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يوضح هذا التقرير كافة وقائع االعتداءات التي عاشها الصـــــــــحفيون والوسائل اإلعالمية المختلفة ، في ظل استمرار 

التدهور الحاد ألوضاع حرية الصــــحافة والتعبير ، واالنتهاكات الجســـــيمة لحقوق اإلنســـــان منذ شهر يونيو من العام 

الماضي، واستمرار النزاع المســلح الذي أدى إلى تقلص هامش حرية الصــحافة وتداول المعلومات والتغطية الميدانية 

لألحداث، وفرار الصحفيين من مناطق النزاع، وإقفال عشرات الصحف واإلذاعات ومكاتب القنوات ووكاالت األنباء.

ويعتمد تقرير الربع الثالث من السـنة على نشـر الحوادث المؤلمة التي يتعرض لها الصــحفيون، وتوضيح حجم المعاناة 

التي يعيشـــونها في مناطقهم، وتســـليط الضــــوء أكثر على االنتهاكات المخالفة للقانون الدولي التي يرتكبها أطراف 

النزاع.

ويركز التقرير على تفاصيل الوقائع واألحداث، ويســرد الشــهادات وينشــر األدلة التي جمعها الباحثون في وحدة الرصد 

والتوثيق في المركز الليبي لحرية الصـــحافة، وأغلبها وقائع حدثت في الربع الثالث من العام الجاري ، كما تناول التقرير 

وقائع أخرى رصدت في وقت سابق ولم يتطرق إليها في المدة الماضية نظرا لرغبة الضحايا .

ويوضح التقرير الدور المهم الذي يلعبه الصحفيون والوسائل اإلعالمية المختلفة في تعزيز حرية الرأي والتعبير، ونشـر 

ثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان ، والتوعية بقضايا المجتمع المهمة.

كما تهتم وحدة رصد وتوثيق االنتهاكات الواقعة ضد الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية بالمركز الليبي لحرية الصحافة، 

بنشــر التقارير الدورية والخاصة حول وضع حرية الصـــحافة في المجتمع الليبي  ، والتنبيه إلى مدى خطورة االعتداءات 

والجرائم التي ترتكب في حق الصـحفيين ، وما لها من أثر سلبي يتمثل في عودة سلطة االستبداد التي توجه الصــحافة 

واإلعالم وفق رغباتها .

المقدمة

   - لالطالع على التقارير الدورية التي يصدرها المركز الليبي لحرية الصحافة من خالل الرابط التالي :
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عاش الصحفيون الليبيون والوسائل اإلعالمية المختلفة في الربـع الثاني   من العام الجاري أوقاتا عصيبة بسبب تفاقم 

االنتهاكات والجرائم التي ترتكب في حقهم من عدة أطراف، وســــــــــــــط عجز تام لألجهزة األمنية المختلفة، وتنامي 

تهديدات تنظيم الدولة ضد الصحفيين المحليين في أكثر من عشر مدن وبلدات في ليبيا؛ فاالنقسام السـياسي واألزمة 

األمنية المستعصية تلقي بظاللها القاتمة على وضع حرية الصحافة والتعبير وتهدد وجودها.

ويعاني الصـــــحفيون المحليون من تزايد الرقابة المفروضة على عملهم الصــــــحفي، جراء التهديدات والمخاطر التي 

يعيشـــونها في مدنهم وبلداتهم في ظل حالة اإلفالت من العقاب التي تســـود ليبيا، ويتعدد المنتهكون بين الجماعات 

المسلحة القبلية تارة واالنتهازية أو المتطرفة تارة أخرى .

وقد سجلت في األشهر الســـتة األولى من العام، عدد من االعتداءات على الصـــحفيين، أولها: إعالن مقتل الصـــحفيين 

التونسيين وصحفيي قناة برقة الخمسة المخطوفين منذ أغسطس الماضي من قبل جماعة مجهولة " يشـتبه بانتمائها 

لتنظيم الدولة "،  إال أن الحكومة الليبية لم تقدم أي أدلة واضحة أو نهائية حول مقتلهم، واتســــــــم حديثها بالغموض  

وعدم االهتمام بملف القضية .

وثانيها: مقتل الصـــحفي الليبي مفتاح القطراني، وهو مالك شركة إعالمية تعمل في تغطية أحداث العنف والحرب في 

مدينة بنغازي.

 كما وثق المركز الليبي لحرية الصــحافة ثالث حاالت شروع في القتل تعرض لها صحفيون بمدينة سبها أثناء انتهائهم 

من أعمالهم ومرورهم بمناطق توتر ونزاع.

 وسجلت تسع حاالت اختطاف واعتقال قسري لصـحفيين في خمس مدن ليبية تعددت الدوافع ورائها، وبعضـهم تعرض 

لإلخفاء القسـري مدة تجاوزت السـتين يوما، إضافة إلى حالة واحدة لمالحقة قضـائية لصـحفي بمدينة مصــراتة، وظف 

فيها القانون بصورة سيئة لمصادرة حرية التعبير وتداول المعلومات .

و عند الحديث عن االعتداءات التي تعرضت لها مؤسســات إعالمية، فقد وثقت ثماني حاالت في سبع مدن ليبية، إضافة 

إلى حالتي حجب لمواقع إخبارية.

 و تسـتند المعلومات واألدلة والشـهادات التي ذكرت في تقريري الربع األول والثاني إلى منهج معتمد ومتبع لدى المركز 

الليبي لحرية الصـــــحافة في رصد المعلومات وتوثيقها، يعمل عليه فريق من الباحثين والمراسلين الميدانيين بوحدة 

الرصد والتوثيق .

ملخص تقرير الربع الثاني

2- يمكنكم االطالع على تقرير الربع الثاني من خالل الرابط:
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تسـتند المعلومات واألدلة والشـهادات التي ذكرت في هذا التقرير إلي عمليات رصد وتوثيق وفقًا لدليل منهجي   معتمد 

لدي المركز الليبي لحرية الصحافة يعمل عليه فريق من الباحثين والمراسلين الميدانيين بوحدة الرصد والتوثيق.

وانطالقًا من دور المركز الليبي لحرية الصـحافة في رصد االنتهاكات وتوثيقها، يتواصل الباحثون مع الضـحايا وأقاربهم 

لجمع المعلومات وتقصي الحقائق سواء بالزيارات الميدانية أو المقابالت الشخصية أو بالحديث عبر الهاتف، وتسجل هذه 

المقابالت في استئمارة علمية يعمل بها الباحثون بالوحدة .

وقد استمع الباحثون لشـهادات الضـحايا و أقاربهم ومسـئولين حول عشـرات الوقائع، وقد وثقت هذه الشـهادات ثم جرى 

فحصـها ومراجعتها بصـورة دقيقة الستخراج أكبر قدر ممكن من األدلة كالتقارير الطبية أو محاضر الشــرطة أو الرسائل 

عبر الهواتف أو صفحات مواقع التواصل االجتماعي .

 و يواجه الباحثون بوحدة الرصد والتوثيق صعوبة في الوصول للضــحايا وتشـــجيعهم على الحديث عن االنتهاكات التي 

تعرضوا لها، و تقديم شهادتهم، والتبليغ عما تعرضوا له؛ بسـبب حسـاسية الوضع وخوفهم من التعرض لممارسات أكبر 

أو االنتقام منهم ومالحقتهم، في ظل ســــــيطرة طرفي النزاع على أكبر مدينتين في البالد طرابلس وبنغازي، و كذلك 

حالة الكبت للحريات التي تعيشها البالد حاليا .

ويمتنع المركز الليبي لحرية الصحافة عن نشر بعض األسماء أو الوقائع تفصيال؛ بسـبب طلب الضـحايا أو أقربائهم ذلك، 

و خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بصحفيين أو وسائل إعالمية .
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3- يمكنكم االطالع على منهج المركز الليبي لحرية الصحافة في الرصد والتوثيق خالل الرابط التالي :



 

 

سجل خالل الربع الثالث من العام الجاري 20  انتهاكا في حق صحفيين، بعضـــها اعتداءات جماعية تعرض لها صحفيون 

أثناء أدائهم ألعمالهم، مقارنة بـ �31 اعتداءا جسيمًا ضد صحفيين ووسائل إعالمية خالل الربع الثاني؛ وهو ما يشـير إلى 

تراجع جزئي في عدد االنتهاكات المسـجلة، وذلك مرتبط بتراجع العمل الصــحفي الميداني، واستمرار فرار الصــحفيين 

والوسائل اإلعالمية خارج البالد .

ولم تســجل أي حالة قتل ضد الصــحفيين خالل الربع الثالث للعام الجاري، كما تثير ظاهرة الشــروع في القتل والتهديد 

بالقتل التي تمارسها الجماعات المسـلحة الخارجة عن القانون في اآلونة األخيرة قلقًا عميقًا لدى الباحثين بالمركز الليبي 

لحرية الصــــــــــــحافة، فقد سجلت ثالث حاالت من هذا النوع في الربع الثالث؛ وهو ما يجعل من التنقل والحركة بحرية 

لتغطية األحداث في ليبيا مهمة صعبة ومحفوفة بالمخاطر.

 وال تزال جرائم االختطاف واالعتقال التعســفي والتعذيب تنتشــر بصــورة مرعبة، ويتعرض لها الصــحفيون والعاملون 

بقطاع اإلعالم خصـــــــوصًا في مناطق النزاع، فقد سجلت ثماني حاالت اختطاف واعتقال قســــــــري نتج عنها تعذيب 

لصحفيين خالل الربع الثالث، في حين سجلت تسع حاالت اختطاف واعتقال قسري في الربع الثاني من العام الجاري.

كما تستمر معاناة الصـحفيين أثناء تغطيتهم لألحداث الميدانية بالتعرض لهم بالضـرب أو االحتجاز المؤقت أو مصـادرة 

معداتهم من قبل قوات األمن الوطني أو الجماعات المسـلحة الخارجة عن القانون، وقد وثقت ثالث حاالت، إحداها اعتداء 

جماعي من قوات األمن على أربعة صحفيين، مقارنة بثماني حاالت وثقت خالل الربع الثاني .

هذا إضافة إلى تســــــــــجيل ست حاالت تهديد و منع من العمل تعرض لها صحفيون نتيجة إنتاجهم لمحتويات صحفية 

متعددة، تسببت في تركهم لعملهم أو طردهم تعسفيا من المؤسسات التي يعلمون بها .
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1ـ  تلقى اإلعالمي بقناة ليبيا لكل األحرار  (خ.س)  ، في شــهر مايو الماضــي، تهديدًا باغتياله في حال عودته إلي البالد 

عن طريق مكالمة هاتفية من قبل شخص يزعم أنه عقيد في جهاز االستخبارات العســـــــــكرية التابع لرئاسة األركان 

المنبثقة عن مجلس النواب الليبي.

ويزعم  (خ.س) سعيد أنهم يريدون استدراجه إلى داخل ليبيا ثم اختطافه وقتله ذبحًا ورمي جثته في مســــــــقط رأسه 

ُطلب منه االســتقالة  مدينة صـبراتة غرب ليبيا؛ في محاولة السـتغالل الواقعة لتأجيج الخطاب اإلعالمي بالمدينة، وقد 

من المؤسسة اإلعالمية التي يعمل بها إلزالة اسمه من قائمة المستهدفين بالتصفية الجسدية .

