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 خلیفة حفتر  المشیر
 قائد الجیش الوطني اللیبي

 المرج، لیبیا
 

 
 الموضوع: استخدام القنابل العنقودیة أثناء القتال في طرابلس

 
 حفتر المحترم، المشیر

  تحیة طیبة وبعد،
 

لطلب معلومات عن احتمال  "الجیش الوطني اللیبي"أراسلكم بصفتكم قائد 
، وھو ما لقنابل العنقودیةتدعمھ ا استعمال الجیش الوطني اللیبي أو قوات

 مؤخرا في طرابلس.  "ھیومن رایتس ووتش"ثقتھ و 
 

قبل انتفاضة  ما من رایتس ووتش األوضاع الحقوقیة في لیبیا منذو ھیتتابع 
نا على األرض لتوثیق الوضع منذ األیام األولى للثورة. وباحث . تواجد2011

وتابعنا توثیق االنتھاكات التي ترتكبھا كافة األطراف في بنغازي منذ بدء 
 وحتى یومنا ھذا.  2014القتال في مایو/أیار 

 
 البحث

ن رایتس ووتش منطقة سكنیة م، زارت ھیو2019ن األول وفي دیسمبر/كان 
 قت التالي: الجنوبیة لطرابلس ووثّ في الضواحي 

 
، شنت ، أو حوالي ھذا التاریخ2019دیسمبر/كانون األول  2وفق شھود، في 

ریبة من شارع قطائرة تحمل أربع ذخائر على األقل ھجوما على منطقة 
وتحدثوا مع  ،ـ قرب مطار طرابلس الدولي. زار الباحثون الموقع االصفاح

 قنابل. ال خلّفاتوجود مووثقوا ، شھود
 

·موسكو·لوس آنجلس ·لندن· سبورغجوھان·جنیف· شیكاغو·بروكسیل·برلین· بیروت· أمستردام  · باریس·نیو یورك · نیروبي 
 زیورخ- واشنطن·تورنتو· طوكیو-سان فرانسیسكو
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 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
 المدیر التنفیذي باإلنابةإریك غولدستین، 

 نائب المدیر  مایك بَْیج،
  شمسي، مدیر التواصل والمرافعة  أحمد بن

 

 اللجنة االستشاریة 
 المدیرة كاثرین بیراتیس، 

 بالي، مسؤول آسلي 
 بروس راب، مسؤول 
 غاري سیك، مسؤول 

 فؤاد عبد المومني 
 جمال أبو علي 
 یاسر عكاوي

 الدوسري  ھالة
 صالح الحجیالن 

 غانم النجار
 لیزا أندرسون 

 دیفید بیرنشتاین
 ھناء إدوار

 بھي الدین حسن 
 حسن المصري 

 نغھفرمنصور 
 جرجس لبنى فریح 

 حمزاوي  وعمر
 أسوس ھاردي 
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 ط یوسف خال 
 مارك لینش 

 أحمد منصور 
 النویضي عبدالعزیز 
 نبیل رجب 

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس 

 تاماسیبي سوزان
 كریستوف تانغي 

 
 ھیومن رایتس ووتش 

 كینیث روث، المدیر التنفیذي 
التطویر   - نائب المدیر التنفیذي میشیل ألكسندر، 

 العالمیة والمبادرات 
 إیما دالي، نائبة المدیر التنفیذي، اإلعالم 

 البرامج  ،المدیر التنفیذي ة، نائبلیسل غیرنتھولتز
برونو ستانیو أوغارتي، نائب المدیر التنفیذي، 

 المناصرة 
 

 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات 
 ة  یالمال الشؤون ة ، مدیربیرتوباربرا 

 البرامج باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر 
 ة العام  ةدینا بوكیمبنیر، المستشار

 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج 
 القانونیة والسیاسیة الشؤون جیمس روس، مدیر

 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج 

 
 
 
 

 



