
 - ليبيا تبنّي املجلس الوطني االنتقالي قانوناً قامعاً للحريات 
07/05/2012-  مراسلون بال حدود 

  قانوناً من شأنه إدانة2012 أيار/مايو 2حتتج مراسلون بال حدود على تبنّي املجلس الوطني االنتقالي في 
أي "إهانة للشعب الليبي ومؤسساته".

التي تبنّـاها هذا الـقانون يـشكل انتهـاكاً لألحـكام الـدستورية املؤقـتة  طار، أعلـنت املنظـمة: "إن  هذا اإل  في 
 املجلس الوطني االنتقالي وتلك املنصوص عليها في القانون الدولي الذي يخضع له هذا املجلس. الواقع أن
 الرغبة في معاقبة جنحة رأي بالركون إلى األحكام اجلنائية، التي قد تصل إلى حد فرض عقوبات بالسجن
في الـقانون الواردة  سيما أن املـعايير   ضد مرتكبيـها، متـثل خـطراً يتـهدد حـرية التـعبير وحـرية اإلعالم، ال 

غامضة وغير دقيقة، وتشرّع األبواب أمام التعسف".

 وأضافت املنظمة: "إن تبنّي هذا القانون الذي تذكّر بنوده بشكل مؤسف باألحكام القامعة للحرية التي كان
إلى مـجمل سبة  سيما بالـن يا، ال  في ليـب الدميقراطي  حوّل  ية الـت ديداً لعمـل ها، ـيشكل تـه جأ إلـي قذافي يـل ظام اـل  ـن

وسائل اإلعالم التي أبصرت النور منذ بداية الثورة. كذلك، نطالب بإلغاء هذا القانون بكل بساطة".

عبير في اـلدستور اـملستقبلي. الرأي والـت تذكير بأهـمية إعادة تأـكيد ـحرية   حترص ـمراسلون بال حدود ـعلى اـل
كذلك، ال بدّ من تبنّي قانون صحافة يؤمن احلماية لهذه احلريات الدستورية األساسية.

قانون رقم  إحلاق ضرر37يـعتبر اـل إشاعات ـكاذبة أو مـغرضة" و"دـعاية مثيرة" من شأنها "   ـنشر "بـيانات أو 
مواطنني" وية لـل الروح املعـن إضعاف  ناس أو  ني اـل رعب ـب قاء اـل عن البالد أو إـل لدفاع  ية ـل  باالستعدادات احلرـب
من ما ـيـشكل مـسـاساً ـبـثورة اـلـسابع ـعـشر  صدر ـعـنه  من  كل  كذلك، ـيـعاقب باـلـسجن   جرمية جناـئـية. 
 شباط/فبراير الليبية، أو كل من مجّد النظام السابق وشخص العقيد القذافي وأبنائه، أو كل من أهان الدين

اإلسالمي أو الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها.
تذرع قانون. وميـكن اـل هذا اـل حددها  لم ـي فاذ  مع الـن وبة باـلسجن  قانون معرّـضني لعـق خالفو أـحكام اـل كون ـم  ـي

بالسجن املؤبد في حال نشر "شائعات أو معلومات" تلحق ضرراً بالبالد.



  شباط/فبراير والتقدّم بأي انتقادات ضدها مستوحى مباشرة17جتدر اإلشارة إلى أن حظر معارضة ثورة 
قانون العقوبات الـليبي الذي مت تبنّـيه في خالل ـحكم العـقيد القذافي، ويدين أي ـتصريح195من املادة    من 

يسيء إلى ثورة الفاحت العظيم ومرشدها.


