أن تعرضوا لإلهانة، 
إلى  بارد، وصواًل  بيته قتل بدم  الخروج من  »ثوار« مصراتة ومن رفض  قبل  واالعتداء من 
تمكنهم  وعدم  بالفوضى  الجميع  وفوجئ  السيارات  وبعض  األقدام  على  سيراً  الهيشة 
من الحصول على البنزين، علمًا بأن بعض سكان الهيشة ساهموا في جلب بعض أهالي 
وأشالء  رفات  بعض  تجميع  وأيضًا  الهيشة،  إلى  السبخيه  والمنطقة  الصحراء  من  تاورغاء 

األهالي ودفنها في الهيشة«.
تاورغاء  أهالي  بعض  تمكن  والمعاناة،  الكارثة  من  أيام  ثالث  »وبعد  المنظمة:  وأضافت 
فيها  األقارب  وتواجد  المفضلة  المدينة  حسب  كلٌّ  وتفرقوا  الوقود،  على  الحصول  من 
معظمهم  ألن  وذلك   ،« ترهونة  وليد،  بني  تاجوراء،  طرابلس،  سبها،  زلة،  والجفرة،  »سرت، 
نجو بحياتهم فقط، وليس لديهم ال المال وال الملبس. وباقي مدن ليبيا التي نزحوا إليها 
بما في ذلك مشروع اللود، مناطق صحراوية نائية ال توجد بها أي مقومات للحياة ووقع فيها 

تعذيب األهالي بعد وصول ثوار مصراتة« وفق نص التقرير.
وأّكدت منظمة ضحايا لحقوق اإلنسان  أّنه »بوصول »ثوار« مصراتة إلى المناطق والمدن 
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السراج يؤكدا أن حكومته 
مساعي  عن  تتوقف  لم 
بيئة  وتوفير  األزم��ة  حل 
أهالي  لرجوع  مالئمة 

تاورغاء إلى مدينتهم.

من  قتل  الهيشة،  من  بداية 
وزادت  خطف  من  وخطف  قتل 
المأساة والكارثة، حيث تعرض 
إلى  والنساء  والشباب  الشيوخ 
والقتل  والتعذيب  اإلهانات 
حتى  بعضهم،  أمام  والحرق 
وصول كتيبة شهداء الجزيرة 
إلى  وبنغازي  اجدابيا  ثوار  من 
قامت  التي  الجفرة،  منطقة 
وحراسة  وبتأمين  بحماية 
»ثوار«  وهددت  األهالي، 
األهالي  بتسليح  مصراتة 
وقتل  خطف  في  استمروا  إذا 

األهالي« على حّد وصفها.
عن  التقرير  تحّدث  كما 
االقتحام  حاالت  عديد 
على  واالعتداءات  للمخيمات 
األسر الّنازحة. ومن القصص 
أّن  التقرير  أوردها  التي 
الذي  الكتائب  من  مجموعة 
ذكرها باألسماء، قامت بـ«جمع 
اإلمداد  بموقع  الموجودين 
وكبار  نساء  من  بالجفرة، 
طوابير  في  وأطفال  السن 

ولكن  الهرولة،  الشباب  أحد  من  وطلب  للشباب،  العسكرية  الطريقة  على  وزحف  وبروك 
النار وأرداه قتياًل أمام أعين والدته، وأخواته  أحدهم لم تعجبه هرولة الشاب وأطلق عليه 

الالتي يعولهن«.

أمل العودة..أمل نهاية المأساة

ورغم هذا الحالة المأساوية المستمرة على نفس الوتيرة منذ سبع سنوات، مازال أهالي 
التهجير  من  طويلة  سنوات  وينهي  ديارهم  إلى  يعيدهم  سبيل  أي  عن  يبحثون  تاورغاء 

والعذابات والمآسي.
وفي هذا اإلطار رعت األمم المتحدة نهاية شهر الماضي، اتفاق مصالحة بين مصراتة 
وتاورغاء بشأن عودة النازحين وتعويض المتضررين وتضمن االتفاق 14 مادة أكدت على 
ضرورة جبر الضرر كحق للمتضرر، والقيمة المالية لتعويضه عما تعرض له من انتهاكات، 

والعمل على وقف الحمالت اإلعالمية التي تبث الفتنة وتحرض على الكراهية. 
رئيسه  أكد  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  عليه  صادق  الذي  االتفاق  هذا 
فايز السراج، منذ أيام، أن هناك معرقلين يحاولون تأخير عودة أهالي تاورغاء لمدينتهم، 

متعهدا في الوقت نفسه بالوصول إلى حل سريع لهذه األزمة.
وقال السراج خالل جلسة له مع كل من رئيس المجلس المحلي ووفد من حكماء وأعيان 
تاورغاء إنه »رغم محاوالت بعض المعرقلين تأخير عودة آهالي تاورغاء لمدينتهم، إال أننا 

نأمل أن تتحسن األوضاع خالل األيام القادمة ».
مؤكدا أن حكومته لم تتوقف عن مساعي حل األزمة وتوفير بيئة مالئمة لرجوع األهالي 
إلى مدينتهم، مؤكدا أنه تم تكليف شركة للقيام بأعمال الصيانة، واتخاذ إجراءات لتوفير 
العالج السريع لمن يحتاجه، والتنسيق عن طريق المصرف التجاري تاورغاء لتوفير السيولة 

المالية وحلحلة بعض المشاكل والمختنقات رغم صعوبة الظروف وشح الموارد المالية.
مع  آالمهم  اجتراء  الصفيح،  مخيمات  في  المشّردين  تاورغاء  أهالي  يواصل  األثناء  وفي 
موجات البرد القادمة ونهاية خريف آخر، مرّددين وسط لعبة وصراع العروش والكراسي 

والمصالح..«الّشتاء قادم«.
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كان مصير البعض التصفية 
الجسدية، السيما من حاول 

المقاومة أو أعلن رفض 
االنصياع لألوامر.

حسين مفتاح

منذ شهر أغسطس من سنة 2011، وبمجرد سقوط العاصمة الليبية طرابلس، في أيدي 
المجموعات المسلحة المدعومة بقوات حلف شمال األطلسي »ناتو«، بدأت حملة محمومة 
القوات  أفراد  أو من بقي من  أو كان مسؤال، ولو محليًا،  للقبض على كل من تقلد منصبا 
المسلحة والشرطة واألمن، ولم يعلن انشقاقه، فشملت الحمالت الجميع دون استثناء، ولم 
كانت  حيث  البالد،  مغادرة  من  تمكن  من  أو  آمنا،  مكانا  يجد  أن  له  كتب  من  إال  منها  ينُج 

التهمة جاهزة، وأوامر القبض مفتوحة، وفرق التنفيذ »من هب ودب«.

التهم جاهزة وفرق القبض على أهبة االستعداد

بل  فقط،  الهوية  على  واالعتقال  القسري،  واالحتجاز  القبض  على  متوقفا  األمر  يكن  لم 
أعلن  أو  المقاومة  حاول  من  السيما  الجسدية،  التصفية  البعض  مصير  كان 
المعتقالت  غصت  حتى  أيام  سوى  تمر  فلم  »القبض«،  ألمر  االنصياع  رفض 

سجناء »النظام السابق«:

عندما توضع قدرات وخبرات البالد 

خلـف القضبـــــان
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إلى  »الثوار«  بفعل  حولت  التي  الرسمية،  والمقار  البيوت  وحتى  والسجون، 
معتقالت، للمعتقلين واألسرى والمحتجزين قسرا، حيث شملت تلك الحمالت، 
المسؤولين في الدولة على كل المستويات، ومختلف الشرائح، من أمناء اللجان 
الشعبية العامة )الوزراء(، إلى رؤساء األجهزة الرسمية، والمسؤولين المحليين »أمناء اللجان 
القائد  بأوامر  التزموا  الذين  المسلحة  القوات  وأفراد  والمؤتمرات«،  بالبلديات،  الشعبية 
اإلعالم  وسائل  في  بأعمالهم  التزموا  الذين  واإلعالميات  اإلعالميين  وطالت  بل  األعلى، 
الرسمية للدولة، والشيوخ الذين من بينهم العالمة الليبي الشيخ »المدني الشويرف«، ولم 

يستثن أحد إال من أعلن انضمامه لـ«فبراير«.
لم تكن مشكلة حملة االعتقاالت الواسعة هذه في من اعتقلوا، أو عددهم الكبير فقط، 
بل ما صاحب ذلك من ظروف قبض لم تراع فيها حرمات وخصوصيات البيوت، ومشاعر 
ذوي »المطلوبين«، عالوة على ظروف وحالة أماكن االعتقال، وما القاه فيها المعتقلون من 

معاملة أقل ما توصف به أنها سيئة.
والمعتقلين  والسجناء  األسرى  أعداد  واإلنسانية  الحقوقية  المنظمات  بعض  قدرت   
ألسباب سياسية، في ليبيا على خلفية أحداث فبراير 2011، بعشرات األالف، حيث لم يكن 
من اليسير التوصل إلى الرقم الصحيح لعدة أسباب، من أهمها، عدم وجود سلطة موحدة 
تسيطر على السجون والمعتقالت، وتعدد الجهات التي تولت إصدار األوامر وتنفيذها في 
عمليات القبض، وعدم القدرة على التحقق من األرقام لسرية عدد من السجون، إضافة إلى 
غير  مليشيات  استقصاء في سيطرة  إجراء عمليات  الحقوقية في  المنظمات  صعوبة عمل 

منضبطة على السجون.

عشرات السجون بعضها »عائلي«

بحوالي   2012 عام  والمعتقلين  السجناء  عدد  الرسمية،  شبه  التقديرات  بعض  وبينت 
المدن  المنتشرة في مختلف  ألف معتقل، موزعين على عشرات السجون، والمعتقالت،   22

بينت بعض التقديرات شبه 
الرسمية، عدد السجناء 
والمعتقلين عام 2012 

بحوالي 22  ألف معتقل.

لم تكن مشكلة حملة 
االعتقاالت الواسعة فقط، 

بل ما صاحب ذلك من ظروف 
قبض التي لم تراعى فيها 

حرمات وخصوصيات البيوت.
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إفريقيا  »بوابة  نشرته  تقرير 
اإلخبارية«، وهو نتاج جهد فريق 
إلحدى  تابع  حقوقي  عمل 
المنظمات الحقوقية، يكشف 
والمعاملة  المعاناة،  حجم 
لها  يتعرض  التي  السيئة 

السجناء والمعتقلون.

الحقوقية   المنظمات  رصدت   
تجاوزات  والدولية،  المحلية 
إنسانية،  ال  وم��م��ارس��ات 
ممنهج،  تعذيب  وعمليات 
داخل  جسدية  وتصفيات  بل 
معظم السجون والمعتقالت. 

الحقوقية  المنظمات  البالد وغربها، حيث وثقت إحدى  والمناطق في شرق 
المحلية ما يزيد عن 70 سجنا ومعتقال، من بينها سجون ومؤسسات إصالح 
وتأهيل سابقة، ومقار رسمية، ومعسكرات، ومراكز تدريب، وبعضها عبارة 
عن بيوت ومزارع كان يمتلكها مواطنون، فروا بسبب المالحقات ذاتها، فتم 
تحويلها إلى معتقالت يشرف عليها في الغالب أفراد ال عالقة لهم بالهيآت القضائية، بل إن 
أفراد من عائلة واحدة، ومن  إدارتها  يتولى  المعتقالت تشرف عليها عائالت معينة  بعض 
خالل تقرير المنظمة الحقوقية فإن هذه السجون والمعتقالت تنتشر في العديد من المدن 
والزنتان،  بنغازي،  ثم  والزاوية،  مصراتة،  مدينة  ثم  طرابلس،  العاصمة  في  كبير  وبشكل 

وسبها، إضافة إلى سجون منتشرة بشكل شبه اعتيادي في بقية المدن والمناطق.

