
الكرامة  في  متساوين  أحرارًا  الناس  جميع  يولد   :1 المادة 
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات  والحقوق، وقد وهبوا عقاًل وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح اإلخاء. المادة 2: 
الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، 
أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضال عما تقدم فلن يكون هناك 
أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو 

بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي تحت الوصاية أو غير متمتع 
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أصول القضية

اتسم نظام معمر القذايف بانهتااكت جسمية ومتكررة حلقوق اإلنسان

حقوق  عن  للدفاع  الدولية  املنمظات  قبل  من  متكررة  إلدانات  القذايف  معمر  نظام  تعرض 
الثابتة يف ذلك  القاعدة  لتلك احلقوق، فقد اكنت  اإلنسان ملا ارتكبه من انهتااكت جسمية 
النظام يه اللجوء املمهنج إىل التعذيب، ومقع املدافعني عن حقوق اإلنسان واكفة األصوات 
املعارضة، رمغ حماوالت النظام لرد اعتباره يف أعني املجمتع الدويل، بدءأ من أوىل سنوات 
القرن 21، وبوجه خاص عن طريق تقدمي نفسه حكليف للغرب يف مواجهة اإلرهاب. ومنذ 
الثاين  يناير/اكنون  العريب يف  الربيع  بفضل  بدأت  اليت  اللييب  الشعب  انتفاضة  قبل  ما 
املهشد، مل  بقائه يف صدارة  النظام لضامن  املتسارع من جانب  القمع  2011، فوضعت 
تتوان الفدرالية، يف تعاون وثيق مع املنمظة العضو هبا يف املنىف، أال ويه الرابطة الليبية 
حلقوق اإلنسان، مل تتوان بوجه خاص عن إدانة االعتداءات املتكررة عىل املدافعني عن حقوق 

اإلنسان، واالنهتااكت الرصحية حلريات التعبري وتكوين امجلعيات. 

وقد اكنت انهتااكت النظام اجلسمية حلقوق اإلنسان معروفة لدى الرأي العام العاملي مكا 
اللييب يف  الدولة  زيارة رأس  إبان  الفرنسية عىل نرشها  الفرنيس، مكا معلت الصحافة 
ديمسرب/اكنون األول 2007 إىل فرنسا. بل إن األصوات ارتفعت يف قلب احلكومة الفرنسية 
نفهسا، احتجاجًا عىل استقبال فرنسا لرأس الدولة اللييب. وهكذا عربت السيدة راما ياد، 
يوم 10 ديمسرب/اكنون  الفرنسية  الدولة حلقوق اإلنسان، عن نفهسا يف الصحافة  وزيرة 
األول 2007، وهو اليوم العاملي حلقوق اإلنسان، بالعبارات التالية: "عىل العقيد القذايف أن 
يدرك أن بلدنا ليس ممحسة أقدام ميكن ألي حامك، سواء اكن إرهابيًا أم ال، أن يأيت لميسح 
فهيا قدميه من دماء جرامئه. ال يصح لفرنسا أن تتلىق قبلة املوت هذه. إن ما يغيظين هو 
وصوله يوم االحتفال حبقوق اإلنسان. وسأكون أشد غيظًا إذا اكتفت الدبلوماسية الفرنسية 
بتوقيع العقود التجارية، دون أن تقتيض منه مضانات فميا يتعلق حبقوق اإلنسان". ومع 
أن السيدة راما ياد مل تستقل من منصهبا احلكويم يف أعقاب ذلك اإلعالن، إال أنه ليق 
أصداء واسعة يف فرنسا، وأدى إىل إدانات عديدة لطبيعة النظام القمعية. ويف مثل هذه 
الظروف يصعب جتاهل حقيقة النظام اللييب، رمغ رد االعتبار الظاهري ملعمر القذايف عىل 

الساحة الدولية. 

أما الفدرالية فقد قامت من جههتا، مع املنمظة العضو يف املنىف، الرابطة الليبية حلقوق 
اإلنسان، بتوجيه خطاب مفتوح بتارخي 10 ديمسرب/اكنون األول 2007 إىل الرئيس نيكوال 
ساركوزي، أدانت فيه "انهتااكت جسمية حلقوق اإلنسان مت تنفيذها أو التغايض عهنا من 

جانب سلطة يحمس هيلكها جبميع رضوب اإلساءات". 

والنظام اللييب تكشف احلقائق حول االتفاق التجاري املعقود بني "أميسيس" 

ويف سياق انتفاضات الربيع العريب، بدت املعلومات اليت نرشهتا حصيفة "وول سرتيت 

يف هناية أغسطس/آب 2011، واليت كشفت الدور الذي أدته رشكة "أميسيس"  جورنال" 
الفرنسية جلهاز املخابرات اللييب يف إطار اتفاق متعلق بتقدمي نظام متقدم ملراقبة االتصاالت، 
بدت مثرية للقلق بوجه خاص.  وعىل مدار سنة 2011، يف تونس أولًا ومن بعدها مرص 
وليبيا والمين والبحرين وسوريا، انتفضت الشعوب ضد النظم السلطوية احلامكة منذ أزمنة 
طويلة، معربة عن مطالبهتا بالعدالة االجمتاعية وباحرتام أكرب للحريات الفردية. ويف تلك 
البلدان لكها، اكنت اإلنرتنت من أمه أدوات التعبئة العامة، فقد اكنت الدعوات إىل التظاهر 
لوسائل  تتيح  اليت  املعلومات  وكذلك  االجمتايع،  التواصل  مواقع  عرب  معمظها  تنقل يف 
اإلعالم تغطية تلك االحتجاجات، وتغطية القمع الوحيش الذي انقض عىل رؤوس املدافعني 

عن حقوق اإلنسان، واملعارضني، وبوجه أمع اكفة املواطنني الذين شاركوا يف التعبئة. 

