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 مقدمة 

ووضع على اولوياته التحرك خالل السنوات الماضية ، للمحكمة الجنائية الدولية كثيرا  المنشئ األساسيتطور نظام روما 
تهدد االنسانية ، حيث خرجت بعيدا عن نطاق التصنيف الضيق للجرائم ضد االنسانية كعمليات االبادة  التيضد الدول 

تعطى للجنائية الدولية  التيوالمذابح الجماعية الى تصنيف العدوان ودعم عمليات القتل المنظم ضمن المنظومة القانونية 
 تقوم بذلك . التيالتحرك لمعاقبة الدول 

قراًرا بتفعيل اختصاص 2017كانون األول/ ديسمبر 15نظام روما األساسي في الدول األطراف في  اتخذت جمعيةوقد 
التفعيل بعد مفاوضات ، فصاعًدا. واعُتمد قرار 2018تموز/ يوليو  17جريمة العدوان بدًءا من المحكمة الجنائية الدولية على 

ة للجدل منذ اعتماد تعديالت كمباال حول جريمة العدوان. ظلت مثير مكثفة بشأن أحد جوانب االختصاص القضائي التي 
في الوقت المناسب يطلق نداًء ووصف القرار بانه ُيكمل اإلنجاز المحرز في نيويورك أعمال مؤتمري روما وكامباال وبذلك 

 حفظ السلم العالمي.استخدام القوة في أي نظام قانوني دولي يهدف إلى إلى ضمير البشرية بشأن األهمية األساسية لحظر 

الشـروع فيـه أو شنــه من قبل التخطيط لعمل عدواني أو اإلعـداد لـه أو التعديل الجديد عملية  في يقصـد بجريمـة العـدوانو 
العدواني العمـل السياسـي أو العسـكري لدولـة أو توجيهـه، بحيث يشكل العمل شـخص يكـون في وضع يتيح له التحكم في 

 .المتحدة ئصه وخطورته ونطاقه انتهاًكا واضًحا لميثاق األمم بحكم خصا

األمم المتحدة مفتاًحا للتوصل إلى اتفاق حول أكثر ويشكل االشتراط الحدي أن يكون فعل العدوان انتهاًكا »واضًحا« لميثاق 
المزدوج لهذا الشرط في الحد الكمي ويتمثل الهدف  ، وهو صياغة الركن السلوكي للدولة إلحاًحا: أالجوانب المفاوضات 

 )»خصائصه«(. )»خطورته ونطاقه«( والحد النوعي 

أستاذ القانون الجنائي ومدير معهد السالم الدولي واألمن في جامعة  (Claus Kress) كالوس كريسوبحسب دراسة اعدها 
 On the Activation of ICC)«مة العدوانكولون. »حول تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جري

Jurisdiction over the Crime of Aggression)  2018عام  16في »مجلة العدالة الجنائية الدولية«، العدد و ُنشرت 
هي أنه في حالة عدم إحالة الجريمة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس األمن، التعديل  فيالنقطة األساسية ، فان 

)مكرر( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  15فإن ممارسة اختصاص المحكمة على جريمة العدوان، وفًقا للمادة 
 ستظل معتمدة على موافقة الدول التابعة لها األقاليم ذات الصلة وجنسية األفراد المعنيين.

صاصها القضائي على جريمة عدوانية ُيزعم أنها ارتكبت وهذا يعني أنه يجوز للمحكمة، في جملة أمور أخرى، أن تمارس اخت
في أراضي هذه الدولة الطرف من قبل مواطن دولة طرف أخرى في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حتى إذا لم 

 تصادق هذه الدولة الثانية على تعديالت كمباال. 
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. وبذلك تكون 2018يوليو/ تموز  17تفعيل اختصاص المحكمة اعتباًرا من من منطوق قرار التفعيل، سيتم  1عماًل بالفقرة و 
الدول األطراف قد زودت المحكمة بمساحة أخيرة إلجراء التعديالت القليلة الالزمة لتمكين الدائرة التمهيدية في المحكمة  

ألساسي للمحكمة الجنائية النظام ا( من 8مكرر ) 15الجنائية الدولية للقيام بدورها القضائي غير المسبوق بموجب المادة 
المدعي العام باإلشارة في وقت مبكر إلى أنه سيأخذ على محمل الجد الرسالة  ببقيام مكت، كما ان هناك مطالبات  الدولية

( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية: وهو 1مكرر ) 8األساسية التي يرتكز عليها الشرط الحدي الوارد في المادة 
أن التعريف الجوهري لجريمة العدوان ال يغطي سوى استخدام القوة من قبل الدولة التي تصل إلى مستوى كبير من الجسامة 

 والذي ُيعد غير قانوني بشكل ال لبس فيه. 

 سوريا بانها جريمة عدوان ينطبق عليها فيقامت بها تركيا  التيالى تصنيف عملية الغزو  دراسة كريس فيارة وتمت االش
 لبالتحرك لتفعيضمير البشرية الذى طالب بدأت تركيا غزًوا عسكريًّا كبيًرا في سوريا   األساسينظام روما  فيالتعديل الجديد 

حتى يتسنى معاقبة تركيا على تلك الجريمة والحد من استخدامات  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان
 .يمية النزاعات االقل فيالقوة المسلحة 

ليبيا ، وتحضر لجريمة عدوان  فيلم تمر سوى اسابيع على عدوان تركيا على سوريا ، ثم اذا بها تتحرك للتدخل عسكريا 
 فيليبيا بمزيد من السوء ،  فيتهدد حالة حقوق االنسان  التيمخجل ومخيف على تلك التحركات  دوليجديدة وسط صمت 

معتمده فيها على عالقتها بعناصر ،   2011ه ليبيا منذ انهيار الدولة الليبية  فى ظل انتهاكات وخروقات قامت بها تركيا تجا
للمليشيات  اإلعالميوالغطاء  والعسكري  اللوجستيتقديم الدعم  فيضلوعها  باألدلةجماعة االخوان االرهابية  ، كما ثبت 

