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زيد رعد
ر
أوك ماتسوموتو ،نائب الرئيسة
ي
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ي
لخضي
ديفد
ر
ر
لبب فري ح
إيميسون
كمي يل مارتو ر
ر
أليسيا مينيانا
جون ر .بالت
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المشير خليفة حفتر
قائد القوات المسلحة العربية الليبية
المرج ،ليبيا
عبر البريد اإللكترونيXXXXXXXXXXX :

الموضوع :حادثتان يشتبه في أنهما إعدام خارج القضاء

حضرة المشير حفتر المحترم،
تحية طيبة وبعد،
أكتب إليكم بصفتكم قائد "القوات المسلحة العربية الليبية" ،لطلب معلومات حول
حالتين يشتبه في أنهما تشكالن إعداما غير قانوني على يد أفراد من القوات المسلحة
العربية الليبية ،يُزعم وقوعهما أثناء النزاع الدائر في غرب ليبيا .نعتزم نشر النتائج
التي توصلنا إليها في تقرير علني ،وسنأخذ ردكم على هذه الرسالة بعين االعتبار على
النحو الواجب في تقريرنا إن تلقيناه بحلول  2يونيو/حزيران .2020
تتابع "هيومن رايتس ووتش" أوضاع حقوق اإلنسان في ليبيا من قبل ثورة .2011
كان باحثونا على األرض في شرق ليبيا وغربها لتوثيق الوضع منذ األيام األولى
للثورة .نواصل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في ليبيا من قبل جميع األطراف منذ
بداية النزاع الحالي في أبريل/نيسان .2019
البحث
نطلب معلومات تحديدا حول مقاطع الفيديو والصور التي يبدو أنها تظهر مقاتلي
القوات المسلحة العربية الليبية يعدمون بشكل غير قانوني مقاتال معارضا محتجزا
مرتبطا بـ "حكومة الوفاق الوطني" ،والتمثيل بجثته؛ وتعذيب ثم قتل مزعوم على
أيدي مقاتلي الجيش الوطني الليبي أيضا ،بحق رجل محتجز متهم بأنه مرتزق مرتبط
بحكومة الوفاق الوطنيُ .زعم أن الحادثتين وقعتا في مايو/أيار  2020في الضواحي
الجنوبية لطرابلس.

الحادثة األولى

أمستردام · بيروت · برلين · بروكسيل · شيكاغو · جنيف · غوما · جوهانسبورغ · كييف · كينشاسا · لندن · لوس آنجلس · ميامي · موسكو
نيروبي · نيويورك · باريس · سان فرانسيسكو · ساو باولو · سول · سيليكون فالي · ستوكهولم · طوكيو · تورنتو · واشنطن · زيورخ

راجعت هيومن رايتس ووتش مواد نُشرت في وسائل التواصل االجتماعي في  6مايو/أيار  2020أو
بحدود ذلك التاريخ .يظهر مقطع فيديو رجلين يضربان وجه رجل وهم يشتمانه ،بينما يجلس الرجل
مقيّدا على األرض ،وذراعاه وساقاه مربوطة .يتهم المسلحون الرجل المقيّد بأنه مرتزق من نيجيريا.
يُظهر مقطع فيديو آخر الشخص نفسه ،ولكن هذه المرة معصوب العينين ،ويدفعه على الساللم نفس
الرجلين الل ذين اعتديا عليه في الفيديو األول ،باإلضافة إلى مجموعة من الرجال المسلحين .حددنا
أحد المرتكبين في الفيديو على أنه مرتبط بـ "الكتيبة  "646من القوات المسلحة العربية الليبية .ادّعى
المنشور الذي يصاحب فيديو التعذيب أن الرجلين قتال الضحية فيما بعد.
الحادثة الثانية
راجعنا أيضا مقطع فيديو ظهر على وسائل التواصل االجتماعي في  9مايو/أيار  2020أو بعد ذلك،
ويظهر ثالثة رجال مسلحين ،يحيطون برجل ينزف بشدة في الشارع ويبدو أنه قد عنقه ذُبح .يبدو أن
الشخص الذي يصور الفيديو يهز رأس الرجل بعنف ،ويتحدث مباشرة إلى الكاميرا ،ويصفه بأنه
"جيفة" .يقول" :هذا ما سيحدث لكم" ،في إشارة على ما يبدو إلى المقاتلين التابعين لحكومة الوفاق.
حددنا هذا الشخص ،الذي يبدو أيضا أنه مقاتل مرتبط بالقوات المسلحة العربية الليبية.
تعذيب المحتجزين ،وإعدام المقاتلين األسرى أو المستسلمين بإجراءات موجزة ،والتمثيل بجثث
المقاتلين المعارضين هي جرائم حرب .يتحمل كبار القادة العسكريين مسؤولية قانونية عن إعطاء
األوامر أو عدم منع االنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات الواقعة تحت قيادتهم .يجب أن يلتزم
كبار القادة في الجيش الوطني الليبي بدعم خطوات محاسبة المرتكبين.

طلب معلومات
نرجو منكم اإلجابة على األسئلة التالية:
 .1هل أمرتم بإجراء تحقيق في هاتين الحادثتين ،وما كانت النتائج؟
 .2إذا كان الجواب نعم ،هل ستضمنون نشر نتائج أي تحقيق على المأل؟
 . 3ما ستكون العواقب بالنسبة لمن ارتكبوا أو ساهموا في هذه األعمال التي يبدو أنها عمليات قتل
وتمثيل بالجثث وتعذيب؟
 .4ما هي التدابير التي اتخذتموها لضمان تنحية األشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة مثل
التعذيب ،واإلعدام غير القانوني ،والتمثيل بالجثث عن الخدمة الفعلية ومحاسبتهم على انتهاكاتهم؟

شكرا الهتمامكم .نعتزم نشر النتائج التي توصلنا إليها علنا في تقرير ،وسنأخذ بعين االعتبار ردودكم
على هذه الرسالة إن تلقيناها بحلول  2يونيو/حزيران .2020
في حال وجود أسئلة أو استفسارات ،يمكن االتصال بحنان صالح على البريد اإللكتروني:
 ،XXXXXXXXXXXأو الهاتفXXXXXXXXXXX :

مع فائق االحترام والتقدير،
XXXXXXXXXXX

إريك غولدستين
المدير باإلنابة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش

