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مسار ممتد النتهاكات مليشيا خليفة حفتر ضد خصومه، بدءًا من بنغازي التي أطلق فيها ما سمي بعملية الكرامة 
ما  وفق  لطرابلس،  وصوًال  ومرزق  درنة  في  اسُتنسخت  بالجثث،  وتنكيًال  لألسرى  إعدامات  شهدت  والتي  النقالبية،  ا

يوثقه التحقيق

تنكيل باألسرى والجثث من بنغازي حتى طرابلس

انتهاكات 
مليشيا حفتر

طرابلس ـ رضا عيسى

التابعة   166 الكتيبة  مقاتلو  ثر  ع
ــاق الــوطــنــي  ــوفــ لــــقــــوات حــكــومــة الــ
الــلــيــبــيــة عـــلـــى جـــثـــة رفــيــقــهــم عبد 
الــســام أبـــو دبــــوس، أحـــد أفــــراد قـــوة مكافحة 
اإلرهــاب، في الخامس من مايو/أيار الحالي، 
داخـــــل ثـــاجـــة املـــوتـــى بــمــســتــشــفــى الــســبــيــعــة، 
الــتــي اســـتـــعـــادوا الــســيــطــرة عــلــيــهــا عــقــب أيـــام 
من ظهور تسجيل صوتي ألبــو دبــوس، وهو 
يــنــاشــد زمــــاءه الــتــدخــل إلطـــاق ســراحــه بعد 
وقوعه أسيرا في أيدي مقاتلي مليشيا غرفة 
عمليات أجدابيا بقيادة فوزي املنصوري آمر 
مــحــور عــن زارة، واملــشــارك فــي الــهــجــوم على 
العاصمة الليبية، ضمن عــدد مــن مليشيات 
الــلــواء املتقاعد خليفة حفتر منذ الــرابــع من 
ــــي. مــــا حـــــدث مــــع أبـــو  ــــاضـ إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـ
دبوس، تكرر مع حسن شطيبة أحد قادة قوة 
حماية غريان التابعة لحكومة الوفاق الوطني 
ورفيقه األسير فاروق قزم اللذين ظهرا أواخر 
إبريل املاضي، في مقطع مصور بينما يتحدث 
أحد مقاتلي مليشيات حفتر عن »أخاقهم في 
معاملة األسرى، وأنه سيجري تحويل شطيبة 
ومــن معه للقضاء للبت فــي أمـــرهـــم«.  إال أنه 
وبعد أيام على التسجيل، عثرت قوات الوفاق 
على شطيبة قتيا، وسط تسعة أسرى آخرين 
أعــدمــتــهــم قــــوات حــفــتــر ودفــنــتــهــم فـــي منطقة 

صحراوية بجندوبة.

قتل عمد ألسرى معارك طرابلس
إلـــى جــانــب الــحــاالت الــعــشــر الــســابــقــة ألســرى 
قتلوا بعد استسامهم ملليشيات حفتر، وثق 
معد التحقيق عبر تتبع سلسلة من املقاطع 
املصورة املنشورة على اإلنترنت، حوادث قتل 
ألسرى قامت بها املليشيا، ومن بينهم محمد 
جبريل صالح وهو أحد مقاتلي الكتيبة 166 
التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بقوات 
حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي والــــذي قتلته قــوات 
حفتر بــعــد أســـره ومــثــلــت بــجــثــتــه، عــلــى غــرار 
ما فعلته في مدينة بنغازي كما يقول املقاتل 
إبراهيم الرهيط أحد رفاق صالح في الكتيبة 
»العربي الجديد«: »مقاتلو  166، الذي تابع لـ
حفتر ألقوا جثة الشهيد على مقدمة سيارة 

عناصرها وعلى رأسهم محمود الورفلي«. 
وأضــــاف الـــهـــواري أن »الــورفــلــي ومجموعته 
ــيـــســـن أو الـــســـريـــة األولـــــى  ــمـ )الـــخـ ـــ املـــســـمـــاة بـ
ــقـــة(، وكــتــيــبــة طـــــارق بـــن زيـــــاد وبــعــض  صـــاعـ
املجموعات السلفية املتشددة التابعة لحفتر 
ــازر األبــــيــــار  ــ ــجــ ــ ــفـــيـــات ومــ ــي تـــصـ ــ ــة فـ ــتــــورطــ مــ
والضمان االجتماعي وشـــارع الــزيــت ويصل 
مــجــمــل الـــحـــاالت الــتــي تــمــت تــصــفــيــتــهــا دون 
محاكمة إلــى 100 حــالــة«، ويضيف الــهــواري: 
»هناك جرائم أخــرى كنبش القبور والتمثيل 
باملوتى وإهانة الجثث وحرقها«، الفتا إلى أن 
ما جرى توثيقه تم بعد تداول مقاطع مصورة 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فـــي ظل 