 قرار الحظر الذى اصدره مجلس االمن .بتقديم االسلحة الى تلك المليشيات رغم  الدوليالمسلحة كما خرقت القانون 

المتهم بانه يسعى لتأسيس خالفة دينية واستعادة دولة العثمانيين  التركيقام بها النظام  التيوفيما يلى عرض لجرائم العدوان 
 دول شمال افريقيا :  فيمرة اخرى عبر نشر قواته العسكرية  

 دعم الجماعات المسلحة 

بالشراكة مع وكانت داعمه  ، معّمر القذافينظام رحيل وقبل  2011عام  فيجريمة العدوان التركية على ليبيا بدأت فعليا 
إذ بلغ تمويل قطر الفصائل المسلحة، خرجت من رحمها عدد من  التي ليبيا فيعناصر جماعة االخوان االرهابية دولة قطر ل

فبراير عام  17للجماعات اإلرهابية المسلحة بليبيا ودعمها للمليشيات المتطرفة بالمال والسالح منذ اندالع أحداث 
 . 1عده  بحسب تقارير دولية مليون يورو 750حوالى 2011
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بالسالح والعتاد باإلضافة إلى الذى امدته طرابلس"،  العسكري لهذه الجماعات والمليشيات عبر "المجلس  تركيا وقطربدأ دعم 
طرابلس" عبدالحكيم بلحاج حتى دخل  في العسكري إرسال جنود كانوا يرافقون زعيم "الجماعة الليبية المقاتلة" ورئيس "المجلس 

 ."باب العزيزية" تحت غطاء طائرات حلف الناتو

أنصار "الجماعة الليبية و لجماعة سط جويلة، رجال دين، منهم على الصالبي، وعبدالحكيم بلحاج، وعبدالباووجه ذلك الدعم ل
درنة"، كما دعمت جماعات  أخرى مثل "أنصار الشريعة" المحظورة و"مجلس شورى  في مجاهدي"مجلس شورى و المقاتلة" ، 

 التيا، مدينة الزاوية غربي ليبي فيكتيبة "أبو عبيدة الزاوي" ، و  "ثوار بنغازي" و"مجاهدى درنة" و"سرايا الدفاع عن بنغازي 
يعتبر زعيمها الزاوي من أكبر حلفاء عبدالحكيم بلحاج، بل إنه يعتبر سنده األكبر خارج طرابلس، فبعد حصول بلحاج على 

تفيد مصادر ليبية بأنها وسيلة االنتقال  التيالدعم من دولة قطر قام بلحاج بتأسيس شركة األجنحة الليبية للطيران، 
ملجأ لقيادات الجماعة الليبية المقاتلة، كبعد الحكيم بلحاج وخالد ، ووفرت تركيا ريا إلى ليبياالمستخدمة لنقل اإلرهابيين من سو 

 . ات مالية وعقارية كبيرة في تركياالشريف، اللذين يملكان استثمار 

، الذي طالب جميع الدول 2011مارس )آذار( الصادر عن مجلس األمن خالل  1970وعلى الرغم من القرار الدولي 
الذي يسمح للدول األعضاء  - 2420إلى ليبيا، بجانب القرار  ومعلقاتهابمنع بيع أو توريد األسلحة ضاء باألمم المتحدة األع

اال ان انقرة ضربت بالقرار   -بهدف التصدي لدخول السالح إلى ليبيا بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها 
، 2018ففي يناير )كانون الثاني( ، ة في الغرب الليبي باألسلحة لعناصر المتشددعرض الحائط منذ اليوم االول وأمدت ا

أوقفت اليونان سفينة متجهة إلى ليبيا من تركيا تحمل مواد متفجرة. وفي يناير الماضي، اتهم البرلمان، الذي يتخذ من مدينة 
 .شخصًا بالقرب من مسجد في مدينة بنغازي  40شرق البالد( مقرًا له، أنقرة بدعم اإلرهابيين الذين قتلوا طبرق )

 للمدنيين : العشوائيالقصف 

مناطق النزاع المسلح وتقوم  فيوالمتعلقة بحماية المدنيين االربعة وتقوم الطائرات التركية بمخالفة نصوص اتفاقيات جنيف 
قامت بقصف المدنيين في مدينة سرت المدنيين ، حيث ة بقض اهداف مدنية وايقاع العديد من الضحايا من التركيالطائرات 

ابنه مهاب الفاخري ، امام اعين المدينة مما اسفر عن استشهاد سامي سليمان بوفرنه شاحنة مدنية جنوب حيث استهدفت 
على انها شاحنة والده وتصفيته بالرصاص أمام عينيه مؤكدا قصف كان شاهدًا على سنوات ، و الذي 7الذي يبلغ من العمر 

اإلجرامية التابعة للمجلس العسكري مصراته المليشيات اإلرهابية وحشية جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها جريمة 
 . الشعب الليبيمن تركيا ضد المدعوم 
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الليبية  حتى يحافظ على وجود حكومة الوفاق  األراضيفي جد القوات التركية وتوفر حكومة الوفاق غير الشرعية الغطاء لتوا
 .فايز السراج ، والميليشيات والتنظيمات االرهابية المتحالفة معها برئاسة االخوانية 

ش الوطني المسيرة التركية في قصف مراكز الجيالطائرات وقد اعتمدت حكومة الوفاق االخوانية المدعومة من قطر على 
الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق بأسلحة معلن المدنيين في عدة مناطق من البالد كما زودت تركيا بشكل واستهداف الليبي 

شحنات السالح الى ليبيا من "درون " ومدرعات قتالية ووسائل دفاع جوي، وتم ارسال العديد طائرات متنوعة من ضمنها 
وآليات متنوعة الماضي من ميناء "سامسون" التركي، محّملة بأسلحة وذخائر مايو لتي قدمت في أواخر على غرار السفينة ا

 .2011الدولي على ليبيا المفروض من مجلس األمن منذ عام للحظر عسكرية إلى ميناء العاصمة طرابلس في خرق واضح 