ويف هذا السياق أثبتت وسائل املراقبة املتقدمة، موضوعة يف خدمة نظم مقعية، أهنا أسلحة 
مرهوبة اجلانب السهتداف واعتقال ومقع هؤالء الذين انتفضوا سمليًا. 

وقد أتاحت املعلومات اليت نرشهتا وسائل اإلعالم تسليط الضوء عىل جتارة اكنت حىت 
جتارة تقنيات املراقبة. وظهر للفدرالية، اليت اكنت ترافق  ذلك احلني متوارية عن األنظار: 
هذا  وضع  أن  االنتفاضات،  تلك  طوال  اليومية  حياهتم  اإلنسان يف  حقوق  عن  املدافعني 
السؤال  يثري  إمنا  مواطنهيا،  جتاه  غليظًا  مقعًا  متارس  سياسية  نظم  أيدي  يف  السالح 
األسايس عن مسؤولية الرشاكت املنخرطة يف تلك التجارة. هل ميكن بيع معدات الرقابة 
هذه للنظم القمعية يف إفالت من العقاب، ودون أدىن مسؤولية عن تلك التجارة؟ وإىل أي 
مدى ميكن لنا الفصل بني تقدمي برجميات تحمس ملخابرات معمر القذايف أو بشار األسد 
بالتوسع يف مقع املتظاهرين السمليني، وبني التواطؤ الواقع حتت طائلة التوصيف اجلنايئ؟ 
دولية،  ارتاكب جرامئ  الرشاكت يف  تلك  تواطؤ  عن  أيضًا سؤال  هو  املطروح  السؤال  إن 

تضارع جرمية التعذيب. 

أسهسا  ـ  اإلنسان  حلقوق  الفرنسية  والرابطة  الفدرالية  من  املقدمة  الشكوى 
ومربراهتا والعقبات اليت واجههتا للتوصل إىل فتح حتقيق قضايئ

بالنظر الخنراط الفدرالية والرابطة الفرنسية حلقوق اإلنسان منذ أمد بعيد يف الكفاح ضد 
اإلفالت من العقاب عىل اجلرامئ اخلطرية، فقد قررت االثنتان تقدمي شكوى والرجوع بطلب 
وموظفهيا أو مديرهيا الذين شاركوا  التعويض، للتواطؤ يف التعذيب، ضد رشكة "أميسيس" 

يف عقد االتفاق التجاري سنة 2007 ويف تنفيذه. 

وقررت الفدرالية مع مجموعة الدعاوى القضائيةـ  ويه شبكة من احملامني والقضاة وأساتذة 
القانون امللزتمني بالمتثيل القانوين لضحايا اجلرامئ الدولية أمام احملامك الوطنية واإلقلميية 
والدولية يف دعاوى قضائية هتدف إىل إبراز املسؤولية اجلنائية لملسؤولني املفرتضني عن 
الشكوى يف  إيداع  قررت  ـ  والرشاكت  الدول  مسؤولية  وكذلك  اخلطرية،  الدولية  اجلرامئ 

فرنسا عىل أساس من عاملية االختصاص. 



6/ قضية "أميسيس"  /7الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان /  قضية "أميسيس"   الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان / 

وتقوم الشكوى عىل مبدأ عاملية اختصاص احملامك الفرنسية، الذي يحمس لقضاة فرنسا 
مبامرسة اختصاصهم عىل جرامئ مرتكبة يف اخلارج، بغض النظر عن جنسية اجلناة أو 
الضحايا، مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب بتارخي 10 ديمسرب/اكنون األول 
يف فرنسا، حيث اكن مقرها الرمسي  1984. عالوة عىل هذا فإن وجود رشكة "أميسيس" 
يف فرنسا يف توقيت الدعوى، يربر اختصاص القضاء الفرنيس بالنظر يف التواطؤ يف 
استخدم  )حيث  أجانب  أصليني  جناة  وبأيدي  اخلارج  اجلرمية يف  ارتاكب  رمغ  التعذيب، 
ضد  مسؤولو الدولة الليبية معدات الرقابة اليت وفرهتا "أميسيس"، فاكتسبت صفة الرشيك( 

حضايا من الليبيني. 

ورمغ أن مثل تلك الدعاوى املتعلقة جبرامئ دولية خطرية تتطلب، يف خربة الفدرالية، رفعها 
يف بلد ارتاكب اجلرامئ، إال أن خصوصة القضية ووضع نظام العدالة اللييب أجلآ الفدرالية 
فالقضاء الفرنيس هو األقدر، يف هذه  ومجموعة الدعاوى القضائية إىل العدالة الفرنسية: 
احلالة، وعىل الرتاب الفرنيس، عىل فتح التحقيقات اليت تحمس بتحديد ما إذا اكن ميكن 
املسؤولية اجلنائية، بصفة رشيك، من خالل تقدمي أنمظة املراقبة  محتيل رشكة "أميسيس" 

للنظام اللييب. 

األسس القانونية للشكوى املقدمة يف فرنسا حبق رشكة "أميسيس"

"يعاقب تعريض الخشص للتعذيب أو غريه من  املادة 221-1 من قانون العقوبات الفرنيس: 
األمعال الوحشية بالجسن اجلنايئ ملدة 15 عامًا".

