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 تعسف في استعمال السلطة

 ينحة، مسؤولة عن االعتداءات، التهديدات واختطاف الصحافي  ليشيات المسل  يالم

قلقها من تدهور الوضع األمني في البلد ومن سلوك عن عميق  "مراسلون بال حدود"تعرب منظمة 
، خالل األشهر  ربشكل متكر   ضونيتعر   عالميونفقد صار اإل .ينإزاء الصحافي  بعض الميليشيات 

 .ف من طرف بعض الميليشياتلالعتداءات والتهديدات واالختطااألخيرة، 
صر ف بعض ضبط تين و أمن الصحافي   بضمانح ضاو شكل بالحكومة الليبية لب االمنظمة تط إن  

، أو تلك المدمجة، ولو ظرفيا، ضمن هياكل الداخليةو  لميليشيات العاملة تحت إمرة وزارتي الدفاعا
 .الدولة، وأن تعاقب مرتكبي هذه االنتهاكات

 على توقيف إلحدى الميليشيات عناصر تابعة تأقدم، 3102 أيار/في العشرين من شهر مايوف
وقد أطلق . "الستجوابه"، في وضح النهار في بنغازيدولية  نباءلحساب وكالة أ يعملصحافي 

 .والتهديدهذا الصحافي في آخر النهار بعد أن تعر ض للضرب والشتم  سراح  
دولية رفقة  نباءأيار، تعر ض مصو ر يعمل لحساب وكالة أ/في الثامن والعشرين من شهر مايوو 

، الحتجاز تعسفي استمر  عدة ساعات داخل محمد أبو جناحصحافي من بنغازي، يدعى مواطن 
تتبع ة ، وهي هيئة مسلحة تتشكل من ميليشيات ثوري  7رقم " درع ليبيا"قوات القيادة العامة ل مقر  

، اللتقاط صور أصاًل، من طرف أحد قادة الدرعالمصو ر د ِعَي فقد . بشكل أو بآخر وزارة الدفاع
أربعة عناصر وانتزعوا من المصو ر آلة التصوير  ا، تقد م منهماعند خروجهم. لمجم عهم العسكري

ما رافق ذلك من تهديدات إلى الداخل الستجوابهما ألزيد من أربع ساعات، مع اقتادوهما مؤقتا، و 
وقد بررت الميليشيا . أمام مبنى الدرعن شبان نظمها ناشطو وقد أفرج عنهما إثر مظاهرة . وشتائم

 .ناحالمصو ر ومحمد أبو ج نفاها، وهي التهمة التي نوةع   ن دخال المقر  ي  فعلتها بكون الصحافي  
، الصلمحمد كي ودليله الليبي، ير أيار، تعر ض صحافي أم/في التاسع والعشرين من شهر مايوو 

يحاوالن تغطية وزارة الداخلية، بينما كانا  ، أمام مقر  مدني لالعتقال من طرف رجل مسل ح، في زي  
بعد ذلك  .للداخلية تجمع للميليشيات تطالب بتحسين ظروفها المادية وتنتقد تعيين محمد الشيخ وزيرا

نها مسؤولة عن حماية البعثات أ يترد دإلى داخل مقر كتيبة السد ، التي اقتيد الصحافيان 



ل و . الدبلوماسية بعد عدة . مع وزير الداخلية إجراء حوار  و ِعدا ب نشاطاتهما حولبعد استجواب مطو 
عدد من لى ما أن يجيبا عساعات، أِخذا إلى كتيبة أخرى في حي فرناي، وهناك أيضا كان عليه

بعد قرابة ست ساعات أ طِلق سراح الرجلين من دون أي تفسير لما و . األسئلة بخصوص عملهما
 .لهما وال حتى مقابلة الوزير حصل

الصادرة عن  الخطير والتهديد عتقال التعسفي، واالعتداءمن االكما تم تسجيل حاالت أخرى 
 .ين، في كل من بنغازي وطرابلس وفي مدن أخرىصحافي   في حق  ميليشيات ال

ع الصعب الذي تعيشه الدولة الليبية في هذه المرحلة تعي الوض "مراسلون بال حدود"إن منظمة 
على التذكير بااللتزامات الدولية والوطنية لليبيا في مجال حرية  حرصاالنتقالية، لكنها مع ذلك ت

ين العاملين كما تحثُّ المنظمة السلطات على حماية اإلعالمي  . رأيحرية التعبير وحرية الاإلعالم و 
عدُّ شرطا أساسيا ة، مستقلة، تعددية وشفافة يتطوير منظومة إعالمية حر   في ليبيا، وتشير إلى أن  

 .إلقامة دولة ديمقراطية في ليبيا
 


