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منظمة العفو الدولية تدين التفجي الذي استهدف الدنيي ف بنغازي 

 تدين منظمة العفو الدولية التفجي الذي وقع بالمس أمام مستشفى الجلء ف مدينة بنغازي.  ويظهر أن العتداء الذي وقع قرابة 
ًا ف فتة ما بعد انتهاء النزاع السلح ف ليبيا.13الساعة الثالثة من عص يوم    مايو الجاري كان أول تفجي يستهدف الدنيي تحديد

 وبحسب ما أفادت به مصادر رسمية، فلقد أوقع التفجي ثلثة قتل، وتسبب بجرح ستة آخرين بينهم بعض الطفال.  ولا يتم بعد
 الفصاح عن العديد الدقيق للصابات، بيد أنه من التوقع أن يرتفع عدد القتل.  ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن العتداء حتى

 تاريخه.

ًا بالبادئ النسانية ًا تام ًا.  ويظهر منفذو هذا النوع من العتداءات استخفاف  وما من شء من شأنه أن يبر استهداف الدنيي أبد
 الساسية.  ويتعي عل السلطات لليبية التحقيق ف هذا العتداء بأسع وقت ممكن، وبشكل شامل، وأن تضمن مقاضاة الجناة ف

 ظل إجراءات عادلة تتسق والعايي الدولية ف مجال حقوق النسان، ودون اللجوء إل فرض عقوبة العدام.  وننوه بأن تقاعس
 السلطات عن القيام بذلك سوف يسهم ف نش ثقافة الفلت من العقاب، وخلق جو من انعدام سيادة القانون، مع ما يرافق ذلك من

خطورة بأن يتم تفسي ذلك التقاعس عل أنه بمثابة رخصة تبيح لرتكاب الزيد من النتهاكات الخطية لحقوق النسان.

 .  ويظهر أن التفجيات استهدفت2011ولقد استمر الوضع المني ف بنغازي بالتدهور منذ نهاية النزاع السلح الذي اندلع ف عام 
 أجهزة أمن الدولة ومنتسبيها من قبيل مراكز الشطة، والضباط السابقي ف جهازي المن الداخل والشطة.  ولم يسبق وأن تم

استهداف الدنيي ف اعتداءات مماثلة ف ليبيا. 

 ومنذ يناير من العام الجاري، وقعت خمسة تفجيات استهدفت مراكز الشطة ف بنغازي، وقعت ثلثة منها منذ بداية شهر مايو.
  إبريل الاض، وهجوم آخر استهدف23وتأتي تلك التفجيات ف أعقاب هجوم استهدف مبنى السفارة الفرنسية ف طرابلس بتاريخ 

 ، والذي أدى إل مقتل السفي المريكي جي كريستوفر ستيفينز وثلثة2011 سبتمب 11القنصلية المريكية ف بنغازي بتاريخ 
 أمريكيي آخرين.  وعل الرغم من اعتقال الجناة الشتبه بهم فيما بعد، فلم ُتنش نتائج التحقيق ف العتداء، حالها كحال نتائج

ُأجريت ف الهجمات التي استهدفت مراكز  وضباط الشطة السابقي. التحقيقات الخرى التي 