املادة 689-1 من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس: "عند تطبيق االتفاقيات الدولية املنصبة 
عىل املواد التالية، جيوز لملحامك الفرنسية مالحقة وحمامكة أي خشص قام خارج أرايض 
امجلهورية الفرنسية بارتاكب إحدى اجلرامئ اليت تعددها تلك املواد حال وجوده يف فرنسا. 

وتنطبق أحاكم هذه املادة عىل الرشوع يف اجلرامئ لكام وقعت حتت طائلة العقوبة".

املادة 689-2 من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس: "يف تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغريه من أشاكل املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اليت مت تبنهيا يف 
نيويورك يف 10 ديمسرب/اكنون األول 1984، جتوز مالحقة وحمامكة أي خشص ارتكب 
جرمية التعذيب باملعىن املنصوص هيلع يف املادة األوىل من االتفاقية، وبالرشوط املنصوص 

علهيا يف املادة 1-689".

التعذيب وغريه من أشاكل املعاملة أو العقوبة  اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة  املادة 7 من 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اليت صدقت علهيا فرنسا يف 18 فرباير/شباط 1986: 
تقوم الدولة الطرف اليت يوجد يف اإلقلمي اخلاضع لواليهتا القضائية خشص ُيدىع   -1"
املادة  تتوخاها  اليت  احلاالت  املادة 4 يف  علهيا يف  املنصوص  اجلرامئ  من  ارتاكبه ألي 
تقم  مل  إذا  لملحامكة،  الخشص  تقدمي  بقصد  املختصة  القضية عىل سلطاهتا  بعرض   ،5

بتسلميه".

والنظام اللييب فقد انصب عىل توريد  أما االتفاق املعقود يف 2007 بني رشكة "أميسيس" 
نظام العرتاض االتصاالت يمسى "إيغل". واكن من شأن النظام الذي اقرتحته الرشكة أال 
يحمس فقط باعرتاض االتصاالت اجلارية عىل اإلنرتنت وخارجها عىل املستوى الُقطري، بل 
أيضًا بالتعامل مع املعلومات املكتسبة مهنا بغرض اسهتداف مجموعات معينة مضن الساكن 

املدنيني حبسب معايري حيددها مستخدم النظام. 

ويف مقابلة مع حصيفة "الفيغارو" يف سبمترب/أيلول 2011، قال عضو سابق باإلدارة العامة 
لألمن اخلاريج إن هذا النظام يحمس بالعثور عىل "أهداف وسط التدفق العارم التصاالت 
وحتديد "األفراد املشتبه هبم عن طريق لكامت مفتاحية". مث مىض الشاهد  القطر بأرسه" 
بإجراء معليات  النظام يحمس  هذا اكن  وبعد  التنصت".  قيد  لكه  البلد  وضعنا  "لقد  قائلًا: 
تلك  نتاجئ  املفتاحية، وأخريًا مبتابعة  اللكامت  تعريف  املكتسبة، وبضبط  حتليلية لملعطيات 

املعطيات بالتواصل مع السلطات الليبية وال سميا كبار القادة. 

الواقع  يف  قامت  "أميسيس"  رشكة  أن  شكوامها،  يف  والرابطة،  الفدرالية  اعتربت  وقد 
بتوريد نظام تقين يحمس للنظام اللييب بتجويد وسائل مقعه للشعب اللييب. ومل يكن بوسع 
"أميسيس"، بالنظر إىل مسعة معمر القذايف وأجهزته األمنية املشؤومة، اليت تواجه إدانات 
أن  حقيقة  تتجاهل  أن  اإلنسان،  حقوق  عن  بالدفاع  املعنية  الدولية  املنمظات  من  مسمترة 
يف عقد  النظام اللييب ينوي استخدام تلك التقنية ألغراض مقعية. بل إن حُماور "أميسيس" 
تلك الصفقة مل يكن إال عبد اهلل السنويس، رئيس املخابرات الليبية املدان بعقوبة الجسن 
املؤبد يف 1989 من طرف حممكة باريس االبتدائية عىل أمعال إرهابية، والذي اكن يف 
عن  اإلنسانية، صادر  جرامئ ضد  دويل عىل  اعتقال  ألمر  الشكوى خيضع  إيداع  توقيت 

احملمكة اجلنائية الدولية. 

ومكا ذكرنا عاليه فإن اجلرامئ اخلطرية اليت ارتكهبا ذلك النظام حبق احلريات األساسية 
حقوق  عن  بالدفاع  املعنية  الدولية  املنمظات  جانب  ومن  اإلعالم  وسائل  يف  مذاعة  اكنت 
ادعاء اجلهل هبا، يه ولك من شارك  اإلنسان، ومن مث فمل يكن يتسىن لرشكة "أميسيس" 
يف برناجم التعاون بني الرشكة والسلطات الليبية، طاملا تعلق األمر بتحديث وجتويد وصيانة 
نظام التعرف عىل املعارضني ومراقبهتم والقضاء علهيم من طرف جهاز املخابرات اللييب. 