 تفاصیل تقنیة
وأجزاء ، التي وجدتھا ھیومن رایتس ووتش في الموقع وحدات الذیل المخلفاتشملت 

عنقودیتین على من قنبلتین  للذخائر الصغیرة (fuze rings)ُشعیالت و ، من الحمولة
-RBK-250 PTAB) إم" 2.5-بي تي إیھ بي 250 -األقل من طراز "آر بي كي

2.5M) . باإلضافة إلى بقایا القنابل العنقودیة، الحظنا وجود فجوتین تشیران إلى انفجار
ة االنفجار. قال شھود إن ھذه البقایا دملقاة من الجو تحتوي على مواد شدی أحادیة قنابل 

 دیسمبر/كانون األول.  2 من ظھرت بعد ھجو ی والفجوت 
 

 طلب معلومات
 األسئلة التالیة:  نعنرجو منكم اإلجابة 

القدرة  كن تملكت مل "حكومة الوفاق الوطنيـ "نظرا إلى أن القوات المرتبطة ب  .1
ن قوات الجیش الوطني أعملیات جویة في الفترة الزمنیة للحادثة، نعتقد شن  على

 ،دقیقةھذه التفاصیل  تشنت الغارة. في حال كان  أخرى تدعمھ ھي التي اللیبي أو 
 .  ألي بلد تابعةشاركت في الھجوم و رجى إطالعنا على نوع الطائرة التي یُ 

إلى الجیش  فیھا یرجى تحدید مصدر ھذه األسلحة والفترة الزمنیة التي ُسِلمت .2
 الوطني اللیبي.

یحظر القانون الدولي استخدام القنابل العنقودیة ألنھا غیر دقیقة وال یمكن  .3
المزید من  االعتماد علیھا. بحال كان الجیش الوطني اللیبي أو أي من حلفائھ یملك

نعم، یرجى  إذا كانت اإلجابةالقنابل العنقودیة، ھل وضعتم خطة للتخلص منھا؟ 
ھا نكیف ستتم العملیة. عالوة على ذلك، ما ھي الخطوات التي ستتخذو إعالمنا 

 لقنابل العنقودیة؟ الضمان عدم استخدام الجیش الوطني اللیبي أو قواتھ الحلیفة 
الصادر في دیسمبر/كانون األول  "المتحدةفریق خبراء األمم "وفق تقریر  .4

، استخدم الجیش اللیبي الوطني القنابل العنقودیة في حادثة أخرى في 2019
. ھل أمرتم بفتح تحقیق في ھذه الحادثة وما زوارةفي مطار  2019أغسطس/آب 

أي حوادث أخرى استُعِملت فیھا القنابل  إطالعنا علىكانت نتائجھ؟ ھل یمكنكم 
 ؟ 2019ع في أبریل/نیسان لخالل الصراع المسلح الذي اندالعنقودیة 

إجراءات لضمان أن تكون كافة  مكونكم قائد الجیش الوطني اللیبي، ھل اتخذت  .5
قوات الجیش الوطني اللیبي أو أي وحدات تابعة لھ على درایة بالحظر الدولي 

 الستخدام القنابل العنقودیة؟ 
 

تحقیقاتنا في تقریر في األسابیع المقبلة. سنضم شكرا الھتمامكم. ننوي نشر نتائج 
 11نا في حال استلمناھا قبل رأجوبتكم عن األسئلة الواردة في ھذه الرسالة في تقری 

 إذا تلقینا اإلجابة بعد ھذا التاریخ، سنضیف تحدیثا إلى تقریرنا.  .2020فبرایر/شباط 
 



على  حنان صالح، یمكنكم التواصل مع أو دواعي قلق ي استفسارأ لدیكم كان في حال
     أو عبر الھاتف على الرقم 

 
 مع الشكر والتقدیر،

 

 إریك غولدستین
 باإلنابةالمدیر 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 ھیومن رایتس ووتش

 
 




