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ملخص
كانت سرت ھي المرحلة األخيرة في ثورة ] ،[2011وكان يحدونا أمل كبير .ثم شيئا فشيئا سيطر
عليھا داعش .اآلن نشعر وكأننا ملعونون.
"علي" ،أحد السكان الفارين من داعش في سرت

في أواخر  ،2014بدأ عناصر تنظيم "الدولة اإلسالمية" المتطرف المسلح ،المعروف بـ "داعش" ،بالتسلل إلى سرت،
وھي مدينة على الساحل الشمالي لليبيا وتطل على البحر األبيض المتوسط .وبحلول أغسطس/آب  ،2015صارت
المدينة أكبر معقل لـ داعش خارج العراق وسوريا .يوثق ھذا التقرير جرائم خطيرة ارتكبھا داعش في سرت ،مثل
تنفيذ إعدامات غير قانونية في حق  49شخصا بطرق تشمل قطع الرؤوس وإطالق النار.
خلص تحقيق أجرته "ھيومن رايتس ووتش" إلى أن داعش فرض فھمه المتشدد للشريعة اإلسالمية على جميع مناحي
الحياة في سرت ،بما يشمل تحديد طول سراويل الرجال واتساع ولون عباءات النساء وطبيعة الدروس التي يتلقاھا
الطالب في المدارس الحكومية .ولكن التنظيم فشل في توفير الحاجات األساسية للسكان المحليين .وبدل ذلك ،نقل
األغذية واألدوية والوقود واألموال والمنازل التي يصادرھا من السكان إلى مقاتليه – وأعوان الشرطة التابعين له
والموظفين الذين انتدبھم من المدينة ،وعددھم يقارب  1800شخص.
عمليات اإلعدام الـ  49التي نفذھا داعش في المدينة ومناطق نائية أخرى ،والتي وثقتھا ھيومن رايتس ووتش ،اتبعت
إجراءات سرية تتنافى مع أھم المعايير الدولية األساسية للمحاكمة العادلة .من بين القتلى "جواسيس" و"سحرة"
مزعومون ،ومصابون ورھائن من قوات معادية ،وشاب متھم بالكفر .قال أعضاء منفيون من المجلس البلدي،
ومقاتلون في قوات مناوئة ،لـ ھيومن رايتس ووتش إن داعش اختطف وأخفى عشرات المقاتلين التابعين لميليشيات
ليبية ،يُعتقد أن الكثير منھم قتلوا.
اعتمد ھذا التقرير أساسا على مقابالت مع  45مواطنا ھربوا من سرت أو جاؤوا لقضاء حاجات في مصراتة ،وھي
مدينة ساحلية تقع على مسافة  240كلم ) 150ميل( غرب سرت .قابلت ھيومن رايتس ووتش أغلب ھؤالء أثناء زيارة
لـ مصراتة في مارس/آذار  ،2016ثم أجرت مقابالت أخرى عبر الھاتف واالنترنت .تحدث سكان سرت عن مشاھد
مرعبة – مثل قطع الرؤوس في الشارع ،وجثث في مالبس برتقالية تتدلى من السقاالت في ما بات يُعرف بـ
"الصلب" ،وخطف الرجال من منازلھم ليال على يد مقاتلين ملثمين .قال ھؤالء إن شرطة "الحسبة" – بمساعدة
المخبرين – تجوب الشوارع ،وتھدد الرجال ،وتفرض عليھم الغرامات وتجلدھم بسبب التدخين واالستماع للموسيقى
أو ألنھم لم يفرضوا على زوجاتھم وأخواتھم لبس عباءات فضفاضة تغطيھن من أعلى الرأس إلى أخمص القدم،
ويقودون الرجال واألطفال إلى المساجد للصالة والتعليم الديني اإلجباري.
"أحالم" ) 30سنة( ،جاءت إلى مصراتة بحثا عن الغذاء والرعاية الصحية ،بدأت تبكي لما قالت إنھا ستعود مع
عائلتھا إلى سرت في األيام القادمة:
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الحياة في سرت ال تطاق .الجميع يعيشون في رعب .إنھم يقتلون األبرياء ،وال توجد متاجر وال
مستشفيات وال أطباء وال ممرضون وال دواء ....يوجد جواسيس في كل الشوارع .أغلب الناس
غادروا ولكننا عالقون .ليس لنا ما يكفي من المال لنغادر.
قال العديد ممن أجريت معھم مقابالت إن داعش ينھب ويدمر منازل من يعتبرھم أعداء .أغلق داعش محالت مالبس
داخلية ومحالت مالبس غربية.
الدروس في جامعة سرت معلقة منذ أواخر  2015لما توقف األساتذة والطالب عن دخول الجامعة ألن داعش منع
تدريس التاريخ والقانون ،وأمر بالفصل بين الطلبة الذكور واإلناث .قال سكان سابقون إن داعش يبعث بدوريات
للمدارس االبتدائية والثانوية للضغط على الطالب للتقيد بالشريعة.
استولى داعش على ميناء سرت والقاعدة الجوية وأھم محطة طاقة وإذاعة ،وكذلك على جميع المكاتب والموارد
المالية الحكومية .أنشأ  3سجون على األقل ،أحدھا في روضة أطفال سابقة ،وال يسمح بإجراء اتصاالت بالخارج إال
عبر مراكز االتصال التابعة له .كما أغلق جميع المصارف باستثناء واحد بقي مفتوحا لعناصره.
فر حوالي ثلثي سكان سرت المقدر عددھم بـ  80ألف من المدينة منذ دخول داعش إليھا .ال توجد مخيمات في ليبيا
للفارين من سرت .قال أشخاص وجدوا ملجأ في مصراتة إنھم لم يحصلوا على أي مساعدات عاجلة .قال مسؤولون
في مصراتة إنھم يحتاجون إلى موارد للعناية بالنازحين .أغلب منظمات اإلغاثة الدولية غادرت البالد النعدام األمن
بسبب النزاعات المسلحة في  ،2011ثم مجددا منذ .2014
اغتيال المدنيين ،أو المقاتلين المصابين والمأسورين على يد عناصر تابعة لطرف مشارك في نزاع مسلح ،ھو جريمة
حرب .وكذلك تعتبر اإلعدامات عندما تنفﱠذ كعقوبات جنائية دون أحكام صادرة عن محاكم عادية في ظل محاكمات
تضمن للمتھم حقوقه األساسية فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة .طبيعة وحجم االعدامات التي ينفذھا داعش – وغيرھا من
األعمال التي يرتكبھا في ليبيا – قد ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية.
فش ُل داعش ،بصفته القوة الحاكمة بأمر الواقع في سرت ،في ضمان توفير الحاجات الغذائية والمساعدات الطبية
األساسية للسكان المحليين رغم أنه يوفرھا لمقاتليه ،يعتبر انتھاكا خطيرا لحقوق اإلنسان ،بما يشمل الحق في األكل
والصحة .كما تعتبر العديد من قوانين التنظيم المجحفة انتھاكا للحق في الحرية والمعتقد والتنقل والتعبير ،وغيرھا من
الحقوق.
أفادت تقارير أن الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا بصدد اإلعداد لحملة جوية ضد داعش في ليبيا.
في مايو/أيار ،شرعت قوات ليبية متناحرة في حمالت تعبئة منفصلة للتقدم نحو سرت.
على جميع أطراف النزاع في ليبيا اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين من الخطر ،بما يتماشى مع قوانين
الحرب الدولية .على السلطات الليبية ،في إطار ما ھو متاح لھا في الوقت الحالي ،والدول القادرة على ممارسة والية
قضائية ،اتخاذ إجراءات فورية العتقال ومحاكمة المسؤولين عن الفظائع التي يرتكبھا داعش وغيره من األطراف في
ليبيا .الدول أعضاء المحكمة الجنائية الدولية عليھا أيضا مضاعفة موارد المحكمة لتستطيع التحقيق في الجرائم
الخطيرة التي ترتكبھا جميع األطراف.
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على مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة إعطاء األولوية لتعيين خبير أو أي آلية أخرى لتوثيق االنتھاكات
الخطيرة والمستمرة التي ترتكبھا جميع األطراف في ليبيا ،وكذلك تركيبة القيادة في داعش وغيرھا من الجماعات
المسؤولة عن ارتكاب جرائم خطيرة ،بھدف الردع والمساءلة .على مجلس األمن أيضا فرض عقوبات على عناصر
داعش وغيرھم ممن تورطوا في ارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا – بما يشمل كل من موّل أو ساعد على ارتكابھا – مع
مراعاة سالمة اإلجراءات.
فشلت األطراف الدولية مرارا في اإليفاء بوعودھا المتعلقة بتحديد ومعاقبة منفذي فظائع داعش في سرت وغيرھا من
الجرائم الخطيرة األخرى في ليبيا .استمرار ھذا الفشل سيؤدي إلى جرائم أكثر فظاعة وإلى مزيد من الضحايا
المدنيين.
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التوصيات
لجميع أطراف النزاع في ليبيا ،بما فيها داعش
•

يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين ،كما ينص على ذلك القانون الدولي اإلنساني ،أثناء جميع
الحمالت العسكرية البرية والجوية.

•

في المناطق مثل سرت ،حيث يمارس أحد أطراف النزاع سلطة األمر الواقع ،يجب اتخاذ جميع التدابير
الممكنة لحماية حقوق جميع السكان – دون تمييز – مع ضمان توفير حاجاتھم األساسية.

للسلطات الليبية
•

اتخاذ خطوات فورية – في إطار ما ھو ممكن حاليا – العتقال ومحاكمة المسؤولين عن تنفيذ الجرائم
الخطيرة لـ داعش واألطراف األخرى.

•

إعطاء األولوية لمضاعفة المساعدات اإلنسانية لألشخاص المتضررين من النزاعات في ليبيا ،بما يشمل
المتضررين من سيطرة داعش على سرت.

للحكومات األجنبية
•

إعطاء األولوية للتبرعات اإلنسانية للفارين من سرت وغيرھم ممن تضرروا من النزاع في ليبيا.

•

اتخاذ خطوات فورية – في إطار ما ھو ممكن – للتحقيق في الجرائم الخطيرة المتعلقة بليبيا ومحاكمتھا،
سواء ارتكبھا داعش أو أطراف أخرى ،ال سيما التي تنتھك القانون الدولي ،مثل الجرائم ضد اإلنسانية
وجرائم الحرب والتعذيب باستخدام الوالية القضائية العالمية.

•

ضمان توفير موارد كافية للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الجرائم الخطيرة
والمستمرة التي ترتكبھا جميع األطراف في ليبيا.

لألمم المتحدة
مجلس حقوق اإلنسان
•

إنشاء آلية تحقيق خاصة – مثل تعيين خبير مستقل – لتوثيق وإعداد تقارير منتظمة حول االنتھاكات
الخطيرة والمستمرة التي يرتكبھا داعش وجميع األطراف األخرى في ليبيا ،وحول تركيبة القيادة في داعش
وغيره من التنظيمات المسؤولة عن ارتكاب جرائم خطيرة بھدف الردع والمساءلة.
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فريق الدعم التحليلي و رصد الجزاءات وفريق خبراء ليبيا
•

إجراء بحوث حول عناصر داعش وغيرھم ممن تورطوا في انتھاكات خطيرة لحقوق اإلنسان وقوانين
الحرب في ليبيا ،وتوصية مجلس األمن بفرض عقوبات ،بما يشمل حظر سفر ھؤالء األشخاص وتجميد
أرصدتھم ،مع ضمان مراعاة سالمة اإلجراءات.

مجلس األمن
•

فرض عقوبات على عناصر داعش وغيرھم ممن تورطوا في جرائم خطيرة في ليبيا ،بما يشمل كل من
يوفر تمويال دوليا أو يساعد على وقوع االنتھاكات ،مع ضمان سالمة اإلجراءات.

