
ًل ًا ومستق ليبيا: ينبغي أن يكون التحقيق ف مقتل ناشط سياس وافي

 تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إل اليفاء بتعهدها التعلق بإجراء تحقيق ف حادثة مقتل الناشط السياس
ًل، وأن تتمتع26الحامي عبدالسلم السماري ف بنغازي ف  ًا ومستق   يوليو/تموز. ويجب أن يكون ذلك التحقيق وافي

ًل، بما ف ذلك توفي الحماية للشهود. كما يتعي  لجنة التحقيق بكافة الصلحيات والوارد الضورية لجعل التحقيق فعا
عل السلطات التأكد من حماية النشطاء الخرين العّرضي للخطر.

 إن الفشل ف تحقيق العدالة ف أول حادثة قتل مستهدف ذي دوافع سياسية لناشط يمكن أن يشّكل سابقة خطية وأن
يكون له تأثي مدمر عل العمل الحيوي للمجتمع الدني الليبي، بمن ف ذلك الدافعون عن حقوق النسان.

 وكان أحد السلحي قد أطلق النار عل عبدالسلم السماري من سيارة أمام مسجد بوغولة بمنطقة البكة ف بنغازي،
فأصابه ف القلب وفارق الحياة قبل وصوله إل الستشفى.

  فباير" الذي توّل عملية التنسيق بي جماعات العارضة ف بنغازي17وكان عبدالسلم السماري من مؤسس "ائتلف 
ًا ف انتقاده لجماعة الخوان السلمي،  إبان النتفاضة التي أطاحت بحكم العقيد القذاف. وف الشهر الخية، كان صيح

ًا ف تنظيم الظاهرات السلمية الناهضة للهجمات التي شنتها الليشيات ضد مؤسسات الدولة، وف توثيق ًا نشط  ولعب دور
النتهاكات التي ارتكبتها الليشيات ضد الحتجي، وف الدعوة إل إرساء سيادة القانون.

ًا ف دعم الطالب التعلقة بالكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة لعائلت ًا مهم  وإبان حكم العقيد القذاف لعب السماري دور
.1996 ضحية من ضحايا عملية القتل الجماعي التي اقُتفت ف سجن أبو سليم ف عام 1200أكثر من 

 ويساور منظمة العفو الدولية قلق لن السلطات لم ُتجر تحقيقات فعالة ف موجة عمليات القتل ذات الدوافع السياسية
ًا لنظمات حقوق النسان الليبية،2011التي وقعت ف شق ليبيا منذ عام  ًا ف مدينتي درنة وبنغازي. ووفق  ، وخصوص

ًا من ضباط المن السابقي والحاليي، ممن خدم معظمهم ف أحد أجهزة المن التعددة التي50فإن ما ل يقل عن    شخص
 كانت تعمل إبان حكم القذاف، قد ُقتلوا بالرصاص أو اسُتهدفوا بعمليات تفجي عل أيدي جناة مجهول الهوية منذ

 ، أطلق مهاجمون مجهولو الهوية ف درنة النار2012 أكتوبر/تشين الول 30. فعل سبيل الثال، ف 2011أغسطس/آب 
ُأردي بالرصاص اثنان من ًا ف اللجنة الثورية التابعة للقذاف، فأردوه قتيل. كما   عل خالد الصاف العدل، الذي كان عضو

 ضباط المن- وهما عقيد متقاعد ف سلح الجو، وضابط كبي ف الشطة- ف اليوم نفسه الذي ُقتل فيه عبدالسلم
السماري.

 إن فشل السلطات الليبية ف إجراء تحقيق فعال ف حادثة قتل عبدالسلم السماري من شأنه أن يسهم ف تغذية مناخ
 الفلت من العقاب وانعدام القانون ف البلد وتسهيل القيام بمزيد من أعمال القتل غي الشوع والعتداءات عل

 الؤسسات القضائية ف البلد. وبعد مرور يومي عل مقتل السماري، وقع تفجيان منّسقان أسفرا عن حدوث أضار
 كبية بمبنى محكمة شمال بنغازي، وف مكتب الحامي العام وفرع وزارة العدل ف بنغازي. وقد وقع التفجيان عشية

ًا بحسب معلومات وزارة الصحة. وقد ُشنت تلك لهجمات عقب43 يوليو/تموز وأدى إل إصابة 28يوم الحد ف    شخص
ًا.23وقوع انفجار أمام مجمع الحاكم ف ست ف   يوليو/تموز، أدى إل تدمي البنى جزئي

 وترحب منظمة العفو الدولية بتعهد الحكومة العلني بإجراء تحقيق ف حادثة مقتل عبدالسلم السماري وتقديم الجناة
ًا ف مجال إجراء ًا تقني  إل ساحة العدالة. كما تشي إل إعلن رئيس الوزراء أن حكومته ستطلب من الجتمع الدول دعم

فحوص الطب الشعي، وتشي أيضا ال اتخاذ السلطات الليبية إجراءات عاجلة لفحص مسح الجريمة.



 بيد أن السلطات يجب أن تتابع هذا المر بضمان منح الصلحيات وتوفي الخبات والوارد الضورية للجنة التحقيق،
 وتشمل توفي الحماية الفعالة للشهود. كما ينبغي توفي الحماية للمدافعي عن حقوق النسان والنشطاء السياسيي الذين

ما برحوا يواجهون التهديدات والتهيب من قبل الليشيات وغيها عل نحو متزايد.