عندما يصبح »المجرم« سجانًا

هيئة  عليها  تشرف  وال  رسمية،  سلطة  تتبع  ال  والسجون  المعتقالت  هذه  أن  باعتبار 
والمتنفذين  »الموتورين«  من  مجموعة  سيطرة  تحت  تقع  فإنها  فعلي،  بشكل  قضائية 
بحكم سيطرتهم على مكامن القوة بعد األحداث، بفضل تزعمهم لمليشيات ومجموعات 
القاعدة،  وتنظيم  المقاتلة،  الليبية  الجماعة  عناصر  من  السابقين،  السجناء  أو  مسلحة، 
»أبوسليم«، محققين  الذين كانوا ضمن سجناء  أولئك  أفغانستان، السيما  والعائدين من 
إدارة سجن، سجانيهم ولو بشكل  السابقون،  السجناء  يتولى  بأن  بذلك مدلوال معكوسا 

السجون  أهم  بين  ومن  مباشر،  غير 
في  يضم  الذي  الهضبة  سجن 
زنازينه معظم المسؤولين السابقين، 
عناصر  أبرز  إدارته،  على  ويشرف 
)المصنفة  المقاتلة  الليبية  الجماعة 
خالد  اإلرهابية(،  الكيانات  ضمن 
الجماعة  زعيم  من  المقرب  الشريف، 

عبدالحكيم بلحاج.
تضم  التي  األخرى  السجون  ومن 
ومسؤولين  عسكريين،  وضباط  قادة 
والكلية  »السكت«  سجنا  سابقين 
أيضا  وهما  مصراتة،  بمدينة  الجوية 
يداران من قبل قادة مليشيات، ممن 
إبان  المسلحة  المجموعات  تزعموا 

أحداث فبراير.
الحقوقية  المنظمات  ورصدت 
تجاوزات  والدولية،  المحلية 
وعمليات  إنسانية،  ال  وممارسات 

تعذيب ممنهج، بل وتصفيات جسدية داخل معظم السجون والمعتقالت التي تديرها 
المليشيات، دون استثناء، وهنا نتناول جزءا من تقرير حقوقي سبق أن نشرته »بوابة 
إفريقيا اإلخبارية«، وهو نتاج جهد فريق عمل حقوقي تابع إلحدى المنظمات الحقوقية، 
والذي يكشف حجم المعاناة، والمعاملة السيئة التي يتعرض لها السجناء والمعتقلون 
في المعتقالت والسجون، وفي هذا السياق سيتم اجتزاء الجزء الخاص بسجن الهضبة، 
والذي يضم خلف قضبان زنازينه ما يزيد عن 2000 سجين، من بينهم أهم المسؤولين 
المرحوم  القيادة  عضو  منهم  أحرار،  وحدويون  ضباط  بينهم  من  والذين  السابقين، 
تعرضه  بعد  الطبي،  واإلهمال  المعاملة  سوء  بسبب  توفي  الذي  الخروبي،  مصطفي 
لعدد من األمراض من بينها السرطان، ويضم أيضا الساعدي القذافي نجل الزعيم 
البغدادي  الوزراء(  )رئاسة  العامة  الشعبية  للجنة  أمين  وآخر  القذافي،  معمر  الراحل 
المحمودي، ورئيس جهاز المخابرات عبد الله السنوسي، ورئيس جهاز األمن الخارجي 
الداخلي بطرابلس، ميالد دامان فضال عن عدد  الوطني  بوزيد دورده، ومدير األمن 
كبير من ضباط القوات المسلحة من ذوي الرتب العليا، ويعد السجن األشد حراسة، 
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وف��اة  الهضبة  سجن  شهد 
من  معتقليه،  م��ن  ع���دد 
مؤمن،  أبوبكر  العقيد  بينهم 
قضية  ذمة  على  الموقوف 
توفي  الذي  أبوسليم«  »سجن 
الشديد،  التعذيب  بسبب 
والسجين عبد الرزاق عمر أحمد 
قضية  في  المتهم  وهيبة، 
نزيف  بسبب  سليم  أبو  سجن 

حاد في األنف والفم.

الهضبة  في  السجناء  يتلقى 
تتخللها  قاسية،  معاملة  الى 
وص����الت م���ن ال��ت��ع��ذي��ب 
والشتائم والحرمان من النوم 
وإثارة القلق النفسي واإلكراه 
واالعتداء.  والمعنوي  المادي 

على حقوقهم اإلنسانية.

ومعظمهم  السابقين،  السجناء  من  عدداً  السجن  إدارة  طاقم  ويضم 
خريجو سجن »أبو سليم«، تحت إدارة القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة 
بعد  الحكومات  أولى  في  الدفاع  وزارة  وكيل  تقلد  الذي  الشريف،  خالد 

»فبراير«.

تعذيب ممنهج وغياب تام للرعاية الصحية

ويقول التقرير أن السجناء في الهضبة يتلقون معاملة قاسية، تتخللها وصالت من التعذيب 
والشتائم والحرمان من النوم وإثارة القلق النفسي واإلكراه المادي والمعنوي واالعتداء على 
التي  المسلحة  »الثورة«  قمع  رأسها  على  واهية  تهمًا  السجناء  يواجه  اإلنسانية،  حقوقهم 
وتهما  المتظاهرين  قتل  وكذلك   ،2011 عام  فبراير  شهر  من  عشر  السابع  في  اندلعت 

أخرى واهية تبين فيما بعد أنها تهمًا ملفقة، وكيدية وذات طابع سياسي.
»عبدالله  مثل  المعتقلين:  بعض  حجز  تم  المرات  من  العديد  فى  أنه  التقرير  ويفّصل 
السنوسي والساعدي القدافي، وابوزيد دورده، والبغدادي المحمودي، في زنزانة انفرادية. 
 1.5 17 سجينا في زنزانة طولها متران وعرضها  وقد وضعوا في إحدى المرات أكثر من 

متر إذالاًل وتعذيبًا لهم األمر الذي أدى إلى تعرضهم لالختناق.
له  يتعرض  لما  التقرير  أشار  كما 
الصحية  الرعاية  سوء  من  السجناء 
وقد  السجن،  إدارة  قبل  من  المتعمد 
ألمراض  سجينا   20 من  أكثر  تعرض 
خطيرة مثل: »الشلل والجلطة وقد توفي 
أحمد  عمر  »عبدالرزاق  اسمه  سجين 
كان  سليم  أبو  قضية  في  متهم  وهيبه« 
والفم،  األنف  في  حاد  نزيف  من  يعاني 
بسبب عدم توفر الرعاية الصحية وعدم 

تقديم اإلسعافات المناسبة.

التصفية الجسدية
والموت تحت التعذيب

الهضبة عدة حاالت وفاة  شهد سجن 
العقيد  بينهم  من  معتقليه،  من  لعدد 

أبوسليم«  »سجن  قضية  ذمة  على  بالسجن  الموقوف  مؤمن،  أبوبكر  العسكرية  بالشرطة 
وهيبة،  أحمد  عمر  الرزاق  عبد  السجين  توفي  كما  الشديد،  التعذيب  بسبب  توفي  الذي 

المتهم في قضية سجن أبو سليم بسبب نزيف حاد في األنف والفم.
االعتقال،  بسبب  توفي  من  أشهر  الليبية،  القيادة  عضو  الخروبي  مصفى  الفريق  ويعد 
حيث يؤكد التقرير أنه توفي في ظروف غامضة رهن االحتجاز، وشككت عائلته في الرواية 
التي تم نشرها عن سبب وفاته في سجن الهضبة، بأنه توفي نتيجة التهاب حاد في المرارة، 
وقالت عائلته أن طبيب الخروبى، الذي كلف من العائلة بفحصه قد اختفى بعد هذا التكليف 
في ظروف غامضة هو اآلخر، ما يؤكد شكوكها في أن موته فيه شبهة جنائية، وهو االعتقاد 
أعراض مرضية سابقة. وكانت  لم يكن يعاني من  أنه  البداية خاصة  السائد لديها منذ 
حالة الخروبي شهدت تدهوراً صحيًا في األشهر السابقة لوفاته  دون أن تقدم له الرعاية 

الصحية الكافية من قبل إدارة السجن.
لجهاز  تابع  مقدم  برتبة  سابق  تحقيق  ضابط  التعذيب  تحت  توفي   2012 عام  في 
األمن الداخلي سابقا لقبه »حمادي«، وكان التخلص منه برميه في القمامة كي ال يتحمل 
آخر  صف  ضابط  تصفية  تمت  ذاتها  وبالطريقة  قتله،  مسؤولية  السجن  على  القائمون 
عن  اإلعالن  يتم  لم  الذين  الضحايا  من  وغيره  وركينة«،  »علي  يدعى  اإلرهاب  بمكافحة 
إدارة  كانت  حيث  قصير،  بوقت  مغادرته  بعد  أو  السجن،  داخل  موتهم  وخلفيات  أسباب 
ويصبح  الصحية،  حالتهم  تسوء  أن  بعد  المعتقلين  بعض  عن  باإلفراج  تقوم  السجن 

مصيرهم »الموت«.
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لم يكن البغدادي المحمودي 
يكون  أن  للحظة  يتصور 
حكومتين  بين  تبرم  صفقة 
الحكومتان  كانت  بلدين.  في 
على  الكبير  الفشل  من  جزءا 
بلديهما  في  السلطة  رأس 

تونس وليبيا ما بعد »الثورات.

شريف زيتوني

رفاقه  وبقية  المحمودي  البغدادي 
االنتماء  بتهمة  ليبيا  في  المسجونين 

صورة  يعطون  السابق،  النظام  إلى 
واألخالقي  القانوني  الواقع  عن 

المؤسسات  عليه  أصبحت  لما 
 .2011 بعد  ليبيا  في  القضائية 
في  أو  إدانتهم  في  ليست  المسألة 
ذلك  من  أعمق  القضية  تبرئتهم، 
شخصيات  األخير  في  هم  بكثير. 
تحملت أمانة المسؤولية السياسية 
كغيرهم  يقعوا  أن  الطبيعي  من 

لكن  األخطاء.  بعض  في  البشر  من 
هذه  ملف  مع  التعامل  هو  اإلشكال 

الشخصيات الرمزية في التاريخ السياسي 
تصفية  من  الكثير  فيها  بطرق  الليبي، 

الحساب وتجاوز القانون.
لم يكن البغدادي المحمودي يتصور للحظة أن يكون 

صفقة تبرم بين حكومتين في بلدين. الحكومتان كانتا جزءا من 
الرجل  »الثورات«.  بعد  ما  وليبيا  تونس  بلديهما  في  السلطة  رأس  على  الكبير  الفشل 
عوض أن تؤخذ في االعتبار رمزيته السياسية أو سنه أو واقع بالده بعد إسقاط نظامها، 
يجد نفسه معروضا في سوق المقايضة من قبل حركة النهضة التونسية التي عرضت 
تسليمه بالمال دون اعتبار ألي قيمة أخالقية أو إنسانية، وسلمته حكومة حمادي الجبالي 
الليبية« بعد االطالع على الشروط  »الحكومة  بيانها  إلى ما سمتها في   2012 في يونيو 
المواقف واألهواء مع نظيرتها  الضامنة لتسليمه، وهي في األخير حكومة متجانسة في 

في تونس.
السقوط األخالقي في قضية تسليم البغدادي المحمودي اعترف به مستشار الرئيس 
تصريحات  في  منصر  عدنان  آنذاك  المستشار  المرزوقي.  المنصف  لتونس  السابق 
إعالمية في 2014 حمل المسؤولية لحركة النهضة وبرأ رئيسه حين قال إن التسليم تم 
دون موافقة رئيس الجمهورية، بل حمل المسؤولية للرئيس الحالي الباجي قائد السبسي 
الذي أشار إلى أنه أول من وّقع على قرار التسليم باعتباره وقتها رئيسا للوزراء في المرحلة 

االنتقالية.
الرئيس المرزوقي نفسه في تلك الفترة أكد على أن قرار التسليم غير قانوني وتجاوز 
القيادي  الجبالي  حمادي  الوقت  ذلك  في  الحكومة  رئيس  طرف  من  لصالحياته  صريح 
الحكومة(،  النهضة ومن  )من  بعد ذلك  استقال منهما  والذي  النهضة  لحركة  المعروف 
إن  قائال  إعالمية  تصريحات  في  للنهضة  المسؤولية  تحميله  في  المرزوقي  واصل  بل 
عملية تسليم البغدادي المحمودي هي طعنة في شرفه، لكن بكل األحوال في ذلك الوقت 
القانونية  المسؤولية  فيها  يتحمل  الذي  القرارات هو  للجمهورية ومثل هذه  رئيسا  كان 

واألخالقية.
إذن عملية التسليم قبل الحديث عن جوانبها القانونية، هي نوع من السقوط 
2012، عندما غلبتها مواقفها  التونسية في  الحكومة  األخالقي الذي وقعت فيه 

التجاوزات القانونية واألخالقية
في قضية البغدادي المحمودي
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الحاكمة  النهضة  ح��رك��ة 
األخوية  األع��راف  كل  تجاوزت 
والدولية لحقوق اإلنسان لكن 
وانخراطها  المادي  طمعها 
في مشاريع اإلسالم السياسي 
في  طرفا  نفسها  ووضعت 
التسليم  في  تسببا  القضية 
إنسانية  تجاوزات  أعقبته  الذي 
في حق الرجل ومورست ضده 

كل أنواع التعذيب واإلهانة.