2ـ  وفي مدينة سبها ال يزال الصـحفيون يعانون من مخاطر جراء النزاع الســياسي والقبلي المســتمر، الذي أحدث أنواعا 

عدة من االعتداءات واالنتهاكات المختلفة تعرض لها صحفيون ومؤسسات إعالمية .

وقد اتســـم الربع الثالث بتزايد حوادث التضــــييق المتعمد على حركة الصــــحفيين أثناء التصــــوير وإجراء المقابالت 

الصحفية، ومنعهم من الوصول للمعلومات، بل وصل األمر حد التهديد بالقتل واالختطاف .

في شهر يوليو الماضي، تعرض صحفيو  فريق "إعالمي"، وهم: وليد بكاكو، وصـدام الراشـدي، وعبد المنعم الجهيمي 

لتهديدات جدية من مجموعة مســـلحة في المدينة بالتصـــفية الجســـدية   ، على إثر نشـــاطهم اإلعالمي وتغطيتهم 

لألحداث بالمدينة، فاضطروا إلي ترك مدينتهم خوفا على حياتهم.

ويقول عبد المنعم الجهيمي رئيس فريق "إعالمي" إنهم تلقوا تهديدات عبر الهاتف و عبر حسـاباتهم الشـخصــية على 

فيسبوك من أشخاص مسلحين معروفين ينتمون لميليشيات قبلية بالمدينة، ثم حاولوا اقتحام بيته إللقاء القبض عليه 

أثناء تواجده خارج البيت .

ويضـيف الجهيمي أنه اتصـل بوسطاء اجتماعيين، وقد تمكنوا من ردع المسـلحين، وضمانســالمة الصــحفيين األربعة 

وعودتهم إلي المدينة الستئناف عملهم  .

و تصـنف مدينة سبها بصـورة عامة من المناطق الخطرة في العمل الصـحفي الميداني، نظرًا لتسـجيل كثير من  حاالت 

الشروع في القتل و التهديد بالتصـفية الجسـدية واالختطاف التي يتعرض لها الصـحفيون، وسط ارتفاع معدل الجريمة 

بمختلف أنواعها، وفوضى  انتشار السالح بيد الميليشيات القبلية .

�- المركز الليبي لحرية الصحافة يذكر األجهزة األمنية بمسؤولياتهم في حماية الصحفيين بمدينة سبها عبر   4
الرابط التالي:
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3ـ  و ال تزال تهديدات مســــــلحي تنظيم الدولة    تتزايد فقد أجبر مراسل تلفزيوني على تقديم استقالته ، بعد وصول 
العديد من التهديدات الخطرة بالتصـفية الجسـدية، على خلفية تغطيته ألحداث الحرب ضد التنظيم بمدينة سرت خالل 

شهري مايو ويونيو الماضي 

ويقول  " ر ، ب " إن سيارة مجهولة الحقته في الطريق الســـريع بمدينة ، بعد عودته من إحدى التغطيات اإلعالمية إال إنه 

استطاع الفرار منها، وتعرض على إثرها لحادث سير، كما تلقى عددا من رسائل التهديد عبر حســـابه على فيســــبوك، 

ورسالة وجدها على سيارته تهدده بالقتل إن لم يستقل من عمله في القناة التلفزيونية التي يعمل بها .

 

 

4ـ  يروي الصـــــــحفي (م.ص) ما حدث له قائال إنه بينما كان منزلهم يعج بأقربائهم الذين قدموا لزيارتهم في مناسبة 
اجتماعية إذ بسـبعة سيارات عسـكرية مدججة بالسـالح تحمل مسـلحين من كتيبة أولياء الدم التي تتبع قوات الصـاعقة 

بمدينة بنغازي، تحاصر المنزل ثم دخل المسلحون المنزل عنوة، واعتقلوا إخوته وأقربائه .

ويضـــيف (م.ص) خالل شهادته للباحثين بوحدة الرصد والتوثيق: "عرفت عن نفســــي لهم وأني صحفي و سألتهم عن 

سـبب اقتحامهم لمنزلنا واعتقالهم لنا فإذا بهم يطلقون النار بين قدمي، و بدأوا في شــتمي وإهانتي قائلين"نحن جنود 

معمر القذافي ورجال األمن الداخلي وسوف نعود لكم "، ثم حملوني إلى مقر يتبع قوات الصـــاعقة ووضعوني في "عنبر 

األشــــباح " وهو زنزانة ال تتعدي مترا في متر، و ســــجنوا بقية إخوتي وأقربائي في زنزانات أخرى، ثم عادوا في الليلة 

نفسها إلى منزلنا فداهموه و ليس به غير النسـاء واألطفال فروعوهم وبعثروا محتويات المنزل وسرقوا مبلغا ماليا قدره 

�1800 دينار ليبي" .
ويكمل الصـــحفي: "في اليوم التالي جاء مدير الســــجن وأفرج عني واعتذر لي عما بدر من معاملة سيئة من مســــلحي 

الكتيبة، لكن بقي إخوتي وأقربائي معتقلين أسبوعا تعرضوا خالله للتعذيب واإلهانة وسائر صنوف المعاملة السيئة".

وقد فتح الصحفي محضرا لدى مركز شرطة بمدينة بنغازي لتدوين القضية ومالحقة الجناة .

 5ـ  وقد تعرض مقدم البرامج التلفزيونية بقناة بنغازي bbn مصــــــطفى ذياب لالعتقال التعســــــفي والتعذيب، بعد 

احتجازه من شهر نوفمبر عام 2014 حتى شهر أغســطس عام 2015 ، ثم أخلي سبيله بعد عشـــرة أشهر متواصلة من 

االعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج .

ويروي ذياب تفاصيل اعتقاله التعســفي فيقول: " ظللت معتقال عشــرة أشهر، تنقلت فيها بين ثالثة سجون، و تعرضت�

خاللها ألبشــع أنواع التعذيب الجســدي والنفســي في  كوخ من الصـــفيح حجمه ال يتجاوز 6x4 يوجد به ما يزيد عن50  

ًال، ال تدخله الشمس أو الهواء النقي، و تغيب عنه الرعاية الصحية، وقد أصبت أثناء سجني بأمراض مزمنة" . معتق

ويضـيف " تعرضت للتعذيب النفسـي عن طريق محاولة االغتيال الوهمية، وذلك بأن يجلسـوني على كرسي، و يعصـبوا 

عيناي، ويقوم الشخص المسئول عن التعذيب بإطالق النار خلفي أو من جانبي أو بين قدمي، أو يقومون بتعذيب معتقل 

آخر بالكهرباء أمامي" .

�5- يمكنكم االطالع على تقرير اإلعالم في مدينة سرت، الحرية المفقودة،  عبر الرابط التالي :
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�6ـ  كما تعرض مدير مكتب قناة فزان التلفزيونية في مدينة سبها أحمد امســــلم عوض لالختطاف على يد مســـــلحين 
مجهولين، خالل شهر يوليو الماضي، لمدة ثالثة أيام، وقد طالبوا بفدية مالية إلطالق سراحه .

 ولم تتمكن األجهزة األمنية من معرفة هوية المختطفين الذين أطلقوا ســــراحه بعد ذلك ألســــباب غير معروفة، وأدى 

الحادث إلى تقلص أنشطة مكتب القناة بالمدينة، وتزايد المخاوف من تعرضهم العتداءات أخرى .

7ـ  احتجز مسـلحو كتيبة أمن مطار امعيتيقة الدولي مؤقتا  الصـحفي رضا فحيل البوم، يوم �21أغسـطس الماضي أثناء 
عودته من تونس عبر طائرة األمم المتحدة، بعد حضوره اجتماعا مع قسم حقوق اإلنسان بالبعثة األممية.

ووفقا لشـهادته فإن مسـلحين يركبون سيارتين عسـكرية أوقفوه في بوابة مطار امعيتيقة،وقاموا بسـحبه من السـيارة 

على مرأى من عائلته التي كانت في انتظاره، وقد تعهد المســــــــلحون بعدم إيذائه، وذكروا أنهم يريدون التحقيق معه 

فقط .

ويضيف" تعرضت للتهديد بالقتل والسـب بألفاظ نابية، واتهمت بالعمالة واالنحياز ألحد أطراف النزاع، وقد حاولوا دخول 

حسـابي على فيسـبوك، وتفتيش هاتفي المحمول، وقد ضربني أحدهم بأخمص المســدس إال أن آمرهم نبههم إلى أن 

لديهم توصيات بعدم ضربي، وقد استمر التحقيق معي بهذه الصورة الفجة مدة ساعتين قبل أن يطلق سراحي ويسـمح 

لي بالعودة إلى مدينتي مع عائلتي" .

8ـ  وقد تعرض مصورا قناة الجزيرة في طرابلس للتعذيب والضـرب المبرح بعد اعتقالهما، في أغسـطس الماضي، أثناء 
تصــويرهما تقريرا إخباريا في منطقة جنوب طرابلس، واستمر اعتقالهما يوما كامال بحجة أنهم يصـــورون في منطقة 

عسكرية دون ترخيص .

ووفقًا للمعلومات واألدلة التي جمعها الباحثون، فقد تعرض المصــوران للتعذيب من قبل مجموعة مســلحة تتمركز في 

هددا بإغالق مكتب القناة في حال اإلدالء بأي معلومات عن ظروف اعتقالهم القسـري، وهو  منطقة جنوب طرابلس، و قد 

ما دفعهما لرفض تقديم شهاداتهما لوحدة الرصد والتوثيق بالمركز الليبي لحرية الصحافة .

9ـ  وقد تعرضأخ اإلعالمية بقناة تلفزيونية ( ب.ز ) لالعتقال التعسـفي في مطلع شهر سبتمبر الجاري، من أمام منزلهم 
في مدينة بنغازي، بعد مداهمة قوات األمن الداخلي للبيت بهدف القبض على الصحفية غالية العتقادهم أنها عادت إلي 

منزلها  .

وتزعم اإلعالمية في شهادتها، أن عملية القبض على أخيها هدفها الضـغط عليها لالستقالة وترك عملها في القناة، وقد 

قام أفراد األمن الداخلي بتفتيش البيت وسرقة حاسوبها المحمول وأجهزة أخرى بالمنزل.

و بعد اعتقال (ب.ز) لم تتحصــل العائلة على أي معلومات حول مكان اعتقاله أو حالته الصــحية، ولم يتصــل بهم إال مرة 

واحدة عبر هاتف أحد معتقليه، وقد طلب خالل مكالمته من والده الرقم الســـــــري الخاص بجهاز حاسوب الصـــــــحفية 

اإلعالمية و ال يزال مصيره حتى لحظة إصدار التقرير مجهوال .

10ـ  وقد تعرض المراسل بصــحيفة برنيق "ع ، ج" لحادث اعتقال تعســفي من مســـلحين ملثمين قاموا باختطافه أثناء 
قيامه بتغطية إعالمية في إحدى مستشفيات مدينة بنغازي، وذلك في شهر يونيو عام �2015 .