•

توجيه وحدة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة دعم ليبيا إلى إعداد تقارير علنية ومنتظمة حول وضع حقوق
اإلنسان في البالد.
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منهجية التقرير
يعتمد ھذا التقرير أساسا على بحوث ميدانية أجراھا باحثان من ھيومن رايتس ووتش في مصراتة ،ليبيا ،بين  24و29
مارس/آذار  ،2016وعلى مقابالت أجرتھا ھيومن رايتس ووتش عبر الھاتف واالنترنت .قابلت ھيومن رايتس ووتش
 45شخصا من سكان سرت – سابقا وحاضرا – ومنھم أقارب ألشخاص قتلوا أو اعتقلوا من قبل داعش ،وسجين
سابق لدى داعش ،ومسؤولين محليين منفيين ،وعناصر من جماعات محلية مسلحة قاتلت داعش ،ومدرّسين ومحامين
وعاملين في مجال الرعاية الصحية ،أغلبھم في مصراتة.
قابلت ھيومن رايتس ووتش أيضا أعضاء في المجلس البلدي بمصراتة ،ومسؤولين أمنيين وعمال إغاثة ،ومحللين
أمنيين مختصين بليبيا خارج البالد ،وأعضاء في منظمات غير حكومية دولية ،وحقوقيين ليبيين في المنفى ،بعضھم
بشكل مباشر وبعضھم عبر الھاتف أو البريد اإللكتروني .إضافة إلى ذلك ،راجعت ھيومن رايتس ووتش عشرات
الفيديوھات والصور ألعمال ارتكبھا داعش في سرت ،وقارنت الشھادات التي جمعتھا أثناء المقابالت بتقارير
إعالمية دولية ومحلية.
غيّرت ھيومن رايتس ووتش أسماء أغلب األشخاص الذين قابلتھم والذين عبروا عن تخوفھم من انتقام داعش منھم أو
من أفراد من عائالتھم مازالوا في سرت .كل األسماء المستعارة المستخدمة في ھذا التقرير سترد بين مزدوجين عندما
تُذكر أول مرة .عمدت ھيومن رايتس ووتش – في عديد من الحاالت – إلى إلغاء معطيات إضافية ،مثل تواريخ
المقابالت ،لتحقيق حماية أفضل لمن قابلناھم .أجرى باحثو ھيومن رايتس ووتش المقابالت باإلنغليزية ،بحضور
مترجم فوري ،أو بالعربية.
جميع المشاركين وافقوا شفاھيا على إجراء المقابالت بعد أن أعلمناھم بالھدف منھا ،وطبيعتھا الطوعية ،والطرق التي
ستستخدم لجمع المعطيات واستعمالھا .أعلمت ھيومن رايتس ووتش جميع من تحدثت إليھم أنھم يستطيعون رفض
اإلجابة عن أي سؤال أو إنھاء المقابلة في أي وقت .لم نعرض عليھم أي مقابل مادي ،باستثناء تكاليف السفر.
لم تحاول ھيومن رايتس ووتش زيارة سرت بسبب المخاوف األمنية .العديد من سكان سرت السابقين والحاليين
رفضوا إجراء مقابالت معنا بسبب الخوف.
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”نشعر وكأننا ملعونون“

 .Iداعش في ليبيا
برز تنظيم داعش في ليبيا في  ،2014لما بدأت جماعات ليبية مسلحة ومتطرفة تعلن والءھا للتنظيم 1.تزامن ھذا
البروز مع فراغ سياسي تسبب فيه تنازع حكومتين متنافستين على السلطة ،واحدة في طرابلس في الغرب واألخرى
في طبرق في الشرق 2.تسبب القتال الحاصل بين جماعات ليبية مسلحة مساندة للحكومتين في انھيار شبه كامل
للمؤسسات الليبية 3.وفي مارس/آذار  ،2016حاولت حكومة "الوحدة" التي أنشئت بوساطة من األمم المتحدة ،المسك
4
بزمام السلطة ،ولكن حتى كتابة ھذا التقرير ،مازالت تكافح من أجل ذلك.
سيطر داعش على مدينة درنة شرقي ليبيا من أكتوبر/تشرين األول  2014إلى أن دحرته منھا قوات مسلحة منافسة
في يوليو/تموز  5.2015في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2014تسلل أقل من  100من مقاتلي التنظيم إلى سرت ،التي
كانت آنذاك تحت سيطرة "أنصار الشريعة" ،وھي أيضا جماعة إسالمية أصولية .وبحلول فبراير/شباط ،2015
استقطب داعش أغلب عناصر أنصار الشريعة ھناك ،وفي مايو/أيار انتزع داعش قاعدة القرضابية الجوية من قوات
"فجر ليبيا" ،وھو تحالف لقوات من الغرب الليبي ،ومنھا الكتيبة  166بمصراتة 6.بعد محاولة تمرد فاشلة قام بھا
7
مقاتلون محليون في أغسطس/آب ،سيطر داعش على سرت بأكملھا.

 1انظر:
“Scores of Libyans pledge loyalty to ISIS chief in video," Al Arabiya, November 1, 2014,
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/11/01/Libyans-pledge-allegiance-to-ISIS-chief-invideo.html.
 2انظر على سبيل المثال بيان مارتن كوبلر ،المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لمجلس األمن 2 ،مارس/آذار ،2016
 ،https://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5109&language=en-USوشھادة فريدرك ويھري ،من معھد
كارنغي للسالم الدولي ،أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي 3 ،مارس/آذار ،2016
.http://carnegieendowment.org/2016/03/03/path-forward-in-libya/iut5
 3شھادة كالوديا غازيني ،عن مجموعة األزمات الدولية ،أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي 3 ،مارس/آذار ،2016
.http://www.foreign.senate.gov/download/gazzini-testimony-030316
 4أنظر:
“Regional powers to hold Libya talks in Vienna, Italian minister says,” Reuters, May 9, 2016,
http://www.reuters.com/article/us-libya-security-idUSKCN0Y01YW
 5انظر:
“Libya officials: Jihadis driving IS from eastern stronghold,” Associated Press, July 30, 2015,
http://bigstory.ap.org/article/d673b094a2b74057b8ca3ae27055af84/libya-officials-jihadis-driving-easternstronghold
 6انظر:
“ISIS affiliated fighters have captured a key airport in Central Libya,” Independent, May 29, 2015,
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/isis-affiliated-fighters-have-captured-a-key-airport-incentral-libya-10285050.html.
 7انظر:
“ISIS Re-Establish Their Hold on Qaddafi’s Home Town After Crushing a Rebellion,” Time, August 19,
2015, http://time.com/4003049/isis-sirte-rebellion/.
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،( ميل120)  كلم تقريبا200  يسيطر داعش على رقعة واسعة على الساحل الشمالي تمتد على،وقت كتابة ھذا التقرير
 مثل، وله تواجد في مناطق أخرى في ليبيا، وتشمل الجزء األكبر من خليج سرت،إلى الشرق والغرب من سرت
8
.بنغازي شرقا وصبراتة غربا
 تستعد الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا لتدخل عسكري محتمل ضد داعش،وقت كتابة ھذا التقرير
 أفادت تقارير أن9. ومنحتھم الموافقة، إن أمسكت حكومة "الوحدة" المدعومة من األمم المتحدة بزمام السلطة،في ليبيا
10
.الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا نفذت طلعات جوية للمراقبة في ليبيا ولھا قوات خاصة تعمل داخل البالد
 وشاركت في حمالت تعبئة منفصلة، اصطفت جماعات ليبية محلية وراء حكومتي طبرق وطرابلس،أيار/في مايو
11
. رغم مطالبة الحكومة الثالثة المدعومة من األمم المتحدة باالنتظار لتشكيل قيادة عسكرية موحدة،للتقدم نحو سرت
 ومنھا ھجوم مسلح على فندق كورينثيا الفخم في،نفذ داعش عددا من الھجمات القاتلة في مناطق أخرى في ليبيا
 وھجوم بشاحنة مفخخة على مركز تدريب، أشخاص9  راح ضحيته2015 كانون الثاني/ يناير27 طرابلس في
 وعدة ھجمات على منشآت نفطية، شخصا على األقل47  قتل فيه2016 كانون الثاني/ يناير7 للشرطة الليبية في
12.
ونقاط تفتيش
 ق ّدر محللون أمنيون13. أالف مقاتل في ليبيا6 آالف و4  قال قائد عسكري أمريكي إن لدى داعش بين،في أبريل نيسان
 قال مسؤول في جھاز االستخبارات14. آالف3  إن العدد أقرب إلى، وكذلك مسؤول حكومي بريطاني،دوليون وليبيون
، ومسؤول في االستخبارات العسكرية بمصراتة،2016 آذار/ مارس30 ، تونس، مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي8
: انظر أيضا.2016 أيار/نيسان ومايو/ في أبريل، ومحللين أمنيين مختصين في الشأن الليبي،2016 آذار/ مارس27 ،مصراتة
Issandr El Amrani, “How Much of Libya Does the Islamic State Control?”, Foreign Policy, February 18,
2016, http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/libya/op-eds/how-muchof-libya-does-the-islamic-state-control.aspx
: انظر9
“Libya Announces Anti-ISIS Task Force,” Wall Street Journal, May 6, 2016,
http://www.wsj.com/articles/islamic-state-militants-threaten-misrata-libyas-commercial-capital1462551993.
: انظر10
Missy Ryan, “U.S. establishes Libyan outposts with eye toward offensive against Islamic State,”
Washington Post, May 12, 2016, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-establisheslibyan-outposts-with-eye-toward-offensive-against-islamic-state/2016/05/12/11195d32-183c-11e6-9e162e5a123aac62_story.html. Eric Schmitt, “Pentagon Has Plan to Cripple ISIS in Libya With Air Barrage,”
New York Times, March 8, 2016. Aidan Lewis, “Signs grow of new Western urgency to stop Islamic State
in Libya,” February 25, 2016, http://www.reuters.com/article/us-libya-security-west-idUSKCN0VX287.
: انظر11
“Rival Assaults on IS Stronghold Deepen Libya's Chaos,” Associated Press, May 6, 2016,
http://abcnews.go.com/International/wireStory/rival-assaults-stronghold-deepen-libyas-chaos-38932563.
: انظر على سبيل المثال12
“Libya Hotel Attack: five foreigners among nine killed,” BBC News, January 28, 2015,
www.bbc.com/news/world-africa-31001094, and “Islamic State Claims Police Center Bombing,” Reuters,
January 8, 2016, http://www.reuters.com/article/us-libya-securityi-islamic-stateidUSKBN0UM1Y120160108, and numerous attacks on checkpoints and oil facilities.
: انظر13
Briefing by Gen. David M. Rodriguez, transcript, US Department of Defense, April 7, 2016,
http://www.defense.gov/News/News-Transcripts/Transcript-View/Article/715846/department-of-defensebriefing-by-gen-david-m-rodriguez.
“”نشعر وكأننا ملعونون
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العسكرية الليبي في مصراتة لـ ھيومن رايتس ووتش إن عدد مقاتلي داعش في سرت يصل إلى  1800مقاتل70 ،
بالمائة منھم على األقل أجانب.
داعش يُجند أطفاال ال تتجاوز أعمارھم  16سنة ،بحسب مسؤول االستخبارات في مصراتة ،ومقاتلين من قوات تحالف
فجر ليبيا في مصراتة ،وأحد أعضاء المجلس البلدي لسرت في المنفى 15.في فبراير/شباط  ،2016أفاد مكتب
المفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة أن المنتمين لـ داعش جنّدوا أطفاال قسرا ،وفي فبراير/شباط 2016
احتفلوا بتخرج  85شابا أعمارھم دون  16سنة في سرت درّبھم التنظيم على العمليات االنتحارية واستخدام
16
المفخخات .قال التقرير إن داعش يُسمي ھذه المجموعة "أشبال الخالفة".
يوجد اتفاق واسع بين األشخاص الذين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش على أن فرع داعش في سرت على اتصال مباشر
بـ داعش في العراق وسوريا ،وتشرف عليه قوة أمنية أجنبية ،وفيه مبعوثون ماليون وقانونيون من القيادة المركزية
للتنظيم 17.قال دبلوماسي غربي يعمل حول ليبيا" :فرع ليبيا ليس فرعا مستقال ،ھو فقط مخزن ثان تديره الشركة
18
األم".
بحسب عشرات المواطنين المنفيين وكذلك محللين أمنيين ليبيين وأجانب ،فإن قادة داعش في سرت منھم سوريين
وسعوديين ومصريين وسودانيين .كما قال ھؤالء إن ھناك  15ليبيا على األقل يلعبون أدوارا ھامة في عمليات التنظيم
في سرت ،وبعضھم ھم الذين يشكلون واجھة التنظيم 19.ولكن "حسن" ،شيخ قبلي من سرت في المنفى ،قال" :السلطة
20
في يد األجانب".
قال سكان ومقاتلون من قوات مختلفة إن الجزء األكبر من عناصر داعش األجانب في سرت تونسيون ،ولكن
المجندين ينحدرون أيضا من المغرب والجزائر ومصر وتشاد والسودان وسينغال ومالي واليمن وأفغانستان

 14مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول في االستخبارات العسكرية في مصراتة 27 ،مارس/آذار  ،2016ومع محللين أمنيين دوليين
عبر الھاتف ،أبريل/نيسان ومايو/أيار  .2016ق ّدر وزير الخارجية البريطاني ديفيد ھاموند في أبريل/نيسان  2016عدد عناصر داعش في
ليبيا بثالثة آالف .انظر:
“UK may consider Libyan request for air or naval support, says Hammond,” Guardian, April 19, 2016,
http://www.theguardian.com/politics/2016/apr/19/uk-libya-air-naval-support-philip-hammond.
انظر أيضا:
Ruth Sherlock, “US Drawing Up Plans for Libya Air Assault Using Faulty Intelligence,” Telegraph, March
5, 2016, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/12184592/US-drawingup-plans-for-Libya-air-assault-using-faulty-intelligence.html.
 15مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول في االستخبارات العسكرية في مصراتة ،ومقاتالن تابعان لفجر ليبيا في مصراتة ،وعضو من
مجلس بلدية سرت في المنفى 28-24 ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
 16تحقيق فريق مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في األوضاع في ليبيا 15 ،فبراير/شباط ،2016
 ،www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/A_HRC_31_CRP_3.pdfالفقرات  .286 ،84-283ذكر التقرير أيضا ان
فرع داعش اختطف وارتكب اعتداءات جنسية في حق طفلين على األقل في ليبيا ،ولكنه لم يكشف عن مكان ھذه الحوادث.
 17مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع سكان محليين وسلطات محلية ومحللين أمنيين أجانب ،مصراتة 28-24 ،مارس/آذار .2016
 18مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي ،تونس 30 ،مارس/آذار .2016
 19قدم سكان سابقون ومقاتلون من قوات مناوئة وعضو عن المجلس البلدي في المنفى لـ ھيومن رايتس ووتش أسماء  15ليبيا قالوا إنھم
يلعبون دورا ھاما في عمليات داعش في سرت .أكد مسؤول في االستخبارات العسكرية في مصراتة األسماء.
 20مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "حسن" ،مصراتة 27 ،مارس/آذار .2016
هيومن رايتس ووتش | مايو/أيار 2016
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وبنغالديش 21.قال مسؤول استخبارات ليبي ومحللون أمنيون دوليون إن أغلب عناصر التنظيم تسللوا عبر حدود ليبيا
الجنوبية غير المحصنة 22.كان بعض المجندين عماال مھاجرين في ليبيا .قال بعض السكان إنھم يستطيعون تمييز
المقالين األجانب من لھجاتھم ومالبسھم وأسمائھم الحركية ،التي فيھا أحيانا إشارة إلى جنسيتھم .يدفع داعش رواتب
شھرية تصل إلى مائة دوالر أمريكي وأكثر – وھو مرتب عالي للعديد من المجندين – مع مجانية األكل والسكن لھم
ولعائالتھم.
أغلب مقاتلي داعش وحتى عناصر شرطة المرور يرتدون أزياء عسكرية وبعضھم يحملون أقنعة ،ولكن األئمة
والقضاة وشرطة اآلداب عادة ال يحملون أقنعة ،بحسب ما رواه السكان.
بحسب مواطنين في المنفى ومحللين أمنيين أجانب ،استغل داعش االنقسامات التي ما فتئت تتعمق في سرت منذ
انتفاضة  2011بين الموالين للزعيم الليبي األسبق معمر القذافي – أصبه من سرت وجعل منھا عاصمته الثانية –
والسكان الذين لھم عالقات بعائالت أو ميليشيات بمصراتة 23.قال فريدريك ويھري ،باحث أول في "مؤسسة كارنيغي
للسالم الدولي"" :بعض األحياء التي فيھا قبائل شعرت باإلقصاء من النظام الجديد ،وقُمعت من قبل مصراتة ،رحبت
24
بتنظيم الدولة اإلسالمية".
من فبراير/شباط إلى مايو/أيار  ،2011تعرضت مصراتة لحصار من قبل قوات القذافي ،واستُھدفت بھجمات عشوائية
شبه يومية أودت بحياة ألف من سكانھا .وفي أكتوبر/تشرين األول ،قتلت ميليشيات مصراتة القذافي ،وضربت
25
بوحشية وأعدمت األسرى الذين قبضت عليھم في قافلة القذافي.
داعش اآلن يرفع رايته السوداء على مجمع واغادوغو الواسع في سرت ،الذي بناه القذافي ليعقد فيه لقاءات مع قادة
العالم .يستدعي داعش الرجال المحليين واألطفال لقاعة المحاضرات لتلقي تعليم ديني وحضور خطب تُمجد خالفته
المعلنة من جانب واحد.
قال "علي" ،منفي من سرت ،عن انتفاضة  2011ضد القذافي " :كانت سرت ھي المرحلة األخيرة في الثورة ،وكان
26
يحدونا أمل كبير .ثم شيئا فشيئا سيطر عليھا داعش .اآلن نشعر وكأننا ملعونون".