سيطرة املليشيات على املدينة.
وأصدرت الدائرة التمهيدية األولى للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة ) املــحــكــمــة( أمــــــًرا ثــانــًيــا 
بــالــقــبــض عــلــى مــحــمــود مــصــطــفــى بــوســيــف 
الـــورفـــلـــي )الـــضـــابـــط بـــقـــوات خــلــيــفــة حــفــتــر(، 
ــكـــاب جريمة  عـــى بــهــا عـــن ارتـ ــدَّ ملــســؤولــيــتــه املـ
الــحــرب املتمثلة فــي الــقــتــل الــعــمــد فــي سياق 
النزاع املسلح ذي الطابع غير الدولي الدائر 

في ليبيا في يوليو/تموز من العام املاضي.
ــــى أن  ــرة إلـ ــ ــدائـ ــ وحـــســـب املـــحـــكـــمـــة، خــلــصــت الـ
الــدعــوى املــقــامــة عــلــى الــورفــلــي أمـــام املحكمة 
ــدم اتــــخــــاذ إجــــــــراءات  ــ ــى عــ ــ مـــقـــبـــولـــة نــــظــــًرا إلــ
لــلــتــحــقــيــق فـــي لــيــبــيــا، وذكـــــرت املــحــكــمــة على 
مــوقــعــهــا اإللـــكـــتـــرونـــي، أن الــــدائــــرة خــلــصــت، 
في أمرها الثاني إلــى وجــود أسباب معقولة 
لاعتقاد بــأن الورفلي ارتكب بنفسه جريمة 
الــحــرب املتمثلة فــي الــقــتــل الــعــمــد فــي سياق 
ــة ثـــامـــنـــة جـــــرت فــــي 24 يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــادثــ حــ
عــى بــأنــه أطــلــق الــنــار  الــثــانــي 2018، حــيــث ُيــدَّ
على 10 أشخاص أمام مسجد بيت الرضوان 

في بنغازي بليبيا فأرداهم.

تشويه الجثث في درنة
ــم  ــ ــاد )اسـ ــيــ ــد عــ ــمــ ــنــــاشــــط الـــلـــيـــبـــي أحــ وثــــــق الــ
مستعار لــوجــود عائلته فــي درنـــة(، عــددا من 
ــتــي ارتكبتها مليشيات حفتر  ــتــهــاكــات ال االن
ــتــــي حــــاصــــرت درنــــــة ملـــــدة عـــامـــن قـــبـــل أن  والــ
تسقط في يونيو/حزيران من عام 2018، من 
بينها حادثة وقعت في يناير/كانون الثاني 
2016 إذ اخــتــطــفــت مــلــيــشــيــات حــفــتــر بــقــيــادة 
فــرج بو الحنش أحــد قــادة كتيبة أولــيــاء الدم 
ثــاثــة عناصر مــن كتيبة علي حسن الجابر 
بقيادة العقيد محمد أغفير التي قاتلت ضد 
تنظيم داعش حتى أخرجته من املدينة، وبعد 
اختطافهم قاموا بقتلهم وحرقهم في سيارة 
فــي الــطــريــق الـــواصـــل مــا بــن الــحــيــلــة جنوب 

درنة ودينة البيضاء.
ــرى وقـــعـــت في  ــ وكـــشـــف عـــّيـــاد عـــن حـــادثـــة أخـ
منتصف يونيو/حزيران املاضي بعد اقتحام 
ــام مــســلــحــون  ــ حــــى شــيــحــا الـــشـــرقـــيـــة، حــــن قـ
تابعون ملليشيات حفتر بإطاق النار بكثافة 
والــتــنــكــيــل بــجــثــمــانــي الــشــيــخــن عــبــد الــســام 
الــعــوامــي وبــوزيــد الــشــلــوي، وفــي ذات الشهر 
اعتقلوا مواطنا يعانى من اضطرابات نفسية 
ــوا بـــنـــزع مــابــســه وســحــلــه ورمـــيـــه من  ــامــ وقــ
مبنى عال، وفي حي الساحل الشرقي في ذات 
الــشــهــر أيــضــا قــتــلــوا عــبــد الــســام املــنــفــي أحــد 
عناصر قــوة حماية درنــة، وذلــك بعدما طلب 
منه مسلحو حفتر أن يقوم بإسعافهم وبعد 
وصوله إليهم قتلوه ونكلوا بــه، وحتى بعد 

