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مقدمة
بعــد أربعــة عقــود مــن حكــم الرئيــس معمــر القذافــي ،شــهدت الدولــة الليبيــة فــي أواخــر
شــهر فبرايــر /شــباط  2011ثــورة شــعبية كانــت دوافعهــا حالــة الفســاد المتفشــية فــي كافــة
مناحــي البــاد ،وظاهــرة التوزيــع غيــر العــادل للثــروات ،وحالــة التراجــع التــي تعيشــها الدولــة علــى
مســتوى النهضــة علــى الرغــم مــن ثرائهــا بالنفــط والــذي كان يشــكل فــي عــام  2010حوالــي
ً
 %30مــن عائــدات الدولــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،فضــا عــن غيــاب المعارضــة الحقيقيــة
نتيجــة القمــع األمنــي لــكل مــن يخالــف النظــام.
وقــد كانــت االحتجاجــات فــي بداياتهــا ســلمية ،ثــم مــا لبثــت حتــى تحولــت إلــى مواجهــات داميــة
ً
بيــن المحتجيــن والنظــام نتيجــة لتصاعدهــا ،األمــر الــذي دفــع مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحدة
إلــى إصــدار قراريــن دولييــن همــا (قــرار  ،1970وقــرار ،)1973حيــث جــاء القــرار األول ليقــر عقوبــات
ً
ماليــة ودبلوماســية علــى النظــام ويفــرض حظــرا علــى توريــد األســلحة ،فــي حين أن القــرار الثاني
ً
جــاء ليفــرض حظــرا علــى الطيــران الليبــي مــن التحليــق فــي الســماء الليبيــة.
اســتمرت المواجهــات ،بــل وتفاقمــت حتــى وصــل األمــر إلــى تدخــل منظمــة حلــف شــمال األطلســي
(الناتــو) بتفويــض مــن مجلــس األمــن مــن أجــل تقويــض النظــام ،حيــث هاجمــت المنظمــة القــوات
الليبيــة وأطلقــت حمــات جويــة اســتمرت لمــدة ســبعة أشــهر ،أدت فــي النهايــة إلــى إلقــاء القبض
علــى الرئيــس معمــر القذافــي فــي أكتوبر/تشــرين األول  2011وقتلــه علــى يــد مجموعــة مــن
المســلحين المناهضيــن للحكومــة ،ودخلــت ليبيــا علــى إثــر ذلــك فــي حالــة مــن الفوضــى وعــدم
ً
االســتقرار ،فضــا عــن ظهــور العديــد مــن المليشــيات المســلحة التــي بــدأت تنتشــر ويتوســع
نطاقهــا حتــى ســيطرت علــى مناطــق واســعة فــي البــاد.
منــذ ذلــك الحيــن وخــال الثمانــي ســنوات الســابقة ،تتنــازع هــذه المليشــيات الســيطرة علــى ليبيــا
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فيما يمكن وصفه بشــبكة معقدة من المليشــيات والقوى المســلحة ،كان أبرزها مجلس الزنتان
العســكري ،كتائــب مصراتــة ،كتيبــة ســوق الجمعــة ،كتيبــة ســدان الســويلي ،كتيبــة  17فبرايــر ،كتيبــة
درع ليبيــا  ،1كتيبــة أنصــار الشــريعة (بنغــازي) ،كتيبــة شــهداء أبــو ســليم ،أنصــار الشــريعة (درنــة)
وغرفــة عمليــات ثــوار ليبيــا.
التنــازع علــى الســلطة هــذا أدى لدخــول ليبيــا فــي دوامــة مــن الصراعــات الداخليــة شــهدتها
ً
كل مــدن البــاد ،كان أكثرهــا شراســة الهجــوم العســكري لقــوات اللــواء خليفــة حفتــر للســيطرة
علــى العاصمــة طرابلــس ،والــذي بــدأ فــي  4أبريــل  ،2019حيــث يتركــز الصــراع بيــن حكومــة الوفــاق
ً
الوطنــي المعتــرف بهــا دوليــا والمتمركــزة فــي مدينــة طرابلــس برئاســة «فائــز الســراج» ،وقــوات
اللــواء المتقاعــد «خليفــة حفتــر» المتمركــزة فــي مدينــة البيضــاء شــرقي ليبيــا ،والمدعومــة مــن
مجلــس النــواب المنعقــد فــي مدينــة طبــرق.
منــذ انطــاق الهجــوم العســكري قبــل حوالــي  8أشــهر ،شــهدت مناطــق االشــتباكات وال زالــت
انتهــاكات حــادة وجســيمة بحــق الســكان المدنييــن ،حيــث يســتهدف الطرفــان فــي غاراتهــم
ً
ً
الجويــة المناطــق المأهولــة بالســكان ،مــا أودى بحيــاة اآلالف مــن المدنييــن ،وألحــق دمــارا كبيــرا
ً
فــي البنيــة التحتيــة والمرافــق الصحيــة ،وأجبــر مئــات اآلالف علــى الفــرار مــن منازلهــم بحثــا عــن
ـاذ آمــن لهــم ولعائالتهــم.
مـ ٍ
فــي هــذا التقريــر يوثــق المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان االنتهــاكات القانونيــة
واإلنســانية غيــر المبــررة والعشــوائية ضــد المدنييــن والمهاجريــن والالجئيــن ،اســتخدمت فيهــا
الجماعــات المســلحة -قــوات اللــواء خليفــة حفتــر وقــوات حكومــة الوفــاق الوطنــي -الذخائــر
واألســلحة المتفجــرة علــى نطــاق واســع ،خــال هجــوم قــوات حفتــر علــى العاصمــة الليبيــة
طرابلــس ،كمــا يســلط التقريــر الضــوء علــى موقــف القانــون الدولــي مــن هــذه االنتهــاكات ،أهــم
القواعــد القانونيــة التــي تــم انتهاكهــا ،مــع اســتعراض النصــوص القانونيــة التــي تحمــي حقــوق
األفــراد فــي حالــة النــزاع المســلح.

5
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منــذ الرابــع مــن نيســان/إبريل الماضــي  ،2019تشــهد العاصمــة الليبيــة «طرابلــس» معــارك
متصاعــدة عقــب إعــان قــوات اللــواء الليبــي المتقاعــد خليفــة حفتــر البــدء فــي عمليــة عســكرية
ً
للســيطرة علــى العاصمــة طرابلــس مــن يــد حكومــة الوفــاق الوطنــي الليبــي المعتــرف بهــا دوليــا.
فقــد بــدأت األحــداث عندمــا تحركــت القــوات التابعــة لحفتــر بعــد ســاعات قليلــة مــن إعالنــه لتتمركــز
ً
علــى بعــد  30كيلــو متــرا مــن العاصمــة طرابلــس التــي تتواجــد علــى تخومهــا القــوات التابعــة
لحكومــة الوفــاق الوطنــي بقيــادة فائــز الســراج ،حيــث حاولــت قــوات حفتــر اقتحــام مداخــل
العاصمــة ،غيــر أن قــوات حكومــة الوفــاق تصــدت لهــذا االقتحــام ومنعتــه.