نظم  إىل  مشاهبة  أنمظة  لتوريد  لإلدانة  الرشاكت  من  مزتايدة  أعداد  تعرض  وقت  ويف 
سلطوية، فإن الفدرالية والرابطة أرادتا من وراء تلك الشكوى، ومن وراء التحقيق القضايئ 
الذي فتح يف أعقاهبا يف فرع اجلرامئ ضد اإلنسانية ـ فرع جرامئ وخمالفات احلرب يف 
حممكة باريس العليا ـ أن توجها إىل الرشاكت رسالة تفيد بأن عقد الصفقات املؤدية إىل 
دمع معليايت ومادي وتقين للنظم اليت ترتكب انهتااكت جسمية حلقوق اإلنسان لن مير دون 

عقاب. 

إال أن فتح التحقيق القضايئ اصطدم بعقبة ال يسهتان هبا: املعارضة الضارية لنيابة باريس، 
قايض  قرار  عىل  بعد  فميا  وطعنت  القضايئ،  التحقيق  فتح  تعارض  مرافعة  قدمت  اليت 
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التحقيق الذي قرر عدم االلتفات إىل جحة النيابة وامليض قدمًا يف فتح التحقيق القضايئ 
)انظر أدناه ـ أبرز مراحل الدعوى القضائية(. ويف الهناية رفضت غرفة املداولة مبحمكة 
استئناف باريس هذا الطعن، وأيدت فتح التحقيق القضايئ يف حمك بتارخي 15 يناير/اكنون 

الثاين 2013. 

التفاعل مع اجلهود املبذولة ملاكحفة اإلفالت من العقاب يف ليبيا ومض حضايا 
ليبيني إىل الدعوى املرفوعة يف فرنسا

األسايس  الغرض  ليبيا اكن  إىل  بعثة  الفدرالية  2012، نمظت  األول  يف ديمسرب/اكنون 
مهنا هو دمع قدرات املنمظات احلقوقية الليبية املشاركة يف ماكحفة اإلفالت من العقاب. 
معه  يستحيل  ديكتاتوري اكن  من حمك  عامًا   42 بعد  القذايف،  معمر  أعقاب سقوط  فيف 
الوطنية، تصاعدت اآلمال  العدالة  جلوء حضايا االنهتااكت اجلسمية حلقوق اإلنسان إىل 
يف المتكن أخريًا من االعمتاد عىل عدالة مستقلة وحمايدة. مكا معلت الفدرالية أيضًا عىل 
تجشيع استجابة القضاء الوطين للجرامئ املرتكبة يف ليبيا، واجمتعت بالسلطات الليبية عدة 
مرات هلذا الغرض، وال سميا يف 2012، بشأن قضايا إدارة العدالة وماكحفة اإلفالت من 
العقاب. ويف هذا السياق مت النظر إىل اإلجراءات القضائية املفتتحة يف فرنسا، عن حق، 
عىل أهنا تحمس بتسليط الضوء عىل اجلرامئ اليت ارتكبهتا أجهزة املخابرات الليبية يف عهد 
القذايف، بقدر ما اكن التحقيق املفتتح لتوه يف فرنسا هيدف إىل النظر يف جلوء أجهزة 

املخابرات برائسة عبد اهلل السنويس إىل ممارسة التعذيب. 

ويف يناير/اكنون الثاين 2013 قامت الفدرالية والرابطة برفع دعوى تعويض نيابة عن 5 
حضايا ليبيني، اكن القامئون بأمعال بعثة الفدرالية يف ليبيا قد مجعوا هشاداهتم يف سياق 
البعثة يف ديمسرب/اكنون األول 2012. واكنوا مجيعًا قد تعرضوا لالعتقال والتعذيب أثناء 
انتفاضة الشعب اللييب ضد نظام معمر القذايف، بعد التعرف علهيم من خالل مراسالت 
الفدرالية، حرض الضحايا  إلكرتونية. ويف يونيو/حزيران ويوليو/متوز 2013، بفضل دمع 
القضايئ  بالتحقيق  امللكف  التحقيق  قايض  أمام  بهشاداهتم  لإلدالء  فرنسا  إىل  امخلس 
اجلرامئ ضد  املتخصص يف  اجلديد  الفرع  أمام   2014 الثاين  يناير/اكنون  يف  املفتوح 

اإلنسانية وجرامئ احلرب داخل احملمكة العليا بباريس. 

أبرز مراحل الدعوى القضائية

19 أكتوبر/ترشين األول 2011: 
إيداع شكوى مع املطالبة بتعويض مدين من طرف الفدرالية والرابطة يف وقائع التواطؤ يف 
التعذيب وغريه من أشاكل املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املنصوص 
عىل جترميها يف املواد 222-1 وما يلهيا من قانون العقوبات، وكذلك يف اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغريه من أشاكل املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بتارخي 26 

يونيو/حزيران 1987. 

16 ديمسرب/اكنون األول 2011:
مراسالت الفدرالية لعناية رئيسة غرفة التحقيق بغرض تمسية قاض للتحقيق من داخل الفرع 
املتخصص يف اجلرامئ ضد اإلنسانية وجرامئ احلرب، املستحدث يف حممكة باريس العليا، 

للتحقيق يف القضية. 

29 فرباير/شباط 2012:
مراسالت الفدرالية احملتوية عىل وثائق ممكلة لدمع الشكوى املودعة يف 19 أكتوبر/ترشين 
األول 2011، واملوجهة إىل قضاة التحقيق امللكفني بامللف. قامت الفدرالية والرابطة بتقدمي 
وثائق جديدة تؤكد أن األخشاص الفعليني املتورطني، وباألخص رشكة "أميسيس"، اكنوا 
عىل عمل تام ال فقط باستخدام نظامهم يف املراقبة بأغراض سياسية، بل أيضًا بالطبيعة 
اإلجرامية لذلك االستخدام وما ينهتي إليه، أال وهو تعقب املعارضني وأي صوت معارض 

عىل نطاق أوسع. 

26 مارس/آذار 2012:
النيابة تقدم مرافعة بعدم االختصاص جتاه الشكوى املصحوبة بدعوى تعويض مدين، حبجة 
أنه "يصعب الدفع بأن بيع العتاد ميثل تواطؤًا يف أفعال إجرامية مت ارتاكهبا بواسطة العتاد 
املذكور من قبل املشرتين، وأن األمر ال يتعلق بإثبات الوقائع أو حتديد نوايا الباعة عند بيع 
أجهزة التنصت، بقدر ما يتعلق بشهبة وجود خمالفة جنائية مرتبطة بالوقائع حمل الدعوى. 
وملا اكنت شهبة وجود االرتباط بني الوقائع واملخالفة غائبة، فإن بيع العتاد إىل دولة ما ال 

ميكن أن يعد بذاته ركنًا من أراكن املخالفة". 

30 مارس/آذار 2012:
مراسالت الفدرالية احملتوية عىل وثائق ممكلة تؤيد شكواها املودعة يف 19 أكتوبر/ترشين 

األول 2011. 

23 مايو/أيار 2012:
صدور قرار بوجود حمل للتحقيق من قبل السيدة سيلني إيلندبرانت، قاضية التحقيق يف 
الفرع املتخصص يف اجلرامئ ضد اإلنسانية وجرامئ احلرب مبحمكة باريس العليا، عىل 
أساس أن الغرض من التحقيق القضايئ هو بالضبط حتديد ما إذا اكنت الوقائع املبلغ عهنا 
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يف الشكوى تستحق الصفة اجلنائية، ومن مث فإهنا تستوجب التحقيق. 

29 مايو/أيار 2012:
النيابة تطعن عىل قرار فتح التحقيق.

10 يوليو/متوز 2012:
النيابة العامة مبحمكة استئناف باريس تتقدم مبرافعة تطالب بإسقاط القرار بوجود حمل 
للتحقيق الصادر يف 23 مايو/أيار 2012، دافعة بانعدام مصلحة الفدرالية والرابطة يف 

رفع الدعوى.

األول من أكتوبر/ترشين األول 2012:
األمر باستبدال قايض التحقيق وتعيني قاض للتحقيق من الفرع املتخصص. إعفاء السيدة 
القاضية سيلني إيلدنربانت وتعيني القاضيني شوكيه وديكو، القاضيني يف الفرع املتخصص. 

2 نومفرب/ترشين الثاين 2012:
إيداع مذكرة من قبل الفدرالية بغرض تأكيد األمر الصادر يف 23 مايو/أيار 2012 بوجود 

حمل للتحقيق.

6 نومفرب/ترشين الثاين 2012:
اجمتاع غرفة املداولة للنظر يف الطعن املقدم من النيابة العامة عىل األمر الصادر يف 23 

مايو/أيار 2012. 

10 يناير/اكنون الثاين 2013:
رفع دعوى التعويض املدين نيابة عن الضحايا الليبيني امخلسة.

15 يناير/اكنون الثاين 2013:
قرار غرفة املداولة يؤيد القرار املطعون هيلع، الصادر يف 23 مايو/أيار 2012، معطيًا الضوء 

األخرض لفتح التحقيق. 

4 فرباير/شباط 2013:
مراسالت الفدرالية احملتوية عىل وثائق ومعلومات ممكلة لتدعمي الشكوى املقدمة يف 19 

أكتوبر/ترشين األول 2011، واملوجهة إىل قضاة التحقيق امللكفني بامللف. 

يونيو/حزيران ويوليو/متوز 2014:
مض 5 أطراف مدنية من جانب قضاة التحقيق املنتدبني من فرع اجلرامئ ضد اإلنسانية 

وجرامئ احلرب مبحمكة باريس العليا، وامللكفني بالقضية. 
قضاة التحقيق يأمرون بانتداب خرباء نفسيني بغرض التثبت من حقيقة الرضر الذي تعرض 

له املدعون امخلسة. 

األطراف املدنية اليت متثلها الفدرالية ـ هشاداهتم

اكنت السيدة أ. اليت اكنت تبلغ من العمر 32 عامًا يف توقيت الوقائع، طالبة يف طرابلس. 
وقد مت اعتقاهلا يف 16 فرباير/شباط 2011 يف التاسعة صباحًا، بعد استدعاهئا إىل مقر 
األمن الداخيل يف طرابلس. واكن قد سبق استدعاء السيدة أ. لمساع أقواهلا يف أنشطهتا، 
بعض  واستجوهبا  اجلديد.  لالستدعاء  فانصاعت  األحداث"،  عىل  بـ"التحريض  املوصوفة 
الثانية من صباح  انقطاع من صباح 16 فرباير/شباط حىت  الداخيل دون  األمن  ضباط 
اليوم التايل. وقد استجوهبا الضباط بشأن مضمون حمادثات مجسلة عىل "ساكيب"، بعد 
أن أمسعوها التجسيالت اليت حصلت علهيا أجهزة األمن، وكذلك بشأن مراسالت إلكرتونية 
متت عن طريق حساهبا يف خدمة "ياهو"، وحمادثات خاصة مت تبادهلا عىل موقع "فيسبوك". 
قام الضباط الذين استجوبوا السيدة أ. مبواجههتا بأوراق حتتوي عىل مجموع حمادثاهتا 
اخلاصة مع حماورهيا، سائلني إياها عن هوية معارفها الذين اكنوا خيتبوئن خلف أمساء 
مستخدمني خمتلفة. تعرضت السيدة أ. للتعذيب أثناء االستجواب، ونقلت يف اليوم التايل 
إىل جسن أبو سامل، حيث ظلت حمتجزة طوال 3 هشور، يف ظروف الإنسانية، وهشدت 
للهتديد  مرارًا عىل وقائع من اإلعدام بإجراءات موجزة يف ساحة الجسن، مكا تعرضت 

واإلهانة والرضب عدة مرات. 

موظفًا مبرصاتة،  فقد اكن  الوقائع  توقيت  عامًا يف  الذي اكن معره 33  السيد ب.  أما 
واعتقله أفراد من األمن الداخيل يف 3 يناير/اكنون الثاين 2011 بعد جميهئم للبحث عنه 
يف مكتبه بالوزارة، يف حوايل الساعة 11 صباحًا. نقل السيد ب. يف اليوم نفسه إىل مقر 
يومًا تعرض خالهلا  الداخيل داخل طرابلس، واحتجز هناك ملدة 24  يتبع األمن  للتحقيق 
لتعذيب متواصل طوال األيام الثالثة األوىل. ومت وضعه يف زنزانة تبلغ أبعادها مرتًا يف 
مرتين، بدون نوافذ ويف عنرب حيتوي عىل 12 زنزانة مشاهبة، وبيق هبا ويديه مقيدتان خلف 
ظهره، واكن أفراد األمن يقتادونه بانتظام إىل غرفة مت فهيا تعذيبه عىل أيدي 4 أو 5 رجال، 
بالكهرباء بشلك خاص. ومت استجواب السيد ب. بشأن مضمون مراسالت إلكرتونية تبادهلا 
وبشأن هوية مراسليه، وباألخص املعارضني املقميني خارج ليبيا الذين تراسل معهم، وبشأن 
لكامت الرس اليت تتيح الدخول إىل مراسالته اإللكرتونية. وقد كشف السيد ب. يف الهناية 
عن لكامت الرس، بعد 3 أيام من التعذيب، لكنه قال إنه مل يقدم سوى معلومات اكنت حبوزة 

أفراد األمن من البداية. 

واكن السيد ج.، الذي بلغ من العمر 42 عامًا يف توقيت الوقائع، فنانًا يعيش يف مرصاتة، 
أفراد  أيدي  فيه، عىل  يعمل  الذي  اعتقاله يف 16 فرباير/شباط 2011 يف االستوديو  مت 
من قوات األمن الداخيل، ونقل بدوره إىل مقرات األمن الداخيل يف طرابلس. تعرض ج. 
لالستجواب والتعذيب خالل ما يقرب من 24 ساعة، قبل نقله إىل مقر للرشطة ومن مث إىل 
جسن أبو سامل، حيث احتجز يف ظروف الإنسانية طوال 185 يومًا، حىت أغسطس/آب 
2011. خضع السيد ج. للتعذيب جمددًا يف جسن أبو سامل، وانصب استجوابه عىل رسائل 
إلكرتونية تبادهلا من صندوق بريده، وعىل رسائل نصية قصرية، وعىل تجسيالت حملادثاته 
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اهلاتفية. مكا ووجه بصور ملتقطة من عىل الشاشة لصفحته عىل "فيسبوك"، وكذلك بنسخ 
من رسائله اإللكرتونية. واهتم ج. بأنه أحد منمظي ثورة 17 فرباير. 

أما السيد د. الذي بلغ معره 42 عامًا يف توقيت الوقائع فقد اكن موظفًا يف بنغازي، واعتقل 
يف 10 فرباير/شباط 2011 بأيدي أفراد من األمن الداخيل، مث اقتيد إىل مقرات األمن 
الداخيل يف بنغازي، حيث ظل حمتجزًا حىت 21 فرباير/شباط 2011. وأثناء االستجواب 
عىل  صفحته  عرب  وجهها  رسالة  آخر  عىل  حيتوي  الذي  مبلفه  ووجه  للتعذيب  د.  تعرض 
عن  نرش  وقد  "فيسبوك"  خالل  من  مرسلة  أخرى  رسائل  وكذلك  اعتقاله،  قبل  "فيسبوك" 
طريقها منشورات تدعو إىل التظاهر ضد النظام القامئ، ورسائل إلكرتونية من حسابه عىل 
"ياهو". خضع د. للتعذيب واالستجواب بنفس الطريقة يف األيام التالية، حىت 14 فرباير/

شباط. ويف 21 فرباير/شباط مت إطالق رساحه بفضل ضابط أفرج عنه حني تلىق أمرًا 
بقتله، حبسب أقوال د. 

واكن السيد هـ. الذي بلغ معره 25 عامًا يف توقيت الوقائع يدرس الطب يف طرابلس، وقد 
فر من طرابلس لعمله بأنه مطلوب ألنشطته السياسية، متجهًا إىل مرصاتة يف 17 فرباير/
شباط 2011. لكن قوات األمن عرثت هيلع واستدعته لمساع أقواله، فأسمل نفسه ألن ضباط 
األمن أكدوا ألقاربه أن مدة احتجازه لن تزيد عن املدة الالزمة لمساع أقواله. وقد خضع 
للتعذيب يف "جلسة االسمتاع" هذه، ومت استجوابه بشأن نشاطه عىل اإلنرتنت ووجه ببياناته 
بوجه خاص. نقل هـ. عىل إثر هذا إىل  و"ياهو"  الخشصية املعرتضة من مواقع "فيسبوك" 

طرابلس حيث احتجز يف جسن أبو سامل باألخص حىت 24 أغسطس/آب 2011. 