 21مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع أكثر من  30مواطنا ،ومقاتلين سابقين ،في مصراتة 28-24 ،مارس/آذار  ،2016مقابالت عبر الھاتف
واالنترنت ،مارس/آذار وأبريل/نيسان .2016
 22مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول في االستخبارات العسكرية ،مصراتة 27 ،مارس/آذار  ،2016ودبلوماسي غربي ،تونس30 ،
مارس/آذار  ،2016ومقابالت عبر الھاتف والبريد االلكتروني مع محللين أمنيﱠين دوليﱠين ،أبريل/نيسان .2016
 23مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع أكثر من  30من سكان سرت في مصراتة 28-24 ،مارس/آذار  ،2016ومقابالت عبر الھاتف
واالنترنت ،مارس/آذار وأبريل/نيسان  .2016أنظر أيضا:
Eye on ISIS in Libya website posting, “ISIS in Action,” May 9, 2016, http://eyeonisisinlibya.com/isis-inaction/action-9-may-2016/, and Issandr El Amrani, “How Much of Libya Does the Islamic State Control?”,
Foreign Policy, February 18, 2016, http://foreignpolicy.com/2016/02/18/how-much-of-libya-does-theislamic-state-control/
 24بريد الكتروني من فريدريك ويھري ،باحث أول في برنامج الشرق األوسط في مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي ،لـ ھيومن رايتس ووتش
في  11مايو/أيار .2016
 25ھيومن رايتس ووتش" ،مصرع دكتاتور :أعمال الثأر واالنتقام الدامية في سرت" ،أكتوبر/تشرين األول ،2012
.https://www.hrw.org/ar/report/2012/10/26/256374
 26مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "علي" ،مصراتة 27 ،مارس/آذار .2016
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 .IIانتهاكات داعش في سرت
"وثيقة المدينة"
في الشھر الذي سيطر فيه داعش على سرت ،في أغسطس/آب  ،2015وزع "وثيقة المدينة" كما فعل في المدن التي
سيطر عليھا في العراق وسوريا .تقول الوثيقة المتكونة من  13نقطة إن "الناس في ظل حكمنا آمنون مطمئنون"،
وتوفر الحماية حتى للمقاتلين الذي حاولوا اإلطاحة بھم شرط أن يتوبوا وال يدافعوا عن "المعتدين" .ولكن الوثيقة
تحذر أيضا أن قوات األعداء التي ال تتوب مصيرھا القتل واللصوص يواجھون البتر.
الوثيقة تمنع "سائر المحرمات" ،مثل بيع واستھالك المخدرات والكحول والتدخين ،و"تحث" السكان على تأدية
الصالة في المساجد "مع الجماعة وبأوقاتھا" .كما تمنع التجمعات واألحزاب السياسية والرايات واألعالم ،وتعد بمسح
المزارات الشركية والوثنية ،وتأمر النساء بتغطية أنفسھن "بالجلباب الفضفاض والخمار ...والقرار في البيت ...وترك
الخروج إال لحاجة" .تقول الوثيقة أيضا إن جميع األموال العامة ملك داعش.
بحسب جميع سكان سرت السابقين الذي قابلتھم ھيومن رايتس ووتش ،سارع داعش إلى تطبيق الوثيقة ،بمساعدة
مراقبي األحياء الذين يبلغون عن المشتبه في كونھم مقاتلين أعداء أو جواسيس ،والنساء الالتي يغادرن منازلھن دون
27
االلتزام باللباس الذي فرضه التنظيم ،واللصوص ،وكل من يدخن السجائر ،حتى في منازلھم.

عمليات القتل
ينفذ داعش عمليات إعدام في حق من يعتبرھم أعداء في ساحة الشھداء وسط سرت ،ويغلق الطرقات ويستدعي
السكان بمكبرات الصوت ليشاھدوھا ،بحسب جميع السكان الذي قابلناھم .قما قال أكثر من  10سكان إن داعش قطع
رؤوس شخصين على األقل على المأل بحد السيف ،وفي أغلب الحاالت األخرى أطلق عليھم النار في الرأس .أما من
يعتبرھم التنظيم "جواسيس" ،فيقتلون بالرصاص أوال ،ثم يعلقون على السقاالت ليومين أو  3أيام في دوار الزعفران
في الجانب الغربي من المدينة ،وھو ما يسميه السكان "الصلب".
ألبس داعش العديد ممن أعدمھم مالبس برتقالية اللون ،في إشارة – على ما يبدو – إلى األزياء التي كان يرتديھا
المحتجزون في سجن قاعدة غوانتنامو األمريكية 28.قال جميع من قابلناھم إن داعش قتل أيضا مقاتلين محليين
ومسؤولين حكوميين أو أفراد من عائالت تعارض التنظيم ،بإطالق النار من السيارات.
قال كل من قابلناھم إن داعش يستھدف على ما يبدو المقاتلين والشرطة ومسؤولي المخابرات والحكومة ،وخاصة
أولئك الذين تجمعھم عالقات عائلية أو قبلية بمصراتة .األشخاص المنتمون لھذه األصناف يشكلون الجزء األكبر في

 27مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع  45من سكان سرت – سابقا وحاضرا – في مصراتة 28-24 ،مارس/آذار  ،2016ومقابالت عبر
الھاتف واالنترنت ،مارس/أبريل ومايو/أيار .2016
 28نشر داعش عديدا من الصور ألشخاص أثناء قتلھم أو كان قد قتلھم وھم في مالبس برتقالية .ھذه الصور منتشرة على وسائل التواصل
االجتماعي .ھيومن رايتس ووتش ال توفر روابط لھذه الصور وغيرھا من الصور التي نشرھا داعش ألن محتواھا عنيف.
هيومن رايتس ووتش | مايو/أيار 2016

11

قائمة القتل التي تشمل  130اسما والتي وضع داعش نسخة منھا في قاعة المحكمة ،بحسب ما قاله سكان منفيون لـ
ھيومن رايتس ووتش – 3منھم أكدوا أن أسماءھم موجودة على القائمة.
قال "سالم" – الذي كان في مصراتة للعالج لما قابلته ھيومن رايتس ووتش – إنه كان يعيش في خوف دائم من
االستھداف ألنه كان موظفا حكوميا في السابق:
ال أغادر منزلي إال للمسجد :من المنزل إلى المسجد ومن المسجد إلى المنزل .ال أرفع رأسي أبدا.
أود البقاء في مصراتة ،ولكني ال أستطيع توفير اإليجار ھنا .كل الناس يرغبون في مغادرة سرت
29
إن وجدوا طريقة ما.
خلصت ھيومن رايتس ووتش إلى أن داعش قتل بين منتصف فبراير/شباط  2015ومنتصف فبراير/شباط  2016ما
ال يقل عن  49شخصا في مدينة سرت ومناطق أخرى نائية بعد إجراءات سرية لم تستجب ألبسط المعايير الدولية
األساسية للمحاكمة العادلة .في زيارة لمصراتة في مارس/آذار  ،2016جمعت ھيومن رايتس ووتش معطيات حول
 28ليبيا قتلوا على يد داعش 30.وكانت سابقا قد وثقت إعدام داعش لـ  21مسيحيا قبطيا 20 ،منھم من مصر ،على
31
شاطئ سرت في فبراير/شباط .2015
قابلت ھيومن رايتس ووتش  7أقارب ألشخاص قتلھم داعش في سرت أو مناطق نائية أخرى ،ومعارف ثالثة آخرين.
كما قابلت  4أشخاص قالوا إنھم شاھدوا عمليات إعدام نفذھا داعش أو شاھدوا جثثا ألشخاص أعدمھم داعش ثم
عرضھم على المأل.
من بين الذين قتلھم داعش في سرت وضواحيھا عناصر من قوات معادية لم يكونوا قادرين على القتال ألنھم كانوا
مصابين أو محتجزين ،وھذه جريمة حرب.

القتل بسبب شتم الذات اإللهية
في ديسمبر/كانون األول  ،2015أعدم داعش أمجد بن ساسي ألنه "شتم الذات اإللھية" ،بحسب ما قاله  2من أقاربه لـ
ھيومن رايتس ووتش 32.كان بن ساسي قد انضم مؤخرا لقوة محلية موالية لفجر ليبيا ،التحالف الذي حاول دحر داعش
من سرت قبل أن ينسحب في يونيو/حزيران  .2015كانت ھذه المرة الثانية التي يعاقب فيھا بن ساسي ،ففي السنة
السابقة ،قبل سيطرة داعش على سرت ،تعرض بن ساسي للسجن والجلد من قبل أنصار الشريعة بسبب شرب الخمر.
في المرة الثانية ،اقتحم عناصر داعش منزل بن ساسي واقتادوه إلى السجن بزعم أنه سبّ ﷲ لما تشاجر مع أحد
جيرانه في وقت سابق من اليوم نفسه ،بحسب قريبيه .في اليوم التالي ،عرضه خاطفوه على قاض تابع لـ داعش في
المقر الرئيسي للمحكمة ،بحسب قريبيه ،فقال إنه حصل على الشھادة من سجينين سابقين كانا في المحكمة ذلك اليوم.
 29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "سالم" ،مصراتة 26 ،مارس/آذار .2016
 30أطلع عشرات السكان من سرت ،بعضھم في المنفى ،مثل  3من أعضاء المجلس البلدي ،ھيومن رايتس ووتش على أسماء ومعطيات
تتعلق بـ  28ليبيا ،دققت فيھا ھيومن رايتس ووتش وقارنتھا بمصادر أخرى ،منھا تقارير إعالمية ومقاطع فيديو.
 31ھيومن رايتس ووتش" :ليبيا/مصر :قتل المدنيين جريمة حرب" ،بيان صحفي 15 ،فبراير/شباط ،2015
https://www.hrw.org/ar/news/2015/02/17/266827
 32مقابالت ھيومن رايتس ووتش ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
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قال "إبراھيم" ،أحد أقارب أمجد" :أراد القاضي من أمجد أن يتوب
عن معارضة داعش ،ولكنه شتم القاضي وبصق عليه" .لم يتصل بن
ساسي بمحام ،بحسب قريبيه .بعد يومين ،أعدمه داعش في ساحة
الشھداء.
قدم قريباه لـ ھيومن رايتس ووتش  3صور له .يظھر في الصورة
األولى – التي صورت بضعة أسابيع قبل اعتقاله – وھو يحمل
نظارات شمسية وقميص "تمبرالند" ،حليق الذقن ،ورأسه مائل
وشعره ممشوط إلى أعلى .قال قريباه إن أمجد كان يحلق لحيته عندما
يزور أحد أقاربه في مصراتة ،ولكنه ال يحلقھا عندما يعود إلى
سرت.
في الصورة الثانية ،التي تحمل شعار إعالمي تابع لـ داعش ،يظھر
بن ساسي على ركبتيه في قميص أسود وسروال أبيض .ويظھر رجل
آخر – ال يبرز في الصورة إال جزؤه السفلي حتى الكتفين – وھو
يرتدي سرواال وقميصا أفغانيا ،يصوب مسدسا نحو رأس بن ساسي
من الخلف.
تقول عبارة مصاحبة للصورة" :تنفيذ حد ﷲ على من لعن ﷲ" .تعني
كلمة "الحد" تنفيذ عقوبة ضد من تعدى على ﷲ .كما توجد مجموعة
من الرجال ،أغلبھم مقنعين ،خلف الرجل المسلح .أما الصورة الثالثة،
فتظھر نفس الحشد ،ولكن بن ساسي ملقى على ظھره بال حراك.