ً
اســتطاعت قــوات حفتــر بعــد ذلــك الســيطرة علــى حاجــز عســكري يبعــد حوالــي  27كيلومتــرا مــن
ً
البوابــة الغربيــة لطرابلــس تجهيــزا القتحامهــا ،غيــر أن قــوات حكومــة الوفــاق كانــت فــي هــذه
األثنــاء قــد عــززت قواتهــا علــى مداخــل المدينــة وتصــدت للقــوات المتمركــزة بقــرب الحاجــز ،حيــث
ً
تمكنــت مــن أســر مــا يزيــد عــن  20مقاتــا يتبعــون لقــوات حفتــر ،وســيطرت علــى عــدد مــن الســيارات
والمعــدات العســكرية التــي كانــت بحــوزة المقاتليــن.
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اندلعــت علــى إثــر ذلــك اشــتباكات عنيفــة ال زالــت مســتمرة حتــى اليــوم بيــن الطرفيــن ،وأعلنــت
مــدن غــرب البــاد حالــة النفيــر القصــوى للدفــاع عــن العاصمــة ،حيــث أصبــح المدنييــن يقبعــون تحــت
ـل وتشــريد ،أدت لوقــوع مــا يزيــد عــن 300
مظلــة العنــف الواقــع فــي المدينــة ،مــن قصـ ٍ
ـف وقتـ ٍ
قتيــل مــن المدنييــن بينهــم أطفــال وشــيوخ ونســاء ،وجــرح المئــات ،كمــا تســببت كذلــك فــي نــزوح
ً
حوالــي  160ألــف نســمة مــن مناطــق االشــتباكات للحفــاظ علــى أرواحهــم وســامتهم ،فضــا عــن
وجــود مناطــق كثيــرة أخــرى لــم يســتطع المدنيــون مغادرتهــا بفعــل شــدة القتــال الدائــر.
النــزاع الواقــع فــي العاصمــة طرابلــس أدى إلــى نشــوء حالــة مــن الفــراغ األمنــي فــي البــاد ،ســاعدت
ً
أيضــا تنظيــم الدولــة اإلســامية «داعــش» علــى اســتغاللها ،حيــث قــام أفرادهــا بمجموعــة مــن
ّ
الهجمــات اســتهدفت فــي جلهــا مدنييــن عــزل ،ففــي  2يونيو/حزيــران أعلــن التنظيــم مســؤوليته
ً
عــن تفجيــر ســيارة مفخخــة فــي مدينــة درنــة أســفرت عــن إصابــة  11شــخصا بجــروح ،كمــا أعلــن كذلــك
مســؤوليته عــن شــن هجــوم علــى قــوات حفتــر فــي مدينــة ســبها أدت لوقــوع  16شــخص مــا بيــن
ـل وجريــح بحســب البيــان الــذي أصــدره التنظيــم ،وغيرها مــن الهجمات المتفرقة في مــدن البالد.
قتيـ ٍ
ً
ليــس هــذا فحســب ،فقــد أصبحــت البــاد موطئــا لتجربــة األســلحة والمعــدات العســكرية الجديــدة،
ً
فضــا عــن اســتخدام األســلحة القديمــة وإعــادة تدويرهــا ،حيــث أشــرفت حكومــات أجنبيــة علــى
إدخــال منصــات صواريــخ ،ومدافــع هــاون ،وطائــرات مســلحة مســيرة ،وعربــات مدرعــة ،وســيارات
مــزودة بمدافــع رشاشــة ،باإلضافــة إلــى أســلحة موجهــة متطــورة تعمــل مــن خــال الليــزر،
ســاهمت بدورهــا فــي تأجيــج الصــراع الواقــع فــي العاصمــة.
ـب آخــر ،تضــررت البنيــة التحتيــة األساســية والمرافــق الحيويــة كالمــاء والكهربــاء وغيرهــا
مــن جانـ ٍ
مــن الخدمــات األساســية للســكان بفعــل هــذا النــزاع ،حيــث تســببت الهجمــات المتعمــدة مــن قبــل
أطــراف الصــراع علــى منشــآت النهــر الصناعــي إلــى تفاقــم العجــز فــي إمــدادات المــاء والكهربــاء،
ً
والتــي يــزداد الطلــب فيهــا ويبلــغ ذروتــه فــي فصــل الصيــف الحــار ،فضــا عــن المخاطــر المحدقــة
التــي تهــدد تدفــق النفــط ،والتــي كان آخرهــا إغــاق مجموعــة مــن المســلحين التابعيــن لحكومــة
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الوفــاق الصمامــات المســؤولة عــن تزويــد النفــط فــي «حقــل الفيــل» الواقــع جنوبــي غــرب ليبيــا،
والتــي أعلنــت علــى إثرهــا المؤسســة الوطنيــة للنفــط حالــة القــوة القاهــرة فــي البــاد.
هــذا كلــه أدى إلــى تزايــد االحتياجــات اإلنســانية للســكان ،عــدا عــن حاجــة األطفــال المتأثريــن بالنــزاع
ُ
للدعــم النفســي واالجتماعــي ،وهــو مــا ينــذر بوقــوع كارثــة إنســانية يخشــى تفاقمهــا مــع
اســتمرار الصــراع.
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الهجمات الجوية على مراكز احتجاز المهاجرين
ً
•أوال :خلفية عن المهاجرين ومراكز االحتجاز

يشــكل المهاجــرون المقيمــون فــي ليبيــا حوالــي  %11مــن العــدد اإلجمالــي للســكان فــي
ً
البــاد والبالــغ عددهــم  6مالييــن نســمة ،حيــث بلــغ عــدد المهاجريــن وفقــا لإلحصائيــة الصــادرة عــن
المنظمــة الدوليــة للهجــرة حوالــي  679ألــف مهاجــر ،قادميــن مــن النيجــر ،مصــر ،تشــاد ،الســودان،
غانــا وغيرهــا مــن الــدول األخــرى.
وفيمــا يلــي نوضــح نســبة المهاجريــن المقيميــن فــي ليبيــا للبلــدان الخمســة الســابق ذكرهــا،
ونســبة البلــدان األخــرى ،علــى النحــو اآلتــي:
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الدولة

نسبة المهاجرين المقيمين في ليبيا

النيجر

%16

مصر

%16

تشاد

%12

السودان

%10

غانـــــــــا

%9

آخرين..

%37
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ً
ً
يحــاول الكثيــر مــن هــؤالء المهاجريــن الهــروب إلــى أوروبــا بحثــا عــن حيــاة مســتقرة وآمنــة ،خاصــة
فــي ظــل األوضــاع األمنيــة والسياســية التــي تعيشــها ليبيــا ،غيــر أن أزمــة المهاجريــن إلــى أوروبــا
ً
ً
مثلــت ســببا رئيســيا فــي انتهــاج الــدول األوروبيــة سياســة جديــدة تجــاه هــؤالء المهاجريــن،
والمتمثلــة فــي إعــادة مــن يتــم إنقــاذه – مــن قبــل خفــر الســواحل الليبيــة -فــي البحــر األبيــض
المتوســط إلــى ليبيــا ،ومنهــا إلــى مراكــز االعتقــال المعــدة لهــؤالء المهاجريــن والتــي تفتقــر
ألبســط مقومــات الحيــاة األساســية ،حيــث تعانــي هــذه المراكــز مــن نقــص فــي الغــذاء والــدواء
ً
والمــاء ،فضــا عــن وقــوع معظمهــا وســط االشــتباكات المســلحة بيــن أطــراف النــزاع.
حتــى  29مــارس/آذار  ،2019كان هنــاك نحــو  6آالف مهاجــر وطالــب لجــوء محتجزيــن فــي مراكــز
ً
االحتجــاز الليبيــة ،وفقــا إلحصــاءات األمــم المتحــدة ،يتعــرض نحــو  3آالف منهــم للخطــر؛ منــذ بــدء
العمليــة العســكرية علــى طرابلــس ،فــي مناطــق أبــو ســالم وغريــان وقصــر بــن غشــير ،حيــث تــدور
ً
ً
االشــتباكات قــرب العديــد مــن مراكــز االحتجــاز ،عــدا عــن أنهــم يعانــون أصــا ظروفــا معيشــية صعبــة
وســيئة للغايــة ،ويتعرضــون لالغتصــاب والتعذيــب والعمــل القســري ،إضافــة إلــى ســوء التغذيــة
الشــديد.
ـاكات صارخــة ،علــى يــد
ال تقــف االنتهــاكات عنــد هــذا الحــد ،حيــث يعانــي هــؤالء المهاجريــن انتهـ
ٍ
المحتجزيــن والمهربيــن ،فــي ظــل وجــود تقاريــر حقوقيــة تفيــد بحرمــان عــدد كبيــر منهــم مــن
ِ
ً
الطعــام والمــاء ،فضــا عــن تقييــد وصــول المنظمــات اإلغاثيــة واإلنســانية إليهــم ،وهــو مــا ينــذر
بوجــود كارثــة محققــة بحقهــم إذا اســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه.
الجديــر بالذكــر أن صــورة مــن صــور هــذه االنتهــاكات كانــت فــي يــوم  25يوليو/تمــوز  ،2019حيــث
ً
لقــي  150مهاجــرا حتفهــم جــراء غــرق ســفينتهم قبالــة ســواحل ليبيــا ،وقــد كان مــن بيــن القتلــى
ً
أطفــاال ونســاء حوامــل.
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ً
•ثانيا :حوادث استهداف مراكز المهاجرين