ويقول الصـحفي "ع ، ج": " اختطفني مســلحون ملثمون يســتقلون خمس سيارات مجهولة الهوية مدة ثالثة أيام، نقلت 

خاللها إلى مكان لم أعرفه، ليبدأ التحقيق معي طيلة مدة احتجازي، حول طبيعة عملي الصــحفي، ومصـــادر المعلومات 

التي أقوم بجمعها، والسياسات التحريرية التي تتبعها الصحيفة التي أعمل بها، وطبيعة تمويلها " .

ويضيف  " بعد أنُ أطلق سراحي لم تقدم لي أي أسباب أو مبررات لحادث االعتقال القسري الذي تعرضت له، و قد صودرت 

معداتي الصحفية وهاتفي الشخصي".
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�11-� تكررت حوادث االعتداء بالضــــرب واالحتجاز التي تقوم بها قوات األمن الوطني ضد الصــــحفيين خالل تغطيتهم 
لألحداث الميدانية.ـ  فقد احتجزت قوة الردع الخاصة بمديرية األمن الوطني في مدينة طرابلس في شهر أغســـــــطس 

الماضي   ، أربعة مراسلين صحفيين يعملون لدى وسائل إعالمية مختلفة لمدة ثالث ساعات ونصــف، أثناء تصــويرهم 

حادث انفجار ســـــــيارة مفخخة في منطقة الظهرة وســـــــط طرابلس، وقد تدخلت إدارة اإلعالم الخارجي إلثبات أنهم 

صحفيون معتمدون لديها فأطلقوا سراحهم .

 وكانت عناصر األمن التابعة لقوة الردع قد طوقت مكان االنفجار، و منعت الصــــــــحفيين من أداء عملهم رغم إبرازهم 

لبطاقاتهم المهنية، وقد جردوا من هواتفهم النقالة ونقلوا إلى مقر قوة الردع، و الصحفيون هم:

·         حازم تركية: مصور وكالة األناضول.

·         هاني عمارة: مصور وكالة رويترز.

·         زياد الغول: مصور قناة ليبيا بانوراما.

·         محمد عبد السميع: مراسل قناة ليبيا بانوراما.

ووفقًا لشـــــهادات الصــــــحفيين المحتجزين فإنه قد جري التحقيق معهم حول معرفتهم بحادث االنفجار، والجهة التي 

ي لهم باالنحياز ألحد أطراف النزاع. يعملون لها، في اتهام ضمن

�12ـ  وفي شهر يوليو تعرض المصور الصحفي بوكالة رويترز أيمن الساحلي  للضرب المبرح واإلهانة  من قبل مسلحين 
في مقر الكلية الجوية العســــكرية بمدينة مصـــــراتة، أثناء قيامه بتغطية االنفجار الذي وقع داخل الكلية  الجوية، كما 

كسروا الكاميرا الخاصة به.

ويقول أيمن: " عند وصولي إلى بوابة الكلية الجوية وأثناء تعريفي بنفســي إذ بشــخص مدني معه عدد من المســلحين 

يتوجهون لي بالســـباب ثم بدأوا بضـــربي، وفي نهاية األمر تبين أنهم ليســــوا موظفين في الكلية الجوية، وقد فتحت 

محضرا لدى مركز الشرطة إال أنها لم تقم بأي تحقيقات في القضية" حسب قوله.

�6-  المركز الليبي لحرية الصحافة يشجب اعتداء قوات األمن على صحفيين بطرابلس :
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�13ـ فيما تعيش الصحفية بصحيفة "فسـانيا" وردة الحراري على وقع التهديدات المتكررة التي تصـلها عبر الهاتف وعبر 
حســابها على فيســبوك، و قد استمر ذلك خالل شهري يوليو وأغســطس، من قبل مســلحين قبليين بمدينة سبها؛ في 

محاولة لحملها على التوقف عن الكتابة الصــحفية بصــحيفتها، وعدم القيام باالستطالعات الميدانية والتحقيقات حول 

األوضاع الدموية التي تعيشها مدينة سبها، حسب قولها .

وتضيف الحراري "إن الكتابة حول القضايا االجتماعية واإلنسانية الصـعبة التي تعيشـها مدينة سبها أصبح صعبا للغاية، 

وقد يوقعك في مشـاكل وصدام مع التشــكيالت المســلحة المتعددة بالمدينة، وهذا ما دفعني إلى التوقف عن ممارسة 

مهنتي التي أعمل بها منذ سنوات مضت" .

14 ـ  وتواجه الصـحفية بصـحيفة فبراير كوثر أبو توراة تهديدات متكررة عبر الرسائل على حسـابها في فيسـبوك خالل 
شهر يوليو الماضي، من مجهولين يطالبونها بالتوقف عن الكتابة في الشأن السياسي واألمني .

ضلت أبو توراة التوقف عن الكتابة الصـــــــــحفية حفاظا على سالمتها، وال تزال  وبالنظر إلى كثرة التهديدات وجديتها ف

تعيش حالة من القلق والخوف من أن يتعرض لها أولئك الذين يقومون بتهديدها أو يحاولوا إيذائها.

15 �ـ فيما اضطر الصــــــــــــــــحفي فراس أبوسلوم إلي مغادرة مدينة طرابلس، بعد تلقيه تهديدات، وقيام مجهولين 
بالتحريض عليه واتهامه بتهم عدة عبر فيسبوك، خالل شهر مايو الماضي .

ويزعم فراس أن جدية التحريض عليه، اضطرته إلى ترك عمله والعودة إلي مدينة البيضاء مسقط رأسه  .

�16ـ  الكاتب الصحفي حسـن الوافي تعرض لتهديدات علنية وجهها له مسـلحون يحسـبون على عمليتي الفجر والكرامة 
في شهر أغسطس الماضي، بعد تدويناته المتكررة ضد استمرار الحرب وتواصلها دون الوصول إلى حل نهائي .

