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 الناشطة حنان البرعصي  شأن اغتيالبيان صحفي ب

 

اإلنسان   لحقوق  التضامن  ال   جريمة اغتيالتدين منظمة  والناشطة  محمد  حنان    مدنيةالمحامية 

أيدي مسلحين في شارع عشرين بمدينة ب  ،2020نوفمبر    10الثالثاء، الموافق  البرعصي ظهر يوم  

 . ، أحد أكبر الشوارع الرئيسية في المدينةبنغازي

تبثها بشكل مباشر   تسجيالت مرئيةحنان البرعصي خالل األسابيع الماضية في  السيدة  ظهرت  

المنتشرة  منتقدة المجموعات المسلحة والمليشيات القبلية  ،  1على شبكات التواصل االجتماعي

المدينة.   أحياء  كشفالسيدة  في  البرعصي  ما  تحنان  التسجيالت  هذه  هذه   في  به  تقوم 

 ،تعسفي وسلب ممتلكات المواطنين باإلكراهال عتقال  الخطف واالالمليشيات من انتهاكات تشمل  

قام  غتصاب وتعذيب  ضحايا اأنهن  تحدثن عن    النساءوعة من  ممجبعض التسجيالت  كما عرضت  

 .في المدينة خصيات تتولى مناصب أمنيةبها ش

ل حنان  تعرضت   تعرضهاالبرعصي  كانت  مكتوبة  رسائل  عبر  شبكة في    لتهديد  على  حسابها 

االجتماعي ) بالقتل كما   لمليشيات  مرئيةنشرت مقاطع  ، و(Facebookالتواصل  قبلية يهددونها 

 تعرضت ابنتها لمحاولة اغتيال.

ومجموعات مسلحة تتبع   أجهزة  سلوكتركزت انتقاداتها في البداية على  البرعصي  السيدة حنان  

فيه سلوك أبناء تنتقد    تسجيل مرئيقبل مقتلها بيوم واحد ظهرت في    اإال أنه ،الحكومة المؤقتة

حفتر خليفة  المتقاعد  وصدام،  اللواء  عن    ،خالد  في وتحدثت  ومناصب  ترقيات  على  حصولهم 

 .أبنائهوال تخاف من حفتر ضافت أنها وأ، "الجيش الليبي" بشكل متعسف 

عمل "صدرت بيانا تستنكر فيه جريمة القتل معتبرة إياها  أة العامة للمحامين في طرابلس  النقاب

وجبان مالحظتها  "ممنهج  بيانها  في  ذكرت  كما  الرسمية " ،  األمنية  لألجهزة  ومثير  الفت  تحرك 

الشرقية وب الموافق  استدعآخرها  المنطقة  االثنين  مجلس نقابة ل  9/11/2020ائهم يوم األمس 

المحامية  م ورعية  الفبنغازي   بإسكات صوت  وطالبت  طالبتهم  تمسكت  النقابة  أن  إال  المغدورة، 

  باتباع الطرق القانونية الالزمة في المسائل التأديبية".

لذتتقدم   العزاء  التضامن بخالص  المغدورة  منظمة  البرعصيالسيدة  وي  الجهات  ،  حنان  وتطالب 

حد وضع  بضرورة  والدولية  و  ا  المحلية  القسري  واإلخفاء  والتعذيب  القتل   االستخداملعمليات 

 .لمجتمعإرهاب العنف للحد من حرية التعبير والممنهج ل 

 

 منظمة التضامن لحقوق اإلنسان 

 اليبي –طرابلس 

 
 ". صفحة السيدة حنان محمد البرعصي (: "Facebook)شبكة التواصل االجتماعي   1
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 ليبيا النقابة العامة للمحامين في بيان 

 2020نوفمبر   10صدر في طرابلس بتاريخ 
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