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  العربیة

تــبـــــرع اآلنانضم لنا

EN

لیبیا.. مقابر جماعیة جدیدة بترھونة تذّكر بأھمیة محاسبة الجناة بدًال من
االعتراف بھم في العملیة السیاسیة

انتشال جثة من مقبرة جماعیة في مدینة ترھونة، لیبیا، 9 أغسطس 2022 (الھیئة العامة للبحث والتعرف على المفقودین)

          مشاركة على   لیبیا   11 أغسطس 2022 
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جنیف- دعا المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إلى تسریع ودعم عملیات المساءلة عن جرائم القتل واإلخفاء القسري والتعذیب التي

شھدتھا مدینة ترھونة ومناطق جنوبي العاصمة طرابلس إبان ھجوم قوات اللواء المتقاعد "خلیفة حفتر" على العاصمة في أبریل/ نیسان

.2019

وقال المرصد األورومتوسطي في بیان صحافي الخمیس إّن الفرق المختصة حّددت خالل األسبوعین الماضیین 3 مواقع دفن جدیدة ُعثر

فیھا على 6 جثث مجھولة الھویة ُیعتقد أّنھا قُتلت ودفنت سًرا خالل سیطرة ما یعرف بمیلیشیا "الكانیات" المتحالفة مع "حفتر" على المدینة،

قبل طردھا في یونیو/ حزیران 2020.

ووفق متابعة المرصد األورومتوسطي، استخرجت فرق "الھیئة العامة للبحث والتعرف على المفقودین" حتى تاریخ الیوم 11 أغسطس/ آب،

، حیث نجحت في التعرف على ھویة  286 جثة من نحو 100 موقع دفن سّري في مدینة ترھونة وبعض المناطق جنوبي طرابلس

154 من الضحایا من خالل مطابقة الحمض النووي، وما تزال الجھود جاریة لتحدید ھّویة مزید من الضحایا. 

وبحسب توثیقات مستقلة وإفادات شھود عیون، ارتكبت میلیشیا "الكانیات"

خالل سیطرتھا على "ترھونة" انتھاكات مرّوعة ضد السكان المدنیین،

شملت إعدام المئات میدانًیا بأسالیب وحشیة، إضافة إلى اختطاف آخرین

في ظروف غیر إنسانیة، وتعریضھم لشتى أنواع التعذیب الجسدي

 .  والنفسي

وعمدت المیلیشیا التي قاتلت إلى جانب قوات "حفتر" في ھجومھا على

طرابلس، إلى تنفیذ عملیات قتل جماعي ألشخاص من نفس العائلة في

محاولة على ما یبدو إلى تعظیم الخسائر البشریة وترھیب أھالي المدینة، حیث عثرت الفرق المختصة في بعض الحاالت على رفات عدد من

األشخاص من عائلة واحدة، بما في ذلك نساء وأطفال.

وأشار المرصد األورومتوسطي إلى أّن الحكومة اللیبیة تبذل جھوًدا جاّدة للوصول إلى المتورطین في ھذه الجرائم، لكن  عملیة المساءلة

ینبغي أّال تقتصر فقط على من نّفذ عملیات القتل واإلخفاء واالضطھاد، بل یجب أن تشمل جمیع القادة والمسؤولین الذین أصدروا األوامر،

.  أو سّھلوا تلك الجرائم، أو لم یتدخلوا لمنعھا ومحاسبة مرتكبیھا

وبّین أّن أكثر ما یبعث على القلق ھو محاولة التخلّص من بعض المسؤولین عن تلك الجرائم دون خضوعھم لإلجراءات القانونیة الواجبة،

والتي من شأنھا أن تساعد في الكشف عن تفاصیل أكثر حول الجرائم التي حدثت في تلك المدة أو األشخاص الذین تورطوا فیھا، إذ قتل

مسلّحون -لم یتم التحقق من ھویتھم بشكل مستقل- في یولیو/ تموز 2021 "محمد الكاني"، قائد میلیشیا "الكانّیات" المسؤولة بشكل أساسي

عن األفعال التي قد ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانیة في عدد من المناطق اللیبیة، وخصوًصا مدینة ترھونة.

وقبلھا بعدة أشھر، اغتال مسلّحون مجھولون القائد العسكري البارز في قوات "حفتر"، "محمود الورفلّي"، وھو أحد المطلوبین للمحكمة

الجنائیة الدولیة بتھمة ارتكاب جرائم حرب في لیبیا.