وقد استطاع بعض األطراف املدنيني التعرف عىل أفراد األمن الذين استجوبومه، سواء عند 
االستجواب أو ألهنم تعرفوا عىل هوياهتم الحقًا. مكا متكن بعضهم، بفضل الفوىض اليت 
سادت طرابلس يف أغسطس/آب عقب سقوط نظام القذايف، من استعادة ملفاهتم وتقدميها 

إىل العدالة الفرنسية. 

تأثري الدعوى القضائية عىل إجراءات ضبط رشاكت 
التعديالت املدخلة عىل ترتيب "واسينار" الرقابة: 

حصل التحقيق القضايئ، املفتوح يف فرنسا عقب الشكوى املقدمة من الفدرالية والرابطة، 
الفرنسية.  للسلطات  مناشدات شعبية  إىل  أدى  النطاق، مكا  واسعة  إعالمية  عىل أصداء 
قد حمست بتسليط الضوء ال فقط عىل التقنيات اليت تبتكرها  واحلق أن قضية "أميسيس" 
وتبيعها رشاكت مثل "أميسيس"، بل أيضًا عىل إفالت تلك التجارة من اخلضوع ألية ضوابط. 
وقد خلصت التحقيقات األولية اليت أجرهتا العدالة الفرنسية يف إطار حتقيق مبديئ بدأ يف 

سبمترب/أيلول 2011، عقب شكوى مقدمة من منمظة أخرى، خلص إىل املشاهدات التالية:

• لطلب الترصحي بتصديره، حيث مل يمت اعتباره عتادًا عسكريًا.	 مل خيضع نظام "إيغل" 
• مكا مل خيضع ذلك النظام أيضًا لطلب الترصحي من حيث أنه نظام لالعرتاض، مبا أنه 	

خمصص للتصدير وليس لالستخدام عىل الرتاب الوطين. 

وقد حمست هاتان املشاهدتان لملحققني الفرنسيني برفض شكوى ثانية مقدمة حبق رشكة 
يف سبمترب/أيلول 2011، عىل أساس انهتاك احلق يف احلياة اخلاصة، حبجة  "أميسيس" 

عدم وجود خمالفة للترشيعات املعمول هبا يف ذلك الوقت. 

وبعد مناشدات من اإلعالم الفرنيس يف صيف 2013، خبصوص التحقيق القضايئ مع 
رشكة "أميسيس"، أعلنت وزيرة االقتصاد الرمقي الفرنسية، السيدة فلور بيلران، أن احلكومة 
الفرنسية ترغب من اآلن فصاعدًا يف ضبط تصدير تقنيات املراقبة، وأن فرنسا ستقرتح 
تعديلًا هبذا الصدد هيدف إىل مض تلك التقنيات إىل قامئة السلع ذات االستخدام املزدوج 
الواردة يف ترتيب "واسينار". وترتيب واسينار )أو حسب امسه الرمسي، ترتيب واسينار 
للرقابة عىل صادرات األسلحة التقليدية والسلع والتقنيات ذات االستخدام املزدوج( هو نظام 
طويع متعدد األطراف للرقابة عىل الصادرات، شاركت فيه 40 دولة بغرض التنسيق بني 

سياساهتا املتعلقة بتصدير األسلحة التقليدية والسلع والتقنيات ذات االستخدام املزدوج. 

ويف ديمسرب/اكنون األول 2013 اقرتحت احلكومة الفرنسية تعديل ذلك الرتتيب بغرض مض 
الدول األطراف،  إليه، ومت تبين االقرتاح من جانب  "أميسيس"  تبيعها  التقنية اليت  نوعية 
وقد مت قطع خطوة  الدول.  لتلك  الوطنية  الترشيعات  إدراجه يف  العمل عىل  اآلن  وينبيغ 
هامة يف هذا االجتاه يف أملانيا، يف مايو/أيار 2014، حيمنا مت منع تصدير تقنية من هذا 
النوع إىل تركيا، بدعوى أن األجهزة املعنية ميكن استخدامها يف مراقبة اإلنرتنت، ومن مث 

االنتقاص من احلريات األساسية. 

حقوق  عن  بالدفاع  معنية  دولية  منمظات  عدة  من  ترحيبًا  اهلامة  النتيجة  هذه  لقيت  وقد 
اإلنسان، من حيث أهنا خطوة أساسية حنو تنظمي أوسع نطاقًا هلذا النوع من التجارة، مع 
اإلرصار عىل رضورة مضان غرهسا يف القوانني الداخلية الوطنية حىت تتحقق فعاليهتا. 
منذ تقدمي هذا التعديل  ويتعني عىل فرنسا، اليت مل تصدر حىت اآلن "إشعارها لملصدرين" 
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ترشيعاهتا  بتعديل  تعجل  أن  خاص  بوجه  علهيا  يتعني   ،2013 األول  ديمسرب/اكنون  يف 
الداخلية يف أقرب موعد ممكن.