ُ
أعدم أمجد بن ساسي من قبل داعش في سرت في ديسمبر/كانون األول
 2015ألنه "شتم الذات اإللهية"/2015 © .خاص.

قال إبراھيم" :لم نتسلم جثته بعد .قال لنا داعش إنه كافر ،وال يمكننا دفنه في مقبرة المسلمين".

"الصلب بمالبس غوانتنامو"
رفض داعش أيضا تسليم جثة ميالد أحمد أبو رغيبة ) 44سنة( ،الذي كان قد قاتل في صفوف قوة منافسة ،بعد
"صلبه" وتعليقه على سقالة في مالبس برتقالية في يناير/كانون الثاني .2016
أحد أقارب أبو رغيبة وزميله في القتال قاال لـ ھيومن رايتس ووتش إنه قاتل في صفوف قوة محلية موالية لفجر ليبيا
ثم فر إلى مصراتة في منتصف  .2015كما قاال إنه عاد بعد أشھر إلى سرت ،وسلم نفسه إلى داعش وأعلن
"التوبة" 33.ولكن داعش اشتبه في كونه جاسوسا.

 33مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "علي" ومقاتل ،مصراتة 27 ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
هيومن رايتس ووتش | مايو/أيار 2016
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في صباح  17أكتوبر/تشرين األول  ،2015اقتحمت عناصر مسلحة من داعش
منزل أبو رغيبة وأخذوه من فراشه ،بحسب قريبه وزميله اللذين حصال على ھذه
المعلومات من زوجته وجيرانه الذين شھدوا عملية الخطف .تحدث "علي" ،قريبه،
عما حصل بعد ذلك:
اختفى لمدة  3أسھر .ثم قتلوه بالرصاص في  16يناير/كانون الثاني ].[2016
الرجل الذي قتله تونسي وكان في كرسي متحرك .قتلوه على المأل ،ثم صلبوه لمدة
 3أيام في ساحة الزعفران.
أطلع الرجالن ھيومن رايتس ووتش على صورة لجثة أبو رغيبة ،في بدلة
برتقالية ،وھي معلقة على سقالة .وكانت توجد الفتة أعلى رأسه كتب عليھا:
"جاسوس لفجر ليبيا".
نقلت جريدة بريطانية عن مقاتل قوله إن أبو رغيبة كان مخبرا 34.قال قريبه وزميله
اللذان قابلتھما ھيومن رايتس ووتش إن أبو رغيبة عاد إلى سرت ألنه من عائلة
فقيرة ،ولم يجد عمال في مصراتة ،ولم يجد طريقة إلعالة زوجته وابنه الصغير.
قاال إن أي إجراءات قد يكون اتبعھا داعش ضد أبو رغيبة لم تُعلن للعموم.

ميالد أحمد أبو رغيبة قتل بالرصاص ثم ُعلق على سقالة
في لباس برتقالي من قبل داعش في سرت في
يناير/كانون الثاني  . 2016اعتبرﻩ التنظيم جاسوسا© .
/2015خاص.

اإلعدام رغم اإلصابة
قال محمد الحنش ،رجل ُمسن من سرت ،إن داعش قتل ابنه عبد السالم بالرصاص
رغم أنه كان مصابا وال يقوى على الحراك في ساحة المعركة في ھراوة ،بلدة
تابعة لـ سرت ،في  24مارس/آذار  35.2015كان عبد السالم ) 24أو  25سنة(
يعمل على مدفع رشاش مع الكتيبة  166التابعة لفجر ليبيا .سقط من أعلى عربته
المدرعة بعد أن أصيب بقذيفة مدفعية في فخذه ،بحسب والده الذي نقل الرواية عن
اخوته األربعة الذين كانوا معه في الوحدة العسكرية نفسھا.
قال محمد الحنش" :كان حيا في البداية ،ثم سقط أرضا بسبب اإلصابة ...فلم يستطع
الھروب أو الوقوف .أشعر أنني سأنفجر من الحزن".
قال األب إن زمالء ابنه اضطروا إلى التراجع ألن داعش صدھم عن اسعاف
المقاتلين الجرحى .ولما عاد عناصر الكتيبة  166بعد المعركة للبحث عن القتلى
والمصابين ،وجدوا عبد السالم الحنش مقتوال برصاصتين أطلقت على رأسه من
مسافة قريبة .قال والده إن داعش كانت القوة الوحيدة الموجودة ھناك بعد
االنسحاب.

عبد السالم السيوي الحنش ،يعمل على مدفع رشاش مع
الكتيبة  ،166قتل رميا بالرصاص على يد مقاتلي داعش
رغم أنه كان مصابا في هوارة التابعة لـ سرت24 ،
مارس/آذار /2015 © .2015خاص.

 34انظر:
Colin Freeman, “Isil uses advertising hoardings to crucify ‘spies’ in its new Libyan ‘caliphate,’” The
Telegraph, February 4, 2016, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/12140026/Isisuses-advertising-hoardings-to-crucify-spies-in-its-new-Libyan-caliphate.html.
 35مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع محمد الحنش ،مصراتة 24 ،و 28مارس/آذار .2016
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القتل بسبب القاء خطبة
قال عديد من السكان إن تنظيم داعش نفذ اعدامات بإجراءات موجزة في حق أشخاص دعوا المواطنين إلى معارضته.
في إحدى الحاالت ،قتل داعش يوم  8مارس/آذار  2015خالد بن رجب ،وھو إمام سلفي من قبيلة الفرجان النافذة ،بعد
يوم من القاء خطبة في المنطقة الثالثة في سرت دعا فيھا السكان إلى االنتفاض على التنظيم ،بحسب سكان سابقين،
منھم "عمر" الذي شھد عملية القتل:
قال الشيخ خالد إنه يجب إيقاف داعش عند حده ألنه يقتل الناس .وفي اليوم التالي ،بعد صالة
العصر ،جاءت سيارة تحمل شعار وراية الدولة اإلسالمية أمام المسجد .أطلقوا النار على الشيخ
خالد من الشباك .أصيب بخمس رصاصات 2 ،منھا في الصدر .بعد ذلك ،بدأ أنصار الشيخ خالد
انتفاضة في الشارع ]ضد داعش[ .كانت تلك آخر معركة قبل أن يسيطر داعش على المدينة
36
بأكملھا.
قال  4سكان لـ ھيومن رايتس ووتش إن داعش قطع رؤوس المقاتلين الذين قضى عليھم في ھذه االنتفاضة وعلقھا في
أماكن عامة .قال مكتب حقوق اإلنسان في األمم المتحدة في تقرير أصدره في فبراير/شباط  2016إن  4جثث علقت
على العواميد 37.كما قال تقرير إعالمي إن  12جثة كانت مقطوعة الرأس ومعلقة 38.المعاملة المھينة للذين قتلوا في
39
ساحة الحرب قد تشكل جريمة حرب.

قطع الرأس بتهمة السحر
في  15أكتوبر/تشرين األول  ،2015قطع داعش رأسي مواطنين في ساحة الشھداء قال إنھما من "السحرة" .نشر
داعش مقطع فيديو لعملية اإلعدام – انتشر بعد ذلك على مواقع التواصل االجتماعي – بعنوان "وال يُفلح الساحر حيث
أتى" ،وھي آية من القرآن .قال  4سكان ممن فروا من سرت إن الرجلين ھما سعد المدني ،في السبعينات أو الثمانينات
40
من عمره ،وعادل علي حافظ ،في الخمسينات.
يظھر في مقطع الفيديو  3عناصر من داعش يلبسون أزياء أفغانية رمادية اللون يجلدون  4رجال متھمين بممارسة
الزنا وشري الخمر .ثم يظھر في الفيديو المدني وحافظ معصوبي العينين ويرتديان مالبس برتقالية .كان يوجد رجالن
طويالن ،أحدھما يُمسك بسيف مقوس طوله متر تقريبا ،ويدفع برأسيھما إلى األمام .يظھر في المشھد المدني بشعره
األبيض وھو جالس على ركبتيه ورأسه على لوح أسود بينما يرفع السياف سيفه عاليا ،ثم يضرب .يصور المقطع
أيضا أحد عناصر داعش وھو يخاطب حشدا من الرجال ،بحضور طفلين على األقل ،ويقول لھم إن الرجلين مدانان

 36مقابلة أجرتھا ھيومن رايتس ووتش عبر الھاتف مع "عمر" 26 ،مارس/آذار  .2016تم حجب معلومات أخرى.
 37تحقيق مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة حول ليبيا 15 ،A/HRC/31/CRP.3 ،فبراير/شباط ،2016
.http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/A_HRC_31_CRP_3.pdf OHCHR report
 38انظر:
“ISIS ‘beheads’ 12 in battle for Libya's Sirte: Reports,” Daily News and Analysis India, August 15, 2015,
http://www.dnaindia.com/world/report-isis-beheads-12-in-battle-for-libya-s-sirte-reports-2114817
 39اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،القاعدة  ،156تعريف قوانين الحرب،
.https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule156#top
 40مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع  4من سكان سرت في مصراتة 28-24 ،مارس/آذار  .2016تم حجب معلومات أخرى .ال توفر
ھيومن رايتس ووتش روابط إلى ھذا المقطع ومقاطع أخرى مذكورة في التقرير بسبب محتواھا العنيف.
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15

بالسحر .ولكن جميع سكان سرت السابقين والمسؤولين المنفيين ممن قابلتھم يومن رايتس ووتش قالوا إنھم لم يسمعوا
بأي محاكمة.
قال "محمود" ،أحد السكان ،إنه كان شاھدا على إعدام المدني .قال" :شجعوا الناس على المشاھدة .ولما أنھى ذلك
41
الرجل الضخم اإلعدام ،رفع الرأس عاليا ليشاھده الناس".
قال  3من السكان الذين قابلناھم بشأن ھذه الحالة إن الرجلين حاوال معالجة أشخاص يتملكھم الشيطان .كما قال سكان
سابقون إن داعش قتل أيضا امرأة مغربية اتھمھا بالسحر في آخر  ،2015وھي حالة نقلتھا وسائل إعالم دولية
42
أيضا.

مختفون ،في عداد القتلى
داعش أخفى أيضا بشكل قسري الكثير من المقاتلين األعداء الذين أسرھم خارج ساحات القتال ،ويُعتقد أن أغلبھم
قتلوا ،بحسب عضو في مجلس سرت البلدي في المنفى ومقاتلين من قوات معادية لـ داعش .قد يُعتبر إخفاء األشخاص
43
قسرا ،في إطار سياسة تتبناھا منظمة سياسية غير حكومية على نطاق واسع وبشكل ممنھج ،جريمة ضد اإلنسانية.
في احدى الحاالت ،اختطف داعش في  5أغسطس/آب عنصرين من الكتيبة  166التابعة لفجر ليبيا خارج صيدلية في
المنطقة  1بحضور عديد من الشھود ،بحسب ما قاله أقاربھم لـ ھيومن رايتس ووتش 44.كما قالوا إن عربتين تحمالن
رايات داعش حاصرت سيارة على متنھا عناصر من الكتيبة  ،166ثم نزل منھا رجال ملثمون في أزياء عسكرية
واختطفوا الرجلين.
حاول أفراد من عائالت المختطفين – على مدى أسابيع – الحصول على معلومات بشأنھما ،بما في ذلك داخل مسجد
الرباط ،حيث يستقبل داعش أسئلة الناس .وفي  25أكتوبر/تشرين األول ،سُمح ألفراد من العائلتين بااللتقاء بقاض في
قاعة المحكمة المركزية .بحسب أحد األقارب" ،أبو أمير" ،كان القاضي ملتح ويرتدي مالبس أفغانية ،ويتحدث بلكنة
تونسية .قال أبو أمير" :كان يحمل ورقة عليھا أسماء .قال لنا إنه ]قريبنا[ مات ،ھو كافر ولن نسمح بدفنه مع
المسلمين".
قال "زايد" ،أحد أقاربه اآلخرين ،إن داعش رفض تقديم معلومات عن أي من المقاتلين المختفيين .أضاف" :إلى
اليوم ،ال نعرف مكان احتجازھما ،وما إذا عُرضا على محكمة ،وما ھي التھم الموجھة إليھما ،أو كيفية قتلھما".

