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2013، ع�� يد مجموعة  �� شهر د�سمبـر عام   " اللي�� ��ر�ة ال��افة  " املركز  ِسست منظمة 
ُ
أ

 �� ال��افة  حر�ة  ��دد  خط��ة  ان��ا�ات  ظهور  �عد  اإل�سان،  حقوق  عن  ومدافع�ن  ��في�ن 

ا��تمع اللي�� .

 املركز اللي�� ��ر�ة ال��افة هو منظمة لي�ية مستقلة غ�� ر�حية، �عمل �� مجال اإلعالم وحقوق 
اإل�سان ولها امتداد إعالمي مح�� و�� منفتحة ع�� �افة ال��في�ن واإلعالمي�ن، و�عمل �� مجال 

توثيق االعتداءات ال�� يتعرضون لها وتقديم �افة أش�ال الدعم واملناصرة لهم ��دف ضمان ب�ئة 

آمنة لل��في�ن �� لي�يا وترسيخ مبدأ حر�ة ال��افة والتعب�� .

ال��فيون  لها  يتعرض  ال��  االعتداءات  مواجهة  ع��  ال��افة  ��ر�ة  اللي��  املركز  و�عمل 
دفع  ما  وهو  ا��تلفة  اإلعالم  وسائل  و�سي�س  األفواه  تكميم  ومحاوالت  اإلعالمية،  واملؤسسات 

��في�ن وحقوقي�ن إلطالق املركز اللي�� ملواجهة هذه الظواهر .

 ،2208 برقم  املد�ي،  وا��تمع  الثقافة  وزارة  من  ترخيصا  ال��افة  ��ر�ة  اللي��  املركز  و�حمل 

بصفتھ منظمة مستقلة غ�� حكومية .

ملز�ـد من املعلومات

 www.LCFP.org.ly

عن المركز
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ً
ي�شر املركز اللي�� ��ر�ة ال��افة التقر�ر الر�ع السنوي األخ�� للعـام 2015، الذي يتضمن عرضا

ال�� يواجهو��ا من أطراف   ألوضاع ال��في�ن ووسائل اإلعالم، واالعتداءات الصارخة 
ً
مفصال

عدة تحاول �سي�س األصوات اإلعالمية أو إس�ا��ا، وذلك خالل الف��ة ما ب�ن أكتو�ر ود�سم�� من 

عام 2015 .

شددة ال�� يفرضها ال��فيون اللي�يون ع�� أعمالهم إ�� تقلص كب�� 
ُ
وقد أدت الرقابة الذاتية امل

امليدا�ي  العمل   �� حاد  تراجع  إ��  باإلضافة  اللي��،  بالداخل  واإلعالمي  ال��في  العمل   ��

ظل   �� التعسفي،  واالعتقال  االختطاف  حوادث  أو  لالعتداءات  �عرضهم  من   
ً
خوفا للمراسل�ن 

الفو��� وال��اعات املس��ة ال�� ما تزال �غرق ف��ا البالد .

لها  يتعرض  ال��  االن��ا�ات  قائمة  تتصدر  واالختطاف  التعسفي  االعتقال  حوادث  تزال  وال 

ب�ئة  وسط   �� ال��في�ن،  أ�شطة  ومراقبة  وال��هيب  التض�يق  ممارسات  ن�يجة  ال��فيون، 

م��ونة باالنقسام السيا��� واأليدلو�� والتعصب القب��، وهو ما زاد من تلك ا��وادث ل�شهد 

شهر نوفم�� أك�� عدد من حوادث االختطاف والتعذيب .

األمم  برعاية  السيا���  االتفاق  املس��ة  ا��ماعات  مع  متحالفة  سياسية  أطراف  توقيع  ورغم 

املتحدة، �� 17 د�سم�� ـ �انون األول، �� منتجع ال����ات باململكة املغر�ية، وما قد ي��تب عليھ 

من بناء حكومة مركز�ة قو�ة يمكن أن �عمل ع�� تحس�ن وضع ال��في�ن وحر�ة التعب�� وحقوق 
اإل�سان، لكن ح�� هذه ال��ظة ال تزال االن��ا�ات مستمرة ما لم تتحرك حكومة الوفاق الوط�� 

جديا إل��ا��ا .

حر�ة  �عز�ز  تضمن   
ً
انفتاحا أك��  ممارسات  ترسيخ  مدى   �� األكبـر  التحدي  يتمثل  با��ملة،  و 

لها  يتعرض  ال��  وال��هيب  التخو�ف  مصادر  وإزالة  القم��،  املناخ  وإ��اء  والتعب��  ال��افة 

ال��فيون ووسائل اإلعالم، باإلضافة إ�� ضمان توف�� ا��ماية ومالحقة مرتك�� ا��رائم بحق 

ال��في�ن .

مقدمة
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وتوثيق  رصد  بمعاي��  يتعلق  خاص،  من��ـي  دليل  إ��   2015 للعـام  الرا�ع  الدوري  التقر�ر  �س�ند 

االعتداءات بحق ال��في�ن ووسائل اإلعالم، أعده خ��اء حقوقيون باالش��اك مع الباحث�ن �� 

املركز اللي�� ��ر�ة ال��افة بما ُيالئم خصوصية املشهد اللي�� .  

الهاتف  ع��  مقابالت  وكذلك  وس��ا،  طرابلس   �� عدة  ��صية  مقابالت  الباحثون  أجرى  وقد 

لوسائل  تنفيذيون  ومديرون  تحر�ر  ورؤساء  ��فيون  م��م   30 من  ألكثـر  اإللك��و�ي،  وال��يد 

األدلة  وجمع  د�سم��،  ح��  أكتو�ر  شهر  من  املدة   �� واالن��ا�ات  االعتداءات  لتوثيق  إعالمية، 

وتحليل املعلومات وتقييمها . 

و�عتمد املركز اللي�� ��ر�ة ال��افة �� إصدار التقر�ر الدوري ع�� مجموعة واسعة من التقار�ر 

املركز  يمتنع  اعتداء ع�� حدة، وقد  لتوثيق �ل حالة  الباحثون  ُ�عدها  ال��  وا��ـاصة  الداخلية 

�عي��ا  بحاالت  املتعلقة  املعلومات  أو  التفاصيل  �عض  �شر  أو  ذكر  عن  ال��افة  ��ر�ة  اللي�� 

حفاظا ع�� سالمة الشهود وال��ايا من التعرض ل��طر �س�ب ذلك .

اللي�� ��ر�ة ال��افة ودعوتھ املتكررة ��ميع  ال�� أطلقها املركز  ورغم املناشدات واملطالبات 

�ع�شها ال��فيون،  ال��  ال��هيب واالعتقال واالختطاف  إ�� وقف ممارسات  الفاعلة  األطراف 

استجابة  غ��  تجد  لم  إ��ا  إال  عملها،  أداء  من  ومنعها  اإلعالمية  الوسائل  مقار  اقتحام  وكذلك 

ضعيفة لهذه النداءات؛ وهو ما يز�د عمل ال��في�ن �� لي�يا صعو�ة وخطرا.

المنهجية
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2015: ستة وعشرون حالة اعتداء و��ديد ل��في�ن ووسائل  للعام  الرا�ع  الر�ع  ��لت خالل 

اإلعالم مقارنة بثالثة وعشر�ن اعتداء ُ��لت �� الر�ع الثالث من العـام ذاتھ .

واملراسل�ن  لإلعالمي�ن  املباشر  ال��ديد  أو  بالقتل  الشروع  حوادث  دائرة  ا�سعت  فقد  وكذلك 

امليداني�ن خالل الر�ع الرا�ع، وقد ��لت خمس حاالت من هذا النوع �� ثالث مدن لي�ية مقارنة 

بثالث حاالت ُ��لت �� الر�ع الثالث . 

كما تزايدت معدالت االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري بصورة تبعث ع�� القلق ل���ل ثما�ي 

حاالت مقارنة بخمس حاالت ُ��لت �� الر�ع الثالث، فيما توسعت أعمال االختطاف والتعذيب 

��ل أر�ع حاالت مقارنة بثالث حاالت خالل الر�ع الثالث. 
ُ
ال�� طالت ��في�ن ومذ�ع�ن ل�

فيما ��لت أر�ع حاالت ��ديد باملالحقة القضائية أو املنع من العمل طالت ��في�ن ووسائل 

إعالمية، مقارنة �ست حاالت ��لت �� الر�ع الثالث، فيما وقعت أر�ع حوادث اعتداء أو ��ب 

لوسائل إعالمية مقارنة بثالث حوادث �� الر�ع الثالث.

ملخـص تنفيذي  
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واجھ ال��في عبد املنعم ا��هي�� ورفيقھ، يوم ا��م�س 5 نوفم��، مضايقة من قبل مس���ن 

�ستقلون سيارة  من نوع "شفروليت" معتمة الزجاج، �انت تحاول إجبارهم ع�� التوقف، لكنھ 

داخل  دقيقة   30 حوا��  وظلوا  إلنقاذهما،  بأقار�ھ  واتصل  مس�شفى،  ساحة  ودخل  م��م  هرب 

��ا  أقار��م مع سيارات  أمام املس�شفى، ثم وصل  نار  املس�شفى، سمعوا خاللها أصوات إطالق 

مس��ون ��ماي��م من الذين حاولوا اختطافهم بقوة السالح.
0

والتصفية  باالختطاف  ل��ديد  القسام،  ر�ماس  "فزان"  براديو  املذ�عة  �عرضت  أيضا،  س��ا  و�� 

الهاتف ا��مول، خالل شهري أكتو�ر ونوفم��، �ان  15 رسالة ع��  ا��سدية من خالل أك�� من 

وجدت  فتحھ  وعند  لإلذاعة،  ا��ار��  املكتب  درج   �� "هدية"  وجود  فحواها  رسالة  أبرزها 

رصاصت�ن �� الدرج، و قد تكرر األمر مرت�ن، وآخر الرسائل رسالة ��ديد ألخ��ا الصغرى "يطلب م��ا 
ا��ا�ي ف��ا االبتعاد عن مرافقة أخ��ا؛ ألنھ س�نفذ ��ديده".

0

 و�� الشهر ذاتھ  �� يوم االثن�ن 24/ نوفم��، �عرض مراسل  قناة "الرائد" الفضائية عبد القادر 

فسوك، لل��ديد بالقتل، وُحطمت ال�ام��ا ا��اصة بھ، أثناء تصو�ره لالنفجار الذي �عرضت لھ 

بوابة ا��مس. 

املراسل�ن  من  غ��ه  دون  اس��دفوه  العسكر�ة  الشرطة  عناصر  فإن  فسوك  لشهادة   
ً
ووفقا

ال��في�ن، وهددوا بإطالق النار عليھ �عد تحطيم ال�ام��ا ا��اصة بھ.
0

و�� يوم ا��م�س 4 د�سم��، �عرض مقدم ال��امج بقناة تو�اك�س "ع�� بر�ات" ��اولة اغتيال، 

عندما �ان �� سيارتھ ع�� الطر�ق السر�ع، فقد قامت سيارة من نوع " شفروليت" بيضاء اللون ��ا 

الهرب  حاول  وعندما  جانبا،  التوقف  ع��  إلرغامھ  بمضايقتھ  امللثم�ن  املس���ن  من  مجموعة 

اضطر إ�� ز�ادة سرعة سيارتھ، وهو ما أدى إ�� خروجھ من الطر�ق واصطدامھ بجدار �� جانب 

الطر�ق السر�ع، وقد أص�ب برضوض �� الصدر، وإصابات أخرى �� الكتف والعمود الفقري .

و�قول بر�ات: إنھ تلقى عدة مرات رسائل ��ديد ع�� هاتفھ ا��مول، باإلضافة إ�� ��ديدات وجهها 

لھ �عض املشاهدين ع�� الهواء ع�� برنامجھ التلفز�و�ي "منك ليك".      
0

�� الشهر ذاتھ، �عرض اإلعالمي ن�يل السوك�� ��اولة اغتيال من قبل مجهول�ن، يوم الس�ت 12 

د�سم��، �� طر�ق 11 يونيو بمدينة طرابلس، عندما ضايقتھ سيارة معتمة الزجاج، ��ا مس��ون، 

ت��موا عليھ باأللفاظ النابية، وأطلق أحدهم النار �� الهواء، فاضطر للهروب ليصطدم ���رة 

خارج الطر�ق، و�صاب برضوض وآالم �� الصدر والظهر، و قد هرب املس��ون �عد ذلك . 

المعلومـات األساسية 
التهديد بالقتل
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اللي�� ��ر�ة ال��افة،  التنفيذي للمركز  الرئ�س  الناجم  5 نوفم��، �عرض ال��في محمد   ��

��ادث اعتقال �عسفي دام خمس ساعات، من قبل قوة أمنية قامت باعتقالھ من مقر عملھ �� 

طرابلس .
0

�� طرابلس،  الظهرة  التعسفي أمام م��لھ بمنطقة  كما �عرض ال��في مع�� ا��ر�ف لالعتقال 

مساء يوم الثالثاء، 10 نوفم��، من قبل مجموعة مس��ة، اقتادتھ إ�� مقرها األم��، واستجو�تھ 

صودر  وقد  ا��م�س،  يوم  مساء  سراحھ  أطلق  ثم  أيام،  ثالثة  مدة  محتجزا  ظل  قد  و  لساعات، 

حاسو�ھ ا��اص وهاتفھ ا��مول مدة أسبوع، قبل إعادتھ لھ، وقد جرى ذلك دون أي أسباب 

وا��ة .

ع�� 
ُ
� خ��ية  منظمة  ي��أس  فهو  ا����ي،  العمل   �� ب�شاطھ  األخ��ة  اآلونة   �� ا��ر�ف  عرف  وقد 

بالعمل التطو�� وتقديم املساعدات للنازح�ن وا��تاج�ن .
0

�� شرق لي�يا، احتجزت قوة أمنية ت�بع األمن الداخ�� ببلدة توكرة (جنوب غرب مدينة بنغازي) 

"أخبار  جر�دة   �� �عمالن  اللذين  أحمد  وسام  ال��في  واملصور  ا��ازوي  ع����  ال��في 

إبداء أسباب االحتجاز، كما صودرت  أو  24 نوفم��، دون توجيھ أي ��مة  أجدابيا"، يوم اإلثن�ن 

املعاملة ملدة  ، �عرضا خاللها لسوء 
ً
�� ظروف س�ئة جدا توقيفهما  ال��فية، وجرى  معدا��ما 

يوم�ن قبل أن يطلق سراحهما.
0

يوم  لالختطاف  الدر���  رجب   (  fm  99.6) "الشروق"   براديو  الصوت  ف��  �عرض  طرابلس،  و�� 

 أثنـاء خروجھ من امل��ل �� منطقة صالح الدين بطرابلس 
ً
اإلثن�ن 30 نوفم�� عند الساعة 9:00 ليال

من قبل جهة مجهولة ولم يتوصل أهلھ إ�� ا��هة املسؤولة عن االختطاف وال يزال مص��ه مجهوال 

ح�� اآلن . 
0

الساعة  عند  د�سم��،   25 املوافق  ا��معة  يوم  أبوذيب  إسماعيل  شكري  اإلعالمي  �عرض  كما 

10:00 ليال، لالعتقال من قبل األمن التو����، بديوانة رأس اجدير ع�� ا��دود التو�سية اللي�ية، 

وذلك لالش�باه بھ، وقد ظل قيد االعتقال مدة 17 ساعة من 10:00 مساء إ�� 02:00 من ظهر يوم 

من  ردا  يتلق  لم  اعتقالھ  س�ب  عن  معھ  حقق  الذي  الضابط  شكري  سأل  وعندما  الس�ت، 

الضابط، وقد أطلق سراحھ ظهر الس�ت، 26 د�سم��، من دون إبداء أي س�ب العتقالھ . 
0

إخفاء  حادث  �عد  املا���،  د�سم��   28 يوم  دنقو،  امحمد  ال��في  ال�اتب  سراح  أطلق  فيما 

قسري دام أكثـر من سنة، �� ��ن سري يقع خارج السلطة القضائية بمدينة مصراتة.

ن�يجة ظروف اإلخفاء القسـري، و�تعرض لضغوطات   
ً
 حرجا

ً
 و��يا

ً
 نفسيا

ً
 و�عا�ي دنقو وضعا

كب��ة ح�� ال يتحدث عن ظروف اعتقالھ.

االعتقال التعسفي واإلخفاء القسـري 
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�� منطقة السوا�ي جنوب طر�لس، اقتحم مس��ون  م��ل ال��في عبد الكر�م الرقي��، ليلة 

ا��م�س 8 أكتو�ر، اد�� املس��ون أ��م ي�بعون قائد ميل�شيا مس��ة �� منطقة العز�ز�ة يد�� 

عمر ت�توش، ثم اعتذروا لھ عن ذلك ب��ة أ��م لم �علموا أنھ ب�تھ.  

و�ضيف الرقي�� أنھ �� يوم الس�ت 10 أكتو�ر، أثناء وجوده خارج امل��ل، قامت مجموعة كب��ة من 

للمهاجم�ن  للتصدي  الرقي��  محمد  ابنھ  دفع  مما  م��لھ،  ع��  بكثافة  النار  بإطالق  املس���ن 

امل��ل،  ثم اقتحم املس��ون  للم��ل،  ا��لفي  الباب  إ�� أن خرج �افة أفراد األسرة من  املس���ن 

وقاموا �سرقة �افة محتو�اتھ، كما اختطفوا ابنھ وسرقوا سيارتھ، ثم اقتادوه إ�� معسكر يقع �� 

 هناك مدة 
ً
منطقة الزهرة حيث �عرض هناك  للتعذيب وإطالق النار املباشر، و قد ظل معتقال

أسبوع�ن .

واالش�با�ات  ل��رب  ومعارضتھ  اإلعالمي  �شاطھ  هو  ابنھ  اختطاف  س�ب  إن  الرقي��:  و�قول 

املس��ة ب�ن املدن والقبائل اللي�ية �� منطقة جنوب غرب طرابلس .
0

محمد  الص�نية  األنباء  و�الة  مراسل  مس���ن  خمسة  اختطف  أكتو�ر،   29 ا��م�س  يوم  و�� 

النائ�� من أمام م��لھ �� طر�ق املطار بطرابلس، فقد �ان هؤالء ا��مسة �ستقلون سيارة معتمة 

الزجاج، وقد أج��وه تحت ��ديد السالح ع�� الصعود معهم، واقتادوه إ�� م�ان مجهول، ظل فيھ 

، �عرض خاللها لإلهانة والضرب، 
ً
مغمض العين�ن ومكبل اليدين �سلسة حديدية مدة ثالث�ن يوما

وظل �� وضعية ا��لوس طيلة هذه املدة.

و�قول النائ��: إن ا��اطف�ن ا��موه بالتواصل مع أحد قادة  املس���ن القبلي�ن غرب طرابلس، 

و�أنھ �عطيھ معلومات حول تحر�ات قوات "فجر لي�يا"، باإلضافة إ�� ا��امھ باملساهمة �� إسقاط 

 بقولھ إنھ 
ً
الطائرة العمودية قبالة سواحل املاية غرب طرابلس، وقد نفى النائ�� هذه ال��م تماما

ل�س لھ أي تواصل مع أي جماعات مس��ة . 

وقد �عرض النائ�� للتعذيب النف��� والتعنيف اللفظي، كما هدد باالغتصاب من قبل خاطفيھ 

الذين �انوا يتحدثون ل��ات محلية ت�ت�� ملناطق �� البالد، كما �عرض لسوء التغذية، وُ�عتقد 

أنھ �ان محتجزا �� منطقة الكر�مية السوا�ي .

�عد  لي��  دينار  ألف   100 بقيمة  تقدر  مالية  فدية  دفعوا  عائلتھ  فإن  النائ��  لشهادة   
ً
ووفقا

تخفيضها من 500 ألف إ�� 300 ألف دوالر ثم إ�� 100 ألف، و قد ُسلمت الفدية �� الطر�ق السر�ع 

رب 
ُ
ثم �� يوم الس�ت 28 نوفم�� قام خاطفوه برميھ مكبل اليدين والرجل�ن �� منطقة الكر�مية ق

مطبعة العدل حيث �سلمھ أهلھ.

االختطاف والتعذيب 
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ً
 اجتماعيا

ً
طف املقدم اإلذا�� (ع.ق) الذي �ان يقدم برنامجا

ُ
و�� يوم األحد األول من نوفم�� اخت

�ان  عندما  الس�يعة  منطقة   �� مزرعتھ  أمام  من   ،(  fm  94.7) تردد  "العز�ز�ة"  راديو   ��  
ً
وتراثيا

�ستقل سيارتھ برفقة اب�تھ وأحفاده ع�� يد مس���ن ملثم�ن �ستقلون سيارة من نوع " هونداي 

��ديد  تحت  باختطافھ  وقاموا  سيارتھ،  من  ال��ول  ع��  وأج��وه  أمامھ  الطر�ق  أغلقوا  الن��ا"، 

السالح ثم نقلوه إ�� مقر أم�� �� طرابلس .

و�قول (ع، ق) إنھ خضع للتحقيق مدة نصف ساعة؛ �س�ب عملھ �� راديو "العز�ز�ة"، و�قي قيد 

معاملة  تلقى  أنھ  وأضاف  ا���م،  صغ��ة  زنزانة   �� أيام،  وخمسة  شهر  مدة  التعسفي  االعتقال 

جيدة من ناحية توف�� التغذية والرعاية ال��ية، ثم أخ�� س�يلھ، يوم 5 د�سم��، دون إبداء أي 

أسباب حول اعتقالھ.
0

و�� البيضاء �عرض اإلعالمي ومقدم ال��امج الدي�ية صالح سليمان لالختطاف يوم 20 نوفم�� من 

أمام م��لھ من قبل أر�عة مس���ن ملثم�ن �ستقلون سيارة "شفرو��" بيضاء اللون وذلك ملشاركتھ 

 16 يوم  بوغف��،  محمد  العقيد  جنازة  عقب  انطلقت  الكرامة"  "عملية  لـ  مناهضة  مظاهرة   ��

نوفم��، و قد ظل قيد اإلخفاء القسري مدة 37 يوما، إ�� أن أطلق سراحھ يوم األحد 27 د�سم��.
0

كما �عرض ال��في  ( م ، ص) بمدينة بنغازي لعملية اختطاف و�عذيب �شهر اكتو�ر املا��� من 

قبل مجموعة مس��ة تد�� إ��ا ت�بع رئاسة أر�ان ا���ش اللي�� .

 ألقوال ( م ، ص ) فإنھ �عرض للتعذيب اللفظي وا��سدي �ش�ل مه�ن لكرامة اإل�سان ملدة 
ً
ووفقا

أسبوع�ن متواصل�ن ف��ة احتجازه ، و�ان قد �عرض بالف��ة املاضية ��ادث اختطاف ٌمشابھ من 

د�� كت�بة أولياء الدم " . 
ٌ
قبل مل�شيا ت
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  با��كومة املؤقتة ـ قبل إقالتھ من منصبھ               
ً
هاجم عمر القو�ري رئ�س هيئة اإلعالم والثقافة سابقا

من  بأ��م  لهم  بوصفھ  لي�يا   �� الدو��  ا��تمع  ومنظمات  اإلعالم  وسائل  نوفم��،   21 يوم   �� ـ 

ال��ون،   �� ��م  بالزج   
ً
متعهدا  ،" األجن�ية  الدول  من  الدعم  يتلقون  الذين  واألغبياء  "العمالء 

حسب �عب��ه، �� إشارة النطالق و�الة أنباء لي�ية جديد تحمل اسم "الغيمة " تدعمها أ�اديمية 

"دو���� فيلھ" األملانية، وقد أثارت تصر�حاتھ اس�ياء واسعا �� الشارع اللي��، وهو ما دفع رئاسة 

ا��كومة إلقالتھ من منصبھ .

ولم يتوقف عند هذا ا��د، فقد هّدد، أثناء مقابلة تلفز�ونية، خالل برنامج " لقاء خاص" ع�� 

قناة "لي�يا الرسمية" الفضائية ال�� ت�ث من  دولة األردن، يوم 2 د�سم��، ال��في�ن العامل�ن �� 

قناة "النبأ" الفضائية باملالحقة القانونية أمام القضاء اللي��؛ �س�ب أ��م �عملون �� "قناة فتنة" 

أمام  قضايا  برفع  القناة  من  املتضرر�ن  املواطن�ن  القو�ري  وطالب  مس��ة،  ميل�شيات  ت�بع 

القضاء اللي��؛ ألن ذلك �عت�� نوعا من املواجهة واملشاركة �� ا��رب ع�� اإلرهاب.  

اس�ياء  لهم  املستمرة  و��ديداتھ  لي�يا   �� ال��في�ن ووسائل اإلعالم  أثارت تصر�حاتھ ضد  وقد 

واسعا �� الشارع اللي��، وهو ما دفع رئاسة ا��كومة إلقالتھ من منصبھ .
0

 و�� س��ا، تواجھ ال��فية ب��يفة "فسانيا" �� مدينة س��ا نورهان القسـام، ��ديدات جدية 

لك��ا فوجئت �عد ف��ة  لتغي�� رقم هاتفها،  الهاتف ا��مول، وقد اضطرت  با��طف عن طر�ق 

 ع�� رقمها ا��ديد، وهذا ما حملها ع�� البقاء 
ً
وج��ة بمعاودة الرقم ذاتھ إرسال ��ديدات مجددا

. 
ً
�� امل��ل وعدم ا��روج إال ألوقات محدودة جدا

0

كما �عرض من�� الغراري مقدم برنامج "موط��" ع�� قناة "لي�يا" الفضائية ( لي�يا روحها الوطن )، 

للمالحقة القانونية، وذلك عندما رفع وز�ر ا��كم ا���� �� ا��كومة اللي�ية املؤقتة محمد فاروق 

املهدوي قضية عليھ أمام القضاء اللي�� ب��مة القذف و ال�شه��، كما �لف فر�قا قانونيا مختصا 

�� اململكة األردنية الهاشمية ملتا�عة املوضوع.

خاللها  تناول  و  د�سم��،   27 املوافق  األحد  يوم  الغراري  قدمها  ال��  ا��لقة  �عد  ذلك  جاء  و 

االختالسات والتجاوزات املالية لوز�ر ا��كم ا����، من خالل �شر مس�ندات مالية تث�ت تورطھ 

الثمن  "سيدفع  بأنھ  وصر�ح  عل��  �ش�ل  وهدده  بالغراري  الوز�ر  اتصل  وقد  فساد،  قضايا   ��

"، وطلب حذف ا��لقة من ع�� موقع يوتيوب، وقد ر��ت إدارة القناة للضغوطات وقامت 
ً
غاليا

بحذف ا��لقة .
0

التهديد والمنع من العمل 
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املنطقة  قبائل  مشايخ  إن  غش��  بن  ابراهيـم  مصراتة  مدينة  أعيان  مجلس  رئ�س  كشف  فيما 

التلفز�ونية  القنوات  إغالق  الوطنية بضرورة  املصا��ة  برنامج  املوافقة ع��  اش��طوا  الشرقية 

ال�� ت�ث من طرابلس و�� تلفز�ون النبأ وتو�اك�س ومكتب قناة ا��ز�رة .

وقد رفض بن غش�� التحدث مع الباحث�ن بوحدة الرصد والتوثيق حول خلفيات االش��اطات ال�� 

وضع��ا قبائل املنطقة الشرقية ومدي جدي��ا �� ��ديد حر�ة البث والتعددية اإلعالمية .

�عرض راديو "ا��وهرة" الذي ي�ث ع�� ال��دد 107.7 �� شهر أكتو�ر املا���، لالعتداء وال��هيب 

من قبل مجموعة مس��ة، �� منطقة الغرارات �� طرابلس خلف ��ن ا��ديدة.

 ألقوال مدير اإلذاعة سامي الشر�ف، فإنھ �عد بث حلقة حول الناشط ا��تطف نوري 
ً
ووفقا

األجهزة  �افة  وإخراج  أيـام،  ثالثة  خالل  املب��  إخالء  بضرورة  بإبالغهم  املس��ون  قام  الشر�دي 

واملعدات دون أي أسباب قانونية.

 و�ضيف الشر�ف "قد ر��نا للضغوطات، وقمنـا بإخالء املب�� قبل املوعد ا��دد فما �ان من 

املس���ن إال أن سيطروا ع�� برج البث �� املب��، ورفضوا �سليمھ لنا".

من  لهم  مقرا  ليكون  خصص  وقد  السابق،  النظام  قادة  ألحد  �عود  املب��  أن  الشر�ف  أو��  و 

ا��ارس العام و�موافقة ا��لس ا���� منذ عام 2013، و"قد اضطررنا �عد سيطر��م ع�� املب�� 

إ�� اس�ئجار مب�� صغ�� ملواصلة العمل، كما ضعف إرسال اإلذاعة �س�ب سيطرة املس���ن ع�� 

ال��ج الرئ����" .
0

 �� عمودي،   10872 ترددها   ع��  املتعمد  لل�شو�ش  الفضائية،  "بانوراما"  قناة  بث  �عرض  كما 

 21 من  ابتداء  متواصل�ن،  أسبوع�ن  مدة  ال�شو�ش  استمر  قد  و  سات"،   "نور  الصنا��  القمر 

نوفم��، وهو ما دفع إدارة القمر إ�� �غي�� تردد القناة إ�� تردد جديد �عد استمرار ال�شو�ش وا��يار 

باقة القنوات .

 
ً
وفقا ال�شو�ش  مصدر  أن  الراج��،  السالم  عبد  بالقناة  العامة  العالقات  دائرة  مدير  و�عتقد   

الشؤون   �� املصري  التدخل  من  القناة  �س�ب موقف  العر�ية؛  جمهور�ة مصر  القمر هو  إلدارة 

اللي�ية، حسب �عب��ه .
0

االعتداء على الوسائل اإلعالمية 
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و�� 27 نوفم��، �عرض بث قناة لي�يا الفضائية

 للمدير التنفيذي ن�يل الش�با�ي، وقد أدى ذلك إ�� 
ً
لل�شو�ش املتعمد من مصادر مجهولة وفقا

انقطاع البث التلفز�و�ي وال�شو�ش ع�� با�� القنوات املوجودة �� الباقة نفسها .
0

وقد ��زت سلطات مطار األبرق الدو�� بمدينة البيضاء، �� 3 د�سم��، العدد الثا�ي من ��يفة 

أ��ا ال  القاهرة، وذلك بدعوى  العاصمة املصر�ة  الوسط، �عد وصولها ع�� ال��ن ا��وي من 

تملك تصر�حا من هيئة الثقافة واإلعالم با��كومة اللي�ية. 