بروكسل، مضت خرباء يف مسألة  نقاشية يف  الفدرالية حلقة  أبريل/نيسان نمظت  يف 4 
تلك  نشطة يف  حكومية  غري  منمظات  وكذلك  واالتصاالت،  املعلومات  تقنية  تنظمي رشاكت 
املجاالت، وممثلني لملفوضية األوروبية. واكنت احللقة النقاشية مناسبة لإلعالن الرمسي عن 
إنشاء ائتالف "كوز ـ cause" )االئتالف ضد صادرات املراقبة غري املرشوعة(، واإلعالن عن 

توصيات هذا االئتالف فميا يتعلق بتنظمي تلك الرشاكت. 

إن هذه الدعوى القضائية، إذا قدر هلا أن متيض إىل هنايهتا، سمتثل خطوة بال سابقة حنو 
احملاسبة اجلنائية للرشاكت املتواطئة يف جرامئ دولية، وقد تسامه أيضًا يف تنظمي أفضل 

لتلك التجارة عند التعامل مع دول مقعية. 

عالوة عىل هذا، وبالنظر إىل التطورات األخرية اليت هشدهتا ليبيا، وباألخص ظهور مصاعب 
تزداد خضامة فميا يتعلق بإدارة العدالة، والنظام القضايئ الذي يزداد تفكاًك وجعزًا عن 
االستجابة بشلك حمايد ومستقل الحتياجات الضحايا الليبيني إىل العدالة واحلقيقة، فإن 
عىل  قدرته  حيث  من  عهنا  ال غىن  يصبح رضورة  فرنسا  املفتوح يف  القضايئ  التحقيق 
الكشف عن االنهتااكت احلقوقية اجلسمية اليت ارتكبهتا أجهزة املخابرات الليبية، مبعونة 

رشكة "أميسيس". 



الفدرالية الدولية حلقوق النسان

فرنسا 75011 باريس-  17 باساج ديال مان دور- 

الفاكس: اهلاتف:                
http://www.fidh.orgاملوقع االكرتوين:

أبقـــوا أعينمك مفتوحــة

ترسيخ احلقائق

بعثات تقيص ومراقبة قضائية

الدولية  الفدرالية  من خالل أنشطة تتضمن بعث مراقيب حمامكات وتنظمي بعثات تقيص حقائق دولية، قد أسست 
حلقوق اإلنسان إجراءات دقيقة وموضوعية لرتسيخ احلقائق واملسؤولية, اخلرباء املبعوثني إىل امليدان يتطوعوا بوقهتم 

لدمع أنشطة الفدرالية

دمع املجمتع املدىن

تنظم الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان أنشطة متعددة باملشاركة مع منمظاهتا العضوة يف البلدان اليت يتواجدون 
فهيا واهلدف األسايس هو تعزيز دور وكفاءة نشطاء حقوق اإلنسان ودفع التغيري عىل املستوى احمليل

حتريك املجمتع الدوىل

تدمع الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان منمظاهتا العضو ورشاكهئا احمللييون يف جهودمه جتاه املنمظات الدولية، تقوم 
الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان بتنبيه اآلليات الدولية عن إنهتااكت حقوق اإلنسان وحتيل القضايا الفردية الهيم، مكا 

أن الفدرالية تأخذ دور يف تطوير اآلليات القانونية الدولية

إبالغ وإقرار

ومؤمترات  حصفية  بيانات  خالل  من  وذلك  العام  الرأي  وحتريك  باإلبالغ  اإلنسان  حلقوق  الدولية  الفدرالية  تقوم 
حصفية وخطابات مفتوحة إىل السلطات وتقارير عن بعثات باإلضافة إىل النداءات العاجلة واإللمتاسات وامحلالت 

فتستعني الفدرالية جبميع وسائل اإلتصال لرفع الويع فميا يتعلق بإنهتااكت حقوق اإلنسان وموقع األنرتنت : 
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مت العمل يف هذا التقرير مبساعدة من مؤسسة "أوك"، إال أن حمتواه مسؤولية الفدرالية الدولية حلقوق 
اإلنسان وحدها، وال جيوز حبال من األحوال اعتباره انعاكسًا لوجهة نظر مؤسسة "أوك".
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عن الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان
• تتحرك الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان من أجل محاية حضايا إنهتااكت حقوق اإلنسان ومنع تلك 	

اإلنهتااكت ومالحقة مرتكبهيا 

•  محاية شاملة	
تعمل الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان إلحرتام مجيع احلقوق املنصوص علهيا يف امليثاق العاملي حلقوق 

احلقوق املدنية والسياسية باإلضافة إىل احلقوق اإلقتصادية واإلجمتاعية والثقافية اإلنسان : 

•  حركة عاملية	
تأسست الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان يف سنة 1922 ومجتع اليوم 155منمظة عضوة يف أكرث من 100 

دولة حول العامل, نقوم الفدرالية بتنسيقودمع أنشطهتم وتوصل صوهتم إىل املستوى الدويل 

•  منمظة مستقلة	
مثل مجيع منمظاهتا العضوة ال تنيمت الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان إىل أي حزب سيايس أو ديانة 

معينة .ويه مستقلة عن لك احلكومات

http://www.fidh.org  : للحصول عىل معلومات عن املنمظات 155 األعضاء ميكن مراجعة املوقع اللكرتوين

ويحظر  شخص،  أي  استعباد  أو  استرقاق  اليجوز  المادة4: 
االسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5: اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة 
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق  لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7:  بالكرامة. المادة 6: 
في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا اإلعالن وضد أي تحريض 
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق األساسية التي  على تمييز كهذا. المادة 8: 

ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو يمنحها له القانون. المادة 9: 

 178منمظة حلقوق اإلنســان
الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان

متثل

5قارات يف