ً
فــي الثالــت مــن تمــوز /يوليــو  2019وعنــد الســاعة  11:40ليــا ،شــنت طائــرات مجهولــة غــارة
جويــة علــى مركــز الحتجــاز المهاجريــن فــي ضاحيــة «تاجــوراء» شــرقي العاصمــة الليبيــة طرابلــس،
يضــم حوالــي  600شــخص أغلبهــم مــن األفارقــة ،حيــث أســفرت هــذه الغــارة عــن وقــوع مايزيــد
ً
عــن  44قتيــا ،وجــرح مــا يزيــد عــن  130آخريــن.
ً
وقــد ســجل فريــق األورومتوســطي شــهادة أحــد الناجيــن قائــا «تعــرض مركــز احتجــاز تاجــوراء
لغارتيــن متتاليتيــن ،لــم يفصــل بينهمــا ســوى بضــع دقائــق ،اســتهدفت األولــى عنبــر مجــاور لمركز
االحتجــاز ،والثانيــة كانــت لزنزانــة الرجــال فــي نفــس المــكان».
لــم تكــن هــذه الغــارة األولــى التــي تســتهدف مركــز تاجــوراء ،حيــث تعــرض المركــز فــي الســابع
مــن مايو/آيــار الماضــي ألضــرار جزئيــة ،إثــر غــارة جويــة وقعــت بالقــرب منــه ،أدت إلصابــة عــدد مــن
المحتجزيــن بداخلــه.
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ّ
وبتاريــخ  23إبريل/نيســان  ،2019نفــذت قــوات عســكرية تابعــة للــواء الليبــي المتقاعــد «خليفــة
ً
ً
حفتــر» هجومــا مســلحا علــى مركــز إيــواء واحتجــاز مهاجريــن غيــر شــرعيين فــي منطقــة «قصــر
بــن غشــير» ،جنوبــي العاصمــة الليبيــة طرابلــس ،أســفر عــن مقتــل  5أشــخاص علــى األقــل وإصابــة
أكثــر مــن  10آخريــن بجــراح خطيــرة.
وقــد قــال حــراس المركــز التابعيــن لحكومــة الوفــاق الوطنــي -يتواجــد بــه أكثــر مــن  800مهاجــر-
ً
«عجزنــا عــن صــد الهجــوم؛ بســبب قلــة تجهيزاتنــا ،إضافــة لكــون المركــز بعيــد نســبيا عــن مواقــع
االشــتباكات المســلحة بيــن قــوات حكومــة الوفــاق الوطنــي والقــوات التابعــة لـــ «حفتــر».
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الهجمات العشوائية على المنشآت المدنية

شــهدت مدينــة طرابلــس معــارك عنيفــة بيــن القــوات التابعــة للــواء خليفــة حفتــر والقــوات
بشــكل متعمــد ،باإلضافــة
التابعــة لحكومــة الوفــاق الوطنــي ،شــملت قصــف لألحيــاء الســكنية
ٍ
الســتهداف المنشــآت الطبيــة والمرافــق الخدماتيــة.
ّ
وقــد بلــغ العــدد اإلجمالــي للغــارات التــي شــنتها طائــرات مســيرة تابعــة لقــوات حفتــر أكثــر مــن
ّ
 800غــارة ،ونحــو  240غــارة شــنتها طائــرات مســيرة تابعــة لحكومــة الوفــاق الوطنــي منــذ بدايــة
ً
النــزاع فــي  4نيســان/أبريل وحتــى تاريــخ  18تشــرين الثاني/نوفمبــر ،وفقــا لبعثــة األمــم المتحــدة
للدعــم فــي ليبيــا .واســتمرت الهجمــات بعــد ذلــك التاريــخ بصــورة مســتمرة ،كان آخرهــا فــي مســاء
ُ
ً
 4ينايــر /كانــون الثانــي  ،2020حيــث قتــل أكثــر مــن  30طالبــا وأصيــب أكثــر مــن  20أخريــن بغــارة
للطيــران الحربــي التابــع لحفتــر علــى الكليــة العســكرية فــي طرابلــس.
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وفــي تحديــد المقصــود باألعيــان المدنيــة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني ،جــاءت الفقــرة الثانيــة
للمــادة ( )52مــن البروتوكــول اإلضافــي األول لعــام  ،1977لتعــرف األعيــان المدنيــة بأنهــا «كافــة
ً
األعيــان التــي ليســت أهدافــا عســكرية ،وأن األهــداف العســكرية هــي األعيــان التــي تســاهم
ّ
«مســاهمة فعالــة» فــي األعمــال العســكرية حســب طبيعتهــا وموقعهــا والغايــة منهــا أو مــن
اســتخدامها ،وهــي كذلــك األعيــان التــي ينتــج عــن تدميرهــا الكلــي أو الجزئــي أو االســتيالء عليهــا
أو تعطيلهــا «ميــزة عســكرية أكيــدة».
ً
ووفقــا لهــذا التعريــف فــإن األعيــان المدنيــة تشــمل األحيــاء الســكنية ،المــدارس ،المستشــفيات
والمصانــع ،وكل مــا يهــدف لخدمــة األغــراض المدنيــة ،كمــا يشــكل االعتــداء علــى هــذه المنشــآت
ً
ً
خطــرا شــديدا علــى الســكان المدنييــن.
فــي هــذا التقريــر يوثــق فريــق المرصــد األورومتوســطي أحــداث ووقائــع لقصــف أحيــاء ســكنية،
منشــآت طبيــة ومرافــق تعليميــة مــن قبــل أطــراف النــزاع.
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ً
•أوال :قصف األحياء السكنية