البغدادي  األمر ال يخص  التسليم. هذا  القانونية في عملية  الوجوبية  السياسية على 
وليس  آخر  شخصا  يكون  أن  الممكن  من  كان  مبدئية،  المسألة  بالذات،  المحمودي 
السياسية  المسؤولية  وفي  عموما  السياسي  العمل  في  لكن  القذافي،  نظام  من  حتى 
عن  الحديث  بعد  طبعا  هذا  التسليم.  شروط  كل  االعتبار  في  األخذ  يجب  خصوصا 
مهدد  كالجئ  دخل  الرجل  باعتبار  تجاوزات،  كلها  كانت  التي  عليه  القبض  عملية 
بالتصفية في بالده إضافة إلى بعض األخبار التي تقول إن لديه األحقية في البقاء في 
تونس لفترة ثم المغادرة، وهذا ما كان مخططا له من المحمودي باعتبار أنه كان ينوي 
المرور إلى الجزائر، لكن السلطات التونسية في 2011، كان لها رأي آخر، وانخرطت في 
التأثيرات اإلعالمية في ظل التهويل والفوضى الحاصلة وقبضت على الرجل ووضعته 

رهن اإليقاف إلى حين تسليمه.
التي  التسليم  بعملية   2012 في  المحلية نددت  والمنظمات  التونسية  األحزاب  عديد 
خلقت ردود فعل عنيفة على حركة النهضة الحاكمة باعتباره تجاوزت كل األعراف األخوية 
والدولية لحقوق اإلنسان لكن طمعها المادي وانخراطها في مشاريع اإلسالم السياسي 
ووضعت نفسها طرفا في القضية تسببا في التسليم الذي أعقبته تجاوزات إنسانية في 

حق الرجل ومورست ضده كل أنواع التعذيب واإلهانة.
قانونيا كانت حادثة التسلم متجاوزة لكل األعراف والمعاهدات الدولية التي تفرض 
لقضية  المباشر  بكار  محمد  المحامي  نفاه  ما  وهو  العادلة،  المحاكمة  ظروف  توفر 
االحتجاز  مدة  في  الخطير  القانوني  التجاوز  إلى  أشار  الذي  بدايتها،  من  المحمودي 
الحدود بطريقة غير شرعية،  لتهمة تجاوز  المدة األقصى  6 أشهر وهي  التي تجاوزت 
وبالتالي فكل مدة اإليقاف الموالية تعتبر ظالمة في حق الرجل، واعتبر أن نية السلطة 
التونسية في ذلك الوقت كانت خبيثة حين سلمته في نفس التاريخ الذي قامت باعتقاله 
رفض  تم  لكن  الرجل  لفائدة  استئنافي  حكم  في  صدر  بالتبرئة  قرارا  أن  أكد  بل  فيه، 
اإلفراج عليه بضغط من السلطة السياسية آنذاك، وقال إن ما قامت به الدولة التونسية 
في حق موكله يحملها التبعات القانونية باعتبار أن منظمات حقوقية ليبية ودولية تعّد 
ملفا كامال لتقديم شكوى ضد تونس لدى المحاكم الدولية، معتبرا أن حمادي الجبالي 
عليه  للحكومة  رئيسا  باعتباره  يتصرف  ولم  النهضة  لحركة  عام  كأمين  وقتها  تصرف 
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مسؤوليات قانونية.
»لبوابة  المحامي بشير الصيد في تصريحات خاصة سابقة  من جانبه قال 
تسليم  مالبسات  حول  كامل  ملف  إعداد  بصدد  إنه  اإلخبارية«  إفريقيا 
المحمودي والخروقات القانونية الواضحة فيه، ومن خالل ما سيتوفر قد ترفع دعوى ضد 
تم  أنه  إلى  أشار  التسليم، حيث  في  المتورطة  األطراف  أجل معرفة  التونسية من  الدولة 
تسليمه في 2012 إلى مليشيات مسلحة تتصرف بمنطق العنف ومارست عليه كل أنواع 
التعذيب وصدرت في حقه أحكام ظالمة من دون توفير شروط دفاع مقبولة في الداخل 

الليبي.
المضطهدين  والمساجين  المهجرين  لمساندة  العالمية  اللجنة  يرأس  الذي  الصيد 
في ليبيا، أكد في تلك التصريحات أن السنة األخيرة عرفت تحسنا في وضعية المحمودي 
الحاالت  كل  في  لكن  باحترام،  يعامل  وأصبح  احتجازه  مكان  تغيير  تم  حيث  السجن  في 
يبقى معتقال سياسيا وعلى كل من تسبب في األمر تحمل المسؤولية األخالقية وخاصة 

القانونية.
كل قضايا المعتقلين السياسيين يتم التعامل معها في الغالب بطرق خاصة، خاصة إذا 
كان المعتقل كبيرا في السن أو متحمال لمسؤولية سياسية في الدولة تبعدها عن شبهات 
اعتقاله  منذ  مختلفا،  كان  األمر  المحمودي  البغدادي  قضية  في  لكن  االعتداء،  أو  العنف 
في تونس العام 2011، كان التعامل معه كله تجاوزات أخالقية وقانونية سواء من طرف 
االنضباط  دون  السياسي  العداء  من  بنوع  الملف  مع  تعاملت  التي  التونسية  السلطات 

للقانون، سواء بالنسبة إلى الطرف 
ليبيا  في   2012 سنة  المتسلم 
الذي عامل الرجل في بداية األمر 
بطرق معينة وصلت حسب بعض 
الجسدي  التعذيب  حد  التقارير 
تقديم  على  إجباره  إلى  إضافة 
أنها  بالتأكيد  إعالمية  تصريحات 

ال تمثل ما يؤمن به.
السنوات  تجاوز  اليوم  الرجل 
بشتى  عومل  سجنه،  في  السبع 
اإلهانات، وحوكم محاكمات  أنواع 
شروط  أبسط  فيها  تتوفر  ال 
المحاكمات العادلة، ولم تراع سنه 
أو ثقافته الواسعة. من المفروض 
لمحتجزيه  كافية  سنوات  أنها 
كشكل  حتى  سراحه  يطلقوا  أن 
في  النية  حسن  بوادر  أشكال  من 
القديمة،  الملفات  مع  التعامل 

أي عملية سياسية  له دور في  ليكون  لغيره  لنفسه وال  لم يعد رهانا ال  الرجل  أن  خاصة 
مستقبلية.

ملحق: وثيقة يكشف فيها المحمودي صفقة تسليمه

في مارس 2014 رفع النقاب عن نص لرسالة أرسلها البغدادي المحمودي آخر رئيس 
وزراء في نظام العقيد الليبي معمر القذافي بتاريخ 16 مايو 2012 الى الرئيس التونسي 
حينذاك المنصف المرزوقي وفيها يتحّدث المحمودي عن عملية االبتزاز التي تعّرض لها 
في سجنه بالعاصمة تونس، وعن الخطوط العريضة لصفقة تحّركها قيادات من حركة 
النهضة بالتعاون مع أطراف ليبية. في هذه الرسالة يتحدث المحمودي عن اللقاء الذي 
اليه في نص  جمعه مع مبعوث حكومي )قيادي نهضوي نتحفظ عن ذكر اسمه وأشرنا 
يعرف  التي  المالية  المبالغ  اقتسام  على  اتفاق  بوجود  خالله  أعلمه  )س(  بحرف  الرسالة 
المحمودي مكانها بين الجهة الليبية التي ستتحصل على حصة، والجهة التونسية التي 

الصيد  بشير  المحامي  قال 
سابقة  خاصة  تصريحات  في 
إنه  اإلخبارية«  إفريقيا  »لبوابة 
حول  كامل  ملف  إعداد  بصدد 
المحمودي  تسليم  مالبسات 
والخروقات القانونية الواضحة 
سيتوفر  ما  خ��الل  وم��ن  فيه، 
الدولة  ضد  دع��وى  ترفع  قد 
معرفة  أج��ل  من  التونسية 
في  ال��م��ت��ورط��ة  األط����راف 

التسليم.

المحامي بشير الصيد

المحمودي  البغدادي  تجاوز 
سجنه،  في  السبع  السنوات 
اإلهانات،  أنواع  بشتى  عومل 
تتوفر  ال  محاكمات  وحوكم 
فيها أبسط شروط المحاكمات 
أو  سنه  ت��راع  ول��م  العادلة، 

ثقافته الواسعة.
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عملية  عن  المحمودي  تحّدث 
في  لها  تعرّض  التي  االبتزاز 

سجنه بالعاصمة تونس.

سيكون لها نصيب من المبالغ المذكورة. هذه الرسالة وجهها ثالثة محامون، 
بعد أن تلقوها من البغدادي المحمودي شفويا، إلى رئيس الجمهورية المؤقت 
محمد المنصف المرزوقي، 40 يوما قبل تسليمه إلى السلطات الليبية وقد تم 

حذف كل األسماء الواردة فيها. وفيما يلي ننشر نصها كاماًل:
فخامة رئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد المنصف المرزوقي

تحية االحترام واألخوة،
البغدادي  الدكتور  من  شخصية  رسالة  معاليكم  سامي  إلى  نرفع  أن  يشرفنا  بعد  أما 

المحمودي تم عرضها علينا شفويا لتبليغها إليكم تتمثل فيما يلي:
تحية العروبة واإلسالم

أتمنى لكم الصحة والعافية والسالمة
يؤسفني أن أزعج فخامتكم بموضوع سجني في تونس، ولكن أردت إعالمكم بما جرى 

في األيام األخيرة.
محامي  مع  اجتمع  أنه  أفادني  الذي  )س(  السيد  العدل  وزارة  من  مبعوث  قابلني  لقد 
الفرنسي ومع شخص تونسي ومع آخر ليبي، وأعلمني أنه بعد بذل العديد من المجهودات 
توصلنا إلى إقناع الجانب الليبي بضرورة تغيير إقامتي من السجن إلى إقامة جبرية خارج 

السجن.
تونس  إلى  للحضور  الليبي  للشخص  دعوة  أقدم  أن  المبعوث  هذا  مني  طلب  وقد 
لمقابلتي وأن أدعو محامي الفرنسي من باريس، كما أبلغني أن هناك اتفاق على اقتسام 
على  ستحصل  التي  الليبية  الجهة  بين  وذلك  وجودها  مكان  أعرف  التي  المالية  المبالغ 
حصة، قائال كذلك بالحرف الواحد »ال تنسوا نصيب األطراف التونسية«. وقد أكد لي أن 
هذا هو الحل الوحيد لخروجي من السجن وأن قرار فخامتكم ال جدوى منه، وطلب مني 
اإلسراع في التعاون معهم، ثم حذرني من البوح بهذه التفاصيل ألي كان ال للمحامين 
التونسيين وال حتى للمحامي الفرنسي وأن الجهة الليبية التي على الخط هي أكثر تشددا 

من القذافي وليس لهم أية مشكلة في اتخاذ قرار تصفيتي حتى داخل السجن.
لقد دامت هذه المقابلة أكثر من 40 دقيقة مع العلم أنه سبق أن زارني المبعوث المشار 
إليه صحبة أحد مستشاري وزارة العدل السيد )م( وبين أنه قادر على معالجة الوضعية مع 

الجهة التي يعمل معها.
فخامة الرئيس لم أطق سماع هذا الكالم فلقد دخل علي وأنا معتقل في غرفة السجن 
متقدم في السن مريض وعاجز، مظلوم ومقهور، ليساومني في حريتي التي سلبت مني 

دون وجه حق مقابل ان
اعطيهم خيرات وطني وشعبي بطريقة مشبوهة، ولقد قلت وقتها »ال ليتني متت قبل 

هذا وكنت نيسيا منسيا«.
وعليه فإن الصورة اتضحت فبقائي في السجن مرتبط حسب هذه الجهة بإبرام صفقة 
مالية وكأن األمر يتعلق بقسمة مسروق، وهو ما جعلني انهار وأحاول االنتحار لوال تدخل 

أعوان السجن ألنني
والله حّملت ما ال طاقة لي به.

لقد دخلت تونس بالطريقة القانونية المعترف بها في زمن كانت فيه بلدي ليبيا وال 
زالت تعيش ظرفا أمنيا خطيرا، فوجدت نفسي في السجن دون جرم أو ذنب، وها أنا اليوم 

موضوع مساومات.
لقد التزمت بالتعاون مع فخامتكم وأنا متمسك بمواصلة هذا التعاون، أوال لثقتي بكم 
وكذلك احتراما للقانون التونسي والليبي اللذان يجعالن من رئيس الجمهورية التونسية 

ورئيس المجلس االنتقالي
الملف أطراف  الشديد تدخل في  أنه ومع األسف  إال  الوحيدان عن ملفي.  المسؤوالن 
أخرى ذات نوايا غير وطنية، وها أنا الزلت أقبع في السجن ال أعرف لماذا وبأي ذنب وإلى 

متى، وكأني أقضي عقوبة ال أعرف نهايتها.
أقسم بالله العظيم أنني صادق في كل ما قلته، وأنا اليوم أعاني من المعاناة أقساها 

ومن الصدمة النفسية أقصاها خاصة بعد مقابلة مبعوث وزارة العدل المشار إليها.
واألمل في الله وفي فخامتكم في نصرة مظلوم استجار بكم والسالم عليكم ورحمة الله 

وبركاته.

عملية  عن  المحمودي  تحّدث 
في  لها  تعرّض  التي  االبتزاز 
سجنه بالعاصمة تونس، وعن 
لصفقة  العريضة  الخطوط 
حركة  من  قيادات  تحرّكها 
أطراف  مع  بالتعاون  النهضة 

ليبية.
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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 
إن إسم تاورغاء قد ال يعني  شيئا لمحترفي الدفاع عن حقوق اإلنسان وللمنظمات 
الحرية  بإسم  التي ترتكب  الجرائم  ، حقيقة  ،ولكنه يكشف آلخرين  واإلقليمية  الدولية 
تستمر  اإلعالم  وسائل  وتجاهل  العالم  ضمير  صمت  وأمام   ، والثورة  والديمقراطية 
نموذجا  الساحلية  تاورغاء  مدينة  مأساة  تعتبر  حيث   ، الجريمة  رقعة  وتتسع  المأساة 
للمأساة الليبية بوجهها األليم الذي يتخذ بعدا عنصريا خصوصا  وأنها كانت مأهولة 

السمراء  البشرة  ذوي  من  ألفا    40 ب 
مسلحة  ميلشيات  قبل  من  إجالؤهم  تم 
دعمهم  بدعوى  مصراتة  مدينة  من 
السود  يحترم  كان  الذي  القذافي   لنظام 
ويرتبط بعالقات متميزة مع األفارقة وحقق 
المساواة بين السود والبيض أمام القانون 
ثقافة  في  العبودية  رواسب  بقيت  حين  في 

نسبة مهمة من الليبيين
تم  الجماهيري  بالنظام  اإلطاحة  بعد 
تهجير سكان تاورغاء من مدينتهم وهدم 
مساكنهم وقتل المئات منهم وإعتقال عدد 
كبير من التاورغيين في سجون الميلشيات 
، وتم نشر إشاعات عن إغتصاب  مجندين 
لجنة  أن  غير  نساء  من  لنساء  تاورغاء  من 
تحقيق محايدة أكدت عدم صحة اإلشاعة 
الذي  المصراتي  المجتمع  نفاه  ما  وهو 
المحليات  للنساء  مسيئة  اإلشاعة  إعتبر 

وللتقاليد العربية اإلسالمية 
رئيس  قال   2017 نوفمبر   17 في 
رغم  إنه  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 
عودة  تأخير  المعرقلين  بعض  محاوالت 
يأمل  أنه  إال  مدينتهم،  إلى  تاورغاء  أهالي 
القادمة،  األيام  خالل  األوضاع  تتحسن  أن 
متعهدا بالوصول إلى حل سريع لألزمة، جاء 
المجلس  رئيس  مع  أمس  لقائه  خالل  ذلك 
الشكشاك  الرحمن  عبد  تاورغاء  المحلي 

وعدد من أعيان وحكماء المدينة.
نفى    ، اللقاء  ذلك  من  يومين  وبعد 

تاورغاء تفضح أكذوبة الدفاع 
عن حقوق اإلنسان في ليبيا 

تاورغاء  مدينة  مأساة  تحّدث 
للمأساة  نموذجا  الساحلية 
الذي  األليم  بوجهها  الليبية 
خصوصا   عنصريا  بعدا  يتخذ 
وأنها كانت مأهولة ب 40 ألفا  

من ذوي البشرة السمراء.
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إلى  اإلنساني  اللجوء  تقديم  سكانه،  استعداد  تاورغاء  البلدي  المجلس 
النرويج وألمانيا، مؤكدا الترتيب لعودة سكان البلدية إلى مدينتهم.

