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ضحايا قصف طيران اإلمارات العربية 

المتحدة لمواقع في العاصمة طرابلس، 
  2014أغسطس 

 
 

 فت الجمعية العامة لألمم المتحدة جريمة العدوان عر  
من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى  استعمال القوة المسلحة"

أو سالمتها اإلقليمية أو استقاللها السياسي، أو بأي صورة أخرى 
 ".تتنافى مع ميثاق األمم متحدة

 
 1(29-د 3314قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )

 تعريف العدوان
 (1المادة )

 
 

 
 
 

 طالوي جعبد الغني الاألستاذ 
 لذوي الشهداء ومصابي العدوان الجوي اإلماراتي المصريرئيس رابطة األبرياء 

 
 

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان : حقوق اإلنسان في ليبيا"
 "والقانون الدولي اإلنساني

 
  ألعمال مجلس حقوق اإلنسانالفعالية الموازية 

 (36في دورته االعتيادية )
 

  2017سبتمبر  27 الثالثاءجنيف، 

  

                                                 
 

1
 1974ديسمبر  14، 3314القرار رقم ،  29الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة رقم  
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 مقدمة

العاصمة الليبية طرابلس منها عدة مواقع في م قامت طائرات حربية بقصف 18/8/2014بتاريخ 
 .معهد المهن الشاملة بقصر بن غشير ومقر شركة النهر ووادي الربيع

وموقع  للنفطم تكرر القصف مرة أخرى حيث تم استهداف مقر شركة الواحة 23/8/2014وبتاريخ 
ر. في الموقع الثاني، بعد القصف األول تجمع مواطنون المطابالقرب من جسر الفروسية بطريق 

 آخر. دقائق تم استهدافهم بصاروخ 6المصابين وبعد إلسعاف 

شخصاً وأكثر من ثمانون مصاب منهم حاالت بتر  21نتج عن هذا القصف الجوي استشهاد 
والمنقوالت الموجودة كما سبب هذا القصف في خسائر مادية كبيرة في العقارات ل. وحرق كام

 عليها. بالمقار المدنية المعتدى

أمريكية الصنع  MK82 الشهيرة وبالتحديد MK نوعموجهة من  قنابلوقد تم هذا القصف بواسطة 
نفجر وتم التحفظ عليه من قبل خبراء أسلحة تلم  وقعفي الم القنابل إحدىوقد تم العثور على 

 بشأنه من قبل خبير مختص بناء على أمر من القضاءمختصين وقد تم إعداد تقرير فني مفصل 

 الليبي.

هذا القصف والذي استهدف األرواح مباشرة اتضح ومن خالل ما تناقلته وكاالت األنباء العالمية 
اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومن خالل دولة أنه نفد بواسطة دولتين وهما 
بالقوات الجوية أكد أنها ال يمكن نسبتها للطائرات الحربية  التقرير الفني لرئاسة األركان

المستخدمة في ليبيا بالنظر إلى سرعتها ونوع وقوة المقذوف فضال عن عدم توفر البنية التحتية 
 ليبيا. لهذا النوع من الطائرات في

اإلمارات  من أنها تعتقد أن ،البنتاغون ،ويستنبط ايضاً من خالل تصريح وزارة الدفاع األمريكية
إن "ومصر شنتا عمليات قصف جوي داخل ليبيا، وما أدلت به الناطقة باسم الخارجية األمريكية 

وأكدت صحيفة نيويورك  "تا عمليات قصف داخل ليبيا مؤخراً ما فهمناه هو أن اإلمارات ومصر شن
جوية نقال عن مسئولين أمريكيين: مصر واإلمارات وجهتا ضربات "تايمز هذا األمر بقولها 

، وكذلك وكالة "لطرابلس، وأن مصر وفرت القواعد الجوية واإلمارات وفرت الطيارين والطائرات
مصر واإلمارات استخدمتا طائرات متمركزة في مصر لقصف "الشهيرة أكدت على أن  رويترز

 طرابلس".مواقع ليبية بالعاصمة 

 التكييف القانوني لهذا االعتداء

نفاً تشكل جريمة العدوان في سياقها الدولي باعتبار قيام آ الواقعة بالشكل الذي تم سرده
 .أخرىقوات مسلحة لدولة ما باالعتداء وقصف أشخاص وممتلكات تقع بدولة 