وسفكت دماءهم على غرار استهداف احداها لعدد من الليبيين حق كبرى في  المسيرة جرائم وقد ارتكبت الطائرات التركية 
الماضي، مخلفة عدًدا من القتلى يوليو بالقرب من محطة وقود السايح "شيل السايح" ،في الرابع من المدنية السيارات 

وصفه وهو ما الليبية  بدون طيار الذي تستعين به مليشيات طرابلس في ترهونةالتركي والجرحى ، كما ارتكب الطيران 
 ."المجلس البلدي للمدينة بـ"جرائم حرب محرمة دوليا

  المسلحة: دعم المليشيات

والعتاد، بل حتى المقاتلين الفارين من إرسال السالح عبر استغلت تركيا حالة الفوضى في ليبيا وانخرطت في األزمة الليبية، 
معها بعالقات كبيرة، خاصة الذين ارتبطوا و"المقاتلة"، الذًا للجماعات الليبية "اإلخوان" مأوى وموتحولت الى  والعراق، سوريا 

المقاتلة الجماعة الساعدي مفتي كعبدالحكيم بلحاج وعبدالوهاب القايد وسامي القاعدة الليبي( المقاتلة )فرع الجماعة الليبية 
 .قائد الجناح العسكري للجماعةالشريف ه، وخالد الوالء لالمرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وال تخفي 

المساعي الداخلية والدولية إلعادة االستقرار إلى ليبيا، ، مثل انتشار السالح أحد أهم التحديات التي تواجه 2011ومنذ العام 
حة إلى ليبيا، إال أن أو توريد األسل، بحظر بيع 2011، في مارس/آذار 1970مجلس األمن الدولي قراره رقم ورغم إصدار 

ترتبط بعالقات المسلحة، تواصل من دول داعمة لهذه الجماعات وعلى رأسها تركيا، التي تدفق األسلحة المتجهة للجماعات 
لإلخوان المسلمين الذي دفع بكل قواه كي يكسب ليبيا بعد التضييق إيديولوجية مع هذه الجماعات بمباركة التنظيم العالمي 

 .رفي مصعليه 

"حرية" التركية أن السلطات اليونانية عثرت على ، عندما أوردت صحيفة 2013دالئل الدعم التركي، ظهر في يناير  أول
 سفينٍة متجهة إلى ليبيا بعد توقفها في اليونان بسبب سوء األحوال الجوية.  أسلحًة تركية على متن 

المشير خليفة حفتر سفينة متجهة إلى ميناء درنة بقيادة  ، دمرت قوات الجيش2014وفي العام التالي، وتحديدا في أغسطس 
التركية أن السلطات اليونانية ، ذكرت وسائل اإلعالم 2014تركيا.  وبعد ثالثة أشهٍر، في نوفمبر محملة بأسلحة قادمة من 
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السفينة كانت التركي إن  على متن سفينة متجهة من أوكرانيا إلى ليبيا.  وقال الربانألف قطعة كالشينكوف،  20عثرت على 
قالت إن بيانات حركة المرور البحرية أشارت إلى أنها كانت متجهة إلى ميناء هطاي جنوبي تركيا، ولكن السلطات الليبية 

 .ليبيامتجهة إلى 

المحاصرة، باخرًة كورية كانت في طريقها إلى مدينة مصراتة الساحلية  باعتراضلطات الليبية السمت ، قا2014في ديسمبر 
محملًة بحاويات األسلحة والذخائر التي ُيقال إنها كانت موجهًة وذكر التقرير أنها كانت منطلقًة من تركيا. وكانت السفينة 

 .اإلسالميةللمليشيات 

كانتا تزودان عملية فجر ليبيا باألسلحة عبر ، كشف مسؤول بالجيش الليبي أن كاًل من تركيا وقطر 2015وفي يناير
. اتهامات 2011انتهاًكا مباشًرا لحظر األمم المتحدة على األسلحة المفروض على ليبيا منذ لسودان، األمر الذي يمثل ا

أكد إرسال أسلحة للمليشيات وعناصرها من  الذيعبد هللا الثني، دعمها، في فبراير من ذات العام، رئيس الوزراء الليبي، 
" إن تركيا بلٌد ال يتعامل اعالمية:قال في تصريحات و . 2014اصمة الليبية، طرابلس، في اإلسالميين الذين استولوا على الع

تحاول إخفاء دعمها إلسالميي البالد بعد معنا، إنها تصدر أسلحة لنا يقتل بها الليبيون بعضهم البعض، وهي لم بصدٍق 
 ."طرابلسأعلنت عن نفسها في وتتواصل علًنا مع الحكومة اإلسالمية التي ، 2011سقوط القذافي في 

الجيش الليبي، حينها، الرائد محمد حجازي اتهامه  ، نقلت صحيفة العرب اللندنية عن المتحدث باسم 2015وفي أغسطس 
بصواريخ مضادة للطائرات عبر المليشيات المحسوبة على "اإلخوان المسلمين" وتنظيمات ارهابية لتركيا بأنها تحاول تزويد 

سواحل بنغازي . وأشار حجازي إلى أن سالح الجو الليبي دمر قبل أيام سفينة قبالة التركيةسفن ويخوت تحميها قوات البحرية 
مضيفا أن السفينة التي دمرت كانت قادمة من تركيا، وكانت تحمل كان على متنها مقاتلون أجانب وكميات من األسلحة، 

 .صواريخ حرارية مضادة للطائراتشحنة 

بكميات من األسلحة في ميناء هيراكليون اليوناني عن ضبطه سفينة محملة ، أعلن خفر السواحل 2015وفي سبتمبر 
البحرية اليونانية من ميناء اإلسكندرون وقبل وصولها إلى ميناء مصراتة الليبي. وقالت اليونانية بعد ما كانت قد أبحرت 

آالف سالح ناري ونصف  5ي تحتوي على كانت ترفع العلم البوليفبحسب صحيفة الـ"جارديان" البريطانية إن السفينة التي 
المضبوطة في اليونان كانت تحتوي بالفعل رصاصة. وأعلن المتحدث باسم الخارجية التركية وقتها عن أن السفينة مليون 