انتهاء الحرب في درنة وإعان آخر مجموعة 
تسليم أنفسهم برعاية الهال األحمر، اقتادت 
مليشيات حفتر خمسة عناصر إلى سد وادي 
ــامـــت بــإعــدامــهــم ووضــــع جثامينهم  درنــــة وقـ
عــلــى مـــدرعـــة عــســكــريــة وتــجــولــت بــهــم داخـــل 

املدينة، كما يقول شاهد العيان عّياد.
وتصنف الجرائم السابقة باعتبارها جرائم 
حـــرب كــمــا أنــهــا تــدخــل ضــمــن نــطــاق الــجــرائــم 
ضد اإلنسانية وفقا لقانون العقوبات الليبي 
ووفقا ملا تنص عليه املادة الثامنة من اتفاقية 
رومـــا واتفاقية جنيف الثالثة بــشــأن حماية 
األســــــــرى بـــحـــســـب مــــوســــى الـــقـــنـــيـــدي أســـتـــاذ 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي بــجــامــعــة مــصــراتــة ومــمــثــل 
ــد األورو مــتــوســطــي لــحــقــوق اإلنــســان  املـــرصـ
)منظمة دولية تعنى بحقوق اإلنسان ومقرها 
الـــرئـــيـــس فــــي جـــنـــيـــف(، وُيـــضـــيـــف الــقــنــيــدي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »هــــذه االنــتــهــاكــات لها  لـــ
مـــســـار واضـــــح ومـــتـــكـــرر يـــؤكـــد أنـــهـــا ســيــاســة 
ممنهجة وليست انتهاكات فردية، ونعمل مع 

أهالي الضحايا على توثيق ما حدث«.

إعدامات وانتهاكات 
ممنهجة في مرزق

في العشرين من فبراير/شباط املاضي وبعد 
إعــان مليشيات حفتر فرض سيطرتها على 
الــجــنــوب الــلــيــبــي، بــــدأت مــعــانــاة األهـــالـــي من 
ــــدي هــذه  انــتــهــاكــات يــتــعــرضــون لــهــا عــلــى أيـ
املــلــيــشــيــات وفــــق مـــا كــشــفــه شــهــود عــيــان من 
قــبــائــل الــتــبــو )مــجــمــوعــة إثــنــيــة مـــن الـــُرعـــاة 
الُرّحل وِشبه الُرّحل( في مدينة مرزق الواقعة 
فــي أقــصــى جــنــوب ليبيا إذ جـــرى شــن حملة 
اعتقاالت وتنكيل باملدنين، تخللتها إعدامات 
مــيــدانــيــة وتــصــفــيــة جــســديــة. ومـــن بــيــنــهــا ما 
جــرى فــي الثاني والعشرين مــن الشهر ذاتــه، 
وبعد يومن من السيطرة على مرزق إذ اغتيل 
مدير مديرية أمن املدينة إبراهيم كّري، املعّن 
مــن حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي، مــا دفـــع رئيس 
ــق بــالــحــكــومــة املــؤقــتــة  ــرافـ هــيــئــة اإلســـكـــان واملـ
التابعة لحفتر املهندس علي كوصو أردي إلى 

تقديم استقالته. 
»العربي الجديد« أن استقالته  ويقول كوصو لـ
جاءت على خلفية ما سماها »حملة عسكرية 
ــتــــخــــدام قــــــــوات مــن  ــرقــــي بــــاســ ــعــ لــلــتــطــهــيــر الــ
املرتزقة األجانب وبتجنيد بعض املليشيات 
والعصابات القبلية املتشددة«، في إشارة إلى 
عملية السيطرة على الجنوب التي يقودها 
حفتر والــتــي تشير إليها أصــابــع االتــهــام في 

