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ینایر 24, 2016

لیبیا ـ ارتفاع حصیلة الضحایا المدنیین في بنغازي
قصف ُمخیمین للنازحین لیس فیھما وجود عسكري

(بیروت) - أطلقت قوات مجھولة 4 صواریخ على األقل على مخیمین للنازحین في  یوم 9 ینایر/كانون الثاني 2016.

قال شاھدا عیان لـ ھیومن رایتس ووتش إن 3 صواریخ سقطت على مخیم الھالل األحمر (المعروف أیضا بـ مخیم المدینة
الریاضیة)، مما أسفر عن مقتل 3 مدنیین وإصابة 7 آخرین، بینھم طفالن.  كما قال الشاھدان إن صاروخا واحدا على األقل سقط
في "مخیم االستجابة" المجاور، مسببا أضرارا مادیة دون إصابات بشریة.  أكد الشاھدان أنھ لم یكن ھناك وجود لقوات عسكریة
أو لمیلیشیات في أي من المخیمین. سكان مخیم الھالل األحمر من بلدة تاورغاء غربي لیبیا، حیث  میلیشیات من مصراتة
القریبة 35 ألف شخص في 2011، متھمة سكان البلدة بارتكاب جرائم خطیرة. یؤوي مخیم االستجابة ُمھَّجِرین من تاورغاء

ومصراتة وُطمینة.

، نائب المدیر التنفیذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا: "إطالق الصواریخ على مخیمي ُمھَّجِرین، بال وجود قال 
عسكري، یكشف عن استخفاف مطلق بأرواح المدنیین. على القوات المسلحة والمیلیشیات بذل قصارى جھدھا لحمایة المدنیین

وضمان عدم تعرضھم للخطر".

الصراع  في بنغازي، شرقي لیبیا، منذ یولیو/تموز 2014، أدى إلى نزوح آالف السكان نتیجة للھجمات العشوائیة على
المناطق السكنیة، ما أسفر عن مقتل مدنیین، وتدمیر مستشفیات وغیرھا من المباني، ال سیما في منطقة وسط المدینة.

تضم القوات والمیلیشیات المتحاربة في المنطقة تلك المتحالفة مع "عملیة الكرامة"، المدعوم من مجلس النواب ومقره طبرق،
وحكومة البیضاء، وھي إحدى حكومتین تدعي كل منھما أنھا تمثل الشرعیة في لیبیا. ھذه القوات تقاتل میلیشیات إسالمیة، تضم

"مجلس شورى ثوار بنغازي" وتنظیم "الدولة اإلسالمیة" المتطرف المعروف بـ"داعش".
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في 19 ینایر/كانون الثاني بعد عملیة سیاسیة استمرت عاما بوساطة من األمم المتحدة، أعلن مجلس رئاسي لیبي حدیث النشأة،
مقره تونس، تشكیل حكومة وفاق وطني. أمام البرلمان المعترف بھ دولیا في شرق لیبیا مھلة 10 أیام للموافقة على الحكومة. لم

تنل الحكومة الجدیدة مساندة أي من الحكومتین المتنافستین.

الشاھدان، وكالھما من سكان مخیم الھالل األحمر، طلبا عدم نشر اسمیھما، أخبرا ھیومن رایتس ووتش خالل مكالمات ھاتفیة
في 18 ینایر/كانون الثاني أن الصاروخ األول أصاب المخیم بین الساعة 4:30 والساعة 5 بعد الظھر، واستمر الھجوم نحو

نصف ساعة. قاال إن معظم اإلصابات من شظایا صواریخ سقطت في المخیم المكتظ بالسكان، ومعظم مساكن اإلیواء المؤقتة فیھ
من األلیاف الزجاجیة.

أكد الشاھدان أن الصاروخ األول سقط في ملعب مؤقت لكرة القدم، وسقط الثاني قرب منزل، وأسفر عن مقتل ھالة أحمد سعد
على الفور وإصابة زوجھا، میالد یوسف ھوشة، الذي توفي بعد بضع ساعات في مستشفى الجالء. أصیب ابناھما، محمد (5
سنوات)، وأحمد (4 سنوات) بإصابات طفیفة. سقط الصاروخ الثالث قرب منزل نجوى منصور جمعة، التي أصیبت بجروح

خطیرة وتوفیت، في 17 ینایر/كانون الثاني، في "مستشفى 1200".