 41مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "محمود" ،مصراتة 27 ،مارس/آذار .2016
 42انظر:
“IS executes woman for 'witchcraft',” Agence France-Presse (AFP), December 15, 2015,
https://www.enca.com/africa/executes-woman-witchcraft
نقلت وكالة فرانس برس عن وكاالت ليبية أن داعش قتل في نفس الوقت رجال فلسطينيا بتھمة التجسس ،وقطع يد رجل بسبب السرقة في
سرت .لم تتمكن ھيومن رايتس ووتش من التأكد من ھذه التقارير بشكل مستقل.
 43اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي القاعدة  ،98االختفاء القسريhttps://www.icrc.org/customary- ،
.ihl/eng/docs/v1_rul_rule156#top
 44مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع "أبو أمير" و"زايد" ،وھما قريبان ألحد المختفين قسرا ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
بطلب من أحد أقارب الضحايا ،الذي عبر عن تخوفه من االنتقام ،لن تنشر ھيومن رايتس ووتش أسماء األشخاص المختفين.
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المحاكم والسجون
قال سكان سابقون في سرت وعضو مجلس بلدي منفي إن داعش يُدير  3سجون على األقل في سرت 45،أحدھا سجن
الحسبة ،في حي الرباط ،الذي أخذ مقر روضة سابقة لألطفال.
ھناك سجن ثان ،للجرائم العامة ،داخل مبنى البنك المركزي الليبي سابقا ،علق عليه داعش الفتة كتب عليھا "مركز
الشرطة اإلسالمية" .قال أحد السكان السابقين – على اتصال بأفراد من عائلته في سرت – إن داعش يحدﱢث بشكل
منتظم قائمة منشورة في مراكز الحسبة ،فيھا األشخاص الذين يسجنھم أو يجلدھم أو يفرض عليھم غرامات.
كما يوجد سجن ثالث داخل المحكمة المحلية مخصص للمتھمين بأخطر الجرائم ،مثل التجسس على داعش لصالح
"العلمانيين" و"الصليبيين" .يستخدم داعش المبنى كمحكمة أيضا ،ولكنه وضع القضاة الذين كانوا يعملون ھناك على
قائمة المستھدفين بالقتل ،وعيّن قضاته الخاصين ،وھم أجانب.
المحاكم تصدر قرارات سريعة في غالب األحيان ،بحسب محام في المنفى و 4أشخاص لھم أقارب مثلوا أمام ھذه
المحاكم 46.قال جميع األشخاص الذين قابلناھم إن عدد الجرائم االعتيادية تراجع في سرت لوجود دوريات دائمة لـ
داعش والخشية من العقوبات القاسية .قال "جمال" الذي ساعده عمله على االطالع على إجراءات المحكمة:
الناس يقبلون األحكام دون نقاش ،خوفا من العقاب (...) .اإلعدامات ليست بالكثرة التي تصورھا
التقارير اإلعالمية ،وبتر األطراف قليل .أما الجلد والسجن ،فتوجد حاالت كثيرة .بعد الثورة،
شھدت سرت عمليات سرقة وقتل متعددة ،ولكنھا اآلن صارت أكثر مكان آمن في ليبيا .المتاجر
47
تبقى مفتوحة حتى لما يذھب أصحابھا للصالة ،وال أحد يتجرأ على دخولھا.
قال سجين سابق و 5أصدقاء لسجناء سابقين لـ ھيومن رايتس ووتش إن داعش يشترط على الذين يطلق سراحھم
إعالن التوبة والوالء له.
قابلت ھيومن رايتس ووتش رجال كان محتجزا لدى داعش وأقاربا وشركاء مقربين من سجناء سابقين .أغلبھم كان
يُشتبه في أنھم مقاتلون ،ولكن  3منھم سُجنوا بسبب بيع السجائر أو التدخين.
قال "أبو إبراھيم" إن داعش احتجزه وجلده  10جلدات بعد أن عثرت دوريات لـ داعش على سجائر وموسيقى –
وكالھما محظور – في سيارته في نقطة تفتيش على مشارف سرت في سبتمبر/أيلول :2015
سألني أحدھم – وكان تونسيا من لكنته – ما إذا كنت أدخن ،فأجبته بالنفي .في الحقيقة ،أنا أدخن،
ولكنني كذبت ألنني كنت خائفا .فتش سيارتي فوجد ألبومات موسيقى و 3علب سجائر .بدأ يشتمني

 45مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع  5سكان سابقين ،منھم محام وعضوين من المجلس البلدي في المنفى ،مصراتة 28-24 ،مارس/آذار
 ،2016وعبر الھاتف ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
 46السابق.
 47مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "جمال" ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
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وأمرني بالذھاب في سيارتي إلى مكتب الحسبة ،بينما كانوا يسيرون خلفي .وھناك طلبوا مني
48
التعھد باإلقالع عن التدخين ،ففعلت ،ثم جلدوني  10مرات على ظھري بسوط من الجلد.
قال "أبو إبراھيم" إن أحد أقاربه النافذين في سرت أقنع داعش بإطالق سراحه بعد ساعات.
قالت "أم علي" إن  15عنصرا من داعش اقتحموا منزلھا عند منتصف الليل في ديسمبر/كانون األول ،2015
واعتقلوا  2من أقاربھا بسبب بيع السجائر:
كانوا يحملون أسلحة ،وقلبوا المنزل رأسا على عقب .أحدھم رفع قناعه وكأنه يريد أن يقول "ھا
أنا!" كان من سرت .أخذوا المال والذھب ،واحتجزوھما ]القريبين[ في السجن لعدة أيام .ولما
خرجا ،قاال لنا إنھما تعرضا للجلد بكابالت الكھرباء ،وأُجبرا على قراءة القرآن .كما قاال إنھما
49
تعرضا لضرب مبرح ،وأنھما أجبرا على التوقيع على وثائق تلزمھما بعدم بيع السجائر مجددا.
قالت "أم علي" إن المحتجزين لم يحصال على مساعدة قانونية ولم يُسمح لھما بإعداد دفاع ،ولكن داعش أفرج عن
أحدھما بعد أيام قليلة ألنه كان يعاني من مشاكل صحية حادة غير متصلة باالحتجاز.
قال "طارق" ،شريك مقرب لسجين سابق لدى داعش ،إن األخير سُجن لمدة شھر في  2015وھُدد بقطع الرأس،
وسمع صراخ سجناء آخرين كانوا على ما يبدو يتعرضون للتعذيب .قال السجين السابق إنه يخاف التحدث لـ ھيومن
رايتس ووتش وعيّن أحد شركائه ليتحدث نيابة عنه شرط أن نحجب بعض المعطيات .قال طارق إن داعش احتجز
الرجل للحصول على معلومات عن جھة عمله .كما قال إن الرجل أخبره أنھم اقتادوه إلى غرفة التحقيق ،وھناك
استجوبه  3رجال ملثمون وصفوا له بدقة المكان الذي يعيش فيه ومكان عمله وقدموا تفاصيل عن أنشطته خارج
50
سرت.
قال قريبان ألشخاص مسجونين قابلتھما ھيومن رايتس ووتش إن داعش يطلق سراح أسراه عندما يتدخل لصالحھم
أقارب نافذون من سرت .ولكن آخرين قالوا حتى الشيوخ النافذين كثيرا ما يفشلون في اقناع قضاة داعش وغيرھم من
الموظفين – وكلھم تقريبا أجانب – باإلفراج عن السجناء ،أو تحديد مكان وجود األشخاص المختفين قسرا.

النهب وتدمير المنازل
بحسب عديد من السكان الفارين ،ھدم داعش  20منزال على األقل لمقاتلين من عائالت محلية بارزة التحقوا بمليشيات
حاولت دحر التنظيم ،رغم أنھم لم يكونوا بداخلھا ورغم أن عائالتھم فرت منھا .كما قالوا إن داعش نھب وصادر
شركات محلية ،ومنح منازل المسؤولين الحكوميين المحليين وعناصر الشرطة وعناصر التنظيمات المسلحة المعادية
51
له لمقاتليه األجانب ،بحسب ھؤالء السكان.

 48مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "أبو إبراھيم" ،مصراتة 25 ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
 49مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "أم علي" ،مصراتة 28 ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
 50مقابلة أجرتھا ھيومن رايتس ووتش ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
 51مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع أكثر من  25من سكان سرت الحاليين والمنفيين ،منھم عضو مجلس بلدي في المنفى ،مصراتة-24 ،
 28مارس/آذار ،وعبر الھاتف واالنترنت ،مارس/آذار وأبريل/نيسان .2016
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من الذين اتھموا داعش بسرقة المنازل وتدميرھا محمد الحنش ،رجل ُم ّ
سن من سرت قتل داعش ابنه وھو ملقى على
األرض في ساحة المعركة بسبب إصابة في مارس/آذار ) 2015انظر أعاله( .أطلع الحنش وشخص آخر من عائلته
ھيومن رايتس ووتش صورا لمنزلين كبيرين قبل وبعد أن يدمرھما داعش بالكامل – بحسب روايتيھما – في
يونيو/حزيران  ،2015أي بعد أن ھربوا من ھناك .كما قاال إن الجيران قالوا لھم إن داعش استحوذ على جميع األثاث
52
والثالجات وأجھزة التلفزيون وغيرھا من الممتلكات ،ثم فجر المنزلين.
قال الحنش إنه كان يملك محالت لألغذية والمعدات الزراعية في سرت ،ولكن داعش استحوذ عليھا وعيّن فيھا
مديرين تابعين له .قال" :ھربنا من سرت بمالبسنا التي تغطي ظھورنا فقط .حتى إن انھزم داعش ،ماذا بقي لنا حتى
نعود من أجله؟"
قال "علي" إن داعش أخذ كل شيء في منزله بعد أن فر منه في يناير/كانون الثاني  ،2015حتى ببغاء ابنته .أضاف:
53
"يستحوذون على أجمل المنازل ويعطونھا لمقاتليھم".
في ديسمبر/كانون األول  ،2015نشر داعش مقطع فيديو على احدى أجنحته اإلعالمية يظھر فيه عناصر التنظيم وھم
يھدمون قبورا يبدو أنھا في سرت .قال نازحان وصحفي له اتصاالت بسرت لـ ھيومن رايتس ووتش إن الحادث ج ّد
فعال وإن القبور التي تتعرض للتدمير كانت في مقبرة بن ھمال في سرت .قال مصدر إن القبور التي دمرھا داعش
54
كانت كبيرة ومزخرفة وھي ألشخاص مقربين من القذافي.

اإلجبار على الصالة والتعليم الديني والوالء
منذ أغسطس/آب  ،2015أصبح عناصر داعش المسلحون يجوبون الشوارع أوقات الصالة ،ويحثون الناس على
الذھاب إلى المساجد ،ويأمرون التجار بإغالق محالتھم من بداية صالة العصر إلى نھاية صالة ال ِعشاء ،بحسب سكان
حاليين ونازحين .كما قالوا إن عقوبة التخلف عن الصالة أو عدم إغالق المحالت في أوقات الصالة ھي الجلد 55.جميع
سكان سرت تقريبا مسلمون ُسنّة ،ولكن قبل سيطرة داعش على المدينة لم يكن جميع السكان يؤدون صلواتھم الخمس
في المساجد.
قال  5سكان إن شرطة اآلداب التابعة لـ داعش بدأت منذ مطلع مارس/آذار  2016تجبر الرجال واألطفال الذين
تجاوزا  15سنة حضور دورات تكوينية تدوم أسبوعين في المساجد المحلية ،تتبعھا حلقة متابعة في قاعات واغادوغو
للمؤتمرات في أبريل/نيسان 56.قالت "فرح" ،وھي جدة ،إنھا ھربت مع ابنيھا البالغين بعد أن "دعاھما" داعش
لحضور الدورات:

 52مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع محمد الحنش 24 ،و 28مارس/آذار  ،2016مصراتة ،وشخص آخر من عائلته ،مصراتة24 ،
مارس/آذار .2016
 53مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع علي ،مصراتة 27 ،مارس/آذار .2016
 54مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع  2من السكان السابقين وصحفي ،مصراتة 28-24 ،مارس/آذار  ،2016وعبر الھاتف واالنترنت،
أبريل/نيسان  .2016تم حجب معطيات أخرى.
 55جميع سكان سرت الذين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش تحدثوا عن الصالة اإلجبارية.
 56مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع  5سكان سابقين وحاليين في سرت 28-24 ،مارس/آذار ،مصراتة ،وعبر الھاتف واالنترنت،
مارس/آذار وأبريل/نيسان .2016
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في البداية قالوا لھما "تعاال إلى الفصل ،إن الدروس طوعية" ،ثم بعثوا وثائق تجبرھما على ذلك ،ثم طلبوا
منھما االنضمام لـ داعش .عندھا قررنا الفرار .لم نأخذ معنا شيئا سوى معاطفنا على ظھورنا .نحن اآلن 6
57
عائالت في منزل واحد ،فيه غرفتا نوم لـ  27شخصا .ھل كان لدينا أي خيار؟

ُ
محاضرة لـ داعش حول الشريعة في مجمع واغادوغو في سرت ،ليبيا ،حيث كان الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يعقد مؤتمراته مع قادة العالم .كتب
على الصورة "كلمة أحد اإلخوة بعنوان :لماذا الدورات الشرعية" .صورة لـ داعش في  ،2016انتشرت على وسائل التواصل االجتماعي.

قالت "ليلى" لـ ھيومن رايتس ووتش – وكانت قد غادرت سرت في مارس/آذار  – 2016إن داعش لم يُجبر النساء
على الحضور ،لكنه "يبث خطب المساجد بمكبرات الصوت ،فكان من شبه المستحيل عدم سماعھا" 58.لم يُجبر النساء
على الحضور ،لكنه "يبث خطب المساجد بمكبرات الصوت ،فكان من شبه المستحيل عدم سماعھا".