وأوضح المجلس البلدي تاورغاء، في بيان صحفي ت أن » ما يتداول عبر 
تونس،  في  المتواجدين  تاورغاء  آهالي  من  العديد  استعداد  حول  اإلعالم،  وسائل 
للرحيل إلى النرويج وألمانيا بهدف تقديم اللجوء اإلنساني، غير صحيح على اإلطالق ».
 ،« قضية  أصحاب  ونحن  تاورغاء،  مدينة  إلى  العودة  طور  في  نحن   « المجلس  وتابع 

رافضا ما وصفها ب«االدعاءات المغرضة التي تهدف إلى شق وحدة الصف« .
أغسطس  نهاية  وقعوا  وتاورغاء  مصراتة  مدينتي  بين  الحوار  لجنة  أعضاء  وكان  
العام 2016، على مسودة اتفاق مصالحة برعاية بعثة األمم المتحدة، ينص على عودة 
إلى منازلهم وجبر األضرار  ألف شخص،  والذين يقدر عددهم ب)40(  تاورغاء  نازحي 

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 20 يونيو 2017 صادقت  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 2011، نهبت ميليشيات، معظمها 
وهدمت  مصراتة،  جنوب  كيلومتر   50 بعد  على  الواقعة  تاورغاء  مدينة  مصراتة،  من 
الميليشيات،  الذين فروا جماعيا قبل وصول  السكان،  وأحرقت عدة مباٍن فيها. وُمنع 

نزوحهم  يأتي  المدينة.  إلى  العودة  من 
 – آنذاك   – للزعيم  تاورغاء  لدعم  انتقاما 
2011، ولجرائم  نزاع  القذافي خالل  معمر 

ُيزعم ارتكابها في مصراتةـ«
مديرة  نائب  غولدستين،  إريك  ووفق  
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  قسم 
سكان  »عانى  ووتش:  رايتس  هيومن  في 
6 سنوات بعيدا  التشرد طوال  تاورغاء من 
بعد  قاسية.  ظروفا  وعاشوا  منازلهم،  عن 
اعتماد حكومة الوفاق الوطني الليبية أخيرا 
في  اإلسراع  عليها  الفصائل،  بين  االتفاق 
سكان  إلعادة  ملموسة  ترتيبات  اتخاذ 
حياتهم  الستئناف  ديارهم  إلى  تاورغاء 

بسالم«.
»المجلس  أعلن  الماضي   يونيو   19 في 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني« مصادقته 
على اتفاق تم التوصل إليه بوساطة األمم 

المتحدة بين ممثلي مدينتي مصراتة وتاورغاء لتسوية نزاعهم والسماح بعودة سكان 
جلسة  ستجرى  إنه  اشتيوي  محمد  مصراتة  بلدية  عميد  ،وقال  منازلهم  إلى  تاورغاء 
مباحثات أخرى »خالل األيام القادمة مع إخواننا في تاورغاء سيتم خاللها وضع الترتيبات 

األخيرة قبل عودتهم إلى مدينتهم.«.
في 2016، ساعدت »بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا« )بعثة األمم المتحدة( على 
وتعويضهم.  السكان  نزوح  إنهاء  بهدف  ومصراتة  تاورغاء  أهالي  بين  مصالحة  بدء 
وّقع الجانبان اتفاقا في 31 أغسطس  يقضي بأن تنشئ حكومة الوفاق الوطني، التي 
تدعمها األمم المتحدة، صندوقا يعوض ضحايا انتفاضة عام 2011 كشرط أساسي 
إجراء  مصراتة  ممثلو  طلب   ،2017 أبريل  وفي   ، المدينة  إلى  تاورغاء  سكان  لعودة 
أي  أكبر. كما طلبوا منع تعويض  لزيادة تعويضات ضحايا مصراتة بشكل  تعديالت 

مقاتل أو متعاطف مع القذافي، مما سيؤثر غالبا على سكان تاورغاء.
الليبية  الدولة  »على   أن  والذي  يتضمن  العدالة  واحدا عن  االتفاق نصا  ويتضمن 
إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة لتقديم المتهمين للعدالة.« بينما ال يزال يتعين 
إلى  المنسوبة  الجرائم  إال  لم تحاكم  إذ  المساءلة،  إجراءات  اتخاذ  الليبية  المحاكم  على 

أوض����ح آه��ال��ي ت��اورغ��اء 
تونس،  ف��ي  المتواجدين 
وألمانيا  النرويج  إلى  للرحيل 
ب��ه��دف ت��ق��دي��م ال��ل��ج��وء 
على  صحيح  غير  اإلنساني، 

اإلطالق.

األمم  »بعثة  ساعدت  أوضح  
ليبيا«  في  للدعم  المتحدة 
على  المتحدة(  األمم  )بعثة 
أهالي  بين  مصالحة  ب��دء 
إنهاء  بهدف  ومصراتة  تاورغاء 

نزوح السكان وتعويضهم.
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أهالي تاورغاء، حيث  أدانت المحاكم معظمهم بتهم القتل وحيازة األسلحة 
بصورة غير مشروعة، وأصدرت أحكاما بالسجن وحتى باإلعدام.، إال أنه لم 
التهجير  بتهمة  شخص  أي  اآلن  حتى  ليبية  محكمة  أي  حاكمت  أن  يحدث 
تاورغاء،  الميليشيات، ومعظمها من مصراتة، ضد  أو ألفعال  تاورغاء  القسري لسكان 

بما فيها االعتقال التعسفي الطويل األجل والتعذيب واإلخفاء القسري.
الليبية  المناطق  في  كنازحين  تاورغاء  من  شخص  ألف   40 حوالي  يعيش   ، وحاليا 
السلطات  وتمنعهم  مدارس،  أو  مخيمات  أو  مؤقتة  مساكن  في  أغلبهم  المختلفة، 

المدنية والعسكرية في مصراتة من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم.
المسلحة  والجماعات  المدنية  اإلدارة  فيها  بما  مصراتة،  في  الفصائل  وتسيطر 
تاورغاء  سكان  وتمنع  وتاورغاء،  مصراتة  بين  الواقعة  المنطقة  على  معها،  المتحالفة 
الوفاق  حكومة  موافقة  وجوب  على  الفصائل  تصر  كما  مدينتهم.  إلى  العودة  من 
والمتضررين  والمحتجزين  للقتلى  تعويضات  تقديم  الوطني وسلطات مصراتة على 

والمفقودين خالل انتفاضة عام 2011.
أعمال  ليبيا« وبشدة  العدالة في  أدانت منظمة »محامون من أجل    2012 في يوليو 
سكان  ُطرد  أن  فبعد  تاورغاء.  أهالي  على  المستمرة  واالعتداءات  القسري  التشريد 
تاورغاء من مدينتهم بتهمة دعم نظام القذافي وارتكاب جرائم في مدينة مصراتة، 

قد تم استهدافهم و بصورة مستمرة  في 
بحقهم،  مورست  عشوائية  انتقاميٍة  أعماٍل 
حيث خضعوا لالعتقال التعّسفي وتعّرضوا 

للتعذيب على يد الميليشيات.
إلى  منهم  اآلالف  التجأ  قد  وكان 
المنتشرة  داخليًا  المشردين  مخيمات 
الرغم  وعلى  ليبيا.  في  مناطق  عدة  في 
من الدعوات المستمّرة المنادية بحماية 
في  النازحون  خضع  فقد  تاورغاء،  سكان 
وألعمال  مستمّرة  العتداءاٍت  المخّيمات 
عنٍف نظامية. ففي فبراير من عام 2012، 
شّنت مليشيات هجومًا على مخيم جنزور 
تسّبب بمقتل سبعة أشخاص، من بينهم 
االعتداء  استهدف  وقد  أطفال.  ثالثة 
يوليو   19 في  تاورغاء  أهالي  على  األخير 
تاورغاء  الجئي  مخّيم  في  النازحين  أحد 
في بنغازي، حيث أفادت التقارير أن شاب 

تاورغي قد ُدهس بالسيارة عنوًة وبشكٍل متعّمد، ما أّدى إلى وقوع اشتباكاٍت عنيفة 
داخل المخيم.

إلهام  ليبيا«،  العدالة في  أجل  »محامون من  السياق، صّرحت مدير منظمة  في هذا 
السعودي، بقولها: »إن االعتداءات المستمّرة على سكان تاورغاء تشّكل تحديًا يعرقل 
جهود عملية إعادة بناء ليبيا على أساس االحترام الكامل لحقوق كل المواطنين. إذ ال 
يمكن بأّي شكٍل من األشكال أن تمّثل االنتماءات اإلقليمية والسياسية مبّرراً ألعمال 
تشّكل  العّزل  المدنيين  بحق  االعتداءات  هذه  إن  بل  الوحشية.  واالعتداءات  العنف 
الي  تنتقل  دولة  جبين  على  عار  ووصمة  وحرياتهم،  الليبيين  لحقوق  سافراً  انتهاكًا 

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 السماح للمدنيين الذين ُشردوا قسرا من ديارهم خالل نزاٍع ما العودة إليها في 

أقرب وقت ممكن دون شروط.
جماعات  مع  االتفاق  دون  تاورغاء  إلى  العودة  السكان  حاول   ،2013 يونيو  وفي 
مصراتة. حذرت الجهات الفاعلة المحلية والدولية، بما فيها بعثة األمم المتحدة، من 
العودة بعد إصدار الجماعات المسلحة في مصراتة تهديدات ضد من يخطط للعودة. 

في  ال��ف��ص��ائ��ل  ت��س��ي��ط��ر 
اإلدارة  فيها  بما  مصراتة، 
المسلحة  والجماعات  المدنية 
على  معها،  المتحالفة 
المنطقة الواقعة بين مصراتة 
سكان  وتمنع  وت���اورغ���اء، 
إلى  ال��ع��ودة  م��ن  ت��اورغ��اء 

مدينتهم.

إن  ال���س���ع���ودي:  إل���ه���ام 
على  المستمرّة  االعتداءات 
تشّكل  ت���اورغ���اء  س��ك��ان 
عملية  جهود  يعرقل  تحديًا 
أساس  على  ليبيا  بناء  إعادة 
كل  لحقوق  الكامل  االحترام 

المواطنين.
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أعادت السلطات في مدينة أجدابيا الشرقية قافلة كانت تحاول االنطالق من 
بنغازي إلى تاورغاء.

أو  النطاق  واسع  هجوم  من  كجزء  المرتكبة  االنتهاكات  بعض  وتشكل 
التعسفي والتشريد  التعذيب واالحتجاز  المدنيين، بما في ذلك  السكان  منهجي على 
القسري، جرائم ضد اإلنسانية. خلصت »لجنة األمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق 
2012 إلى أن ميليشيات مصراتة ارتكبت  حول ليبيا » في تقريرها الصادر في مارس 
جرائم ضد اإلنسانية ضد سكان تاورغاء وأن التدمير المتعمد لتاورغاء »كان لجعلها 

غير صالحة للسكن«.
ضد  والجرائم  الحرب  جرائم  على  قضائية  والية  الدولية  الجنائية  المحكمة  ،تملك 
اإلنسانية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011. لم 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 كاماًل في العودة إلى ديارهم 
حلواًل  تجد  أن  الليبية  السلطات  على  يتعين  إنه  الدولية  العفو  منظمة  قالت    ، أخيراً« 
اآلالف من  لعشرات  المستمر  القسري  للنزوح  السرعة تضع حداً  مستدامة على وجه 
التاورغاء وغيرهم من المجتمعات التي هجرت من ديارها إبان النزاع المسلح في 2011.
فقد نزح جميع أهالي مدينة تاورغاء من ديارهم قسراً على أيدي جماعات مسلحة من 

العقيد  حكومة  بدعم  اتهمتهم  مصراتة 
القذافي. 