بتاريــخ  14أكتوبر/تشــرين األول  ،2019أغــارت قــوات خليفــة حفتــر علــى منــزل ســكني فــي
حــي الفرنــاج جنــوب العاصمــة طرابلــس ،مــا أدى إلــى مقتــل  3أطفــال شــقيقات تتــراوح أعمارهــن
ُ ّ
بيــن  4و 7ســنوات ،وأصيبــت والدتهــن وشــقيقتهن الرابعــة بجــروح بالغــة ،ودمــر منزلهــم المكــون
مــن طابقيــن بشــكل كامــل.
ّ
وقــال أحــد شــهود العيــان فــي المنطقــة لفريــق األورومتوســطي «إن طائــرة مقاتلــة ألقت قنبلة
علــى المنــزل المذكــور ،والــذي يقــع فــي منطقة مكتظة بالســكان».
كمــا أفــاد شــهود آخريــن «أنهــم رأوا أعمــدة الدخــان تتصاعــد مــن المنــزل ،فيمــا بقــي أفــراد المنــزل
تحــت األنقــاض حتــى وصلــت ســيارات اإلســعاف وفــرق اإلنقاذ».
الجديــر بالذكــر أن الهجــوم تســبب فــي دمــار واســع فــي المنــازل المحيطــة ،ودمــار كبيــر للمســجد
الرئيســي فــي المنطقــة المكتظــة بالســكان.
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َّ
َّ
ُ
َّ
وفــي  5أغســطس/آب  ،2019عنــد الســاعة  12:30مسـ ً
ـاء ،شــنت طائــرة مســيرة يعتقــد أنهــا تابعــة
ً
لقــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر 4 ،غــارات علــى األقــل اســتهدفت تجمعــا لمدنييــن أثنــاء
ُ
مشــاركتهم فــي حفــل زفــاف فــي مدينــة مــرزق جنــوب غربــي ليبيــا ،مــا أســفر عــن مقتــل نحــو 40
ًّ
مدنيــا وجــرح  37آخريــن.
وأبلغــت مصــادر قبليــة ليبيــة األورومتوســطي «أن الهجــوم اســتهدف إحدى القبائــل في مدينة
ُ
مــرزق لمعارضتهــا هجــوم قــوات حفتــر علــى طرابلــس وعــدم تقديــم الدعــم الــازم لتــك القــوات
التــي تحاصــر العاصمــة الليبيــة منــذ بضعــة أشــهر».
وفــي  28نوفمبر/تشــرين الثانــي ،أبــاد قصــف جــوي لقــوات اللــواء خليفــة حفتــر ،بمنطقــة أم
األرانــب فــي حــي الشــركة الصينيــة المكتــظ بالنازحيــن مــن الجنــوب الليبــي ،جنــوب مدينــة ســبها،
عائلــة بأكملهــا -بينهــم نحــو  7أطفــال -إلــى جانــب اثنيــن مــن العمالــة األجنبيــة الوافــدة ،عقــب
ً
ً
اســتهداف منــزل ســكنيا وشــاحنة ميــاه.
ُ
وفــي  2ديســمبر /كانــون األول  ،2019قتــل  5أطفــال وأصيــب عشــرات المدنييــن بقصــف للطيــران
الحربــي التابــع لحفتــر علــى منــازل المدنييــن ببلــدة الســواني شــرق العاصمــة طرابلــس.
ُ
وفــي  20ديســمبر /كانــون األول عــام  ،2019أصيــب  6مدنييــن بقصــف للطيــران الحربــي التابــع
لقــوات حفتــر علــى مدينــة مصراتــة.
ُ
وفــي  21ديســمبر /كانــون األول  ،2019قتــل  3مدنييــن وأصيــب  4آخــرون بسلســلة غــارات للطيــران
الحربــي التابــع لحفتــر علــى مدنيــة زليتــن شــرق العاصمــة طرابلــس.
ُ
وفــي  24ديســمبر /كانــون األول  ،2019قتــل  3مدنييــن وهــم :محمــد ســالم أبــو جنــاح ،وفاطمــة
علــي الطرشــاني ،وعائشــة ســعد عبــد اللــه ،وأصيــب أكثــر مــن  10آخريــن بينهــم نســاء وأطفــال
بقصــف للطيــران الحربــي التابــع لحفتــر علــى منطقــة «بئر أســطى ميــاد» بتاجوراء شــرق العاصمة
طرابلــس.
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وفــي يــوم  26ديســمبر /كانــون األول  ،2019اســتهدفت طائــرة حربيــة تابعــة لحفتــر أحــد األحيــاء
ُ
المدنيــة فــي مدينــة الزاويــة ،وقتــل علــى أثــر الهجــوم المواطــن أنيــس شــقالبو ،وأصيــب عدد من
المدنييــن بينهــم زوجــة شــقالبو ،كمــا تضــررت صيدليــة وعــدد مــن المحــال التجاريــة فــي المنطقــة.
وفــي مســاء  27ديســمبر /كانــون األول  ،2109قتــل مدنــي وأصيــب نحــو  5آخريــن جــراح بعضهــم
حرجــة ،جــراء قصــف صاروخــي عشــوائي لقــوات حفتــر علــى منــازل المدنييــن بمنطقــة أبــو ســليم
جنوبــي العاصمــة.
وفــي  29ديســمبر /كانــون األول  ،2019أغــارت طائــرة حربيــة تابعــة لقــوات حفتــر علــى أحــد المنــازل
قــرب مطــار معيتيقــة بمنطقــة شــرفة المالحــة جنــوب طرابلــس ،مــا أدى إلــى مقتــل المواطنــة
زهــرة التمتــام وإصابــة أكثــر مــن  10آخريــن بينهــم أطفــال ،إضافــة إلــى تدميــر المنــزل وتضــرر عــدد
مــن المنــازل المحيطــة.
وفــي األول مــن يناير/كانــون الثانــي  ،2020أغــارت طائــرة تابعــة لقــوات حفتــر على ورشــة للحدادة
فــي بلــدة الســواني جنــوب العاصمــة طرابلــس ،مــا أدى إلــى مقتل  3مدنيين وهم مالك الورشــة
ونجلــه وأحــد العاملين في الورشــة.
ُ
وفــي  2ينايــر /كانــون الثانــي  ،2020قتلــت امــرأة مســنة بقصــف صاروخــي لقــوات حفتــر علــى
منزلهــا فــي منطقــة الفرنــاج جنــوب العاصمــة طرابلــس
وفــي  3ينايــر /كانــون الثانــي  ،2020قتــل مدنــي وأصيــب نحــو  10آخريــن بينهــم أطفــال بقصــف
ّ
صاروخــي عشــوائي نفذتــه قــوات حفتــر ،واســتهدف منــازل المدنييــن فــي منطقة شــرفة المالحة
شــرق العاصمــة طرابلــس.
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ً
•ثانيا :قصف المنشآت الطبية
تعــــــــــرضــــــــــت الطــواقــــــم
الطبيــة والمرافــق الصحيــة لمــا
ً
يزيــد عــن  58هجوما ،بما يشــمل
المستشـــفــــيـــــــات الميــــدانيـــــــة
وســيارات اإلســعاف المدنيــة،
منــذ بدايــة العمليــة العســكرية
عـــلـــــى طـــــرابـــــلـــــــس وحــــتـــــى
 25تشــرين األول/أكتوبــر.
وألحقــت الهجمــات الضــرر بـــما
ال يقــل عــن  19ســيارة إسعــــــــاف
ً
و 19مستشــفى ،أســفرت عــن مقتــل مــا مجموعــه  11شــخصا وإصابــة أكثــر مــن  33آخريــن بجــروح،
ً
وفقــا لتقاريــر األمــم المتحــدة.
ً
ً
ففــي  28يوليو/تمــوز  ،2019قتــل  5أطبــاء إثــر قصــف جــوي اســتهدف مستشــفى ميدانيــا بحــي
الســواني جنــوب غربــي طرابلــس ،وفــي اليــوم التالــي قتــل مســعفان فــي منطقــة وادي الربيــع،
جنــوب شــرقي طرابلــس ،حيــث جــاءت تلــك الهجمــات فيمــا بــدا ضمن سلســلة ممنهجة الســتهداف
الطواقــم الطبية.
وفــي  11نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2019لقــي  10أشــخاص حتفهــم وأصيــب نحــو  35آخريــن بجــراح،
ً
إثــر اســتهداف مصنعــا للبســكويت فــي حــي وادي ربيــع جنــوب العاصمــة طرابلــس ،نفذتــه مقاتلــة
تابعــة لقــوات اللــواء خليفــة حفتــر ،حيــث أدى القصــف إلــى تدميــر ســيارتين تابعتيــن لمستشــفى
ميدانــي قــرب موقــع القصــف.
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ّ
وأفــادت مصــادر محليــة ليبيــة أن غالبيــة القتلــى مــن المهاجريــن األفارقــة ،إضافــة إلــى عــدد مــن
المواطنيــن الليبييــن.
وفــي  4ديســمبر/كانون األول  ،2019تضــررت عــدد مــن ســيارات اإلســعاف التابعــة لــوزارة الصحــة
الليبيــة جــراء قصــف صاروخــي لقــوات حفتــر جنوبــي العاصمــة طرابلــس.
وفــي  3ينايــر /كانــون الثانــي  ،2020اســتهدفت قــوات حفتــر بعــدد مــن القذائــف الصاروخيــة
مستشــفى الســكر والغــدد الصمــاء فــي منطقــة صــاح الديــن جنوبــي العاصمــة طرابلــس ،مــا
تســبب بدمــار واســع فــي مرافــق المستشــفى ،وخروجــه بشــكل جزئــي عــن الخدمــة.

