السادة /
الرئيس ونوابه بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني
وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني
تحية وبعد..
نرحب نحن الصحافيون الموقعون أدناه باستهجان وزارة الداخلية لما يتعرض له الصحافيون من حاالت اعتداء وتهديد ،مع
استغرابنا الشديد لما ورد في بيانها عن وصف المعتدين بـ ( ما يقال إنهم بعض المنتسبين لوزارة الداخلية ،)...حيث تتم معظم
هذه االعتداءات والخروقات داخل المدن الرئيسية والتجمعات والمقار والمؤسسة الرسمية للدولة ،وما آخر  3اعتداءات مسجلة
(مستشفى القلب بتاجوراء ،المجلس البلدي الزاوية ،ميناء طرابلس) خالل أقل من شهر ،وبحضور رئيس المجلس الرئاسي
وعدد من الوزراء إال تأكيدا على أن المعتدين أجهزة وجهات رسمية ومعروفة ،كما أننا نستعجب أيضا اإلشارة الواردة في
البيان (البعد عن األزمات وإثارة الرأي العام )...وربط ذلك بنشر الصحافين ومؤسساتهم لتلك الخروقات واالعتداءات في
حقهم وهذا أبسط حقوقهم ،وعدم اعتبار كل هذه بالغات لوزارة الداخلية لمعالجتها منذ البداية حتى ال تتكرر وتصبح أزمة تثير
الرأي العام.
السادة في السلطة التنفيذية وبعد ما تقدم نرفق لكم بعضا ً من أنواع االنتهاكات واالعتداءات والخروقات المرتكبة والموثقة
مؤخرا ً من قبل مرؤوسيكم تجاه عدد من الزمالء الصحافيين ،والتي إذ نسردها نأمل منكم العمل على معالجتها بشكل عاجل،
حماية لحرية التعبير والرأي وصونا ً لحقوق اإلعالميين وإنقاذا ً لسمعة البلد المتدهورة في هذا الجانب ،وهي كالتالي :
 إشهار السالح الناري تلفيق التهم والجرائم السب والزجر واالعتداء اللفظي اإليقاف واالعتقال واإلخفاء القسري عدم االعتداد بالبطاقات الصحفية حجز وتفتيش الهواتف المحمولة وأدوات االتصال الشخصية المماطلة وعرقلة اإلجراءات لدى إدارة اإلعالم الخارجي التمييز الجنسي والقبلي والمناطقي والعرقي والعنصري التدخل في سياسة التحرير ومحاولة التأثير عليها تغييب دور المكاتب اإلعالمية بالقطاعات والغلبة األمنية عليها التحقيق بالتجاوز مع الصحافيين عند نقاط التفتيش التداخل وعدم التنسيق بين األجهزة األمنية بأنواعها و(جنسياتها)السادة مسؤولو الجهاز التنفيذي بالحكومة بعد تكرار الوعود وتزايد االعتداءات وبعد تحميل المسؤولية كالً في مجاله ،ننتظر
خطواتكم الجادة والفعالة التي نعول عليها نحو دولة المؤسسات والقانون والتي توضح وتلزم كل سلطة بدورها ومهامها
وتحفظ للسلطة الرابعة كرامتها.
وفقكم هللا لخدمة الصالح العام ..والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
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