ممنوعون   « بعنوان  موجز  تقرير  وسلط 
عن ديارهم « أصدرته منظمة العفو الدولية 
الضوء  النزاع،  النتهاء  الثانية  الذكرى  في 
االختطاف  وعمليات  التمييز  استمرار  على 
الذين  للتاورغائيين،  التعسفي  واالعتقال 
ما برحوا يواجهون التهديدات والهجمات 
وضعت  ميليشيات  أيدي  على  االنتقامية 
السياق،  هذا  القانون.وفي  فوق  نفسها 
مدير  نائبة  صحراوي،  حاج  حسيبة  قالت 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  برنامج 
في منظمة العفو الدولية:  ما زال التاورغاء 
المهجرة  المجتمعات  من  وغيرهم 
الفعال عما عانوا  والجبر  العدالة  ينتظرون 

من انتهاكات.
على  يربو  ما  أن  إلى  التقديرات  وتشير 

لالختفاء  أخضعوا  أو  المعتقلين،  أو  المفقودين  عداد  في  هم  التاورغائيين  من   1300
القسري، وبصورة رئيسية في مصراتة. وقبض على معظمهم على أيدي الميليشيات 
وأخضعوا للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة، كالصعق بالصدمات الكهربائية 
اعتقالهم،وحثت  أثناء  المياه  وخراطيم  معدنية  بقضبان  المتكرر  والضرب  والجلد 
منظمة العفو الدولية السلطات الليبية على التحقيق في جميع حاالت االختفاء القسري 
من  أنهم  على  إليهم  ينظر  الذين  الضحايا  ضد  ذلك  في  بما  تمييز،  دون  والتعذيب 
سجون  في  أطفال،   بينهم  كذلك،  التاورغائيين  من  مئات  احتجز  القذافي.وقد  أنصار 
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. و
العالم  من  مختلفة  مناطق  في  أخرى  ومآس  تاورغاء  مأساة  بين  المراقبون  ويقارن   
األكاديمي  ،وكتب  تم تهجير سكانها األصليين  المحتلة عندما  وخاصة في فلسطين 
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 

تجمع  هناك  غولدستين:  إريك 
رهينة  سقط  كامل  سكاني 
قد  منه  قلة  أن  يُزعم  لجرائم 
على  اآلن  العبء  ارتكبتها. 
كاهل الحكومة، أن تنهي هذا 
خالل  من  الجماعي  العقاب 
تاورغاء  سكان  قدرة  ضمان 
كاماًل  حقهم  ممارسة  على 

في العودة إلى ديارهم أخيرًا.

بين  ال��م��راق��ب��ون  ي��ق��ارن 
أخرى  ومآس  تاورغاء  مأساة 
عندما  المحتلة  كفلسطين 
األصليين  سكانها  تهجير  تم 
والهنود الحمر الذي أصبحوا بال 

وطن.
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التي  أوطانهم  من  وهجروا  للنازية  مضادة  لتحالفات  تبعيتهم  بحجة  الثانية  للمرة  ثم 
ولشل  الذنب  عقدة  لتخفيف  بديل   وطن  لهم  ليصنع  السنين   أالف  عليها  عاشوا 
حركة التاريخ لقوم آخرين بوجودهم، وبعد األكراد الذين أحرقوا بالكيماوي  وشردوا 
البسيطة وعرضها وأصبح وطنهم الذي عاشوا عليه منذ األزل مقسما بين  في طول 
لكي يهجروا من  ليبيا  السود في شمال  دور  أتى  والفرس،   والعرب  والشركس  الترك 
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 
الدولة  تتدارك  لم  وما  السياسي.  اللجوء  إعطاء  في  المفضلين  من  يكونون  بحيث 
تاورغاء على بعد ثالثة  أن  إلي  الذين يشيرون  المعتدين  بايقاف  الليبية األمر وتقوم 
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 
للضمير  ومصادمة  جسامة  اإلنسانية  ضد  الجرائم  بأشد  األمر  يتعلق  عندما  قبوله 
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«.

الدولية  العفو  منظمة  حثت 
على  الليبية  السلطات 
حاالت  جميع  في  التحقيق 
والتعذيب  القسري  االختفاء 
ضد  ذلك  في  بما  تمييز،  دون 
إليهم  ينظر  الذين  الضحايا 
على أنهم من أنصار القذافي.
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وسائل  تصدرت  السلطات 
قائمة  التلفزيونية  اإلع��الم 
اإلعالمية  المؤسسات  أن��واع 

التي تتعرض لالعتداءات.

رمزي زائري

فتكًا  العالم  دول  أكثر  ليبيا  أصبحت  المسلح،  النزاع  اندالع  على  أعوام  سبعة  بعد 
احتلت  حيث  اإلعالمية  الطواقم  سالمة  في  المراتب  آخر  وتحتل  الصحفيين،  بحياة 
المركز )167+1( بحسب تصنيف حرية الصحافة لعام 2017. ورغم أن عدد القتلى 
والمفقودين آخذا في التراجع، مازال اإلعالميون يواجهون التهديدات بانتظام، خاصة 

وأن الجرائم الُمرتكبة ضدهم تمر وسط إفالت تام من العقاب.
الصحفيين  بحق  االعتداءات  من  العديد  الجاري  العام  من  األول  الربع  شهد 

العاصمة  تصدرت  وقد  المختلفة،  اإلعالم  وسائل  ضد  الدامية  الهجمات  واستمرت 
في  بالمئة،   42 بنسبة  اإلعالم  ووسائل  لإلعالميين  المهددة  المدن  قائمة  طرابلس 
بنسبة  ثانية  داعش،  تنظيم  سيطرة  تحت  تقبع  كانت  التي  سرت،  مدينة  جاءت  حين 
16 بالمئة، فيما احتلت مدينة بنغازي، والتي ال تزال الحرب قائمة في بعض أحيائها، 

المرتبة الثالثة بـ12 بالمئة، وتوزعت النسب األخرى بين باقي المدن والمناطق.
التي  اإلعالمية  المؤسسات  أنواع  قائمة  التلفزيونية  اإلعالم  وسائل  وتصدرت 
بالمئة   15 نسبة  سجلت  فيما  بالمئة   46 نسبتها  كانت  حيث  لالعتداءات،  تتعرض 
بالمئة   13 بنسبة  المستقلون  يليها  الورقية،  والصحف  المسموعة  اإلذاعات  من  لكل 

ووكاالت األنباء بنسبة 10 بالمئة.
 26 للعنف، حيث سجلت ما نسبته  الميدانيين هم األكثر عرضة  المراسلين  أن  إال 

بالمئة،   20 بنسبة  المصورون  جاء  فيما  بحقهم،  االعتداءات  حصيلة  من  بالمئة 
يليهم المحررون بنسبة 19بالمئة، ومن ثم مقدمو البرامج واإلداريون والفنيون، 

حداد على حرية الصحافة في ليبيــا
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المركز  تقرير  بحسب 
الليبي لحرية الصحافة. 
العام  هذا  تقرير  وعزا 
ترتيب ليبيا المتأخر إلى حالة الفوضى 
القتلى  عدد  أن  فمع  تعيشها،  التي 
بحسب  التراجع  في  آخذ  والمفقودين 
يواجهون  اإلعالميون  مازال  التقرير، 
أغلب  تمر  فيما  بانتظام،  التهديدات 
قاب.

ِ

الجرائم الُمرتكبة ضدهم دون ع
الرئيس  قال  أخرى  جهة  ومن 
لحرية  الليبي  للمركز  التنفيذي 
“إن  الناجم  محمد  الصحافة 

الصحافيين الليبيين ووسائل اإلعالم ليسوا بريئين تمامًا، فنسبة كبيرة من الجرائم 
التي حدثت، مرتبطة بشكل مباشر بالخطاب التحريضي لدى بعض وسائل اإلعالم 
سياسية  أطراف  تحكم  ظل  في  النطاق،  واسعة  فوضى  وقع  على  تعيش  التي  الليبية، 
الُمجتمعي  السلم  ضرب  إلى  وتوجيهها  الوسائل،  هذه  وإدارة  امتالك  في  وقبلية 

الليبي لحرية  المركز  إلى االنتقام”. ويشير  الدعوة  أو  العنف  والتحريض على 
مضايقة  دون  اآلراء  عن  التعبير  في  شخص  كل  أحقّية  إلى  الصحافة 

األطراف  كل  التزام  ضرورة  على  يشدد  كما  ومشاركتها،  ونشرها 
الليبية المتنازعة بضمان الحريات وعدم استغالل الفوضى لتبرير 

هذه الممارسات الممنهجة ضد الحريات.
األجانب  والصحفيون  الميدانيون  المراسلون  ويواجه 
معداتهم  مصادرة  في  تتمثل  أمنية،  صعوبات  عدة 
الجماعات  قبل  من  طرابلس  في  خاصة  لساعات  واعتقالهم 

المدعومة  الوطني  الوفاق  حكومة  مع  المتحالفة  من المسلحة 
محليين  لصحفيين  شهادات  عدة  ُجمعت  وقد  األوروبي.  االتحاد 

والتحقيق  أمنية  لمقاّر  ونقلهم  توقيفهم  عن  فيها  تحدثوا  وأجانب، 
مع  بالشارع  المقابالت  إجراء  ومن  التصوير  من  منعهم  أو  لساعات،  معهم 

المواطنين حول األزمة المالية بالبنوك والتدني الهائل للخدمات العامة، رغم أن 
اإلعالم  إدارة  الصحافة وتصريحات من  الصحفيين يحملون بطاقة  العديد من 

الخارجي.
وتقول الصحفية اإليطالية” فرانسيسكا مانوشي”: »خاللها تقديم ملفنا وحدة 

مصادرة  على  المدني،  الزي  يرتدي  بعضها  أمن،  عناصر  أقدمت  والتوثيق  الرصد 
معداتنـا ونقلنا إلي مقر أمني ظللنا فيه أكثر من 90 دقيقة، وتعرضنا إلى العديد من 
األسئلة حول سبب وجودنا بليبيا، وإنه من المؤسف أن تفرض كل هذه القيود الكبيرة 

على العمل الصحفي إضافة إلى مخاطر التنقل والتصوير باألماكن العامة”.
حاليَا توجد في ليبيا، عدة سلطات متنافسة لكل منها مجموعات مسلحة وعسكرية، 
حقوق  حالة  تدهور  من  المزيد  في  يتسبب  الشرعية  على  المنافسة  في  واستمرارها 
المدني  المجتمع  ومنظمات  القضاء  موظفي  على  الهجمات  وتيرة  وارتفاع  اإلنسان، 

المحلية، والمدافعين عن حقوق اإلنسان، واإلعالميين والمدنيين والمهاجرين.
 كما يؤدي إلى المزيد من عمليات القتل خارج نطاق القانون، إضافة إلى التعذيب 
والبنية  السكنية  األحياء  على  العشوائية  والهجمات  التعسفي  واالحتجاز  واالغتصاب 
التحتية للدولة، على نحو قد يصل إلى حد الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب خالل 

الصراعات الداخلية الدائرة بين المجموعات المسلحة وشبه العسكرية.
االنتهاكات  عن  العقاب  من  اإلفالت  مكافحة  أن  في  االنسان  حقوق  نشطاء  ويرى 
في  المدنيين  حماية  من  يعزز  سوف  دولية  آلية  خالل  من  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة 
ليبيا، ويمهد الطريق إلرساء دولة القانون والعدالة، بل ينتظر أن تخفف هذه اآللية 
كما  الدولة،  مؤسسات  على  والعسكرية  المسلحة  المجموعات  هجمات  وطأة  من 
المسلحة من تقويض محاوالت  المجموعات  اآللية في منع  أن تساعد هذه  يفترض 

الليبيين للوصول لحل سلمي مستدام.

يواجهون  اإلعالميون  م��ازال   
فيما  بانتظام،  التهديدات 
الُمرتكبة  الجرائم  أغلب  تمر 

ضدهم دون ِعقاب.

ُجمعت 
عدة شهادات 
لصحفيين 
محليين وأجانب، 
تحدثوا فيها 
عن توقيفهم 
ونقلهم 
لمقارّ أمنية 
والتحقيق معهم 
لساعات.
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من  حالة  في  البالد  دخلت 
ال��ف��وض��ى ال��ت��ي ت��ع��ددت 
أوجهها نتيجة انهيار مؤسسات 
الدولة في ليبيا، التي أضحت 
العصابات  لسطوة  فريسة 
المسلحة  والميليشيات 
المنتشرة في عدة مناطق من 

البالد

عبد الباسط غبارة

دخلت ليبيا في أزمة كبيرة منذ العام 2011، وتكشف خاللها حدة الصراع بين مختلف 
األطراف والقوى السياسية والعسكرية في الساحة الداخلية الليبية، حيث سعى كل طرف 
الباب  االنقسامات  وفتحت  مصالحه،  يخدم  بما  القوة  معادالت  وتغيير  نفوذه  لبسط 
واسًعا أمام انهيار أمني شامل أدى إلى دخول البالد في حالة من الفوضى التي تعددت 
أوجهها نتيجة انهيار مؤسسات الدولة في ليبيا، التي أضحت فريسة لسطوة العصابات 
والميليشيات المسلحة المنتشرة في عدة مناطق من البالد، والتي ترتكب جرائم بحق 
المدنيين على خلفية القتال المستمر واألزمة السياسية العميقة اللذين أنتجا الفوضى 

وانهيار نظام العدالة الجنائية في البالد. 

االختفاء القسري.. أداة صراع

مناسبة  في  قسريا،  المختفين  العالم  يستذكر  عام  كل  آب/أغسطس،  من  الـ30  في 
المنظمات  تعيد  اليوم  هذا  وفي  القسري«.  لالختفاء  العالمي  بـ«اليوم  سميت  عالمية 
المختفين  عن  الكشف  بضرورة  التذكير  الملف  بهذا  المهتمة  والدولية  اإلنسانية 
إلنهاء معاناة عائالتهم التي تعيش على أمل عودتهم. ولليبيا نصيب ال يستهان به من 
المفقودين والمختفين قسريا بسبب االضطرابات السياسية واألمنية التي عصفت بها 

منذ سنوات.
ولستة أعوام بعد بداية الصراع المسلح في ليبيا، واصلت المليشيات والجماعات 
اإلجرامية في جميع أنحاء البالد اختطاف مئات المدنيين وإخفائهم بشكل قسري، 

اإلخفاء القسري واالغتياالت واالختطاف..