 .طريقها إلى ليبياطريقها إلى قوات الشرطة السودانية باإلضافة إلى مواد بناء كانت في على شحنة سالح كانت في 

الذي يدين تدفقات األسلحة إلى ليبيا أو منها  2292، أصدر مجلس األمن الدولي القرار رقم 2016يونيو/حزيران  14وفي 
بإجراء عمليات تفتيش وضبط التي تتصرف على الصعيد الوطني أو من خالل المنظمات اإلقليمية ويأذن للدول األعضاء 

أنه "قد يغير من ليبيا أو منها. قرار رأى فيه المندوب الفرنسي فرانسوا ديالتر أسلحة وتحويل السفن الذي يشتبه في أنها تنقل 
تهريبها قبالة السواحل الليبية، مشيرا إلى أن تلك األسلحة "ال تهبط قواعد اللعبة" نظرا للكميات الكبيرة من األسلحة التي يتم 
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في الوقت نفسه أن "هذه األسلحة تؤجج البر"، مؤكدا السماء، لكنها تأتي من خالل شحنات غير قانونية من البحر و من 
 ."إذا كان ثمة أمل في إحالل السالم بليبياالصراع ويجب وقف هذه الشحنات 

 6المعلومات االستخباراتية عن اختفاء ما ال يقل عن الفرنسية، أن قرار مجلس األمن مرده  فيما كشفت صحيفة لوفيغارو
وأوردت الصحيفة الفرنسية أن المتوسط، كانت تنقل األسلحة إلى داعش في ليبيا، بعد إبحارها من تركيا. سفن ضخمة في 

موانئها، أو لتسلل إلى ليبيا إلفراغ حمولتها في المسلحة ضد أي سفينة تحاول امجلس األمن صادق على استعمال القوة 
في ضربه على ليبيا، بعد تأكد المعلومات االستخباراتية عن محاولة اإلفالت من الحصار البحري الذي بدأت الدول الغربية 

 .وبوليفية وتنزانيةالضخمة التي ُتبحر بهويات تجارية وبأعالم تركية وليبيرية وبنمية السفن 

، أن ببنغازي له  صحفي، خالل مؤتمر الليبي الوطني، قال العقيد أحمد المسمارى، الناطق باسم الجيش 2017رس وفي ما
، 12عليهم بحى العمارات الـوجدت عمالت تركية بكميات كبيرة لدى العناصر اإلرهابية بعد القضاء  الوطنيقوات الجيش 

لإلرهاب فى ليبيا، كما وجدت القوات عمالت هولندية وباكستانية  الرسمي الراعي هيالفتا إلى أن هذا يؤكد أن تركيا 
 .المعارك ضد القوات الوطنية الليبية ببنغازي  فيوقبرصية ونيجيرية، وهذا يشير إلى مشاركة جماعة بوكو حرام 

إلى ليبيا. وأشارت  بالسالح والتي كانت في طريقها، أعلنت اليونان عن ضبطها لسفينة تركية محملة 2018يناير  10وفي 
"هيراكليون" في جزيرة كريت. أن السفينة التي كانت ترفع العلم التنزاني تم ضبطها واقتيدت إلى ميناء البحرية اليونانية إلى 

كهربائية حاوية بها مواد النيترات واألمونيوم وأجهزة تفجير غير  29على متنها وأعلنت البحرية اليونانية أن السفينة كانت 
 .خزانا فارغا لغاز البترول، باإلضافة إلى قنبلة موقوتة 11و

أنقرة بدعم اإلرهاب في ليبيا. حيث أكد وزير وعزز ضبط السلطات اليونانية للسفينة التركية، االتهامات الموجهة إلى 
الدليل علي انها داعمة تجدد  تصريح له، إن تركيا فيالحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري،  فيالخارجية والتعاون الدولي 

 في دعم العملية السياسية واالستقرار السياسي في ليبيا. لإلرهاب في ليبيا، وعلي عدم صدق نواياها المعلنة 

تركيا في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون فيما أكدت الجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بليبيا، في بيان لها، أن "دولة 
العمل علي دعم فصائل للغاية وكذلك من أبرز الدول الداعمة للصراع والنزاع المسلح من خالل ا بشكل سلبي الداخلية لليبي

إسالمية تنتهج سياسية العنف السياسي". معتبرة أن "التدخالت التركية في إسالمية متشددة ومتطرفة مسلحة وأطراف سياسية 
والجماعات والتشكيالت المسلحة الخارجة عن القانون ل اإلسالمية المتطرفة الشؤون الداخلية لليبيا ودعم الجماعات والفصائ

 .باألمن والسلم اإلقليمي والدولي" وفق نص البيانيمثل تهديدآ ومساسآ 
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السالح التركية قائال: "ليبيا بحاجة إلى األمن والسلم إلى ليبيا، حول ضبط سفينة  األمميبدوره علق غسان سالمة، المبعوث 
المصغرة "تويتر"، إن ليبيا يكفيها ما فيها، والمتفجرات"، وأضاف سالمة عبر تدوينة له على موقع التدوينات  للصواعق ال

لجالء حقيقة السفينة تصدير السالح واضح وصريح ولجنة الخبراء ستقوم بعملها بمهنية وتجرد مؤكدا أن القرار الدولي بمنع 
 ."أندروميدا"وغيرها

لتحرير  الليبي الوطنيالجيش حركة وتعطيل ايقاف  المنتخب ، الليبيالبرلمان  رأىومة الوفاق غير الشرعية وفق حك وحاولت
تركيا طرفًا بدخول الوطنية ضياع السيادة  فيالمسلحة ، كما تسببت تلك الحكومة  المليشيات من  الوطنيكامل التراب 

جماعة من أردوغان نفسه بأنه من أرسلها إلى طرابلس لدعم أنصاره طيب رجب  التركيمباشرًا في الحرب، واعترف الرئيس 
المشير حفتر هو المعترف به من قبل البرلمان الليبي بقيادة الليبي "اإلخوان"، وليس دعمًا لحكومة شرعية كما يزعم، فالجيش 