تقييد التعليم واالتصاالت
قال سكان سابقون لـ ھيومن رايتس ووتش إن القيود التي فرضھا داعش على التعليم تسببت في تعليق الدروس في
جامعة سرت 59.قاطع الطالب واألساتذة الجامعة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن أمر داعش  16ألف طالب وطالبة
مسجلين فيھا بالدراسة بشكل منفصل .كما أغلق داعش كليات أخرى ،منھا كليات القانون واللغات واآلداب والفنون
بحجة أنھا تخالف التعاليم اإلسالمية ،بحسب  2من سكان سرت السابقين .كما قاال إن أغلب الطالب غادروا سرت
وانتقلوا إلى كليات في بلدات وقرى صغيرة ،بينما انقطع اآلخرون عن الدراسة.
قال سكان سابقون وعضو في المجلس البلدي في المنفى إن المدارس االبتدائية والثانوية الحكومية بقيت مفتوحة ،رغم
تراجع عدد الطالب بسبب موجات النزوح .ألغى داعش بعض دروس التاريخ وأمر المدرسين باختبار معرفة الطالب
 57مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "فرح" ،مصراتة 25 ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
 58مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "ليلى" ،مصراتة 28 ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
 59مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع  10سكان سابقين ،منھم أعضاء من المجلس البلدي في المنفى وطالب جامعي سابق ،مصراتة28-24 ،
مارس/آذار  ،2016وعبر الھاتف واالنترنت في مارس/آذار وأبريل/نيسان .2016
20

”نشعر وكأننا ملعونون“

بالتاريخ اإلسالمي والشريعة ،بحسب  4سكان سابقين لھم أقارب درسوا في مدارس ابتدائية وثانوية ،أحدھم مدرس
ابتدائي سابق في سرت .كما وسع داعش الفصل بين الذكور واإلناث ،مواصال ما بدأه تنظيم أنصار الشريعة الذي
سيطر من قبل على المدينة ،بحسب  3سكان فروا من ھناك.
قال "جمال" ،أحد السكان ،وكان قد اطلع على االختبارات قبل أن يغادر سرت في مطلع مارس/آذار :2016
"المسابقات تختبر معرفة األطفال بالقصص والممارسات اإلسالمية التقليدية .من األسئلة التي تطرح على الطالب:
كيف تُؤدى صالة الفجر؟ وما ھي قيمة الحجاب في اإلسالم؟ ومن ھو الخليفة الحالي للمسلمين؟" .اإلجابة التي يبحث
60
عنھا المدرسون لھذا السؤال ھي أبو بكر البغدادي ،زعيم داعش في سوريا والعراق ،بحسب ما قال.
قال جمال إن داعش يعطي لألطفال الحلوى ،وأحيانا مالبس إسالمية تقليدية ،عندما يعطون اإلجابات الصحيحة.
"أم علي" ،وكان لھا طفالن في مدارس سرت قبل أن تفر مع عائلتھا في ديسمبر/كانون األول  ،2015قالت إن الكثير
من األولياء سحبوا أطفالھم من المدارس خشية أن يغسل داعش أدمغتھم .قالت أيضا إن عناصر داعش يراقبون من
61
الشبابيك للتأكد أن األطفال ال يخالفون مدونة اللباس ،ويقتادون األطفال الذين يتحدثون في السياسة إلى مقر الحسبة.
فرض داعش قيودا مشددة على حرية التعبير ،ليس فقط بالمطالبة بالوالء له ولكن أيضا بتعطيل جميع شبكات الھاتف
62
في سرت بعد أن سيطر عليھا ،فصار السكان ال يستطيعون إجراء مكالمات إال عبر مراكز االتصال التابعة له.
بعض السكان يستخدمون الصحون الالقطة ،إن تمكنوا من توفير ثمنھا ،ولكن داعش حظر في بداية  2016ھذه
الصحون ،بحسب  3سكان .كما قالوا إن شرطة الحسبة تتفقد محتويات الھواتف الخلوية بشكل روتيني في نقاط
التفتيش.

قواعد خروج المرأة ولباسها
في أغسطس/آب ،بدأ داعش يفرض على جميع النساء والفتيات اللواتي بدءا من سن  10أو  11سنة تغطية أنفسھن من
الرأس إلى أخمص القدمين في عباءة فضفاضة سوداء اللون عند الخروج من المنزل ،وعدم مغادرة البيت دون
محرم ،أي أحد أقاربھا الذكور مثل زوجھا أو شقيقھا أو والدھا.
قواعد داعش كما نشرت على الفتة في سرت ،حصلت ھيومن رايتس ووتش على صورة منھا ،تُظھر امرأة ترتدي
عباية سوداء غير مزينة ونقاب أسود ،وھو الزي الذي يتعين على المرأة لباسه ،مصحوبا بسبع قواعد:
ّ
يشف عما تحته.
أوال :أن يكون صفيقا )ثخينا( ال
ثانيا :أن يكون فضفاضا )واسعا غير ضيق(.
ثالثا :أن يكون ساترا لجميع البدن.
رابعا :أن ال يكون لباس شھرة.
خامسا :أن ال يشبه مالبس الكافرات والرجال.
سادسا :أن ال يكون لباس زينة يُلفت األنظار.
 60مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "جمال" ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
 61مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "أم علي" 28 ،مارس/آذار .2016
 62جميع السكان السابقين والحاليين الـ  45الذين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش تحدثوا عن تقييد االتصاالت.
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سابعا :أن ال يكون مطيبا )معطرا أو مبخرا(.
تحمل الصورة طابعا دائريا أحمر لـ "مكتب الھمة".

63

قال الكثير من السكان إن شرطة اآلداب التابعة لـ داعش تالحق النساء والفتيات الالتي ال تلتزمن بمدونة اللباس،
وفرض غرامة على أقاربھن الذكور أو جلدھم ،غالبا بشكل فوري.

صورة لالفتة في سرت ،ليبيا ،نشرتها وسائل إعالم تابعة لـ داعش ،تحدد  7قواعد الرتداء العباية التي يجب أن تكون ثخينة وال تغطي الجسم بأكمله .العبارة
أسفل الصورة تقول" :الدولة اإلسالمية" و"تنصيب لوحات دعوية في مدينة سرت".

قالت "ھدى" ) 28سنة( ،وكانت قد فرت في مارس/آذار" :علينا تغطية كل شيء ،حتى الوجه .إن بقيت اليدان
بارزتين ،يفرضون على الرجل غرامة بـ  75دينارا ] 58دوالر[ .أما إن بقيت الساقان ،تصير الغرامة  150دينارا
] 116دوالر[ .وإن تكرر ذلك ،يوجھون تحذيرا إلى الزوج ،وفي المرة الثالثة ،يجلدونه .يجب أن يكون معنا مرافقا
64
ذكرا حتى عندما نذھب للتسوق .لم يكن أمامنا خيار ،فنساء سرت ال يستطعن االعتراض".
قالت "أحالم" إن أحد عناصر داعش أوقفھا وزوجھا في سيارتھما في سرت في مطلع  .2016أضافت" :طلب مني
65
أن أرفع يديّ ،ولما رآھما عاريتين صرخ في زوجي وطلب منه إجباري على وضع قفازين".
 63تحتفظ ھيومن رايتس ووتش بنسخة من الصورة.
 64مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "ھدى" ،مصراتة 28 ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى .ھذا المبلغ وغيره من المبالغ
المذكورة في التقرير تم احتسابھا حسب القيمة الرسمية للدينار الليبي أمام الدوالر األمريكي ) (1.3عند كتابة التقرير .ولكن بسبب أزمة
السيولة ،يُصرّف أغلب الليبيين أموالھم في السوق السوداء ،حيث تتضاعف قيمة الدوالر أمام الدينار  3مرات تقريبا.
 65مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "أحالم" ،مصراتة 28 ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
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قالت االمرأتان لـ ھيومن رايتس ووتش إن األمھات بدأن في تحجيب بناتھن من سن الثامنة حتى ال يتعرض أزواجھن
للجلد وال تُفرض عليھم غرامات.
قال سكان فارون لـ ھيومن رايتس ووتش إن أصحاب المحالت التجارية الذين يستقبلون نساء بدون محرم يتعرضون
للجلد ويدفعون الغرامات وتُغلق محالتھم 66.كما قال  5سكان سابقين إن المحالت ممنوعة من بيع العطور
واالكسسوارات التي يعتبرھا عناصر الحسبة زينة ،والمالبس الداخلية المزخرفة .قال "عمر" ،أحد النازحين" :يُمكنك
شراء مالبس داخلية ،ولكن فقط في محالت يوافق عليھا داعش ألنه ھو الذي يراقب البضاعة 67.كما قال نازح آخر إن
68
داعش منع حتى التماثيل البالستيكية المستخدمة لعرض المالبس النسائية.
قال سكان فارون إن داعش وضع قيودا على لباس الرجال والمراھقين .قال حمزة إن السراويل يجب أال تتجاوز
الكعبين ،طبق "النمط األفغاني" .وأضاف" :إذا لبس أحدھم الجينز ،يطلبون منه طيّه إلى األعلى ليغطي فقط جزءا من
69
رجليه .ويأمرون الحالقين بعدم حلق اللحى ،وإن لم يلتزموا بذلك يتعرضون للجلد والغرامات ،ويغلقون محالتھم".

الضغط للزواج بمقاتلي داعش
في سبتمبر/أيلول  ،2015ذكرت وسائل إعالم إن زعيما محليا في داعش دعا اآلباء في سرت إلى "تزويج بناتھن"
من مقاتلي التنظيم 70.قال  3سكان سابقين لـ ھيومن رايتس ووتش إن العديد من عناصر داعش عرضوا على شابات
وفتيات وعائالت الزواج بھم .قال "زايد" إن داعش دعا أيضا في الخطب إلى طالق المرأة من زوجھا إن كان تابعا
71
للقوات الليبية المسلحة والزواج به مجددا بعد أن يتوب ويعلن والءه لـ داعش.
قال "علي" ،وكان ساكنا في سرت ،إن احدى قريباته فرت في مارس/آذار بعد أن اقترح عليھا مقاتل سعودي الزواج
72
منھا .أضاف" :قالت له إنھا ستفكر في األمر ،ثم ھربت".

الضرائب
يفرض داعش الزكاة على التجار والمزارعين .تجمع شرطة الحسبة الضرائب التي تحدد قيمتھا حسب قيمة
الممتلكات .قال أحمد ،صاحب محل سابقا ،إن عناصر داعش فرضوا مبلغ  150دينار ليبي ) 115دوالر( في
أكتوبر/تشرين األول  2015على المحالت متوسطة الحجم ،ومنھا محله ،كضرائب شھرية ،ثم عادوا بعد أيام وطلبوا
73
 5آالف دينار ) 3406دوالر( كضرائب مستحقة بصفة رجعية لعام .2015
 66مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع  15من سكان سرت السابقين والحاليين ،مصراتة 28-24 ،مارس/آذار  ،2016وعبر الھاتف
واالنترنت في مارس/آذار وأبريل/نيسان  .2016تم حجب معطيات أخرى.
 67مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "عمر" 26 ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
 68مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "حمزة" ،مصراتة 27 ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
 69السابق.
 70انظر:
“Deliver your daughters to us, militants tell Libyan city,” Times of London, September 5, 2015,
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/middleeast/article4548001.ece.
 71مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "زايد" ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
 72مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "علي" ،مصراتة 27 ،مارس/آذار .2016
 73مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "أحمد" ،مصراتة 28 ،مارس/آذار .2016
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قال  5سكان – دفعوا ضرائب بأنفسھم أو ينتمون لعائالت دفعت ضرائب – إن المزارعين يُسلمون لـ داعش رأس غنم
على كل  10رؤوس ،ورأس إبل على كل  5رؤوس.

خدمات أساسية للمقاتلين دون السكان
وثيقة المدينة التي أصدرھا داعش في أغسطس/آب  2015في سرت نصت على أن الذين يلتزمون باألحكام "آمنون
مطمئنون" .ورغم ان داعش يفرض ضرائب على سكان سرت ،إال أنه لم يوفر لھم الخدمات األساسية التي يوفرھا
لمقاتليه ،بحسب جميع السكان السابقين والحاليين الذين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش.
كما قال جميع السكان السابقين والحاليين الذين تحدثوا لـ ھيومن رايتس ووتش ،منھم عاملون في مجال الرعاية
الطبية ،إن مستشفى ابن سينا الحكومي ،وفيه  300سرير ،والمستوصفات الحكومية المحلية بقيت تعمل بعد سيطرة
داعش على المدينة ،ولكنھا اآلن صارت فارغة ألن كل األطباء والممرضين تقريبا فروا .بقيت بعض المصحات
الخاصة مفتوحة ولكنھا باھظة جدا بالنسبة للسكان.
قال سكان سابقون إن داعش جعل العدد القليل من األطباء الذين مازالوا يعملون في مصحات خاصة مخصصين
لعناصره وعائالتھم 74.كما قال  3سكان سابقين إن التنظيم اختطف شاحنات محملة باألدوية .وقال عضو سابق في
75
المجلس البلدي في المنفى إن داعش استولى أيضا على سيارات اإلسعاف.
قال جميع من قابلناھم إن الطعام شبه معدوم في المدينة .كما قال أكثر من  10سكان إن أسعار المحروقات ارتفعت
ألربع أضعافھا مقارنة بالمناطق األخرى في ليبيا الغنية بالنفط .قال مسؤولون حكوميون في المنفى وتجار إن
المزودين توقفوا عن دخول المدينة بعد أن بدأ داعش يختطف ال ﱡسواق والعربات والبضاعة .قال "أبو إبراھيم"،
السجين السابق" :ال يوجد أكل وأدوية ،حتى لألطفال".
قال عضو في المجلس البلدي في المنفى و 6سكان نازحين إن داعش أغلق جميع المصارف المحلية ،ودمج مصرف
التجارة والتنمية في بيت مال المسلمين ،التي تص ّرف الدوالرات واليوروھات والعملة الليبية لعناصره دون باقي
الناس.
يسمح داعش ألغلب السكان بالسفر إلى مدن أخرى للحصول على أغراض ورعاية صحية .ولكن السكان قالوا إنھم
يخضعون لالستجواب في نقاط تفتيش متعددة – يسيرھا داعش في أطراف المدينة وأخرى تسيرھا قوات مسلحة
معادية له قرب مصراتة – ما يجعل رحلة الساعتين تستغرق  6ساعات ،ويصير الحصول على الخدمات الطبية عالي
التكلفة ويستغرق وقتا طويال.