قال أحد الشاھدین إن الصواریخ ُأطلقت من منطقة القوارشة، الخاضعة لسیطرة المیلیشیات االسالمیة. لم یتسن لـ ھیومن رایتس
ووتش تأكید مصدر إطالق الصواریخ.

، أدان فیھ الھجوم متھما "مجموعات إرھابیة" بإطالق أصدر المجلس البلدي لمدینة بنغازي بیانا، في 
الصواریخ واستھداف مخیم المدینة الریاضیة.

قال أحد الشاھدین الذي قال إنھ قدم اإلسعافات األولیة لبعض الضحایا وقت الھجوم:

قال الشاھد اآلخر:

كانت فوضى عارمة یصعب وصفھا. الصواریخ سقطت في مناطق مختلفة من المخیم. بدأ الناس یركضون في كل
اتجاه. كانوا خائفین فعال من الدماء. حاولنا مساعدة الزوجین، لكن المرأة توفیت فورا. بمجرد توقف الضربات،
دخلت سیارات إسعاف من الھالل األحمر وغیره المخیم إلجالء الجرحى، ونقل السكان بسیاراتھم الخاصة الناس

إلى المستشفیات. ال یوجد جیش في أي مكان بالقرب من المدینة الریاضیة أو المخیم.

كنت في منزلي عندما سمعت صوتا عالیا في الطرف اآلخر من المخیم. شعرت بحطام یتساقط على السطح،
فركضت خارجا نحو موقع الھجوم، حیث كان إخوتي وغیرھم یحاولون مساعدة الجرحى. ھذه لیست أول یتعرض

فیھا مخیمنا لھجوم بالصواریخ ألنھ یقع بین مواقع كل من المیلیشیات المتطرفة والجیش إلى الشمال والغرب.
تضرر نصف مباني المخیم جراء القصف المتكرر في المناطق المجاورة. الوضع األمني-   بالنسبة لنا نحن

النازحون- مزر حقا ھنا، ونخشى أن نتكلم.

http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/92016/
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بیان صحفي | ینایر 27, 2016 

لیبیا ـ تفاقم أزمة حقوق اإلنسان

بیان صحفي | ینایر 27, 2016 

إصالحات سعودیة محدودة في ظل الملك سلمان

دیسمبر 20, 2015

استخدام واسع للذخیرة العنقودیة الروسیة في سوریا مؤخرا
ھجمات عشوائیة رغم نفي الحكومة السوریة

جمیع أطراف النزاع المسلح في لیبیا مطالبون بالتقید بالقانون الدولي اإلنساني أو قوانین الحرب. تدخل بعض االنتھاكات
الجسیمة لتلك القوانین، عند ارتكابھا بنیة إجرامیة، في عداد جرائم الحرب. األشخاص الذین یرتكبون جرائم حرب أو یأمرون
بھا أو یساعدون فیھا أو یحملون مسؤولیة القیادة عنھا یخضعون للمالحقة من جانب المحاكم اللیبیة أو المحكمة الجنائیة الدولیة
التي لھا اختصاص النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة وجرائم اإلبادة التي ارُتكبت في لیبیا منذ 15 فبرایر/شباط

2011، بموجب قرار مجلس األمن الدولي 1970.

 الذي تبناه مجلس األمن الدولي في مارس/آذار 2015،  أكد مجددا أن المجلس مستعد لحظر السفر وتجمید
األصول، على من تثبت مسؤولیتھم عن التخطیط ألعمال تنتھك القانون الدولي لحقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني الدولي
المعمول بھ، أو أعمال تشكل انتھاكات لحقوق اإلنسان في لیبیا. قالت ھیومن رایتس ووتش إنھ نظرا لإلفالت شبھ الكامل من
العقاب على االنتھاكات التي ترتكبھا مختلف أطراف النزاع، على أعضاء مجلس األمن مواجھة ھذه التھدیدات وإنزال العقاب

باألفراد المسؤولین عن الجرائم الخطیرة، للمساعدة في منع تفاقم األزمة.

Region / Country الشرق األوسط وشمال أفریقیا, لیبیا

لمزید من المحتوى

التقاریر
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دیسمبر 16, 2015

إیران - محاولة إللغاء اإلعدام في جرائم المخدرات
اآلالف ینتظرون اإلعدام

https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/16/284625