المنتخب من قبل الليبيين لم يعِط النواب فمجلس  العكس من حكومة »الوفاق« التي تعتبر غير دستورية،على الشرعي، 
 .خارج ليبياالمفروضة من الحكومة الشرعية بعد لهذه 

مطلع هذا العام من ضبط حاوية تضم شحنة مسدسات  مصراتةبميناء تمكنت عناصر الجمارك  2019عام وخالل مطلع 
 إلغراق ليبيا بالسالح.التركية الحكومة فصل جديد من فصول ما يبدو أنه سياسة ممنهجة من  فيتركيا قادمة من 

ملم  8ار محملة بمسدسات تركية الصنع من عيوكانت قدم  20وكانت الحمولة المضبوطة على متن حاوية واحدة مساحتها 
األساسي من الشحن مؤكدًا الهدف لتمويه مخبأة خلف صناديق تحوي مواد منزلية وألعاب أطفال كانت الشحنة ، كما أن 

 وتوثيقها .وتخزينها وضبطها جردهم للكمية بالكامل 

ألف و  20دس ليكون بذلك إجمال العدد مس 36منها كل  فيكرتونة من المسدسات  556وتبين بعد جرد الشحنة وجود عدد 
 .مسدس 16

عندما  اغتيالزريقيط كان قد نجى من محاولة طارق النقيب شحنة الموت التركية األولى  فيذكر أن ضابط التحقيق كما 
 موكبه بهدف قتله أو خطفه على أحسن تقدير . اعتراضمسلحون حاول 

الوطني« ، طائرة تركية مسّيرة أغارت على القوات، حق سالح الجو الليبي التابع لـ»الجيش الوفى يونيو من العام نفسه
الدشم العسكرية. وأعلن الجيش عن هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة مطار معيتيقة بالقرب من وأسقطتها أثناء 

طرابلس، بعد كيلومترًا جنوب العاصمة  80 »درون« فوق مدينة غريان، على بعدإصابة طائرة تركية من دون طيار 
 .استهدافها عددا من األحياء السكنية بشكل عشوائي

ضبط سفينة تركية محملة باألسلحة في ميناء الُخمس تمكنت السلطات الليبية من  2019ديسمبر )كانون األول(  19 و في
معبأة بأطنان من األسلحة والذخائر قدما  40، وتبّين من خالل تفتيش حمولتها وجود حاويتين حجم طرابلس()شرق العاصمة 
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متجهة إلى ليبيا ن في يناير ضبط سفينة تركية كانت الثانية خالل أقل من سنة، بعدما أُعلالقادمة من تركيا. وتعد هذه الواقعة 
 .طن من المتفجرات 500بنحو 

 : الى ليبيا  تصدير المرتزقة

المشبوهة، لتنفيذ مخططاته الخبيثة، لدعم الميليشيات  ةالكيانات السريعلى بعض  أردوغانكي رجب يعتمد الرئيس التر 
 .الدول العربية التي تشهد صراعا مسلًحا، مثل ليبيا وسوريةاإلرهابية في بعض 

"، حيث تباسم “ساداللدفاع، المعروفة اختصارا يأتي على رأس هذه الكيانات وأكثرها قوة الشركة االستشارية الدولية 
 .اع عسكرية سرية، وفقا لموقع "بيرجون" األمريكيكذر  أردوغانيستخدمها 

الجماعات اإلرهابية في سورية وليبيا، وتنفيذ أعمال قذرة، وتولت "سادات" بتعليمات من رجال الرئيس التركي تدريب عناصر 
ب والدول قناع مساعدة الشعو ال يستطيع تكليف الشرطة أو الجيش التركي بها، وتمارس أعمالها تحت لصالح أنقرة، 

 .اإلسالمية

والتنمية، وتعتبرها المعارضة ميليشيا مسلحة يديرها صحيفة الزمان تصف "سادات" بأنها قوات الحرس الثوري الخفي للعدالة 
نوعها في تركيا، التي تقدم . وتعتبر هي الشركة االستشارية األولى والوحيدة من 2012تأسيسها في الحزب الحاكم، منذ 

 .واألمن الداخليرية وتدريبية في قطاعي الدفاع خدمات استشا

بسبب عقليته المتطرفة،  1996على التقاعد عام مؤسس الشركة هو عدنان تنري فردي، وهو جنرال خارج الخدمة، أجبر 
في تقاعده كان يكتب عمودا رئيس الخدمات الصحية العسكرية في هيئة األركان العامة التركية، بعد وكان يشغل منصب 

"سادات "، منصب مدير  2016و 2012لإلسالميين المتطرفين، وشغل بين عامي صحيفة "يني أكيت" ، المعروفة بوالئها 
 .مستشارا عسكريا له أردوغان، وعينه 2016بعد مسرحية االنقالب في عام 

بغرض ضمها إلى الجماعات اإلرهابية  وأوروبا،آسيا اتُّهمت "سادات" بإدارة عمليات تجنيد الشبان المسلمين في إفريقيا ووسط 
وكازاخستان في طريقهم إلى شمال بوابة عبر خاللها المئات من ليبيا وأذربيجان والشيشان وطاجيكستان في سورية، وكانت 
 وكشفمقاتاًل أجنبيا من روسيا إلى سورية والعراق،  889في موسكو بشأن سفر ، جرى تحقيق 2015سورية، وفي عام 
 .٪ من هؤالء لهم صلة بالشركة التركية25التحقيق عن أن 

اجتماعات كثيرة مع كبير من التكفيريين واإلسالميين في ليبيا، وزارها أكثر من مرة، وعقد عدنان فردي التدريب لعدد  وقدم
ين في السفارة التركية رسمي، من قبل قيادات جماعة اإلخوان المسلمضباط ليبيين سابقين، وحظي باستقبال دبلوماسي 