ويزعم الوافي أن أحد المقربين من رئاسة األركان هدده قائال له: إن شخصية خليفة حفتر تعد خطا أحمر، حسـب قوله، و 

حذره من التعرض له نهائيا .

�17ـ  وتتعرض الصـــحفية بقناة ليبيا الوطنية جهاد النفاتي لحملة تشـــهير وتهديد يقودها رئيس فريق األمن المكلف 
بحماية القناة، الذي هددها مرارا وتكرارًا، واتهمها بأنها تقوم بحملة تشــهير وقذف وسب ضده عبر صفحات فيســبوك، 

وأنها صاحبة صفحة  "تعلوبة قناة ليبيا الوطنية" التي تهاجم موظفي القناة بشكل مستمر وبطريقة جارحة .

وتنفي النفاتي كافة التهم التي وجهت إليها، وتقول إنه ال عالقة لها إطالقا بالصــــــــــفحة المذكورة، وإنها تركت مجال 

اإلعالم منذ حوالي سنة كاملة.
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�18ـ  و أوقفت إدارة راديو زليتن الحرة بتوجيه من المجلس البلدي زليتن، في شهر أغســــــــــــــطس الماضي، البرنامج 
الســـياسي "حديث الســـاعة " الذي يقدمه المذيع محمد الخالب ، ويبث حلقة واحدة أسبوعيا يناقش فيها المســــتجدات 

السياسية في البالد .

وبحسـب شهادة محمد الخالب مقدم البرنامج، فإن عميد البلدية زليتن مفتاح حمادي رفض الظهور بالبرنامج، واتصــل 

بمدير اإلذاعة معترضــــا على ظهور نواب برلمانيين مقاطعين في البرنامج، وطالبه بإيقاف البرنامج فورا بعد إرســــال 

رسالة رسمية من طرف المجلس البلدي 

ويضــيف " إن الضــغوط التي مارسها المجلس البلدي دفعت إدارة اإلذاعة إلى إيقاف البرنامج  والرضوخ للضـــغوط رغم 

عدم ثبوت تورطنا في أي أعمال غير مهنية، أثناء طرحنا للقضايا السياسية ومحاولتنا جمع كل أطراف األزمة على طاولة 

النقاش أو عبر الهاتف" .

وتعد هذه الحالة سابقة خطيرة في محاولة تقييد البرامج المنوعة باإلذاعات المحلية، ومحاولة تســــييســــها لصـــــالح 

السلطات المحلية، و هو تعد صارخ على حرية الرأي والتعبير، دون وجود أي مبررات منطقية إليقاف البرنامج.

 

 

�19ـ وتســـــتمر الســــــلطات الموجودة في طرابلس في سياساتها القمعية ومنعها المواطنين من الوصول للمعلومات 
وتصــــــــــفح المواقع اإللكترونـية، من خالل حجب موقعي وكالة األنباء الليبية وموقع بوابة الوسط اإلخبارية ألكثر من 

ثماني أشهر متواصلة دون وجه حق؛ وهو ما دفع ناشطين وصحفيين إلى رفع دعوى قضــــائية على شركة االتصــــاالت 

الحكومية ؛ لمطالبتها بفك الحجب المفروض على الموقعين المذكورين .

ويعد حق الوصول للمعلومات وتداولها من الحقوق الرقمية المهمة التي يجب أن يحظى به كافة المواطنين، فهو يضـمن 

التعددية في اآلراء ووجهات النظر والحصــول على المعلومات من مصـــادر متعددة، وال بد لســـلطات الدولة من االلتزام 

بعدم المساس بهذا الحق .

�20ـ  وفي خطوة خطيرة من نوعها، أقدم مجموعة من الموظفين الســـلفيين على قطع خدمة اإلنترنت عن مدينة سبها 
من مقر شركة االتصاالت؛ بحجة أن اإلنترنت حرام بسبب استخداماته السيئة، حسب قولهم، ولم تتمكن قوات األمن من 

ردع هؤالء الموظفين السلفيين المتشددين وإعادة خدمة اإلنترنت المقطوعة منذ األول من سبتمبر الماضي حتى اآلن . 

ووفقا لشــــهود عيان، فإن بعض الســــلفيين الذين يعملون بمقر الشــــركة الوحيدة المزودة لخدمة اإلنترنت بالمدينة 

سيطروا عليها وأوقفوا خدمة " الواي ماكس"، و يخشـى المسـئولون بالشـركة الحديث عن الواقعة؛ بســبب الضــغوطات 

التي يمارسها السلفيون المتشددون على الناشطين الذين طالبوا بعودة الخدمة فورا .

 وفي السياق ذاته، منع هؤالء السلفيون المصور الصحفي صدام الراشدي من التصوير داخل الشركة؛ بحجة أن التصوير 

حرام شراعا، وقاموا بطرده بطريقة فجة، خالل تغطيته لوقائع قطعهم لخدمة اإلنترنت عن المدينة، وذلك في منتصف 

شهر سبتمبـر الماضي.
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يتمثل دور القانون الليبي في حماية حرية التعبير من ناحيتين :

الناحية األولى : التشريعات الليبية (الدستور/ قانون اإلجراءات الجنائية / قانون العقوبات)

 ضمن اإلعالن الدستوري المؤقت الصـــــادر سنة �2011 حرية الرأي والتعبير، وقد نصـــــت المادة (7) من الباب الثاني 

المتعلق بالحقوق والحريات على أن الدولة "تصون حقوق اإلنسـان وحرياته األساسية، وتسـعى إلى االنضـمام لإلعالنات 

والمواثيق الدولية واإلقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم اإلنســـــــــان 

كخليفة هللا في األرض".