وتقول رئ�س قسم ال�شر والتوز�ع ب��يفة الوسط سلوي ح��: إن إدارة ا��مارك باملطار أبلغتنـا 

�عرف  وال  السنة،  يقارب  ما  قبل  صدر  تصر�حنـا  أن  رغم  ��يحة  غ��  التصر�ح  إجراءات  بأن 

الس�ب ا��قيقي وراء إيقاف ال�شر و��ز العدد الثا�ي .
0

املواقع  �عض  وتصفح  للمعلومات  الوصول  حق  ت�ُ�ب  هناك  السلطات  تزال  ال  طرابلس،  و�� 

اإللك��ونية كـموقع و�الة األنباء اللي�ية "وال" التا�عة ل��كومة املؤقتة بالبيضاء، وموقع "بوابة 

الوسط" اإلخباري، منذ أك�� من عشرة أشهر مضت .

 « 10873 - 27500 - V » « 12728 - 27500 - H »
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حقوق  مبادئ  باح��ام  املس��  ال��اع  أطراف  ��ميع   
ً
ملزما الدو��  اإل�سا�ي  القانون  أح�ام  ٌ�عت�� 

جنيف  التفاقيات   
ً
وفقا اإلعالمية  الوسائل   �� والعامل�ن  بال��في�ن  املساس  وعدم  اإل�سان 

تعلقة بحماي��م باعتبارهم مدني�ن .
ٌ
امل

الدو��  القانون  بموجب  ملزمة  عد 
ٌ
� لي�يا  إن  إال  السيطرة  املركز�ة وٌضعف  السلطة  ا��يار  فرغم 

 بامليثاق 
ً
 أيضا

ً
 ع�� العهد الدو�� ا��اص با��قوق املدنية والسياسية وطرفا

ً
و�اعتبارها موقعتا

ال��في�ن وحر�ة  فيقع ع�� عاتقها ضرورة تحس�ن وضع   ، األفر�قي  وامليثاق  العر�ية  ا��امعة 

ال��افة والتعب�� .

�شأن  يق���   
ً
قررا  49 رقم  جلس��ا   �� تب�ت  فقد  عوب  

ٌ
والش اإل�سان  ��قوق  األفر�قية  ال��نة 

األعضاء  االفر�قية  الدول  القرار  و�دعوا  أفر�قيـا    �� باإلعالم  واملشتغل�ن  ال��في�ن  سالمة 

اإلعالمي�ن  أو  ال��في�ن  بحق  ارتكبت  ال��  املزعومة  ا��رائم  أنواع  �افة  وقوع  منع  لضرورة 

وتقديمهم للعدالة . 

باالستعراض  املتعلقة  التوصيات  تنفيذ   �� اللي�ية  السلطات  ملسؤوليات  التذك��  من  البد  كما 

الدوري الشامل بمجلس األمم املتحدة ��قوق اإل�سان  �� الدورة الثالث�ن 2015  ، وال�� تتعلق 

والقانونية  األمنية  التداب��  التخاذ  باإلضافة  واالعتداءات  ا��رائم  �افة   �� التحقيق  بضرورة 

الالزمة ��ماي��م  

0
تفس�� االتفاقيات الٌدولية  ال�� تكون ا��كومة اللي�ية طرفا ف��ا ف�� من اختصاص ا��كمة 

العليا للتفس�� وهذا ما اكدتھ ا��كمة العليا �� الطعن رقم 8/ 21 بتار�خ 3/20/ 1965 الذي 

ينص ان ا��كمة العليا تختص بتفس�� االتفاقيات ال�� تكون ا��كومة اللي�ية طرفا ف��ا اذا ما 

غمض نص االتفاقية محل ا��الف اما اذا �ان النص وا��ا وظاهرا بحيث ال يحتمل اي تفس�� 

او اج��اد فا��كمة الدنيا ان تطبق نص االتفاقية وال ت��يب عل��ا �� ذلك

ص املادة ( 14)  من االعالن الدستوري املؤقت الصادر سنة 2011  حيث تضمن الدولة 
ٌ
 كما تن

حر�ة الرأي وحر�ة التعب�� الفردي وا��ما��، وحر�ة البحث العل��، وحر�ة االتصال، وحر�ة 

ال��افة ووسائل اإلعالم والطباعة وال�شر، وحر�ة التنقل، وحر�ة التجمع والتظاهر 

واالعتصام السل��، و�ما ال يتعارض مع القانون. 

ص الباب الثا�ي املتعلق با��قوق وا��ر�ات بأن نصت املادة (7) بأنھ تصون الدولة حقوق 
ُ
و�ن

اإل�سان وحر�اتھ األساسية و�س�� إ�� االنضمام لإلعالنات واملواثيق الدولية واإلقليمية ال�� 

تح�� هذه ا��قوق وا��ر�ات.