اغتيال مدير مديرية األمن، على حد قوله.
ويــعــلــق املــحــلــل الــســيــاســي الــلــيــبــي عــبــد الــلــه 
الكبير على الوقائع السابقة، قائا: »مليشيات 
حفتر، لم تتلق أية تدريبات أو دورات نظامية 
حــول طــرق التعامل مع العدو أو الخصم في 
كـــل حـــاالتـــه. ســـــواء عــنــد املـــواجـــهـــة أو إلــقــائــه 
لساحه أو عند القبض عليه جريحا. كما أن 
تعليمات حفتر تحضهم على قتل خصومهم 
في املعركة«. ويحّمل الكبير املبعوث األممي 
غسان سامة مسؤولية توثيق تلك الجرائم 
ومــخــاطــبــة مــجــلــس األمـــــن لــلــتــحــرك بــشــأنــهــا 
ــذهــا او 

ّ
خــصــوصــا وأن طـــرق اإلعــــدام الــتــي نــف

أشرف عليها الورفلي ال تختلف عن أساليب 
داعـــش، قــائــا إن: »الــفــارق الــوحــيــد أن داعــش 
يــــــرى أن مــــن يــقــتــلــهــم مـــــرتـــــدون بــيــنــمــا كـــان 

الورفلي يعتبرهم خوارج«.

ــــور مــعــهــا،  عــســكــريــة وتــــدافــــعــــوا اللـــتـــقـــاط صـ
التسجيات املــصــورة للتمثيل بجثة صالح 
وغيره من األســرى تمأل اإلنترنت منذ حرب 
حفتر على بنغازي وحتى محاولته السيطرة 
على طرابلس«. وال يتوقف االستهداف على 
املــقــاتــلــن إذ أظــهــر مــقــطــع فــيــديــو آخـــر التقط 
بــكــامــيــرا هـــاتـــف جـــــوال ألحــــد مــقــاتــلــي حفتر 
بينما يجلس داخل حاملة جنود تتحرك في 
أحد الطرق الفرعية في منطقة خلة الفرجان 
 
ً
جنوب العاصمة طرابلس إطاق زمائه وابا

مـــن الـــرصـــاص عــلــى مــوكــب لــســيــارات مدنية 
كانت تهرع للخروج من منطقة االشتباكات.

»وتعمل فرق عمل تضم قانونين وحقوقين 
ــاكــــات مــلــيــشــيــا  ــهــ ــتــ ــيــــق انــ ــوثــ عـــلـــى رصــــــد وتــ
حفتر بــأنــواعــهــا املــخــتــلــفــة«، بحسب مــا قاله  
»العربي الجديد« مصطفى املجعي الناطق  لـ
باسم املركز اإلعامي لعملية بركان الغضب، 
والذي شدد على ماحقة كل من ثبت أو يثبت 
تورطه في انتهاكات إنسانية، وهــو ما أكده 
ــوفــاق، مهند يونس،  الناطق باسم حكومة ال
قائا إن الطريقة التي تتعامل بها قوات حفتر 
مع األســرى التابعن لقوات حكومته توضح 
أنــهــا »ميلشيا«. وأكـــد فــي بــيــان لــه أن تعامل 
»مليشيا حــفــتــر«، مــع األســــرى الــذيــن وقــعــوا 
خــــال الـــحـــرب عــلــى طــرابــلــس ، يــبــرهــن على 
»إجــرام وانعدام لإلنسانية لهذه املليشيات«. 
واتــهــم يــونــس، قـــوات حفتر بالتمثيل بجثث 
الضحايا، مؤكدا على أنها مخالفه صارخة 

لكل األديان والقوانن. 

تصفية جسدية ونبش 
للقبور في بنغازي

وثقت منظمة ضحايا لحقوق اإلنسان )ليبية 
غــيــر حــكــومــيــة( 100 حـــالـــة إعــــــدام وتــصــفــيــة 
ألســـــرى قـــامـــت بــهــا قـــــوات حــفــتــر، كــمــا يــقــول 
»الــعــربــي  ــهــــواري رئـــيـــس املــنــظــمــة لـــ نـــاصـــر الــ
الجديد« مضيفا: »عملية الكرامة التي أطلقها 
حفتر وانتهت بالسيطرة على  مدينة بنغازى 
في يوليو/تموز من عام 2017 شهدت ارتكاب 
عدد من الجرائم واالنتهاكات ُيصنف البعض 
منها كجرائم حرب وفقا ملا نص عليه القانون 
الدولي اإلنساني ومنها التصفيات امليدانية 
للمعتقلن واألســـرى والــتــى قــام بها عــدد من 

100 حالة موثقة 
إلعدامات لألسرى 

في بنغازي

كتائب طارق 
بن زياد وأولياء 

الدم والصاعقة 
متورطون في 

التصفيات
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