وكذاك نص المادة (14) "تضــــــــمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية 

االتصــال، وحرية الصـــحافة ووسائل اإلعالم والطباعة والنشـــر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر واالعتصـــام 

السلمي بما ال يتعارض مع القانون".

 أما قانون اإلجراءات الجنائية فإنه يحوي القانون رقم (10)لسـنة 2013 الذي يجرم التعذيب واإلخفاء القسـري، وتحمي 

أغلب مواده الحرية الجسدية للشخص، و تحمي كافة الصـحفيين والناشطين من التعرض لالعتقال القسـري أو االحتجاز 

إال بتصـريح من النيابة العامة، مع وجود مذكرة قانونية بذالك، ورغم ذلك فإن هذهالنصــوص القانونية ال تكفي لوقف 

العدد الهائل من حاالت االعتقال التعسفي واالختطاف التي يتعرض لها الصحفيون في ليبيا .

الناحية  الثانية: االتفاقيات والمعاهدات التي تعزز حرية الرأي والتعبير المصدق عليها من قبل الدولة الليبية.

تعتبر االتفاقيات والمعاهدات المصــــــدق عليها قانونا داخليا خاصا يلغي القوانين العامة انطالقا من القاعدة القانونية 

"الخاص يلغي العام"، و هذه قائمةبالمعاهدات التي وقعت عليها الدولة الليبية و تعتبر واجبة التطبيق منها :

1/ العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية:
ي من خالل العديد من الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنســـــــــــان  إن الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات محم

والملزمة للدول بمن فيها ليبيا والدول األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وتضـــــمن المادة �19 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســــــان الحق في حرية التعبير، وال يعتبر اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارا ملزما للدول بشـكل مباشر إال أن بعض أجزاء ذلك القرار بما في 

ذلك المادة �19 قد اكتســــــبت قوة قانونية باعتبارها قانونا دوليا عرفيا، في حين يعطي العهد الدولي للحقوق المدنية 

والسياسية تفاصيل أكثر ويوفر قوة قانونية للعديد من الحقوق المنصـوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان، 

وبحلول ��20 يناير ��2012 أصبح عدد الدول األطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والســياسية �167 دولة ملتزمة 

باحترام أحكامه وتنفيذ إطاره على المستوى الوطني .

و من ثم فإن ليبيا مثلها مثل غالبية الدول في المنطقة قد صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والســياسية وهي 

ملزمة بتنفيذ أحكامه من خالل قوانينها الوطنية.
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3/المواثيق اإلقليمية:

- االتحاد األفريقي:

ليبيا دولة عضو في االتحاد األفريقي، وهي موقعة على الوثيقة األساسية المتعلقة بحقوق اإلنسان في القارة األفريقية، 

وهي "الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب"، الذي تضمن المادة التاسعة منه الحق في حرية التعبير.

كما يؤكد اإلعالن األفريقي الذي أقرته اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسـان والشــعوب في �2002م، في المادة الثانية منه، 

على حرية التعبير، وبشـكل مشــابه يلزم في مادته (13) المتعلقة باإلجراءات الجنائية، الدول األعضــاء بأن تراجع كافة 

القيود الجنائية في تشــريعاتها الوطنية من أجل ضمان أن تكون تلك القيود تســتهدف تحقيق مصــلحة مشـــروعة في 

المجتمع الديمقراطي، كما يؤكد اإلعالن كذلك أن حرية التعبير ال ينبغي أن تقيد بمبـررات النظام العام أو األمن الوطنـي 

ما لم يكن هناك خطر حقيقي يتمثل في إلحاق ضرر بمصــلحة مشــروعة وأن يكون هناك عالقة سببية وثيقة بين خطر 

الضرر وحرية التعبير .

  - جامعة الدول العربية:

يخلص "الميثاق العربي لحقوق اإلنســان" الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية في 2004 م، إلى التأكيد على المبادئ 

المتضمنة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسـياسية، وكذلك العهد الدولي للحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وميثاق األمم المتحدة، وإعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم.

وبالرغم من أن الميثاق العربي ينص على حماية أقل قوة لبعض الحقوق األسـاسـية إال أن المادة �32 من الميثاق العربي 

المعدل تحمي حرية التعبير.

و مع كل هذه القوانين والتشـريعات التي تضــمنها القانون الليبي و المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها ليبيا 

إال أن االنتهاكات والجرائم في حق الصـحفيين ال تزال تمارس على نطاق واسع من قبل المجموعات المســلحة خصــوصًا 

في مناطق النزاع .

وفي ظل تدهور سيادة القانون وانهيار منظومة العدالة الوطنية فشلت األجهزة القضائية في التحقيق الجاد في الجرائم 

واالنتهاكات الواقعة ضد الصحفيين ووضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب ومالحقة مرتكبي هذه الجرائم قضائيا.
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2/المواثيق الدولية األخرى:
باإلضافة إلى ذلك، تحمي العديد من المواثيق الدولية األخرى المتعلقة بحقوق اإلنســــان الحق في حرية التعبير وحرية 

المعلومات، ومنها: اتفاقية حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقات �2006 م، التي أقرتها �109 دول منها ليبيا ( في �14 أبريل 

2018 )، وتشتمل على أحكام تفصيلية تتعلق بحرية التعبير وحرية المعلومات حيث تنص المادة 21 من اتفاقية حقوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقات على أن "تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناســبة التي تكفل ممارســة األشـــخاص ذوي 

اإلعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، واإلفصاح عنها، على قدم 

المساواة مع اآلخرين، وعن طريق جميع وسائل االتصال التي يختارونها بأنفسهم".
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إن حماية الصــــحفيين ووسائل اإلعالم تختلف باختالف حالي الســـــلم والحرب، ففي الحالة األولى، هناك آليات قانونية 