ً
•ثالثا :قصف المرافق التعليمية

منــذ أن بــدأ النــزاع فــي إبريــل /نيســان الماضــي توقفــت الدراســة فــي المناطــق الواقعــة
وســط االشــتباكات بســبب نــزوح ســكانها وخطــورة الوضــع األمنــي ،كمــا أن أطراف النزاع لــم يتوانوا
لحظــة عــن قصــف المــدارس فــي كافــة المناطــق الواقعــة فــي العاصمــة طرابلــس.
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وبحســب األرقــام التــي ســجلها فريــق األورومتوســطي ،فــإن مــا يزيــد عــن  100مدرســة تــم
إقفالهــا منــذ بــدء النــزاع ،أدت إلــى حرمــان حوالــي  122ألــف تلميــذ عــن مدارســهم ،حيــث تقــع هــذه
ّ
ّ
المــدارس فــي أحيــاء عــدة ،كحــي عيــن زارة ،وحــي أبــو ســليم ،وأحيــاء أخــرى جنــوب العاصمــة.
المــدارس المقفلــة ليســت وحدهــا التــي توقفــت عــن تقديــم الخدمــات التعليميــة بســبب النــزاع،
بــل إن العديــد مــن المــدارس األخــرى أصبحــت غيــر قــادرة علــى تقديــم الخدمــات التعليميــة بســبب
تحولهــا إلــى مراكــز إليــواء النازحيــن.
يوثــق المرصــد األورومتوســطي بعــض الوقائــع لمرافــق تعليميــة تعرضــت للقصــف مــن قبــل
أطــراف النــزاع ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يهــدد المســيرة التعليميــة فــي البــاد.
فــي  13إبريل/نيســان  2019شــنت طائــرات حربيــة تابعــة لقــوات اللــواء حفتــر غــارة جويــة علــى
مدرســة القــدس للتعليــم األساســي الواقعــة فــي منطقــة عيــن زارة جنوبــي العاصمــة الليبيــة
طرابلــس ،ممــا أســفر عــن أضــرار ماديــة كبيــرة فــي مبنــى المدرســة.
وفــي  14إبريــل /نيســان  2019تعرضــت مخــازن مركــز المناهــج التعليمــي التابعــة لــوزارة التعليــم
فــي طرابلــس للقصــف ،ممــا أدى إلــى احتــراق خمســة مالييــن كتــاب (تلــف تــام).
وفــي  27يوليو/تمــوز  ،2019تعرضــت مدرســة «العلميــن» الواقعة في منطقة الهاني بطرابلس
ً
للقصــف العشــوائي مــن قبــل قــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر ،ألحــق بهــا أضــرارا جســيمة،
شــملت تهدمــات فــي المبنــى الخارجــي للمدرســة وتدميــر ثالثــة فصــول.
وفــي  29يوليو/تمــوز  ،2019تعرضــت مدرســة «أبــي األشــهر» الواقعــة فــي حــي تاجــوراء فــي
العاصمــة طرابلــس للقصــف ،حيــث تســبب هــذا القصــف فــي إحــداث أضــرار بالغــة فــي  10فصــول
وثالثــة معامــل وثمانيــة مكاتــب إداريــة.

ً
وقــد أفــاد مديــر المدرســة المســتهدفة عــن القصــف قائــا «القصــف اســتهدف حجــرة المنظومــة
الرئيســية للمدرســة والتــي تحتــوي علــى قاعــدة البيانــــــــات والمعلومـــــــات الخـــاصــــــة بالطـــــاب،
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ً
كمــا اســتهدف حجــرة المعلمــات ،مــع العلــم أنــه تــم صيانتهــا مؤخــرا» .وأضــاف «القصــف كان
ً
شــديدا ،حيــث لحقــت بالمدرســة أضــرار جســيمة للغايــة».
وفــي  3يناير/كانــون الثانــي  2020تضــررت عــدة مــدارس فــي منطقــة شــرفة المالحــة شــرق
طرابلــس جــراء قصــف صاروخــي نفذتــه قــوات حفتــر ،مــا أدى إلــى تعليــق الدراســة بعــدد مــن
المــدارس التــي طالهــا القصــف.
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استهداف المدنيين في المطارات
ً
بــدا واضحــا خــال العمليــة العســكرية للســيطرة علــى طرابلــس الحجــم الكبيــر مــن الهجمــات
الممنهجــة والمتصاعــدة علــى المطــارات غــرب ليبيــا ،والتــي تســببت فــي تعريــض حيــاة آالف
المدنييــن للخطــر ،كان أهمهــا مطــار «معيتيقــة الدولــي» والــذي يعــد المطــار المدنــي الوحيــد
العامــل فــي مدينــة طرابلــس.