اإلطـار القانوني    
القانون الدولي 

القانون الليبي 
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 وتحديات كب��ة �� إطار �عز�ز مفهوم حر�ة ال��افة 
ً
 است�نائيا صعبا

ً
تواجھ لي�يا بالعموم وضعا

 للقيم املهنية ا�ٌ�رة .
ً
والتعب�� با��تمع اللي�� وتقبل االختالف والتعددية اإلعالمية وفقا

ومضايقا��م  ممارسا��م  عن  ف 
ٌ

الك السياسية  األطراف  أو  س�� 
ُ
امل ال��اع  أطراف  إن  ٌيالحظ  وال 

تكررة ال�� يقومون ��ا و�س��دف ترهيب ومضايقة و��ديد ال��في�ن وصلت لكث�� من األحيان 
ٌ
امل

��د الشروع بالقتل أو التعذيب النف��� وا��سدي .

 املركز اللي�� ��ر�ة ال��افة  السلطت�ن ال�شر�عية والتنفيذية فيما �عد االتفاق السيا���  
ُ

و�حث

املوقع ببلدة ال����ات باململكة املغر�ية ضرورة تنفيذ خطة اس��اتيجية مب�ية ع�� :

التوصيـات 

باإلضافة  اإلعالم  ووسائل  ال��في�ن  ��ماية  الالزمة  والقانونية  األمنية  التداب��  اتخاذ 

إل��اء مناخ اإلفالت من العقاب املتف��� �� البالد .

دعوة السلطات القضائية ضرورة إجراء تحقيقات فعالة ونز��ة تضمن ت�بع �افة ا��رائم 

ا�ُ�ناة  مالحقة  ع��  والعمل   ، اإلعالم  ووسائل  ال��فيون  لها  �عرض  ال��  واالن��ا�ات 

امل��م�ن بارت�ا��ا .

ا��رائم  ل�افة  مستمر  �ش�ل  العلنية  اإلدانة  بضرورة  النواب  ومجلس  ا��كومة  مطالبة 

واالعتداءات ال�� يوجهها ال��فيون أو وسائل اإلعالم �ش�ل ُمستمر .

ضرورة ا��كومة اللي�ية أن تو�� اهتمام خاص  بتعز�ز ا��ماية األمنية الالزمة لل��في�ن 

 الل��امات لي�يا الدولية املتعلقة �� حماية ال��في�ن بمناطق ال��اع .
ً
وفقا

املؤسسات  ع��  ا��كومة  سيطرة  ورفع  ال�املة  االستقاللية  االعالمية  املؤسسة  منح 

االعالمية وال��فية حيث ل��سيخ ا��قوق ا��اصة باملواطن�ن مثل ا��ق �� ا��صول ع�� 

املعلومات واالخبار او تلك ا��اصة بالشفافية.

وضع اطار قانو�ي موحد للمؤسسات االعالمية تر�� فيھ �ل االتفاقيات الدولية املتعلقة 

بحر�ة ال��في �� ممارسة عملھ دون قيد واخالل بمبدئ حر�ة التعب��.
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أعد هذا التقر�ر الباحثون �� وحدة الرصد والتوثيق  ر�ـم عبد السـالم وأحمد بن فضـل بمساعدة 

مراسل�ن متعاون�ن �� طرابلس و�نغازي والبيضاء وس��ا ومصراتة والزاو�ة واجدابيـا وتو�س .

يو�س  القانونية محمد  للمنظمة، واملراجعة  التنفيذي  الرئ�س  الناجم  التحر�ر محمد  تو��  وقد 

املس�شار القانو�ي لدي املنظمة.

شكر وتنويـه 

بالنـظـر لالرتفاع الكب�� �� حاالت االن��ا�ات ا��سيمة الواقعة ضد ال��في�ن والوسائل اإلعالمية 

وتكررها �ش�ل واسع وان�شارها �� مدن لي�ية عدة، و�� محاولة لرصد �افة ا��االت وتوثيقها، 

ال��  والتوثيق،  الرصد  بوحدة  السـاخـن  ا��ـط  خـدمة  ال��افة  ��ر�ة  اللي��  املركز  أطلق  فقد 

�سمح ل�افة ال��ـايا بالتواصل �ش�ل مباشر وفعـال مع الباحث�ن ا��قوقي�ن أو القانوني�ن، وهم 

ع�� استعداد الستقبال الش�اوي طيلة اليـوم .
0

املتعددة،  الوقا�ع  أنواع  ل�افة  السر�عة   االستجابة  تحقيق  إ��  الساخـن  ا��ط  خدمة  ��دف 

وإيصال  دقيق،  عل��  �ش�ل  وإحصاءها  ومراقب��ا  ا��تلفة،  االن��ا�ات  عن  املبكر  والكشف 

أصوات ال��ايا، وتقديم �افة أش�ال الدعم واملناصرة لهم، وإيقاف االن��ا�ات �� حقهم .
0

أي  التبليغ عن  ا��تلفة  بقـطـاع ال��افة واإلعــالم والوسائل اإلعالمية  العامل�ن  ل�افة  و�مكن 

اعتداء �عرضوا لھ من خالل �عبئة استمارة  اإللك��ونية " ا��ط الساخن " .

00218928904342
hotline@LCFP.org.ly

www.LCFP.org.ly

الخط الساخن 

00218926886650
00218217182200
 00218217192200

املركز اللي�� ��ر�ـة ال��افة 

طرابلـس _ لي�يا 
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