 .بطرابلس
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السري  أردوغانطرابلس إلى أنقرة، لالنضمام إلى جيش وتم نقل بعض هؤالء اإلرهابيين الذين تم تدريبهم في وقت الحق، من 
 .أعدائه ومعارضيهللقتال ضد 

ركوا في تهريب تكفيريين إلى سورية إلرهابيين ليبيين، شاغطاء أمنيا وسياسيا  أردوغانوعبر الشركة المشبوهة أمنت حكومة 
  .بعمليات إرهابية، وفقا لموقع "ديكان" التركيوأوروبا، للقيام 

عاما ويحمل الجنسية  32يدعى فرج هـ. حامد، عمره أحد العاملين المنتمين لداعش في العراق وبالد الشام في تركيا، رجل 
مع عرب آخرين من عدة اتة، ثالث أكبر مدينة ليبية، وكان يعمل مع جماعات هذا التنظيم في مصر الليبية، كان وسيطا 

 .تركيا كقناة للتزود اللوجستيكيبلدان، لنقل المقاتلين إلى سورية ومنها، مستخدما 

، سواء لفروع داعششركة سادات لعبت دور الوسيط في ضم المقاتلين الليبيين  لعبتووفقا لتقرير مركز ستوكهولم للحريات 
دوالر لكل مقاتل اشترك في القتال مع التنظيم، وأنها قدمت  10000قدرها داخل أو خارج ليبيا، وكانت تحصل على عمولة 
مقاتل ليبي ينضم إلى داعش والقاعدة، وفقا لوكالة "بيا دوالر لكل  2000عروضا مغرية للمقاتلين، ودفعت راتبا شهرًيا قدره 

 ."نت

برلمانيا لوزير الخارجية وقتها أحمد داود أوغلو، حول حزب الشعب الجمهوري المعارض، استجوابا  قدم  2015في يناير 
باإلجابة عن األسئلة البرلمانية في غضون الشهرية لمقاتلي "داعش"، لكن أوغلو لم يرد عليها، رغم أنه ملزم مسألة الرواتب 

 .""جمهورييتأسبوعين، وفقا لصحيفة 

ألف جهادي في تركيا معظمهم من ليبيا  50حوالي قدمها الحزب الكردي في نفس العام، اتهم السلطات بإيواء وطبقا ألرقام 
 .وروسيا

أنقرة، بشأن هذه القضية، وأرسلت تقارير فيما قدمت الحكومة الليبية المؤقتة بقيادة عبد هللا الثني شكاوى متكررة إلى 
بعضهم على عالقة بشركة كي شارك في تهريب الجهاديين من ليبيا إلى تركيا، أسماء مواطن تر استخبارية خاصة تضمنت 

احتجاًجا  2015للمناشدات الليبية ، قررت طرابلس طرد الرعايا األتراك في فبراير  أردوغانسادات، وبسبب تجاهل حكومة 
  .على موقف أنقرة 

، أردوغانتسريبها من البريد اإللكتروني لصهر ثيقة تم كشف الصحافي التركي عبدهللا بوزكورت عن و   2016في نوفمبر 
والذخيرة، ترسل بأمر من الحالي بيرات آلبيراق، تكشف أن سفن الموت التركية، المحملة باألسلحة ووزير الخزانة والمالية 

 .بأنها ال تعلم عنها شيئاحكومة أنقرة إلى طرابلس، وليس كما تدعي 

شاهين، بمساعد آلبيراق إرتور ألتين يطلب تعويًضا من حري وحاويات مفلسة، يدعى مؤمن حيث اتصل مالك شركة شحن ب
 .سفينته التي أصيبت أثناء نقل األسلحة للموانئ الليبيةالحكومة عن 
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 .2الحكومة التركية على إرسالها لإلرهابيين في ليبياشاهين كشف في رسالته عن جميع تفاصيل شحنة األسلحة التي وافقت 

الليبي وصول عدد كبير من المرتزقة  عن مصدر بمطار معيتيقة الفرنسية نقالً  ”RFI“ كشفت إذاعة 2020يناير  1وفى يوم 
السوريين عبر رحالت جوية غير مسجلة قادمة من تركيا، بلعت عددها نحو أربعة رحالت ما بين يومي الجمعة واألحد 

 .الماضيين

 .ين لجماعات مسلحة موالية ألنقرة في الشمال السوري موقامت الرحالت بنقل مسلحين منض

 .””، و “الخطوط اإلفريقيةةنحأجالمستخدمة لنقل اإلرهابيين كانتا شركتي ”  وذكرت اإلذاعة أن شركات الطيران

مملوكة لعبدالحكيم بلحاج المقيم بتركيا، واألمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة، فرع تنظيم القاعدة في ليبيا، أسس شركة ال
من فبراير  17ليبي الراحل معمر القذافي بعد أحداث الـللطيران بعد استيالئه على الماليين من الدوالرات من أموال الرئيس ال

 .” اتهامات بتهريب اإلرهابيين من تركيا إلى ليبيابـ”األجنحة، وتواجه شركته المعروفة 2011

مقاتل سوري حطوا بالتراب الليبي، مضيفًا أن أخرون متواجدين في  500أن  ري لحقوق اإلنسان”، “المرصد السو  كما أكد 
 رون نقلهم للعاصمة طرابلس.ليبيا وينتظ

  تاورغاء أهاليضد  العقاب الجماعي والتهجير القسري 

القيام بأكبر عملية خالل من بارتكاب جريمة ضد االنسانية  المدعومة من تركيا  سنوات ، قامت مليشيات مصراته 7قبل 
والخدمية المدنية  المبانيألفا، كما دمرت كل  48عددهم تاورغاء البالغ مدينة تهجير قسري في التاريخ الحديث ضد سكان 

الكهربائية ترا من شبكة الكابالت كيلوم 20من وقامت بسرقة أكثر الممتلكات الخاصة للمواطنين المدينة ، واستولت على في 
اخرى وهى جريمة مؤثمة من العودة إليها مرة النازحين كل اشكال الحياة االدمية في المدينة لمنع األرض وهو ما انهى تحت 