وجه الفوضى الليبية المظلم
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من بين الذين ال يزالون 
في عداد المفقودين، عبد 

المعز بانون، وهو ناشط في 
طرابلس وسفيان الشورابي 

ونذير القطاري، وهما 
صحفيان تونسيان

يعتبر اإلخفاء القسري انتهاكًا 
قاسيًا لحقوق اإلنسان على 
وجه الخصوص إذ ال يقتصر 

أثره على الشخص المختفي 
بل يمتد ليطال أفراد عائلته.

غير  منظمات  في  وعاملون  وسياسيون  المدني  المجتمع  في  نشطاء  منهم 
حكومية، مع التمتع باإلفالت من العقاب في ظل انهيار نظام العدالة الجنائية 

المحلي في معظم أنحاء البالد، الذي أدى إلى تفاقم أزمة حقوق اإلنسان.
الظروف  هذه  مثل  في  شخص   600 األقل  على  ُفقد  الليبي،  األحمر  للهالل  ووفقا 
الذين ال يزالون في عداد  2015. ومن بين  2014 وأبريل/نيسان  بين فبراير/شباط 
المفقودين، عبد المعز بانون، وهو ناشط في طرابلس اختفى في يوليو/تموز 2014، 
سبتمبر/أيلول  في  فقدا  تونسيان  صحفيان  وهما  القطاري،  ونذير  الشورابي  وسفيان 

2014 أثناء مهمة إعالمية في ليبيا.
تنامي عمليات اإلخفاء القسري، دفع سبع منظمات ليبية إلصدار بيان مشترك، في 30 
2017، دعت فيه »جميع األطراف المتنازعة إلى عدم استخدام اإلخفاء كأداة  أغسطس 
من أدوات الحرب«. وطالبت في اليوم العالمي لضحاياه من األطراف المتنازعة باإلفراج 
الفوري عن المختطفين لديها دون قيد أو شرط مذكرة إياها أن اإلخفاء القسري يعد 
جريمة ضد اإلنسانية بموجب المادة السابعة الفقرة )1/ط( من نظام روما األساسي 

الفتة إلى إن هذه الجرائم ال تسقط بالتقادم.
وطالبت المنظمات من حكومة الوفاق غير المعتمدة باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء 
ظاهرة االختفاء القسري مع ضمان أن يتواجد كل شخص محروم من حريته في مكان 

أمام  يمثل  وأن  رسميا  به  معترف  حجز 
القضاء دون تأخير. ودعت المنظمات إلى 
تجديد الدعوة إلى الفريق المعني بحاالت 
االختفاء لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن 
إلى  ليبيا  النضمام  بالسعي  إياه  مطالبة 
االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص 

من الظاهرة.
اللجنة  طالبت   ،2017 سبتمبر  ومطلع 
بوقف  الليبية  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
ممارسة اإلخفاء واالختطاف، ودعت جميع 
بعدم  النزاع  وأطراف  السياسية  األطراف 
من  كأداة  القسري  االختفاء  استخدام 
أدوات الحرب. وذّكرت اللجنة في بيان لها 
االختفاء  لضحايا  العالمي  اليوم  بمناسبة 

وإخفاء  اختطاف  بأن  عام،  كل  من  أغسطس  شهر  من  الثالثين  يوافق  الذي  القسري، 
المدنيين واحتجازهم كرهائن يعد جريمة حرب وانتهاك جسيم لحقوق اإلنسان ومن 

الجرائم التي ال تسقط بالتقادم.
ال  إذ  الخصوص  وجه  على  اإلنسان  لحقوق  قاسيًا  انتهاكًا  القسري  اإلخفاء  ويعتبر 
يقتصر أثره على الشخص المختفي بل يمتد ليطال أفراد عائلته. وفي كثير من األحيان 
من  وُيستبعد  حياته،  على  دائم  خوف  في  ويظل  للتعذيب  المختفي  الشخص  يتعرض 
وُيعد هذا  الحقوق ويصبح تحت رحمة سجانيه.  وُيحرم من كل  القانون،  نطاق حماية 
انتهاكًا متواصاًل قد يستمر لسنوات عدة بعد اختطاف الشخص أو اعتقاله. وإذا ُقدر 
للشخص المختفي أن يظل على قيد الحياة وأن ُيطلق سراحه في نهاية المطاف، فقد 
يعاني بقية حياته من العواقب الجسدية والنفسية لهذا الشكل من أشكال التجرد من 

اإلنسانية وكذلك مما يصاحبه في أحيان كثيرة من وحشية وتعذيب.

 االختطاف...حدث يومي

على  بصمتها  تترك  التي  المروعة  المعضالت  أشد  إحدى  االختطاف  عمليات  تعتبر 
في  يوميا  حدثا   ،2011 العام  منذ  الظاهرة  هذه  باتت  حيث  ليبيا،  في  اليومية  الحياة 
المدن الليبية وخاصة العاصمة طرابلس. وتتم بعض عمليات الخطف بطريقة ممنهجة 
اإلرهابية  اإلجرامية  العصابات  من  الخاطفون  يقوم  إذ  والهوية،  القبلي  لالنتماء  نتيجة 
بطلب فدية مالية أو قد يختلف الدافع لمجرد القتل، وتعاني عائالت المختطفين حزنا 

وقلقا ال يوصفان على مصير أبنائهم.

عبد المعز بانون
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عمليات االختطاف على أيدي 
الميليشيات في ليبيا خاصة 

في غرب البالد زاد بصورة 
حادة طلبا للفدية في كثير 

من األحيان.

ليبيا وأفغانستان والكونغو 
الديمقراطية والعراق هي 
الدول شديدة الخطورة، إذ 

تشهد أعلى نسب اختطاف 
في العالم.

ومنذ بداية األزمة في ليبيا، لم يتوقف مسلسل االختطاف الذي طال جميع 
ما  التي  التحذيرات  وقع  على  الكبير  الخطر  الفئات، وتصاعدت أصداء هذا 
انفكت تطلقها المنظمات سواء كانت الوطنية أو الدولية التي تعمل جاهدة 
على رصد وتوثيق هذه الجرائم الالإنسانية التي ترتكب بحق األبرياء. ففي أغسطس 
2015، أكدت منظمة العفو الدولية أن عمليات الخطف على أيدي الجماعات المسلحة 
قد أصبحت جزءا من الحياة اليومية في ليبيا، ودعت إلى وضع حد لـ«وباء الخطف« الذي 

يجتاح البلد.
عداد  في  يعتبرون  شخص   600 من  أكثر  أن  لها،  تقرير  -في  المنظَّمة  وأكدت 
األحمر  الهالل  لجمعية  وفقا   ،2015 منتصف  وحتى   2014 عام  بداية  منذ  المفقودين 
بالرغم  معروفْين،  غير  شخصا   378 عن  يقل  ال  ما  وجود  ومكان  مصير  وبقي  الليبي، 
2016 الذي  الحقيقية ترجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير. وخالل عام  من أن األرقام 
يشمله تقرير المنظمة اختطفت الجماعات المسلحة مئات المدنيين في مدن »طرابلس 
في  كرهائن،  واحتجزتهم  وسرت«  وسبها  والكفرة  وبنغازي  ودرنة  وورشفانه  والزاوية 

سلسلة من الهجمات االنتقامية المتبادلة.
الـجـنـائـي  لـلـبـحـث  الـعــامــة  باإلدارة  الـتـحـري  مـكـتـب  أصدر   ،2017 فبراير  وفي 
بوزارة الـداخـلـيــة التابعة لحكومة الوفاق الوطني إحصائية لـعـدد الـجـرائـم الـُمـرتـكـبـة 
 2016 العام  الخامس عشر من ديسمبر من  الـفـتـرة من  داخـل نـطـاق طـرابـلـس فـي 
وحتى الواحد والثالثين من شهر يناير من العام 2017، وذكر المكتب أن »عدد جرائم 
مـنــهـــا  خطف  جريمة   293 بـلـغ  المسالمون  المواطنون  لها  تعرض  الـتي  االختطاف 
11 حالة اختطاف لـسـيـدات مـتزوجـات وعدد 21 جريمة اختطاف لـفـتـيـات«. بحسب ما 

أوردته وكالة األنباء الليبية.
 وكان تقرير لمؤسسة »إن واي أي« لألزمات، كشف في أبريل 2017، عن احتالل ليبيا 

صدارة دول العالم في جرائم الخطف خالل 
وأفغانستان  ليبيا  أن  موضحا   ،2016 عام 
والكونغو الديمقراطية والعراق هي الدول 
نسب  أعلى  تشهد  إذ  الخطورة،  شديدة 
االنقسام  ظل  وفي  العالم.  في  اختطاف 
القانون،  تطبيق  وغياب  القائم،  السياسي 
مختلفة  أساليب  الخطف  عصابات  تمارس 
البشاعة في االبتزاز والكسب غير المشروع 
القضائية  األجهزة  غياب  مع  خاصة 

لالقتصاص منها.
المدنيين  ازدياد حاالت االختطاف جعلت 
في ليبيا يعيشون حالة من عدم االستقرار 

على  الفوضى  وانتشار  القانون  انعدام  سوًء  الحالة  زاد  ومما  األمن،  بانعدام  والشعور 
المجموعات  التي تشهد صراعًا مسلحًا، حيث تسيطر  المدن  نطاق واسع وخاصة في 
المسلحة وتحكم قبضتها على عدد من تلك المدن وعلى رأسها طرابلس وبعض مدن 

المنطقة الغربية.
وفي مايو 2017، قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، 
إن عمليات االختطاف على أيدي الميليشيات في ليبيا خاصة في غرب البالد زاد بصورة 
حادة طلبا للفدية في كثير من األحيان. مشيرة إلى أن مئات األشخاص ما زالوا في عداد 
المفقودين، وغدت عمليات االختطاف جزءا ال يتجزأ من الحياة اليومية لألهالي. وقالت 
المنظمة، إنه يتعين على السلطات الليبية أن تتخذ جميع التدابير الالزمة إلنهاء حلقة 

العنف المفرغة، وحالة الترويع التي يعيشها المدنيون.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بليبيا، أعربت في أغسطس 2017، من خالل 
بيان لها، عن استنكارها الشديد حيال التقارير والشكاوى والبالغات التي تفيد بتصاعد 
حاالت االختطافات حيث سجلت في الفترة من 2017/8/9 إلى 2017/08/19، وقوع 14 
حالة اختطاف بمناطق خلة الفرجان بجنوب طرابلس ومناطق وسوق الجمعة والظهرة 

وتاجوراء بمدينة طرابلس. 

سفيان الشورابي ونذير القطاري
 صحفيان تونسيان
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بعد حادثة خطف 
الدبلوماسيين التونسيين 

بعام تقريًبا أفرجت السلطات 
التونسية عن القيادي في 

عملية »فجر ليبيا«، وليد 
القليب

كانوا  أيضا  السياسيون 
اختطاف  لعمليات  ضحية 
المسلحة  الجماعات  بها  قامت 
تعرض،   2013 أكتوبر  ففي  ليبيا،  في 
األسبق،  الليبي  الوزراء  رئيس  زيدان،  علي 
طرابلس.  في  إقامته  مقر  من  لالختطاف 
زيدان  تعرض   ،2017 أغسطس  وفي 
مسلحين  أيدي  على  ثانية  اختطاف  لعملية 
في العاصمة طرابلس وتم اإلفراج عنه بعد 

عشرة أيام من الواقعة.
 ،2016 األول  أكتوبر/تشرين   6 وفي 
اختطف نائب رئيس دار اإلفتاء ورئيس مجمع 
العمراني،  نادر  الشيخ  اإلسالمية،  البحوث 
خروجه  أثناء  مجهولة  مجموعة  يد  على 
لصالة الفجر. فيما اُختطف صالح البكوش 

المستشار السياسي لرئيس حزب االتحاد من أجل الوطن عبد الرحمن السويحلي، في 
ظروف غامضة في 27 يناير 2017، وسط العاصمة طرابلس. وبعده بأيام وتحديدا في 
31 يناير 2017، أكد مصدر برلماني، اختطاف عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة 

جبريل أوحيدة الزوي من مقر إقامته في مدينة طبرق.
بوزارة  الميزانية  إدارة  مدير   ،2017 يناير   30 في  مجهولون،  مسلحون  اختطف  كما 
المالية التابعة لحكومة الرفاق الليبية » نوري أمبية » من مكتبه بمنطقة الظهرة بالعاصمة 
طرابلس. وفي اليوم الموالي، اختطف مسئول إدارة الحسابات بديوان المحاسبة التابعة 
قبل  من  طرابلس  بالعاصمة  الالفي،  سامي  الدكتور  الليبية،  الوطني  الوفاق  لحكومة 

عناصر مجهولة.
كما تعرض الدبلوماسيون والبعثات األجنبية لالختطاف في ليبيا، ففي يناير 2014، 
اعتقال  عن  اإلعالن  من  ساعات  بعد  ذلك  وجاء  مصريين،  دبلوماسيين   5 اختطاف  تم 
رئيس »غرفة ثوار ليبيا« السابق الشيخ شعبان هدية في مصر بعد مداهمة شقة كان 
المصريين  العاملين  جميع  إجالء  عن  الحقا  المصرية  الخارجية  وأعلنت  فيها.  موجودا 