 74مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع  10سكان سابقين وحاليين ،مصراتة 28-24 ،مارس/آذار  ،2016وعبر الھاتف واالنترنت في
مارس/آذار وأبريل/نيسان .2016
 75ذكر موقع ” “Eye on ISIS in Libyaفي  29مارس/آذار  2016إن داعش استحوذ على  25سيارة اسعاف .انظر:
/.http://eyeonisisinlibya.com/isis-in-action/action-29-march-2016
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اشتكى جميع السكان السابقين والحاليين الذين أجريت معھم مقابالت من أن فروع المصارف في مصراتة ال تسمح
لھم في الغالب بسحب أي أموال ما أن تعلم أنھم من سرت .تعاني ليبيا من نقص حاد في السيولة والمصارف تقنن
عمليات السحب في جميع أنحاء البالد ،ولكن سكان سرت قالوا إن مصارف مصراتة تحتفظ بالسيولة المتوفرة لديھا
للسكان المحليين.
قال عديد من السكان السابقين والحاليين إن انعدام الحاجيات يتعارض مع وسائل الراحة التي يوفرھا داعش لمقاتليه
وعناصره .محمود ،أحد السكان ،يسافر بانتظام لـ سرت للقيام بأعمال ،قال:
ال توجد خضروات أو لحوم ،وأغلب المحالت مغلقة .في المقابل يعيش الدواعش في منازلنا،
ويعدون حفالت الشواء .عندھم  5محالت في سرت توفر لھم األكل الفاخر .ھذه المحالت ال تنقطع
عنھا البضائع .وعندھم ما يكفيھم من الوقود لتشغيل شاحنات ضخمة رباعية الدفع .وعندھم
76
أطباؤھم الذين يعالجونھم عندما يمرضون.

 76مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع "محمود" ،مصراتة 27 ،مارس/آذار .2016
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.IIIمصير النازحين من سرت
فر أكثر من ثلثي سكان سرت – البالغ عددھم  80ألفا – منذ أن سيطر عدد قليل من مقاتلي داعش على المدينة أواخر
 ،2014بحسب عديد من السكان ،منھم  3أعضاء في المجلس البلدي في المنفى.
ال توجد في ليبيا مخيمات للفارين من سرت .يعيش الكثير من السكان النازحين مع أقارب لھم أو في شقق مؤجرة في
بلدات ومدن منھا مصراتة وبني الوليد والبيضاء والجفرة وطرابلس العاصمة 280 ،ميل غرب سرت .ولكن الكثير
من السكان ال يستطيعون توفير كلفة اإليجار ،الذي يتراوح في مصراتة بين  700و 1500دينار ليبي )بين 538
و 1155دوالر( في الشھر ،وھو ما يُعتبر ثروة صغيرة لعديد من الليبيين 77.تعيش بعض العائالت الكبيرة في غرف
مكتظة .في الجفرة 220 ،ميل جنوب سرت ،ينام الكثير من الليبيين في منازل مؤقتة في حديقة عامة ،بحسب ما قاله
78
ناشط من المنطقة لـ ھيومن رايتس ووتش.
قال سكان سرت الذين بحثوا عن ملجأ في مصراتة إنھم لم يحصلوا على أي مساعدات عاجلة تقريبا ،سوى حفنات من
األكل وبعض األفرشة ومعدات تنظيف أرسلتھا منظمات إغاثة دولية .قال رجل ) 74سنة( فار من سرت لـ ھيومن
79
رايتس ووتش" :ال يُمكننا أن نأكل أو نشرب سوائل التنظيف".
أكد مشرفون على الفرع المحلي لـ"الھالل األحمر الليبي" – إحدى منظمات اإلغاثة القليلة التي مازالت تعمل في
البالد – ومكتب الخدمات االجتماعية في مصراتة نقص المساعدات .قال مدير الخدمات االجتماعية إن مصراتة
80
تستضيف  28ألف نازح 7500 ،منھم تقريبا من سرت.
قال محمد اشتيوي ،عميد بلدية مصراتة" :نحتاج إلى المساعدة ،ليس لدينا ما يكفي من الغذاء والمساكن إليواء الفارين
من القتال" 81.كما قال عميد البلدية إن مصراتة تتوقع موجة نزوح جديدة إن انطلقت الحملة المتوقعة على داعش في
سرت )انظر "داعش في سرت" أعاله(.
المساعدات اإلنسانية الداخلية نادرة في ليبيا بسبب القتال والحكومة المنقسمة .في ذات الوقت ،غادرت أغلب منظمات
اإلغاثة الدولية ليبيا بسبب تدھور الوضع األمني 82.دعت األمم المتحدة في ديسمبر/كانون األول إلى تقديم مساعدات

 77مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع أكثر من  30من السكان السابقين والحاليين ،ومع مسؤولين حكوميين من مصراتة ومكتب الھالل
األحمر الليبي في مصراتة 28-28 ،مارس/آذار .2016
 78مقابلة ھيومن رايتس ووتش ،مصراتة ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
 79مقابلة ھيومن رايتس ووتش ،مصراتة 24 ،مارس/آذار  .2016تم حجب معطيات أخرى.
 80مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عياد الشويھدي ،مدير مكتب وزارة الشؤون االجتماعية بمصراتة ،وصالح أبو زريبة ،مدير مكتب الھالل
األحمر الليبي في مصراتة 27 ،مارس/آذار .2016
 81مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عميد البلدية محمد اشتيوي 28 ،مارس/آذار .2016
 82انظر:
“Libya insecurity forces aid workers to leave,” Guardian, August 10, 2014,
http://www.theguardian.com/global-development/2014/aug/10/libya-insecurity-aid-workers-leave.
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لليبيا بقيمة  166مليون دوالر ،ولكن ذلك لم يتحقق 83.على السلطات الليبية والمانحين األجانب إعطاء األولوية لليبيين
المتأثرين بالقتال.

 83انظر:
“Libya: $166 million UN-backed humanitarian appeal barely one per cent funded,” UN News Centre,
February 1, 2016, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53143#.VzAQ3YR97IU.
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 .IVااللتزامات الدولية
بصفته السلطة الحاكمة بأمر الواقع ،وبموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،يتحمل داعش مسؤولية حماية حقوق
السكان – دون تمييز – وضمان االستجابة لجميع حاجاتھم األساسية 84.تشمل ھذه الحقوق الحق في الغذاء الكافي
والصحة الالئقة 85.على داعش اتخاذ الخطوات الالزمة فورا للتقيد بھذه المبادئ ،بما يشمل القضاء على التمييز في
الحصول على األغذية واألدوية األساسية.
وبصفته سلطة األمر الواقع أيضا ،على داعش احترام حق جميع المواطنين في الخصوصية ،وحقھم في حرية التدين
والتنقل والتعبير دون تمييز .القيود التي يجب إلغاؤھا في ھذا الصدد تشمل فرض الصالة اإلجبارية ،وتقييد لباس
وتنقل النساء والفتيات ،ومراقبة التعليم الحكومي وفرض تمييز قائم على الجنس .على داعش ضمان أن تكون جميع
العقوبات الجنائية ناتجة عن إجراءات تحترم الحق في سالمة اإلجراءات والمحاكمة العادلة ،والكف عن العقوبات
86
القاسية والالإنسانية والمھينة ،مثل بتر األطراف والجلد.

 84عديد من الھيئات واآلليات األممية ضغطت من أجل انطباق المعايير الدولية لحقوق اإلنسان على الجماعات المسلحة غير الحكومية .كما
دعا مجلس األمن منذ مدة الجماعات غير الحكومية الحترام حقوق اإلنسان ،وخاصة لما تكون لھا سيطرة كبيرة على منطقة أو سكانھا.
انظر:
Andrew Clapham, “Human Rights Obligations of Non-State Actors in Conflict Situations,” International
Review of the Red Cross, vol. 88, no. 863, September 2006,
) http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/review-863-p491تم االطالع في  11فبراير/شباط .(2010
أشار كالفم إلى قرار مجلس األمن حول أنغوال  (S/RES1213 (1998)),الذي تطرق لحكومة أنغوال وجماعة يونيتا المسلحة.
الحظ مقرر األمم المتحدة المعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي ،فيليب ألستون ،أنه رغم أن
األطراف الحكومية ھي التي يقع عليھا واجب االلتزام باالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،إال أن األطراف غير الحكومية تخضع لمطالب
المجتمع الدولي ،التي عبر عنھا أوال اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،على أن يُحترم كل عنصر في المجتمع ويعزز حقوق اإلنسان .انظر
على سبيل المثال تقرير ألستون الذي يحدد مسؤوليات الجماعات المسلحة غير الحكومية،
انظر:
the Liberation Tigers of Tamil Eelam, UN Commission on Human Rights, Report of the Special
Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Philip Alston, Mission to Sri Lanka,
) E/CN.4/2006/53/Add.5, March 27, 2006, http://www.unhcr.org/refworld/docid/45377b400.htmlتم االطالع
في  11مارس .2010
بعثات األمم المتحدة الميدانية عالجت أيضا انتھاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبھا الجماعات غير الحكومية المسلحة .على سبيل المثال ،العملية
الميدانية لحقوق اإلنسان التي نفذھا مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان أعدت تقارير عن عمليات القتل واالنتھاكات األخرى التي ترتكبھا
الجماعات غير الحكومية المسلحة.
انظر:
UN Commission on Human Rights, Report of the UN High Commissioner for Human Rights on the
situation of human rights in Nepal, E/CN.4/2006/107, February 16, 2006,
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/62chr/E.CN.4.2006.107.pdf
 85الصكوك الدولية ،بما في ذلك "العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" )العھد( ،وھو جزء من "مشروع القانون
الدولي لحقوق اإلنسان" ،تقر بالحق في الغذاء والصحة الكافية .يُقر العھد أيضا بأن الغذاء جزء أساسي من الحق في مستوى معيشي الئق
)المادة " ((1) 11وما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع") ،المادة  .((2) 11يُعتبر العھد صكا مركزيا لحماية الحق في
الصحة ،ويقر بـ "حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يُمكن بلوغه )المادة  .(12دخل العھد حيز التنفيذ في 3
يناير/كانون الثاني .http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx ،1976
 86الحقوق األساسية تشمل الحق في الحياة ،وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة ،والخصوصية
وسالمة اإلجراءات وحرية المعتقد والتنقل وحرية التعبير ،وكلھا مكفولة في "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي دخل
حيز التنفيذ في  23مارس/آذار http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx ،1976
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سلوك داعش في سرت ينتھك أيضا القانون الدولي اإلنساني ،أو قوانين الحرب ،التي تنطبق على جميع أطراف
النزاع المسلح في ليبيا .قوانين الحرب تحظر بشكل صارم الھجمات المتعمدة والعشوائية ضد المدنيين واألعيان
المدنية 87.على أطراف النزاع مالزمة الحذر الدائم لتجنب تأثير األعمال العدائية على السكان المدنيين واألعيان
88
المدنية.
"البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة" ،الذي صدقت عليه ليبيا
89
في  ،2004ينص على أال تجند الجماعات المسلحة غير الحكومية األطفال دون  18سنة ألي سبب كان.
االنتھاكات الخطيرة لقوانين الحرب ،بما يشمل إعدام المدنيين والمصابين والمقاتلين األسرى بإجراءات موجزة
والنھب ومصادرة وتدمير الممتلكات المدنية التي لم تعد أھدافا عسكرية ،تعتبر جرائم حرب عندما تُنفذ لغاية
إجرامية 90.وعمال بالقانون الدولي اإلنساني العرفي و"نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية" ،تجنيد األطفال
دون  15سنة أو إشراكھم في أعمال عدائية من قبل قوات مسلحة حكومية أو مجموعات مسلحة غير حكومية ھو
91
جريمة حرب.
كما تعتبر جريمة حرب )بموجب مواثيق منھا نظام روما األساسي( "إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم
سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيال نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه ال غنى عنھا".

92

عندما تُرتكب جرائم – مثل القتل واالخفاء القسري – على نطاق واسع وبشكل متعمد ومنھجي ،وتستھدف السكان
93
المدنيين ،أي أنھا تكون في إطار سياسة متبعة من جماعة منظمة ،فھي ترقى إلى جريمة ضد اإلنسانية.
كل من يرتكب أو يأمر أو يساعد أو يتحمل مسؤولية قيادة في جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد اإلنسانية ُمعرض
للمالحقة من قبل المحاكم المحلية أو المحكمة الجنائية الدولية .كما أن المسؤولية الجنائية عند التواطؤ في ھذه الجرائم
– وأشكال التواطؤ األخرى – تشمل األشخاص الذين يقدمون دعما ماليا أو أي دعم آخر لتنظيم يرتكب جرائم حرب
أو جرائم ضد اإلنسانية ،خاصة إذا كان لھم علم بھذه الجرائم.

 87اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،القاعدة  ،1نقال عن البروتوكول الثاني ،المادة .(2)13
 88اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،القاعدة  ،15نقال عن البروتوكول األول ،المادة .(1)57
 89البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة،(A/RES/54/263 of 25 May 2000) ،
دخل حيز التنفيذ في  12فبراير/شباط ،http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx ،2002
المادة .4
 90اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،القاعدة  ،156تعريف جرائم الحرب.
 91نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،دخل حيز التنفيذ في  1يوليو/تموز ،2002
 ،https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htmالمادة .8
 92السابق .انظر أيضا اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،القاعدة  ،156تعريف جرائم الحرب.
 93نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،المادة .7
هيومن رايتس | مايو/أيار 2016
ووتش

29

 .Vاألمم المتحدة والدور الدولي في مجال حقوق اإلنسان
فشلت ھيئات األمم المتحدة مرارا في تحقيق وعودھا بتحديد مرتكبي الجرائم الخطيرة في ليبيا ومعاقبتھم .يُمكن
للحكومات األجنبية المعنية أن تفعل أكثر لمحاسبة منتھكي حقوق اإلنسان في ليبيا ،سواء بالنظر في إمكانية مالحقتھم
في بلدانھم أو زيادة الموارد لتوسيع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا.
اللجوء للمحاكم المحلية ھو الخيار األمثل ،ولكن السلطات الليبية لم ترغب أو ربما لم تستطع التحقيق مع المتورطين
في انتھاكات خطيرة ومحاكمتھم .المؤسسات الليبية ،بما يشمل السلطة القضائية ،في حالة انھيار شبه كامل ،والكثير
94
من المحاكم علقت أنشطتھا بسبب استھداف القضاة والمدعين ،وتدھور الوضع األمني بشكل عام.
ثمة ھيئتان تابعتان لمجلس األمن الدولي – "فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات" الخاص بالتنظيمات ،مثل داعش،
و"فريق خبراء ليبيا" – لھما سلطة إجراء تحقيق حول عناصر داعش وغيرھم من المسؤولين عن انتھاكات خطيرة
لحقوق اإلنسان ولقوانين الحرب في ليبيا ،وتوصية مجلس األمن بفرض عقوبات ،منھا فرض حظر سفر عليھم
95
وتجميد أرصدتھم.
فرض مجلس األمن عقوبات في فبراير/شباط وأبريل/نيسان  2016على عنصرين مزعومين من داعش وقائد مزعوم
في القاعدة بسبب أعمال متصلة بليبيا مثل التجنيد والتمويل 96.ولكن – حتى كتابة ھذا التقرير – لم يحدد فريق الخبراء
ومجلس األمن انتھاكات حقوق اإلنسان أو جرائم الحرب التي ارتكبھا داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة في ليبيا
كأسباب لفرض عقوبات.