أو ي الجماعي الجبر حظر النقل نصت على  والتيمن اتفاقية جينيف الرابعة  49و المادة  اإلنساني الدوليطبقا لمواد القانون 
 . الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم 
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وكابالت الكهرباء تحت األرض تعرضت توزيع المياه وخزانات ودمرت مليشيات مصراته جميع محطات الطاقة وتنقية المياه 
من ي، المستشفى العام والكثير الرئيسالبنك اإلدارية العامة، بما فيها قاعة المحكمة، فرع أن جميع المباني التدمير، للنهب أو 

 147تخالف المادة اعمال الحرق والنهب وهى لحقتها أضرار، بدت في أغلبها ناتجة عن كلها، ، إن لم تكن 22المدارس الـ 
غير بطريقة نطاق كبير الممتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربية وعلى واغتصاب تدمير جرمت  التيمن اتفاقية جنيف 
 . مشروعة وتعسفية

من "النهب، االعتداءات المباشرة أو المشردين داخليا لممتلكات من المبادئ التوجيهية على توفير حماية  21ينص المبدأ 
العقوبة الجماعية". كما تنص من أشكال "تدميرها أو االستيالء عليها كشكل العنف األخرى"، وال يجب وأعمال العشوائية 

واالستيالء من التدمير وراءهم، وذلك والممتلكات التي يتركها المشردون داخليا الحماية لألموال يضا على أن "ُتوفر أالمادة 
 ."استخدامهاأو التعسفي وغير القانوني، وأيضا من شغلها 

إلى أن ميليشيات مصراتة ارتكبت جرائم  2012مارس/آذار في خُلصت "اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا" في تقريرها و 
بعض غير قابلة للسكن وقالت ان جعلها تاورغاء، وأن التدمير المتعمد لتاورغاء كان بهدف في حق سكان اإلنسانية ضّد 

واالختفاء التعسفي المدنيين، مثل التعذيب، االحتجاز واسع ومنهجي على السكان هجوم ء من االنتهاكات التي ارتكبت كجز 
  .ضّد اإلنسانيةالقسري، قد ترقى إلى جرائم 

 : التحريض على الكراهية

الكراهية والعنف بحق المدنيين و عناصر الجيش تحرض على  التيتقوم الدولة التركية ببث عدد من القنوات التليفزيونية 
التسامح ومناهضة لليونسكو عن إعالن مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام من  5مخالفة للمادة  الليبي في العربي

علي تعزيز ل الدول تنص على عم والتي 1995تشرين الثاني/نوفمبر  16باريس، العنف في دورته الثامنة والعشرين، 
 والعلم والثقافة واالتصال.بمجاالت التربية التسامح والالعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني 

سليمان دوغة " "سليمان على قناة يديرها  وهياراضيها ليبيا االحرار بالبث الفضائي من وتقوم الدولة التركية بالسماح لقناة 
 .دولة قطر المدعوم ماليا من 

العناصر المطلوب القبض عليها لعالقته بجماعة أحد هو " وبحسب الوثيقة الخاصة بجهاز األمن الليبي السابق، " دوغة 
 النظام الليبي السابق.فترة حكم الداخلي االمن الجماعات االرهابية الموضوع على قائمة جهاز احد وهى الجهاد 

عثمان هو احد افراد الجماعة الليبية المقاتلة )تنظيم بن نعمان من االرهابيين السابقين مثل  برامج المحطة عدد فيكما يظهر 
ومساندة الميليشيات تركيا وقطر ، لصالح الليبي الوطنيصورة الجيش عبر تلك القنوات لتشويه يظهر والذى القاعدة( 
 ومصراتة.طرابلس  في داً وتحديالغربية مدن المنطقة  فيتتمركز  التيالمسلحة 
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ومجهولة التمويل ، وانتهجت منذ اليوم االول لبثها تركيا من انها شركات تبث و ُتعرف تلك المحطات الفضائية نفسها على 
 والعنف .على القتل القنوات التحريض األخبار ، وقد دأبت تلك ونشر الشائعات وتلفيق ليبيا  فيالناس تهييج اسلوب 

وخرق واضح  انتهاكالقنوات ببث مواد مصورة تمثل منهجيًا ضد ليبيا بالسماح لتلك ذلك تمارس الدولة التركية عمال عدائيًا وب
تحميه من  التياإلنسان وواضح لمنظومة حقوق تعمل بها وسائل اإلعالم، وتهديد صريح  التيللقواعد األخالقية 

تحت عنوان  "UNHRC" باألمم المتحدة أوردها مجلس حقوق اإلنسان  والتيبير والتع الرأيالضارة لحرية االستخدامات 
الناس من التصريحات غير األمم المتحدة  فياألعضاء المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الحدود "المسموح بها" 

"الكراهية"، خصوصا وتمنع صحافة أمنها ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية  فيوتحمى الخصوصية الدقيقة والمسيئة 
 .أو الدينية كما تمنع الدعاية للحربالكراهية العرقية تشجع على العنصرية أو  التي

الخاصة بالبث  األوروبيلقوانين االتحاد  يمثل انتهاكاً االوروبية كما ان بث تلك القنوات من ارض تركيا الخاضعة لالتفاقات 
أفكار اإلرهاب والتطرف وتساهم فى دفع جرمت هذه الممارسات ، حيث تقوم تلك القنوات بتغذية  التي والتليفزيوني اإلذاعي

العهد الدولي الخاص من  20الدولي حيث نصت المادة االمر المجرم وفقا لنصوص القانون وهو الشباب لقتال اجهزة الدولة 
تشكل أو العنصرية أو الدينية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية دعاية والسياسية على حظر أية بالحقوق المدنية 

المتحدة والذى نص على قيام األمم  1624رقم مجلس االمن وايضا نص قرار تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف 
الوطني والدولي، لحماية الحق على الصعيدين  الدولي،للقانون التدابير الضرورية والمناسبة، وفقا جميع  باتخاذالدول وكافة 