، حيث أوردت م14/12/1974ريمة العدوان بتاريخ وقد عرفت الجمعية العامة لألمم المتحدة ج
استعمال القوة المسلحة من "( بأنها 29)د.3314هذا التعريف بالمادة األولى من قرارها رقم 

قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقاللها السياسي، أو بأي صورة 
لثة منه بعض وقد أوضح ذات القرار في المادة الثا "... متحدةالأخرى تتنافى مع ميثاق األمم 

قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل أو استعمال دولة "صور العدوان 

 ."ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى ...

 المدنيين. من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية 147وما نصت عليه المادة 

ان، اقترفتها دولتا اإلمارات ومصر ضد الدولة الليبية وبالتالي فإننا أمام جريمة عدوان مكتملة األرك

 آخرين. 80شخصاً وإصابة أكثر من  21هاد نتج عنها استش
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فالثابت كما أوضحنا قيام طائرات وعسكريين تابعين لهاتين الدولتين بتنفيذ ضربات جوية سببت 
سة المعنية في تلك الخسائر البشرية والمادية دون غطاء دولي يتيح لهما ذلك من المؤس

بحفظ األمن والسلم الدوليين )مجلس األمن( وبالمخالفة لميثاق األمم المتحدة والمعاهدات 

 الدولية. والمواثيق واألعراف

وهذا التكييف يؤيده القضاء الدولي ممثالً في محكمة العدل الدولية في فتواها الشهيرة 
م حيث طلبت نيكاراغوا 9/4/1984في  2الواليات المتحدة األمريكية –المتعلقة بقضية نيكاراغوا 

من المحكمة منع الواليات المتحدة من استعمال القوة العسكرية ضدها وأن تدفع لها تعويضات 
عن األضرار التي لحقت باألرواح واألبدان والممتلكات، جراء تدخالت عسكرية سابقة، وجاءت 

استخدام األنشطة العسكرية وشبه عدم جواز "الفتوى لصالح نيكاراغوا حيث رأت المحكمة 
العسكرية ضد السيادة اإلقليمية وسالمة األراضي واالستقالل السياسي، ويعد في حكم ذلك 
اختراق سفينة أو طائرة تابعة لدولة ما للمياه أو األجواء اإلقليمية لدولة أخرى ولو لم تقم 

 ".بعملية قصف

ة العدوان عندما تضمن نظام روما األساسي وقد اتجهت اإلرادة الدولية لمالحقة مرتكبي جريم
للمحكمة الجنائية الدولية في مادته الخامسة جريمة العدوان ضمن الجرائم األربعة التي تختص 

 المحكمة. بها

أي ]يقرر "قضتا بأن  (2011) 2016 رقم 3مجلس األمن الدوليمن قرار  6 -5كما أن الفقرتين 
م اعتبارا من 1973/2011من القرار رقم  12إلى  4ن أن تنتهي أحكام الفقرات م [مجلس األمن

وهو ما يفيد بأن المسوغ "، م 2011أكتوبر  31بالتوقيت المحلي الليبي ليوم  23:59الساعة 
بما في ذلك استخدام الضربات الجوية وحظر الطيران  –القانوني لألذن باستخدام كافة التدابير 

اكتوبر  31قد انتهت منذ  (2011) 1973رقم  4لدوليمجلس األمن ا من قرار 4الوارد في الفقرة 
، وهو ما يعني أن الضربات الجوية أو القصف الجوي المشار إليه يعد مخالفاً لقرارات م2011

 وان.مجلس األمن وانتهاكاً صريحاً لها، وبالتالي يعتبر عمل من أعمال العد

 

 

 منظمة التضامن لحقوق اإلنسان

 ليبيا –طرابلس 

 

 

 

                                                 
 

2
 ".Nicaragua v. United States" / "اليات المتحدةقضية نيكاراغوا ضد الوا: "ويكيبيدي 

 
3
 .2011أكتوبر  27، بشأن ليبيا 2011لسنة  2016قرار رقم مجلس األمن الدولي:  

 
4
 .2011مارس  17، بشأن ليبيا 2011لسنة  1973قرار رقم مجلس األمن الدولي:  
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