 94انظر:
Hanan Salah, Human Rights Watch, “Libya’s Justice Pandemonium,” commentary, Jurist, April 14, 2014,
https://www.hrw.org/news/2014/04/14/libyas-justice-pandemonium
 95أنشئ فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بموجب قرارات مجلس األمن رقم  (224) 1526و ،(2015) 2253ويساند "لجنة
الجزاءات المعنية بـ داعش وتنظيم القاعدة"" .فريق خبراء األمم المتحدة بشأن ليبيا" أنشئ بموجب القرار رقم  (2011) 1973ويساند عمل
لجنة جزاءات ليبيا التابعة لمجلس األمن .انظر الھيئات الفرعية لمجلس األمن ،لجنة مجلس األمن بشأن ليبيا ،عمل الفريق وواليته،
 ،https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1970/panel-experts/work_mandateلجنة مجلس األمن بشأن داعش
والقاعدة ،عمل الفريق وواليته.https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1267#work and mandate ،
 96في  29فبراير/شباط  ،2016وضع مجلس األمن على قائمة عقوباته عبد الباسط عزوز ،قائد في تنظيم القاعدة متھم بالمشاركة في ھجوم
قاتل على السفارة األمريكية في بنغازي ،ليبيا ،مع مزاعم بأنه جند  200مقاتل مسلح شرق ليبيا في .2011
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/abd-al-basetazzouz
في ذات اليوم ،أدرج مجلس األمن اسم الصالحين صالح الشاعري ،عنصر في تنظيم داعش بالعراق متھم بتمويل مقاتلين مسلحين متطرفين،
وتسيير قوافل لـ داعش في درنة في .2014
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/hasan-al-salahaynsalih-al-sha%E2%80%99ari
في  20أبريل/نيسان  ،2016أدرج مجلس األمن اسم حسين جويثيني ،من غزة ،الذي يُزعم أنه بايع داعش في سوريا ،والذي يُزعم أنه "ربط
الصلة بين إرھابيين من غزة وليبيا وسھل سفرھم إلى الجمھورية العربية السورية" بداية من يناير/كانون الثاني .2015
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/husayn-juaythini
في  ،2011وضع مجلس األمن عشرات العناصر من الدوائر المقربة من القذافي على قائمة العقوبات ،ولكن انتھاكات حقوق اإلنسان لم تكن
من األسباب التي دفعت إلدراج أسمائھم.
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على مجلس األمن إعطاء األولوية لھذه الجھود مع ضمان خضوع األشخاص المستھدفين إلجراءات سليمة .على
مجلس األمن أيضا مواصلة جھوده في فرض عقوبات على األشخاص والشركات التي تمول أو تشارك في عمليات
داعش ،أيضا مع مراعاة سالمة اإلجراءات.
في مارس/آذار  ،2014أنشأ مجلس األمن "بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا" ،ومھمتھا مساعدة الحكومة الليبية على
االنتقال للديمقراطية ،وتعزيز سيادة القانون ،ومراقبة وحماية حقوق اإلنسان ،ومراقبة األسلحة غير اآلمنة والمواد
ذات الصلة في ليبيا ،وبناء قدرات الحوكمة 97.على مجلس األمن توجيه وحدة حقوق اإلنسان التابعة للبعثة نحو إعداد
تقارير منتظمة وعلنية حول وضع حقوق اإلنسان في البالد.
على مجلس حقوق اإلنسان األممي إعطاء األولوية لتعيين خبير أو أي آلية مستقلة أخرى لتوثيق االنتھاكات الحقوقية
الخطيرة والمستمرة التي يرتكبھا داعش وجميع األطراف األخرى في ليبيا ،وكذلك تحديد تركيبة القيادة في داعش
والمنظمات األخرى المتورطة في جرائم خطيرة ،بھدف الردع والمحاسبة.
في مارس/آذار ،مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان دعا مجلس حقوق اإلنسان لتعيين ھذا الخبير المستقل 98.في
الشھر نفسه ،دعت ھيومن رايتس ووتش ومنظمات غير حكومية أخرى مجلس حقوق اإلنسان إلنشاء آلية تحقيق –
يُمكن أن تأخذ شكل خبير مستقل – خاصة بليبيا 99.ولكن بسبب غياب اإلرادة السياسية والمعارضة التي أبدتھا البعثة
الليبية ،فشل مجلس حقوق اإلنسان في تحقيق ذلك في الدورة التي عقدھا في الشھر نفسه.
على الحكومات األجنبية المعنية زيادة الموارد والجھود الرامية للتحقيق في الجرائم الخطيرة في ليبيا أو المتصلة بھا،
وبدء محاكمات بشأنھا ،سواء عبر توفير موارد إضافية للمحكمة الجنائية الدولية أو عبر األنظمة القضائية المحلية.
للمحكمة الجنائية الدولية والية قضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية التي ارتكبت في
ليبيا منذ  15فبراير/شباط  ،2011عمال بقرار مجلس األمن رقم  100.1970تلقى مكتب المدعية العامة للمحكمة
الجنائية الدولية تمويال من مساھمات الدول األعضاء .عبرت المدعية العامة عن التزامھا بإجراء تحقيقات إضافية في

 97انظر بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبياhttps://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5120&language=en-US ،
 98انظر:
Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya,
A/HRC/31/CRP.3, February 15, 2016,
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/A_HRC_31_CRP_3.pdf OHCHR report
 99انظر:
UN Human Rights Council: Joint NGO Letter on OHCHR Report on Libya, Human Rights Watch, March
24, 2016, https://www.hrw.org/news/2016/03/24/un-human-rights-council-joint-ngo-letter-ohchr-reportlibya.
 100قرار مجلس األمن رقم  ،S/Res/1970 (2011) ،1970تم تبنيه في  26فبراير/شباط https://documents-dds- ،2011
،ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/56/PDF/N1124556.pdf?OpenElement
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ليبيا ولكنھا تحدثت عن قيود تتعلق بالتمويل في خضم تزايد الطلبات 101.على الدول األعضاء ضمان حصول مدعية
102
المحكمة على موارد كافية إلجراء تحقيق في الجرائم الخطيرة المستمرة في ليبيا من قبل جميع األطراف.
بعض أنواع الجرائم األكثر خطورة التي تنتھك القانون الدولي ،مثل جرائم الحرب ،تخضع "للوالية القضائية
العالمية" – ما يسمح للنظام القضائي المحلي بالتحقيق في بعض الجرائم المرتكبة من قبل أو ضد أحد مواطنيھا،
ومحاكمتھا ،بغض النظر عما إذا ارتكبت على أراضيه 103.أما فيما يتعلق بإمكانية إجراء مالحقة قضائية في بلد ما
باستخدام الوالية القضائية الدولية ،فذلك مرتبط بالقوانين الداخلية لكل بلد.
الحكومات األجنبية التي تقدم دعما مباشرا لعمليات عسكرية ينفذھا أي طرف مسلح في ليبيا ،مثل المعلومات المتعلقة
باألھداف وتوفير المعدات ،قد تعتبر مشاركة في النزاع المسلح وملزمة بتطبيق قوانين الحرب ،بما يشمل االلتزام
بالتحقيق في االنتھاكات المزعومة .تدعو ھيومن رايتس ووتش الحكومات األجنبية المتورطة في النزاع إلى إجراء
ھذه التحقيقات.
استمرار الفشل في القضاء على اإلفالت من المحاسبة على ارتكاب انتھاكات حقوقية خطيرة وجرائم حرب في ليبيا قد
تنتج عنه جرائم أكثر بشاعة ،وقد يتسبب في سقوط ضحايا أكثر ،بما يشمل داعش.

 101شھادة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس األمن حول الوضع في ليبيا 12 ،مايو/أيار https://www.icc- ،2015
cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-stat-12-05-2015
 102ھيومن رايتس ووتش" :ليبيا – في خضم األزمة الراھنة يتعين على المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جديد" ،بيان صحفي11 ،
مايو/أيار https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/12/269921 ،2015
 103المعاھدات الدولية التي تلزم الدول األعضاء بالوالية القضائية تشمل" :اتفاقيات جنيف لعام " ،"1949اتفاقية مناھضة الفصل العنصري
لعام " ،"1973اتفاقية مناھضة التعذيب لعام " ،"1984اتفاقية مناھضة االختفاء القسري" )لم تدخل حيز التنفيذ( .كما يوجد توافق على أن
القانون الدولي العرفي يسمح باستخدام الوالية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي يعتبرھا المجتمع الدولي بشعة ،مثل الجرائم ضد اإلنسانية
واإلبادة الجماعية.
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شكر وتنويه
أجرى بحوث ھذا التقرير كل من ليتا تايلر ،باحثة أولى في شؤون اإلرھاب ومقاومة اإلرھاب ،وبراھيم األنصاري،
باحث مساعد في قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا .أجرت تايلر بحوثا إضافية وكتبت التقرير.
راجع التقرير إريك غولدستين ،نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ وطوم بورتيوس ،نائب
مدير البرامج؛ وكاليف بالدوين ،مستشار قانوني أول .كما راجع أجزاء من التقرير كل من بيل فان اسفلد ،باحث أول
في قسم حقوق الطفل؛ وروثنا بيغم ،باحثة في قسم حقوق المرأة؛ وبلقيس جراح ،مستشارة أولى في برنامج العدالة
الدولية؛ وفيليب بولوبيون ،نائب مدير برنامج المرافعة؛ وأكشايا كومار ،نائبة مدير برنامج األمم المتحدة؛ وجون
فيشر ،مدير مكتب جنيف؛ وليلى مطر ،مسؤولة المرافعة المختصة باألمم المتحدة.
أعد التقرير للنشر كل من سركيس بلخيان ،منسق قسم الشرق األوسط و شمال أفريقيا؛ وأوليفيا ھانتر ،منسقة النشر؛
وفيتزروي ھوبكنز ،المدير اإلداري؛ وجوزي مارتنيز ،منسق أول.
تشكر ھيومن رايتس ووتش الشھود وأقارب الضحايا ومسؤولي الحكومة الليبية وغيرھم ممن ساعد على إعداد ھذا
التقرير.
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الحياة في ظل داعش في سرت الليبية
في فبراير/شباط  ،2015بدأ تنظيم الدولة اﻹسﻼمية المسلح المتطرف (المعروف أيضا بـ داعش) ُيسيطر على مدينة سرت الساحلية في ليبيا .وبحلول
أغسطس/آب جعل داعش سرت أكبر معقل له خارج العراق وسوريا .هذا التقرير يوثق جرائم خطيرة ارتكبها داعش في سرت ،ومنها إعدام  49شخصا
بتهم “التجسس” و«السحر” و«شتم الذات اﻹلهية”.
تقرير “نشعر وكأننا ملعونون” ،الذي اعتمد على بحوث شملت مقابﻼت مع  45ليبيا عاشوا تحت سلطة داعش في سرت ،يعرض كيف فرض التنظيم
فهمه المتشدد للشريعة على جميع مناحي الحياة .في ذات الوقت ،فشل داعش في توفير الحاجات اﻷساسية للسكان ،وحّول اﻷكل واﻷدوية والوقود
والمال ،وكذلك المنازل التي فر أصحابها ،لمقاتليه وموظفيه.
في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات الليبية انهيارا شبه كامل ،على الدول التي تستطيع ممارسة وﻻية قضائية اتخاذ خطوات فورية للقبض على
المتورطين في الفظاعات التي يرتكبها داعش واﻷطراف اﻷخرى ،ومحاكمتهم .على المحكمة الجنائية الدولية إعطاء اﻷولوية لفتح تحقيق في الجرائم
الخطيرة المستمرة في ليبيا.
على مجلس حقوق اﻹنسان التابع لﻸمم المتحدة تعيين خبير مستقل ليوثق اﻻنتهاكات الخطيرة والمستمرة في ليبيا .وعلى مجلس اﻷمن فرض
عقوبات على كل من يثبت تورطه في جرائم خطيرة في ليبيا مع ضمان سﻼمة اﻹجراءات.
فشلت اﻷطراف الدولية بشكل متكرر في اﻹيفاء بوعودها بتحديد مرتكبي الجرائم الخطيرة في ليبيا ومحاكمتهم .استمرار هذا الفشل سينتج عنه مزيد
من الجرائم المروعة التي سترتكبها التنظيمات المسلحة ،ومنها داعش.

مسؤول من داعش ُيعلن إعدام رجلين بتهمة “السحر” في
سرت ،ليبيا .الصورة مأخوذة من مقطع فيديو لتنظيم الدولة
اﻹسﻼمية (داعش) في  .2015نُشر المقطع على موقع
Jihadology.net.
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