نور علوان، مسؤولة اإلعالم في المرصد األورومتوسطي

ُتملي االلتزامات القانونیة واألخالقیة على األمم    
المتحدة والدول الفاعلة في األزمة اللیبیة أّال یكونوا جزًءا
من أي اتفاق قد یعید تصدیر مجرمي الحرب في لیبیا

وتمكینھم من الوصول إلى السلطة   
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ولفت األورومتوسطي إلى ضرورة عدم منح أي من المشتبھ بتورطھم بانتھاكات حقوق اإلنسان الفرصة للمشاركة في السلطة في لیبیا،

واتخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة لضمان استبعادھم من منظومة الحكم، إذ قد یسھم استحواذھم على السلطة أو مشاركتھم فیھا بإفالتھم من

العقاب، وتشجعیھم على شرعنة انتھاكات حقوق اإلنسان وارتكاب مزید منھا.

وقالت مسؤولة اإلعالم في المرصد األورومتوسطي "نور علوان": "ُتملي االلتزامات القانونیة واألخالقیة على األمم المتحدة والدول الفاعلة

في األزمة اللیبیة أّال یكونوا جزًءا من أي اتفاق قد یعید تصدیر مجرمي الحرب في لیبیا وتمكینھم من الوصول إلى السلطة".

وأضافت "یجب أن یعمل الجمیع مًعا لقطع الطریق على ھؤالء الجناة، والحیلولة دون حصولھم على أي شكل من أشكال الحصانة، بما في

ذلك تشجیع األطراف اللیبیة على التوافق على قانون انتخابي یضمن عدم ترشیح الجناة ألنفسھم".

ودعا المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان األمم المتحدة إلى دعم تحقیقات الحكومة اللیبیة في الجرائم التي شھدتھا مدینة ترھونة

ومناطق جنوبي طرابلس بین أبریل/ نیسان 2019 ویونیو/ حزیران 2020، وتوفیر جمیع اإلمكانات التي من شأنھا تسریع التحقیقات،

وتعزیز جھود الكشف عن مواقع المقابر السرّیة وتحدید ھویات الضحایا.

وحث المرصد األورومتوسطي الدول ذات التأثیر في األزمة اللیبیة على إنھاء دعمھا للمشتبھ بتورطھم بارتكاب انتھاكات لحقوق اإلنسان،

والعمل على مساعدة اللیبیین على نحو إیجابي وبّناء، للخروج من األزمات المرّكبة التي تشھدھا البالد منذ عام 2011.
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المرصد األورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین في أوروبا والشرق األوسط

أماكن عملنا

https://euromedmonitor.org/ar/Europe
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تابعنا

             

النشرة البریدیة

یرجى تسجیل بریدك لیصلك كل جدید لدینا.

سیاسة الخصوصیة

اشتراك اشتراك

https://euromedmonitor.org/ar/Morocco
https://euromedmonitor.org/ar/Tunisia
https://euromedmonitor.org/ar/Algeria
https://euromedmonitor.org/ar/Libya
https://euromedmonitor.org/ar/Egypt
https://euromedmonitor.org/ar/Lebanon
https://euromedmonitor.org/ar/Syria
https://euromedmonitor.org/ar/Palestine
https://euromedmonitor.org/ar/Jordan
https://euromedmonitor.org/ar/UAE
https://euromedmonitor.org/ar/Iraq
https://euromedmonitor.org/ar/Saudi
https://euromedmonitor.org/ar/Qatar
https://euromedmonitor.org/ar/Yemen
https://euromedmonitor.org/ar/Bahrain
https://euromedmonitor.org/ar/Europe
https://euromedmonitor.org/ar/Oman
https://euromedmonitor.org/ar/Sudan
https://signal.group/#CjQKIF82Rozb78-K6XHVi74BXp2otUFtAoPJQaCYqAwOjT9aEhAfvCXeaxJHJLzFQbdjUFzA
https://chat.whatsapp.com/6I9yWc4NbenL1j0egX4O18?fbclid=IwAR0-4yx5WuwDPDE83oIwA5XeNwufmMxbWOWDrzoNzbGImjEtAYiZhvtFQsQ
https://t.me/EuroMedHRar
https://www.pinterest.com/EuroMedHR/
https://instagram.com/euromedhr
https://www.youtube.com/c/EuroMedMonitor
https://twitter.com/EuroMedHRar
https://www.facebook.com/EuroMedHR
https://euromedmonitor.org/ar/privacy-policy
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