تمكن الصــــحفي من الدفاع عن حقوقه استنادا إلى أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنســـــان، من خالل اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنســـــــان والعهد الدولي للحقوق المدنية والســـــــياسية وغيرها. ويكون األمر مختلفًا أثناء الحروب والنزاعات 

المســـلحة، فهي خاضعة ألحكام القانون الدولي اإلنســـاني من خالل اتفاقيات الهاي لعام ��1899-�1907 م واتفاقيات 

جنيف لعام ��1949م والبروتوكولين اإلضافيين لعام 1977 م

إن دور الصــــحفيين واإلعالم بصــــفة عامة في أوقات النزاع المســـــلح جدير باالهتمام، فكل انتهاكات القانون الدولي 

اإلنســــاني قد كشـــــف عنها اإلعالم بطريقة أو بأخرى؛ لذلك فإن اإلعالم يقيدـ  إلى حد ماـ  حرية األطراف المتحاربة في 

استعمال كل أساليب الحرب المحرمة بمقتضى القانون الدولي اإلنساني.

 ويعد القانون الدولي بكافة تفاصــيله ملزما للدولة الليبية واألطراف المتنازعةفي البالد بدءا من اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسـان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســياسية، واالتفاقيات الدولية، والقانون اإلنســاني الدولي المتعلق 

باتفاقيات جنيف األربعة .

وتجرم كافة المواثيق والمعاهدات الدولية عمليات القتل العمد واالختطاف والتعذيب واالعتقال التعســـفي واإلخفاء التي 

يتعرض لها المدنيون، ومن بينهم الصـحفيون الذين يحرم عليهم حمل السـالح أو ارتداء زي عســكري بهدف عدم القيام 

بأعمال عدائية تفقد الصــحفيين الحصــانة الشــخصـــية وفقا التفاقيات جنيف، بالرغم من الحماية التي توفرها قواعد 

القانون الدولي االنسـاني للصـحفيين عند تواجدهم في مناطق النزاعات المسـلحة ، و مع تأكيد الجلسـة التي خصـصـها 

مجلس حقوق اإلنسان يوم ��4يونيو 2010 في جنيف لمناقشة حماية الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة، على أن 

القوانين الحالية تقدم حماية واقعية وقوية للصــحفيين إال أن تزايد األخطار التي تهدد حياة هذه الفئة، وارتفاع مؤشرات 

االنتهاكات التي تطال أصحاب مهنة المتاعب يؤكد لنا أن مجرد سن القوانين والجزاءات ال يكفي لحماية الصـحفيين بل ال 

بد من هيئات ومؤسســـــــات قوية تشــــــــرف على تنفيذ هذه القواعد، وقد وفرت اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوليها 

اإلضافيين األول والثاني مجموعة من اآلليات تسمح بتنفيذ واحترام قواعدها قبل النزاع وبعد النزاعات المسلحة .

ثانيا: القوانين الدولية



 

�ـ  يجدد المركز الليبي لحرية الصـحافة مطالبته مكتب النائب العام بضــرورة تشــكيل لجنة لتقصــي الحقائق في كافة  1
الجرائم واالنتهاكاتمن القتل العمد واالختطاف والتعذيب التي طالت عشـــــرات الصــــــحفيين في مدن ليبية عدة، بهدف 

مالحقة الجناة وتعزيز آليات المساءلة لوضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب .

2ـ  على الســـلطات القضـــائية إجراء تحقيقات نزيهة وفاعلة في حاالت القتل والتعذيب واالعتقال التعســـفي التي طالت 
الصحفيين ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم .

3ـ  اتخاذ التدابير القانونية واألمنية الالزمة لحماية الصحفيين وضمان سالمتهم، وتقديم المساعدة الطارئة لهم، وتوفير 
البيئة الحاضنة لتطوير العمل الصحفي .

4ـ  العمل على وضع آلية فعالة لتدريب قوات األمن الوطني على احترام حقوق الصحفيين ، وعدم التعرض لهم بالضرب أو 
منعهم من ممارسة عملهم .
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بالنـظـر لالرتفاع الكبير في حاالت االنتهاكات الجســيمة الواقعة ضد الصـــحفيين والوسائل اإلعالمية وتكررها بشـــكل 

واسع وانتشارها في مدن ليبية عدة وفي محاولته الحتواء وتوثيق كافة الحاالت ورصدها وتوثيقها .

اطلق المركز الليبي لحرية الصحافة خـدمة الخـط السـاخـن بوحدة الرصد والتوثيق والتي تسمح لكافة الضحـايا التواصل 

بشكل مباشر وفعـال مع الباحثين الحقوقيين أو القانونيين لتقلي الشكاوي طيلة اليـوم .

تهدف خدمة الخط الســـــاخـن إلي تحقيق االستجابة الســـــريع مع كافة أنواع الوقائع المتعددة والكشـــــف المبكر عن 

االنتهاكات المختلفة ومراقبتها  بشكل علمي دقيق وإيصال أصوات الضحايا وتقديم كافة أشكال الدعم والمناصرة إليهم 

وإيقاف االنتهاكات بحقهم .

الخط الساخن

ويمكن لكافة العاملين بقـطـاع الصــــحافة واإلعــالم والوسائل اإلعالمية المختلفة التبليغ عن أي اعتداءات تعرضوا إليها 

خالل تعبئة االستمارة " الخط الساخن "

www.LCFP.org.ly�
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الخـط الهـاتـفي :   218928904342+

الخـط الهـاتـفي :   218217182200+

info@lcfp.org.ly  : البريد اإللكتروني
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