ً
وعلــى الرغــم مــن أن مطــار معيتيقــة مخصــص أصــا لألغــراض العســكرية باعتبــاره قاعــدة جويــة
ّ
عســكرية ،إال أنــه بعــد إغــاق مطــار طرابلــس الدولــي عــام 2014م بســبب الدمــار الــذي لحــق بــه
نتيجــة الحــرب األهليــة الليبيــة ،أصبــح مطــار معيتيقــة الدولــي هــو المطــار الوحيــد الــذي يخــدم
ســكان مدينــة طرابلــس.
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وقــد تعــرض المطــار للعديــد مــن الهجمــات الجويــة الممنهجــة ،مــا تســبب فــي توقــف الطيــران
ً
ً
فيــه وتعطيــل حركــة المســافرين ،وهــو مــا يمثــل انتهــاكا خطيــرا للقانــون الدولــي اإلنســاني،
ومــس واضــح بالمرافــق الحيويــة.
ففــي  14آب/أغســطس تعــرض المطــار لقصــف عشــوائي ،تســبب فــي مقتــل أحد العامليــن وإصابة
آخــر بجــروح ،عــدا عــن األضــرار الماديــة التــي لحقــت بالمطــار ،وهــو مــا أدى إلغالقــه لســاعات طويلة
وتعطيل حركة المســافرين.
وليلــة  1أيلول/ســبتمبر اســتهدف مطــار معيتيقــة بعــدد مــن قذائــف المدفعيــة ،مــن قبــل قــوات
اللــواء خليفــة حفتــر ،وهــو مــا تســبب فــي إصابــة  4مواطنيــن بجــراح ،بينهــم إمــرأة ،و 30آخريــن
أصيبــوا بحــاالت إغمــاء وهلــع ،حيــث تســببت القذائــف بأضــرار فــي إحــدى الطائــرات ،وموقــف
ً
الســيارات ،إضافــة إلــى مــدرج الطائــرات.
وفــي صبــاح يــوم  3ينايــر /كانــون الثانــي ،اســتهدفت قــوات حفتــر مطــار معيتيقــة بأكثــر مــن 15
صــاروخ «غــراد» ،أعلنــت علــى أثرهــا حكومــة الوفــاق تعليــق حركــة المالحــة فــي المطــار معيتيقــة
حتــى إشــعار آخــر.
وفــي مســاء اليــوم نفســه ورغــم توقــف عمــل المطــار ،اســتمرت قــوات حفتــر باســتهداف المطــار
بصواريــخ «غــراد» مــا أدى إلــى مقتــل المواطــن جمعــة القبائلــي.
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التدخل األجنبي المباشر وغير المباشر
علــى الرغــم مــن الحظــر الــذي فرضتــه األمــم المتحــدة علــى األســلحة مــن وإلــى ليبيــا
ً
ً
ّ
منــذ العــام 2011م وفقــا للقــرار رقــم ( ،)1970إال أن دول مثــل :تركيــا ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
األردن والســودان مــا زالــت تخــرق هــذا الحظــر بشــكل واضــح ،عبــر تصديــر الصواريــخ الموجهــة
والمركبــات المدرعــة والطائــرات المســيرة للجماعــات المســلحة ،وهــو مــا يعنــي زيــادة حجــم
ونطــاق االنتهــاكات ضــد المدنييــن العــزل.
ّ
ً
وقــد كشــف تقريــر صــدر مؤخــرا عــن األمــم المتحــدة ،بشــأن الصــراع فــي ليبيــا أن ألــف جنــدي
ســوداني مــن قــوات الدعــم الســريع أرســلوا إلــى الشــرق الليبــي فــي تمــوز /يوليــو الماضــي،
ً
تمركــزت الحقــا فــي منطقــة الجفــرة جنــوب ليبيــا.

ّ
ّ
وبيــن التقريــر أن األســلحة التــي وصلــت لحفتــر كانــت عبــر األردن واإلمــارات ،حيــث زودت اإلمــارات
ً
قــوات حفتــر بمنظومــة دفــاع جــوي بقاعــدة الجفــرة وقــرب غريــان ،إضافــة إلــى ســفينة حربيــة
أدخلــت تعديــات عليهــا وزودت بمدافــع وتجهيــزات هجوميــة ،فيمــا ســاهمت األردن بتدريــب
قــوات تابعــة لحفتــر علــى أراضيهــا ،وتخريجهــا مــن كليــة «هاشــم بــن الحســين للعمليــات الخاصــة»
فــي األردن.
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ليــس هــذا فحســب ،فقــد تلقــت قــوات اللــواء الليبــي خليفــة حفتــر طائــرات مقاتلــة مــن طــراز إف-
 ،16واســتخدمتها فــي اســتهداف أحيــاء ســكنية ،بجانــب الطائــرات بــدون طيــار والمــزودة بصواريــخ
موجهــة قــادرة علــى إصابــة األهــداف بدقــة عاليــة.
كمــا أن قــوات اللــواء خليفــة حفتــر تســتخدم طائــرات صينيــة الصنــع مــن طــراز «وينــغ لونــغ» ،تقــوم
بتشــغيلها دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،حيــث تنفــرد تلــك الطــــــــائــــــرات بـــــإطـــــاق صـــــــاروخ
«بـــــلو أرو  ،»7والــذي يســتهدف بشــكل خــاص المنشــآت الطبيــة واألهــداف العســكرية لحكومــة
الوفــاق ،وذلــك بحســب تقريــر صــادر عــن منظمــة العفــو الدوليــة.
علــى الجانــب اآلخــر ،حصلــت حكومــة الوفــاق الوطنــي علــى طائــرات مســيرة مــن دولة تركيــا والتي
ً
تتولــى تشــغليها أيضــا ،حيــث زودت األخيــرة حكومــة الوفــاق منتصــف مايو/أيــار  ،2019بمركبــات
مدرعــة مــن طــراز «كيربــي» ،مــن خــال ســفينة ضخمــة إلنــزال المركبــات فــي مينــاء طرابلــس،
وطائــرات مســيرة مــن طــراز «بيرقــدار تــي بــي.»2
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خلفية قانونية
يتنــاول هــذا التقريــر الجانــب القانونــي لالنتهــاكات الواقعــة فــي مدينــة طرابلــس بحــق المدنييــن
مــن خــال محوريــن همــا:

ً
•أوال :القواعد القانونية لحماية المدنيين واألعيان المدنية
ً
كل مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949م،
ـي
ـ
ف
ـا
جــاء القانــون الدولــي اإلنســاني ممثـ
ٍ
والبروتوكوليــن اإلضافييــن األول والثانــي التفاقيــات جنيــف لعــام 1977م ،واتفاقيــة الهــاي عــام
1954م الخاصــة بحمايــة األعيــان الثقافيــة فــي حالــة النــزاع المســلح ،واتفاقيــة الهــاي المتعلقــة
بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة لعــام 1907م ،وميثــاق رومــا المشــكل للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة
 ،1998ليضفــي حمايــة عامــة وخاصــة لألعيــان المدنيــة وبالتالــي حمايــة الســكان المدنييــن.
فقــد جــاء مفهــوم الحمايــة العامــة فــي أن االعتــداء علــى األعيــان المدنيــة هــو اعتــداء مباشــر
علــى الســكان المدنييــن ،ذلــك أن حمايــة األعيــان المدنيــة هــي تمثل حماية للمدنييــن ،على اعتبار
أن األشــخاص الذيــن يعملــون فــي هــذه األعيــان هــم مدنيــون .فــي إطــار ذلــك نصــت المــادة ()25
مــن اتفاقيــة الهــاي المتعلقــة بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة لعــام  1907علــى «تحظــر مهاجمــة
ً
أو قصــف المــدن والقــرى والمســاكن والمبانــي غيــر المحميــة أيــا كانــت الوســيلة المســتعملة».
أمــا الحمايــة الخاصــة فهــي تعنــي تخصيــص حماية بعــض األعيان المدنية ،باعتبــار أن هذه األعيان
تمتلــك ميــزة خاصــة تتمثــل أهميتهــا فــي ضمــان حمايــة الســكان المدنييــن وتراثهــم الحضــاري
ومنــع تعرضهــم لــأذى والخطــر ،مثــل المبانــي المخصصــة لآلثــار التاريخيــة ،المستشــفيات ،أماكــن
العبــادة ،األعمــال الخيريــة ،الفنــون والعلــوم وغيرهــا.
وفــي إطــار ذلــك نصــت المــادة ( )27مــن البروتوكــول اإلضافــي األول علــى «فــي حــاالت الحصــار
أو القصــف يجــب اتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة لتفــادي الهجــوم ،قــدر المســتطاع ،علــى المبانــي
المخصصــة للعبــادة والفنــون والعلــوم واألعمــال الخيريــة واآلثــار التاريخيــة والمستشــفيات
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والمواقــع التــي يتــم فيهــا جمــع المرضــى والجرحــى ،شــريطة أال تســتخدم في الظروف الســائدة
آنــذاك ألغــراض عســكرية .ويجــب علــى المحاصريــن أن يضعــوا علــى هذه المبانــي أو أماكن التجمع
ً
عالمــات ظاهــرة محــددة يتــم إشــعار العــدو بهــا مســبقا».
كمــا نصــت المــادة ( )14مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي علــى «يحظــر تجويــع المدنييــن كأســلوب
ً
مــن أســاليب القتــال ،ومــن ثــم يحظــر توصــا لذلــك ،مهاجمــة أو تدميــر أو نقــل أو تعطيــل األعيــان
أو المــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة ،ومثــال المــواد الغذائيــة
والمناطــق الزراعيــة التــي تنتجهــا والمحاصيــل والماشــية ،ومرافــق مياه الشــرب وشــبكات الري».
وجــاءت المــادة ( )18مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لتضفــي حمايــة خاصــة للمستشــفيات ،حيــث
نصــت علــى «ال يجــوز بــأي حــال الهجــوم علــى المستشــفيات المدنيــة المنظمــة لتقديــم الرعايــة
للجرحــى والمرضــى والعجــزة والنســاء النفــاس ،وعلــى أطــراف النــزاع احترامهــا وحمايتهــا فــي
جميــع األوقــات».
كذلــك تنــاول القانــون الدولــي اإلنســاني مســألة حمايــة المدنييــن واألعيــان المدنيــة مــن خــال
ً
مبــدأي «التمييــز والتناســب» ،حيــث جــاء «مبــدأ التمييــز» الــذي انبثــق أساســا عــن العــرف الدولــي
الــذي هــو أســاس قوانيــن الحــرب وأعرافهــا ،للتركيــز علــى الفــرق مــا بيــن المقاتليــن وغيــر
المقاتليــن ،وكذلــك الفــرق بيــن األعيــان المدنيــة والعســكرية .وفــي إطــار ذلــك نصــت المــادة ()48
مــن البروتوكــول اإلضافــي األول لعــام 1977م علــى أن «تعمــل أطــراف النــزاع علــى التمييــز بيــن
الســكان المدنييــن والمقاتليــن ،وبيــن األعيــان المدنيــة واألهــداف العســكرية ،ومــن ثــم توجــه
عملياتهــا ضــد األهــداف العســكرية دون غيرهــا وذلــك مــن أجــل تأميــن احتــرام وحمايــة الســكان
المدنييــن واألعيــان المدنيــة».
أمــا مبــدأ التناســب ،أو مــا يســمى بمبــدأ النســبية ،فقــد جــاء ليرســخ التــوازن بيــن مبــدأ اإلنســانية
ومبــدأ الضــرورة الحربيــة ،والــذي يعنــي أن الهجمــات العســكرية التــي تســبب خســائر فــي أرواح
ً
ـكل مطلــق.
ـ
بش
ـورة
ـ
محظ
ـي
ـ
فه
ـة
ـ
المدني
ـان
ـ
باألعي
ـرارا
المدنييــن أو إضـ
ٍ
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وقــد جــاءت قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي لتؤكــد علــى ذلــك بقولهــا «يحظــر
الهجــوم الــذي قــد يتوقــع منــه أن يســبب بصــورة عارضــة خســائر فــي أرواح المدنييــن أو إصابــات
ً
ً
بينهــم ،أو أضــرارا باألعيــان المدنيــة ،أو مجموعــة مــن هــذه الخســائر أو األضــرار ،ويكــون مفرطــا
فــي تجــاوز مــا ينتظــر أن يســفر عنــه مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومباشــرة».
أمــا فيمــا يتعلــق بميثــاق رومــا المشــكل للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فقــد نصــت المــادة  8التــي
تبيــن ماهيــة جرائــم الحــرب علــى أن األفعــال التاليــة تدخــل ضمــن جرائــم الحــرب ممــا يعنــي ســلطة
المحكمــة الجنائيــة فــي مالحقــة مرتكبــي تلــك الجرائــم وهــذه األفعــال هــي مــا ورد فــي الفقــرة
(ب »)8/تعمــد توجيــه هجمــات ضــد الســكان المدنييــن بصفتهــم هــذه أو ضــد أفــراد مدنييــن ال
يشــاركون مباشــرة فــي األعمــال الحربيــة ،و»تعمــد توجيــه هجمــات ضــد مواقــع مدنيــة ،أي
ً
المواقــع التــي ال تشــكل أهدافــا عســكرية».
ّ
وباإلشــارة إلــى حادثــة قصــف الكليــة العســكرية فــي طرابلــس ،فــإن اســتهداف طيــران
ُ ّ
اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر للكليــة ومــا نتــج عنــه مــن مقتــل نحــو  30طالبــا يعــد جريمــة مكتملــة
ُ ّ
ّ
األركان ،كــون أن االســتهداف وجــه بشــكل مباشــر ألولئــك الطــاب بقصــد القتــل ،وال يمكــن تبريــر
ّ
ّ
ّ
ذلــك الهجــوم علــى أنــه هــدف عســكري ،كــون أن القانــون الدولــي بيــن أن األهــداف العســكرية
ّ
هــي التــي يكــون لهــا تأثيــر كبيــر وفعــال فــي النــزاع المســلح ،وهــذه الفرضيــة غيــر متحققــة كــون
أن تلــك الكليــة تشــابه نظيراتهــا مــن الكليــات العســكرية الموجــودة فــي معظــم الــدول ،إضافــة
إلــى أن القانــون الدولــي اإلنســاني اشــترط أن تكــون عمليــات الهجــوم موجهــة بشــكل محــدد
لألفــراد و التشــكيالت المشــاركة فــي الصــراع وهــذا األمــر غيــر متحقــق فــي االســتهداف األخيــر،
وبالتالــي ال يوجــد أي مبــرر لقصــف الكليــة العســكرية ،وبنــاء عليــه تعتبــر الحادثــة جريمــة مكتملــة
الشــروط تســتوجب المســاءلة الجنائيــة لمرتكبهــا.
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ً
•ثانيا :القواعد القانونية لحماية المدنيين
ً
ّ
المهجرين قسرا من ديارهم (النازحين)
جــاءت «المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي» الصــادرة عــن األمــم المتحــدة
ً
لتضــع تعريفــا لألشــخاص النازحيــن داخــل بلدانهــم ،حيــث عرفتهــم بأنهــم «األشــخاص أو جماعــات
األشــخاص الذيــن أكرهــوا علــى الهــرب ،أو علــى تــرك منازلهــم ،أو أماكــن إقامتهــم المعتــادة ،أو
ً
ً
اضطــروا إلــى ذلــك ،وال ســيما نتيجــة أو ســعيا لتفــادي آثــار نــزاع مســلح أو حــاالت عنــف عــام األثــر
أو انتهــاكات حقــوق اإلنســان أو كــوارث طبيعيــة أو كــوارث مــن فعــل البشــر ،ولــم يعبــروا الحــدود
الدوليــة المعتــرف بهــا للدولــة».
ومــن هــذا التعريــف يظهــر أن النــزوح يجــب أن يتوفــر فيــه شــرطين أساســيين؛ همــا الحــراك
االضطــراري ،وأن يكــون هــذا الحــراك داخــل حــدود دولــة النــازح.
وفيمــا يتعلــق بالقواعــد القانونيــة لحمايــة النازحيــن ،فقــد جــاءت المبــادئ التوجيهيــة لتؤكــد
علــى أن النــزوح مرتبــط بظــروف اســتثنائية ،وأن مــدة النــزوح محــددة بوقــت ويجــب أن ال تــدوم
ً
أكثــر ممــا تتطلبــه هــذه الظــروف ،فضــا عــن أن القانــون الدولــي نــص علــى ضــرورة رجــوع النازحيــن
ً
إلــى ديارهــم التــي فــروا منهــا قســرا فــي أقــرب وقــت ممكــن ودون أيــة شــروط.
كمــا جــاءت «مدونــة ليبــر» ،والتــي صــدرت عــام 1863م عــن الرئيــس األمريكــي الســابق «أبراهــام
ً
لنكولــن» لتحظــر ترحيــل الســكان المدنييــن عــن أماكــن ســكناهم ،حيــث نصــت علــى «لــم يعــد جائــزا
أن ينقــل المواطنــون العاديــون بالقــوة إلــى مناطــق بعيــدة».
وتعــد «مدونــة ليبــر» أول مدونــة قانونيــة تــدرج فيهــا األعمــال التــي تشــكل جرائــم حــرب ،حيــث
ً
صــدرت أثنــاء الحــرب األهليــة األمريكيــة ،وشــكلت جــزءا مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي.
ً
أيضــا جــاء البروتوكــول اإلضافــي الثانــي التفاقيــات جنيــف لعــام 1977م ليؤكــد علــى حظــر ترحيــل
وإجــاء الســكان المدنييــن فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة ،حيــث نصــت المــادة ( )17مــن
البروتوكــول علــى أنــه:
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«1.1ال يجــوز األمــر بترحيــل الســكان المدنييــن ،ألســباب تتصــل بالنــزاع ،مــا لــم يتطلــب ذلــك أمــن
الســكان المدنييــن المعنييــن أو أســباب عســكرية ملحــة.
2.2ال يجوز إرغام األفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم ألسباب تتصل بالنزاع».

أمــا فيمــا يتعلــق بممتلــكات األشــخاص النازحيــن ،فقــد نــص المبــدأ ( )21مــن «المبــادئ التوجيهيــة
ً
بشــأن التشــريد الداخلــي» فــي البنــد األول منــه علــى «ال يحــرم أحــد تعســفا مــن أموالــه أو
َّ
ممتلكاتــه» ،ونــص البنــد الثانــي مــن نفــس المبــدأ علــى «توفــر الحمايــة ،فــي جميــع الظــروف،
ً
ألمــوال وممتلــكات المشــردين داخليــا ،وبخاصــة ضــد النهــب؛ االعتــداءات المباشــرة أو العشــوائية
وأعمــال العنــف األخــرى؛ اســتخدامها كــدرع لعمليــات أو أهــداف عســكرية؛ أن تكــون محــل انتقــام؛
ً
تدميرهــا أو االســتيالء عليهــا كشــكل مــن أشــكال العقوبــة الجماعيــة» ،ونــص البنــد الثالــث أيضــا
ً
َّ
علــى «توفــر الحمايــة لألمــوال والممتلــكات التــي يتركهــا المشــردون داخليــا وراءهــم ،وذلــك مــن
ً
التدميــر واالســتيالء التعســفي وغيــر القانونــي ،وأيضــا مــن شــغلها أو اســتخدامها».
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توصيات
ً
•محليا على المستوى الليبي:
1.1ندعــو إلــى الوقــف الفــوري إلطــاق النــار مــن قبــل جميــع األطــراف ،بمــا فيهــا التوقــف عــن
اســتهداف المناطــق المكتظــة بالســكان.
2.2نطالــب بإجــاء الالجئيــن والمهاجريــن المحتجزيــن فــي مراكــز االحتجــاز بشــكل فــوري خــارج البــاد
أو إجالئهــم ألماكــن آمنــة ،خاصــة وأنهــم يتعرضــون لخطــر النيــران جــراء االشــتباكات المتبادلــة.
3.3ندعــو إلــى التوقــف الفــوري عــن اســتخدام المهاجريــن المحتجزيــن فــي العمليــات العســكرية
وإجبارهــم علــى القيــام بأعمــال تتعلــق بإصــاح وتنظيــف ونقــل األســلحة.
4.4نطالــب جميــع أطــراف النــزاع بضــرورة االلتــزام بقوانيــن الحــرب وتجنيــب المدنييــن أضــرار وويــات
الصراع ،والوقف الفوري للهجمات العشــوائية والمعتمدة ضد الســكان المدنيين والمنشــآت
الطبيــة والتعليمية.
5.5ندعــو إلــى إجــراء تحقيقــات مســتقلة ومحايــدة فــي حــوادث اســتهداف المدنييــن ومراكــز
االحتجــاز ،بشــكل خــاص ،وانتهــاكات حقــوق اإلنســان بشــكل عــام ،وضــرورة احتــرام مبــادئ
التمييــز بيــن المقاتليــن والمدنييــن والتناســب فــي مختلــف الحــاالت.

ً
•دوليا:
1.1ندعــو المجتمــع الدولــي إلــى إنفــاذ الحظــر الشــامل الــذي فرضــه مجلــس األمــن الدولــي علــى
ً
األســلحة مــن وإلــى ليبيــا ،تماشــيا مــع القــرار رقــم  1970الصــادر عــام .2011
2.2نطالــب بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيا ،بضرورة العمل الجاد مــن أجل وقف االنتهاكات
المتكــررة ووضــع آليــات محــددة وواضحــة تضمــن الحمايــة للمدنييــن وفقــا لقــرارات مجلــس
األمــن الدولــي ،والعمــل علــى وضــع حـ ٍـد لإلفــات مــن العقــاب.
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3.3ينبغــي علــى مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة االضطــاع بمســؤولياتهما
فــي حفــظ األمــن والســلم فــي مناطــق النــزاع والوقــف الفــوري لالنتهــاكات بحــق المدنييــن.
4.4نطالــب األطــراف الدوليــة الفاعلــة علــى الســاحة الليبيــة بالضغــط علــى اللــواء «حفتــر» لســحب
ً
ّ
ّ
قواتــه ،واللجــوء للحــوار بــدل مــن الحــل العســكري ،و ضــرورة االلتــزام بدعــوة مجلــس األمــن
الــذي انعقــد فــي  6نيســان إبريــل لمناقشــة التطــورات فــي ليبيــا -إلــى وقــف التحــركاتالعســكرية التــي تهــدد االســتقرار الليبــي.
5.5ندعــو المجتمــع الدولــي إلــى التدخــل العاجــل بهــدف منــع توســع دائــرة االقتتــال ،والعمل على
اتخــاذ إجــراءات ضروريــة وعاجلــة لمعاقبــة المتورطيــن فــي االنتهــاكات التــي ترافــق العمليــات
العســكرية فــي مختلــف المناطــق الليبيــة.
 6.6ندعــو مجلــس األمــن إلــى اإليعــاز للمدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بضــرورة فتــح
تحقيــق جــدي لدراســة االنتهــاكات الجســيمة التــي وقعــت علــى األراضــي الليبيــة ،ومالحقــة
مرتكبــي تلــك الجرائــم ،ال ســيما وأنــه تــم توثيــق عشــرات الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل الجماعــات
المســلحة والتــي توجــب معهــا المالحقــة الجنائيــة الدوليــة.
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