»الرسميين« في السفارة المصرية في ليبيا بمن فيهم السفير.
عملية  إلى  ومرافقيه،  العيطان  فواز  األردني،  السفير  تعرض   ،2014 أبريل   15 وفي 
ولم  كامل،  شهر  قرابة  مسلحة  مجموعة  لدى  محتجزا  وظل  ملثمين  قبل  من  خطف 
يفرج عنه حتى أطلقت الحكومة األردنية سراح ليبي محكوم بالمؤبد. أعقب ذلك بأيام 
كان  والذي  بنطاطي«  »العروسي  التونسي بطرابلس،  السفير  اختطاف مستشار  قليلة، 
قبله  أختطف  حيث  شهر،  خالل  ليبيا  في  يختطف  الذي  الثاني  التونسي  الدبلوماسي 

الدبلوماسي، محمد بن الشيخ.
وبعد حادثة خطف الدبلوماسيين التونسيين بعام تقريًبا أفرجت السلطات التونسية 
عن القيادي في عملية »فجر ليبيا«، وليد القليب، الذي اُعُتقل في 17مايو 2015 بمطار 
القنصلية  أعضاء  من  عشرة  تعرض  إلى  تونس  في  احتجازه  وأدى  الدولي  قرطاج 
التونسية في طرابلس، والمئات من العمال التونسيين إلى الخطف من قبل تشكيالت 
مسلحة، طالبت بإطالق القليب مقابل اإلفراج عن التونسيين المخطوفين، وقالت وكالة 
القليب جاء بعد مفاوضات بينها وممثلين  التونسية إن إطالق السلطات لوليد  األنباء 

من قوات »فجر ليبيا« في طرابلس.
القاعدة  لتنظيم  التابعة  المسلحة  الميليشيات  إحدى  اختطفت   ،2017 يونيو  وفي 
-لفترة وجيزة 7- عاملين مع األمم المتحدة في ليبيا، بعدما هاجمت سيارتهم عندما 
الحرشة،  منطقة  مستوى  على  وذلك  طرابلس،  إلى  تونس  من  طريقها  في  كانت 
التابعة لمدينة الزاوية، وقاموا باحتجاز أفرادها. وبعد ساعات من العملية أطلق سراح 

المختطفين.
الدول  من  العديد  االعتداءات،  وتصاعد  الدبلوماسيين  اختطاف  عمليات  ودفعت   
إلى إغالق سفاراتها وسحب كامل بعثاتها الدبلوماسية أو جزء منها من ليبيا، ونصحت 

الشيخ نادر العمراني
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عدة دول أوروبية رعاياها بتجنب السفر إلى ليبيا، في ظل الفوضى السائدة وغياب كل 
مقومات األمن.

االغتياالت.. زراعة الموت
الكبير  االنتشار  ظل  في  الليبية  الساحة  في  األبرز  السمة  والقتل  العنف  لغة  أصبحت 
البالد في مستنقع  2011. ومع دخول  العام  البالد منذ  اإلرهابية في  والعناصر  للسالح 
اللواء عبد  باغتيال  البداية  االغتياالت. وكانت  األمن، تصاعدت موجة  الفوضى وغياب 
األحداث  ثم تسارعت  المتشددين،  قبل  2011 من  يوليو  أواخر  ورفيقيه  الفتاح يونس 

وكثرت التنظيمات المسلحة التي اتفقت على إغراق بنغازي في بركة من الدم.
وبحسب حاالت وثقتها هيومن رايتس ووتش، بلغت االغتياالت السياسية في بنغازي 
ودرنة الذروة في النصف الثاني من العام 2012، وعاودت بلوغها في يناير/كانون الثاني 
ويوليو/تموز من عام 2013. ورغم وجود تقارير عن اغتياالت في أجزاء أخرى من البالد، 
إال أن أغلبها تركز في الجزء الشرقي. وتوالت عمليات اغتيال كثيرة استهدفت الضباط 
العسكرية  بالمؤسستين  عالقة  له  من  وكل  والشرطة  الجيش  رجال  من  والعسكريين 

والشرطية؛ ولم ينُج أصحاب الكلمة من عمليات االغتيال.
واإلعالم  للصحافة  العين  مؤسسة  نشرته  صحافي  تقرير  كشف   ،2014 يناير  وفي 
والدراسات )أجواء البالد( أن االغتياالت طالت أكثر من 120 شخصا خالل سنة 2013، كانت 
ثالثة أرباعها ضد قيادات أمنية وعسكرية، وحصدت البقية شخصيات مدنية بين سياسية 
وإعالمية وأئمة خطباء. وأوضح التقرير الصحافي أن الحجم األكبر من هذه االغتياالت وقع 
بمدينة بنغازي، التي تجاوز فيها عدد الذين قضوا بفعل االغتياالت 78 حالة. وتم استعمال 
العبوات الناسفة التي كانت تلصق في أسفل سيارة المستهدف لتنفيذ عمليات االغتيال، 
التي شهدت عددا  الليبية  المدن  قائمة  أخرى. وتضمنت  اغتياالت  الرصاص في  وأطلق 

كبيرا من االغتياالت درنة وسرت وطرابلس وطبرق والعجيالت وسبها.
التي  االغتياالت  موجة  إن  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  قالت   ،2014 سبتمبر  وفي 
وقعت بين 18 و20 سبتمبر/أيلول 2014 قد خلفت وراءها ما ال يقل عن 14 من القتلى، 
الشباب، وبعض  النشطاء  اثنان من  القتلى  بين  البالد. ومن  بنغازي شرقي  في مدينة 
القتل  جرائم  ورفعت  آخرين.  مدنيين  وخمسة  إسالمي،  وداعية  األمنية،  القوات  أفراد 

بحسب حاالت وثقتها هيومن 
رايتس ووتش،

بلغت االغتياالت السياسية 
في بنغازي ودرنة الذروة
في النصف الثاني من 

العام 2012
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أعلن المشير خليفة حفتر 
إطالق عمليته العسكرية 

التي أسماها ب� «عملية 
الكرامة«، رفقة ضباط في 

الجيش الليبي للقضاء على 
عمليات االغتياالت التي 

طالت عسكريين ونشطاء 
وإعالميين في بنغازي

تراجعت الجماعات المسلحة 
المتهمة بالوقوف وراء تردي 

الوضع األمني في بنغازي، 
وسلسلة االغتياالت التي 

تصاعدت بالمدينة، تحت وقع 
ضربات الجيش الليبي

على   250 إلى  سياسية،  تبدو  التي  الدوافع  ذات  االغتيال  عمليات  عدد  هذه 
األقل في بنغازي ودرنة المجاورة في عام 2014 وحده. ولم تقم أي جهة بتبني 

المسؤولية عن جرائم القتل، ولم تجر أي اعتقاالت معلنة على خلفيتها.
ومن بين ضحايا وابل االغتياالت التي مرت دون أن تتبنى أي جهة المسؤولية عنها 
أو معاقبة المسئولين عنها منذ 2012، صحفيون ونشطاء وقضاة ووكالء نيابة وأفراد 
من القوات األمنية. أما جرائم القتل في يوم 19 سبتمبر/أيلول 2014، والذي أطلق عليه 
األمنيين  من  بنغازي  سكان  بعض  طالت  فقد  بنغازي،  في  السوداء«  »الجمعة  النشطاء 

السابقين وناشطين شباب.
وهيأت النزاعات السياسية والتردي األمني في ظل هشاشة الدولة على مدار سنوات 
مضت، الطريق أمام مجموعات إرهابية وميليشيات مسلحة أدى توغلها وانتشارها في 
أنحاء ليبيا إلى نزيف دم ال يعرف التوقف في ظل عمليات االغتيال التي مثلت سمة من 
مالحقة  أو  تحقيقات  إجراء  في  الليبية  السلطات  أخفقت  وقد  الليبي.  المشهد  سمات 

للمسؤولين عن أي جريمة من جرائم القتل غير المشروع منذ 2011، مما ولد ثقافة 
من  المزيد  تشجيع  على  بدورها  عملت  العقاب  من  اإلفالت  من 

االنتهاكات.
وفي 16 مايو عام 2014، أعلن المشير خليفة حفتر 

بـ«عملية  أسماها  التي  العسكرية  عمليته  إطالق 
الليبي  الجيش  في  ضباط  رفقة  الكرامة«، 

طالت  التي  االغتياالت  عمليات  على  للقضاء 
عسكريين ونشطاء وإعالميين في بنغازي. 

الليبي  الجيش  على  التسليح  حظر  ورغم 
واستمرار دعم الميلشيات اإلرهابية من 
استطاع  اإلقليمية  القوى  بعض  قبل 
األولى  األشهر  منذ  الليبي  الجيش 

تحقيق تقدم ملموس.
انطالق  من  أشهر  خمسة  وبعد 
أكتوبر   21 في  وتحديداً  العملية، 
باسم مجلس  المتحدث  أعلن   ،2014
النواب فرج هاشم، تبّني النواب »عملية 
جميع  »مشاركة  مؤكداً  الكرامة«، 

قال  التي  العملية  في  والجنود  الضباط 
بداية  وفي  الليبي.  للجيش  عملية  إنها 

2015، عّين رئيس المجلس النواب  مارس 
للقوات  األعلى  القائد  بوصفه  صالح،  عقيلة 

المسلحة، خليفة حفتر قائداً عامًا للجيش الليبي.
المتهمة  المسلحة  الجماعات  وتراجعت 

بنغازي،  في  األمني  الوضع  تردي  وراء  بالوقوف 
وقع  تحت  بالمدينة،  تصاعدت  التي  االغتياالت  وسلسلة 

إطار  في  متتالية  انتصارات  حقق  الذي  الليبي  الجيش  ضربات 
3 سنوات من القتال الشرس ضد  سعيه الجتثاث اإلرهاب من أوكاره. وبعد 

التنظيمات اإلرهابية والمتطرفة في بنغازى، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، 
بالكامل من قبضة  المدينة وضواحيها  2017، تحرير  المشير خليفة حفتر، في يوليو 
اإلرهابيين، فيما بقيت بعض  الشريعة  اإلرهابية وتنظيمي داعش وأنصار  التنظيمات 

الجيوب المتخفية والتي استمر الجيش الليبي في تتبعها إلنهاء وجودها بالكامل.
عانت ليبيا السنوات الماضية ويالت أزمة خانقة، أثرت بشكل كبير على سير الحياة اليومية 
للمواطن الليبي الذي بات يتعرض لشتى أنواع الجرائم واالنتهاكات في ظل غياب سلطة 
أمام  الوحيد  السبيل  الليبيين هو  الفرقاء  بين  التوافق  أن  المراقبون عن  ويجمع  القانون. 
التوصل لتسوية سياسية شاملة من شأنها إرساء سلطة مركزية قادرة على تسيير البالد، 

وبناء مؤسسات قوية تستطيع تحقيق األمن واالستقرار والحفاظ على حقوق المواطن.
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2.4 مليون ليبي في حاجة 
ماسة إلى المساعدات 

اإلنسانية، أي حوالي 50٪ 
من السكان.

ليبيـــــــــــــــــــــــا:

اإلنسان المنتهك والحصاد المر
هاني نسيره

في  القذافي  نظام  سقوط  منذ   – بليبيا  المحتدم  والعسكري  السياسي  الصراع  أسفر 
العام -2011عن انتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان تشمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
األطراف،  من  والعديد  المسلحة  الميليشيات  فيها  تورطت  وفردية،  جماعية  والسياسية، 

وذلك طبقًا لما أقرته بعثة األمم المتحدة لدى ليبيا، في تقارير عديدة.
فقد أدت الحرب الدائرة والصراع المستعر في ليبيا واالنقالب على شرعية الصندوق في 
يونيو سنة 2014 وإصرار فصائل مسلحة على االستئثار بالسلطة تحت دعاوى أيديولوجية 
الجماعات  خطر  تجاهل  مع  الليبي،  والمواطن  الوطن  كرامة  مراعاة  دون  أحيانا  وجهوية 
الجماعات  إلى عشرات  أكثر من مكان،  تتمدد وتحاول في  التي  اإلرهابية بدءا من داعش 
الليبيين لحقوقهم في السكن والعمل والغذاء والماء  األخرى، مما أدى إلى فقدان ماليين 
والرعاية الصحية والتعليم، عالوة على االنتهاك األبرز واألكبر وهو الحق في الحياة وسالمة 

الجسد. 
للشرق  االقتصادي  للمرصد  وطبقًا 
لمجموعة  التابع  أفريقيا  وشمال  األوسط 
البنك الدولي الصادر في أكتوبر سنة 2016، 
ليبي في حاجة ماسة  2.4 مليون  فإن حوالي 
 50٪% حوالي  أي  اإلنسانية،  المساعدات  إلى 
حقوق  انتهاكات  يخص  وفيما  السكان.  من 
السكن فإن الصراع أسفر عن وجود 241 ألف 
مشرد ونازح داخل البالد، باإلضافة إلى 125 

ألف الجئ هربوا إلى أوروبا وبخاصة إيطاليا.
لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  وأفاد 
السكان  من   54%٪ أن  اإلنسانية،  الشؤون 
الماء، وأن 17٪%  انخفاض كمية  يعانون من 
انعدام  من  يعانون  داخليًا  المشردين  من 
دراسة  المكتب  أجرى  وقد  الغذائي،  األمن 

4 مستشفيات فقط من المشمولة بالمسح  مسحية شملت98 مستشفى، وانتهت إلى أن 
مليون   1.3 أن  العالمية  الصحة  منظمة  أفادت  بينما  وظائفها  من   75%٪ من  بأكثر  تعمل 
شخص في ليبيا محرومون من إمكانية الحصول على الخدمات الصحية.  عالوة على ذلك 
االقتصادي  للمرصد  جزئي-طبقًا  أو  كلي  بشكل  مدرسة   558 تعطل  عن  الصراع  أسفر 
للمسلحين،  سهلة  أهدافًا  المدارس  أصبحت  أفريقيا-حيث  وشمال  األوسط  للشرق 

وتستخدم كمراكز إليواء المشردين في بعض األحيان.
وتفيد بيانات خطة االستجابة اإلنسانية للعام 2017 الخاصة بليبيا والصادرة عن األمم 

المتحدة، بأن نحو 1.3 مليون شخص بحاجة إلى خدمات حماية، وخدمات رعاية صحية، 
ألف   600 حوالي  يحتاج  بينما  النساء.  من  نصفهم  من  يقرب  وما  األطفال  من  ثلثهم 

الصراع المستمر أدى إلى 
فقدان ماليين الليبيين 
لحقوقهم في السكن 
والعمل والغذاء والماء 

والرعاية الصحية والتعليم.
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أنتج الصراع أيضًا خسائر 
فادحة باالقتصاد، أسفرت عن 
انكماشه بحدة متسارعة، وهو 

ما أفضى إلى تراجع دخول 
األفراد، وارتفاع الفقر.