 العنف والدعوة لممارسة االرهاب وتجريم عمليات التحريض على الحياة في 

للجمعية العامة لألمم  59انتهاك للقرار رقم القنوات العاملين فيها من ومكن غياب المساءلة للدولة التركية عن بث تلك 
 :حرية اإلعالم بعدم إساءة استعمالها وضمانلى ارتباط نص ع والذي 1946المتحدة عام 

 .احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم - 1

وأيه دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، العامةاألخالق حماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو - 2
 واللذين

آخر ومشابهة ضد أي شخص أو مجموعة عمل غير قانوني للقانون، أو أي  يشكالن تحريضًا على العنف المخالف
 القومي.الدين أو اللغة أو األصل في ذلك سبب العرق أو اللون أو أشخاص، مهما كان سببه، بما 

تشرين  20الصادر في العنصري التمييز أشكال جميع كما تشكل ايضاً  انتهاكا إلعالن األمم المتحدة للقضاء علي 
التمييز العنصري علي القضاء السريع ضرورة على والذى يؤكد (( 18-)د 1904العامة الجمعية )قرار  1963الثاني/نوفمبر 

 واحترامها .اإلنساني الشخص كرامة وضرورة تأمين فهم ومظاهره، أشكاله بكافة العالم، أنحاء في جميع 
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وتهديد صريح وسائل اإلعالم، بها تعمل  التيوخرقًا واضحًا للقواعد األخالقية قنوات يمثل انتهاكًا ان استمرار بث تلك ال
أوردها مجلس  والتيوالتعبير  الرأيمن االستخدامات الضارة لحرية تحمى اإلنسان  التياإلنسان وواضح لمنظومة حقوق 

الدول التعبير وهى أن تحمى بحرية "المسموح بها" المتعلقة عنوان الحدود تحت  "UNHRC"المتحدة حقوق اإلنسان باألمم 
معينة وتتيح ظروف ظل  فيالخصوصية والمسيئة وتحمى التصريحات غير الدقيقة من األمم المتحدة الناس  فياألعضاء 

 . اية للحربالدعتشجع على  التيخصوصا صحافة "الكراهية"، حماية أمنها وتمنع للدولة 

المجرم وفقا لنصوص القانون االمر وهو اجهزة الدولة جذب الشباب لقتال  فيمخططها اإلرهابي لدعم الكراهية والحض على 
للحرب و أية دعوة دعاية أية حظر الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على العهد من  20المادة الدولي حيث نصت 

االمن مجلس قرار نص تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا تشكل الدينية أو هية القومية أو العنصرية إلى الكرا 
الدولي، للقانون وفقًا والمناسبة، جميع التدابير الضرورية  باتخاذالدول وكافة المتحدة األمم والذى نص على قيام  1624رقم 

 االرهاب .لممارسة والدعوة وتجريم عمليات التحريض على العنف الحياة في لحماية الحق والدولي، على الصعيدين الوطني 

  : القسري االختفاء 

 عن اخفاء مليشيات مصراته االرهابية  المستقلةالحقوقية المتحدة في ليبيا وعدد من التقارير  لألمم كشفت تقارير البعثة الدائمة 
وتعذيب بحق تاورغاء فضال عن ارتكابها لعمليات قتل خارج القانون شخصا من سكان  170 لحوالي -المدعومة من تركيا-

 وجهت فيه اتهاما والتي 2012الحقائق في ليبيا" مارس/آذار تقرير "اللجنة الدولية لتقصي  فيوهو ما جاء سكان المدينة 
تاورغاء، وأن التدمير المتعمد لتاورغاء كان اإلنسانية في حق سكان ارتكبت جرائم ضّد  التيميليشيات مصراتة صريحا الى 

 .للسكنغير قابلة بهدف جعلها 

 تعذيب المدنيين والقتل خارج اطار القانون  

تابعة لحكومة الوفاق الوطني ومقرها مدينة مليشيا وهي  و ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية ان مليشيا تنتمي إلى كتيبة غنيوة،
 500أكثر من الواقع على طريق المطار بمدينة طرابلس، والذي يؤوي النازحين داخلًيا ، هاجمت مخيم وتدعمها تركيا طرابلس

على أيدي المليشيا، وإلى القبض نازح داخلي طردا قسريا من المخيم  1,900تاورغاء ، وأدى الهجوم إلى طرد نحو من أسر 
غير معلومة، وتم اإلفراج عن أغلبيتهم في وقت الكتيبة ونقلوهم إلى مواقع من األهالي على أيدي  94بصورة تعسفية على 

تعرض عدد غير محدد الى إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ، فيما اكدت اسر النازحين حيث قال بعضهم  -الحق 
 .لجثثهم ى عمليات قتل خارج نطاق القانون واخفاء منهم ال



 

 

 ، الق اهرة.  ٢٤ة  شق  الثانيالدور  ،    المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

آالف النازحين من تاورغاء المتواجدين في سالمة وكانت مـفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين قد اعربت عن قلقها إزاء 
ة باسم المفوضية : وقالت المتحدث المسلحة،ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة طرابلس، بما في معسكرات أخرى في 

 .النزوحال يمكن تصورها خالل سبع سنوات من "لقد تحمل مجتمع تاورغاء بالفعل معاناة 

واالدعاءات ذات الصلة بانتهاكات حقوق اإلنسان القسري ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه ودقيق في عمليات اإلجالء 
 إلى العدالة .وتقديم الجناة 

 يا نهب ثروات ليب

 الليبيهو المحاولة االولى لسرقة مقدرات العشب لم يكن اتفاق ترسيم الحدود الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق غير الشرعية 
أن الجمعات اكدت  ويكيلكسبواسطة من وصفهم اردوغان بالعناصر المحلية الداعمة ، بل سبقتها محاوالت وثقتها وثائق 

الليبية في أعقاب سيطرتهم على العاصمة ة القطري، قد نهبت من أموال مؤسسات الدولة مدعومة باألموال التركيالمتطرفة 
 .2011أغسطس طرابلس بعد سقوط النظام في 

 