النساء في ليبيا يتعرضن 
إلى الحرمان التعسفي من 

حقوقهن، وإلى االحتجاز، 
واالختطاف، كما تعرضت 

النساء والفتيات المهاجرات 
بشكل خاص إلى جرائم 

االغتصاب الجماعي.

المياه والصرف الصحي،  إلى خدمات  500 ألف شخص  إلى مأوى، ويحتاج  شخص 
فيما يعاني 400 ألف شخص من األمن الغذائي، ويفتقد حوالي 300 ألف شخص 

إلى خدمات التعليم.
متسارعة،  بحدة  انكماشه  عن  أسفرت  باالقتصاد،  فادحة  خسائر  أيضًا  الصراع  أنتج   
الفرد من  الفقر، فانخفض متوسط دخل  وارتفاع  إلى تراجع دخول األفراد،  وهو ما أفضى 
حوالي 13000 دوالر في العام 2012 إلى أقل من 5000 دوالر في العام 2016، أي أنه تراجع 
بنسبة أكبر من النصف. ويعاني المواطنون بشكل مستمر في جميع أنحاء ليبيا من تراجع 
مخزونات السلع األساسية، وصعوبة الحصول عليها، ونقص حاد بالسلع األخرى، باإلضافة 
بلغ  فقد  األسعار  في  جنوني  ارتفاع  وحدوث  البضائع،  لمختلف  السوداء  السوق  اتساع  إلى 
2016. وذلك طبقًا  العام  العام مستوى غير مسبوق وهو %26 بنهاية  التضخم في  معدل 

لبيانات المرصد االقتصادي للشرق األوسط وشمال أفريقيا الصادرة في أبريل 2017.
إعالن  وسبق  وأفرادا  جماعات  عام،  بشكل  الليبيين  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  طالت 

في  منكوبة  كمناطق  منها  عديدة  مناطق 
األكبر  المعاناة  وكانت  وغيرها،  تاورغاء 
االنتهاكات  وطأة  من  مستضعفة  لفئات 
والنساء،  األطفال،  وهم  خاص،  بشكل  ضدها 
المستضعفون  والمهاجرون  والمشردون، 
ذكر  باألطفال  عالقة  في  بهم.  االتجار  بهدف 
األوسط-نقاًل  االقتصادي  المرصد  تقرير 
1.06 مليون  اليونيسف-بأن نحو  عن منظمة 
 279 ومنهم  التغذية،  سوء  من  يعانون  طفاًل 
الشديد.  التغذية  ألف طفل يعانون من سوء 
ويبلغ عدد األطفال في ليبيا حوالي 2.4 مليون 
طفل، منهم حوالي 439 ألفا بحاجة ماسة إلى 
خدمات الدعم النفسي، والحماية المجتمعية، 
واإلدماج في المجتمع، وذلك نتيجة للصدمات 
الدائر  للصراع  معايشتهم  جراء  تلقوها  التي 
وجرائم الحرب وفقدان ذويهم وأحداث العنف.

االنتهاكات  بأن  األمن  مجلس  إلى  المرفوع  ليبيا  لدى  المتحدة  األمم  بعثة  تقرير  وأفاد 
ضد األطفال ترتفع حدتها لتشمل تهديد حياتهم وسالمة أبدانهم، فسجلت البعثة في 
الفترة من أبريل حتى يوليو من العام 2017، 12 طفاًل قتياًل، و11 طفاًل مصابا. وباإلضافة 
إلى ذلك يعانون من االحتجاز التعسفي وسوء المعاملة واالختطاف، كما وقع عدد منهم تحت 

جريمة تجنيدهم في الجماعات المسلحة.
أما عن المرأة فقد أفادت بعثة األمم المتحدة، وكذلك منظمة العفو الدولي، بأن النساء في 
ليبيا يتعرضن إلى الحرمان التعسفي من حقوقهن، وإلى االحتجاز، واالختطاف، كما تعرضت 
النساء والفتيات المهاجرات بشكل خاص إلى جرائم االغتصاب الجماعي، وغيرها من أعمال 
االستغالل الجنسي، وذلك على يد عناصر من الجماعات المسلحة والمهربين والمتجرين، 

وأيضًا على يد مسؤولين بمن فيهم موظفو جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
انتهاكات  تعاني من  التي  و  المضطهدة  الفئات  أبرز  والمهاجرون من  المشردون  يعد 
جسيمة لحقوق اإلنسان،  وطبقًا لبعثة األمم المتحدة، فإن المهاجرين يعانون من التعرض 
للعنف الشديد والتعذيب والعمل القسري والحرمان التعسفي من الحرية، عالوة على بروز 
أبريل  في  الدولية  الهجرة  منظمة  أفادته  ما  وهو  ليبيا،  في  البشر  وبيع  للنخاسة  أسواق 
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في ليبيا ينتهك كل شيء، 
الحق في الحياة والحق
في المأكل والمشرب 
والسكن واألمن، بسبب

غياب التوافق وغياب
القدرة على التسامح.

الماضي، حيث أكدت أنه توجد أسواق للنخاسة في لبيبا ويتم فيها بيع وشراء المهاجرين 
من البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. ، كما أفادت منظمة الهجرة الدولية بأن 71% 
من المهاجرين عبر البحر المتوسط من ليبيا وأفريقيا إلى أوروبا قد تعرضوا لممارسات 
االتجار بالبشر، وأن %49 منهم تعرض لالختطاف واالبتزاز، وفي مايو الماضي أبلغت محكمة 
العدل الدولية مجلس األمن أنها تدرس بعناية مدى جدوى فتح تحقيق في الجرائم ذات 
الصلة بالمهاجرين في ليبيا التي وصلت إلى حد االسترقاق والحبس أسفل حيطان اسمنتية 

يستحيل الخروج منها.
اتسعت االنتهاكات أيضًا لتطال الناشطين والمدافعين عن حقوق اإلنسان، حيث أكدت 
بعثة األمم المتحدة لدى ليبيا، في تقريرها لمجلس االمن، أنها قد رصدت وقوع عدد من 
تخويف  وأعمال  العتداءات  ضحايا  والصحفيين  والنشطاء  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعين 

مقصودة. 
حقوق  عن  والمدافعين  الصحفيين  من  عددا  بأن  الدولية  العفو  منظمة  أفادت  فيما 
اإلنسان والنشطاء السياسيين قد تعرضوا لجرائم االختطاف والتعذيب والقتل على أيدي 
الميليشيات والجماعات المسلحة، وأشارت في أحدث تقاريرها إلى أنه في مارس 2017، تم 
الباسط أبو دهب، في تفجير سيارة ملغومة في درنة على  قتل ناشط حقوقي يدعى عبد 
الثورة ضد  أيدي مهاجمين مجهولين، كما تم اختطاف عدد من الصحافيين منذ بداية 
القذافي وبعدها، وتم التعدي على مؤسسات إعالمية وحكومية ومحاصرتها من قبل كتائب 
درع ليبيا ومصراتة وغيرها أكثر من مرة، وامتدت االنتهاكات حد القتل، حيث شهد شهر 
مايو الماضي إطالق قذائف هاون على مجموعة متظاهرين في بنغازي مما أدى إلى مقتل 

ستة مدنين.
في ليبيا ينتهك كل شءي، الحق في الحياة والحق في المأكل والمشرب والسكن واألمن، 
بسبب غياب التوافق وغياب القدرة على التسامح وحضور مشهد التشفي واالنتقام ممزوجة 

برغبات خارجية وداخلية جعلت المشهد على ما هو عليه منذ العام 2011.
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سيد محمد الخليفه

شكلت سيطرة الفكر المتشدد على ليبيا ما بعد العام 2011، منعطفا جديدا وصعبا 
األولياء  وأضرحة  للزوايا  أهله  باحترام  العصور  مر  على  عرف  الذي  البلد  هذا  تاريخ  في 
وجدوا  »المنكر«،  سّموه  ما  لتغيير  آنذاك  الجامحة  المتشددين  رغبة  وتحت  والصالحين، 
في العديد من المزارات الليبية ضالتهم، حيث شبهوها باألصنام زاعمين تعظيمها من 
قبل روادها، وهو ما دفعهم إلى تدمير العديد منها في خطوة أثارت سخطا داخليا على 

معتنقي هذا الفكر، رافقها استنكار دولي لتلك الجريمة الشنعاء.

صراع عقائدي
ليس من محض الصدفة أن يستهدف معتنقو الفكر التكفيري للمزارات الدينية التي 
تعود لمشايخ صوفية عرفوا باالعتدال، حيث يتهم المتشددون الطرق الصوفية وتابعيها 
التنظيمات  وتمدد  انتشار  على  حقيقيا  خطرا  يمثل  ما  وهو  األمر،  لولي  المطلق  بالوالء 
بما  رغم تسليح عناصرها  لالنتقام،  الزوايا واألضرحة فرصة  التي وجدت في  التكفيرية 
يقولون إنه فتوى شرعية تأمر بهدم القبور الزائد حجمها عن القدر الشرعي، على خالف 
بالموت  التذكير  باب  من  مستحبا  أمرا  األولياء  قبور  زيارة  في  يرون  الذين  المتصوفة 

والتبرك باألولياء الصالحين.
انطلقت من العاصمة الليبية طرابلس أول شرارة الستهداف المزارات الدينية مطلع 
العام 2012، حيث فجر المتشددون أهم المعالم الصوفية في المدينة، لتطال بعد ذلك 

أياديهم العديد من األضرحة التي تُعوُد ألولياء صالحين. وهذه قائمة بأهم المزارات 
التي استهدفت في ليبيا:

ملف االعتداءات على المقامات 
واألضرحة والزوايا في ليبيا

انطلقت من العاصمة الليبية 
طرابلس أول شرارة الستهداف 
العام  مطلع  الدينية  المزارات 
المتشددون  فجر  حيث   2012
في  الصوفية  المعالم  أهم 

المدينة.
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أثار استهداف المتشددين 
للمزارات الدينية في ليبيا 

موجة سخط واسعة، خاصة 
داخل أروقة منظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلوم 

والثقافة اليونيسكو.

مقام ومرقد الشيخ أبوغرارة الذي يعود قدمه إلى قرابة 700 سنة، تم استهدافه مطلع 
العام 2012 في العاصمة طرابلس.

القبر  2012، ينسب  زروق هدم ضريحه في مدينة مصراتة  أحمد  بالله  العارف  ضريح 
للشيخ أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـزّروق )846 هـ-

899 هـ(، وهو فقيه مالكي معروف، وصاحب الشروحات المعتمدة عند المالكية.
»زليتن«  في  األسمر  السالم  عبد  الشيخ  مقام  يقع  األسمر،  السالم  عبد  الشيخ  ضريح 
على بعد 160 كيلومترا شرق طرابلس، وتم تفجيره في 2012 باعتبار زيارة قبره أو اتباع 

تعاليمه من »الشرك بالله«.
مخصصة  زاوية،  وهو   ،2012 طرابلس  في  للهدم  تعرض  الّدهماني  الشعاب  ضريح 

رأوا  المتشددين  لكن  بالمنطقة،  القديمة  الصوفية  والطريقة  القرآن  لتحفيظ 
فيها شيئا من الشرك.

سنة  المتشددون  فّجره  األندلسي:  محمد  سيدي  ضريح 
2013، بعد سلسلة التفجيرات التي راحت إثرها آثار الضريح، 

وانهار الجدار الخلفي للزاوية ثم انهيار سقفها بالكامل.

تنديد دولي

الدينية  للمزارات  المتشددين  استهداف  أثار 
في ليبيا موجة سخط واسعة، خاصة داخل أروقة 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
الليبية  السلطات  اليونيسكو  ودعت  اليونيسكو، 
لحماية  لتحمل مسؤولياتهما  المدني  والمجتمع 
التراث الثقافي والمواقع ذات األهمية الدينية من 

المديرة  لحظتها  ووجهت  المقبلة،  األجيال  أجل 
لإليقاف  نداء  بوكوفا  إيرينا  لليونيسكو  العامة 

ليبيا،  في  الصوفية  المواقع  تدمير  ألعمال  الفوري 
أضرحة  وتدنيس  تدمير  حيال  البالغ  قلقها  عن  معربة 

ليبيا،  زليتن ومصراتة وطرابلس في  صوفية ومكتبات في 
ذات  مواقع  بتدمير  القبول  يمكن  »ال  أنه  ندائها   في  مضيفة 

أهمية دينية وثقافية« بهذه الطريقة.


