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التقرير السنوي ٢٠١٦ 

أن تكون صحفيا في ليبيا ,,, ذلك األمر الذي أصبح مرعبــــا حد الهــاجس المقلق لدى مئــــــات  المنخرطين في مهنـــة المتـــــاعب بعصرنا الحالي، 
في مجتمــع أصبح يرى اإلعالم عامال من عوامل عدم االستقرار في ليبيا ، البلـــــــــــد الذي يعاني ويالت النــــزاع المسلــــح والتشظي االجتمـــــــاعي 

واالنهيار االقتصــــــادي المرعب.

عدة  عوامل وظروف صعبة حد القهر دفعت ليبيا  في أواخر قائمة التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة التي تصدرها العديـــــد من المنظمـــــات 

الدولية، فكل المعايير المتعلقة بحرية التعبير واإلعالم، كالضمانات الدستورية  والقانونية للصحفيين، واإلصالح الهيكلي لإلعالم، وتــــــزايد أعمــــــــال 

العنف والهجمات الدامية، واالعتداءات الجسيمة، من الطبيعي أن تضع ليبيا في مؤخرة دول العالم.

إال أن الجهود المضنية التي تبذلها المنظمات الوطنية والدولية والناشطون والقانونيون ٌتعد شمعة أمل في طريـــق مليء بالمخاطر األمنية، وتربص 

األشرار من أعداد الحريات اإلعالمية، بحجج واهية، فرغم االصطدام واإلحباط أحيانا،  تبقى العزيمة نيرة ، ومتوهجة لمجابهة واقع  مرير البد أن يتغيـر 

اآلن إلى األفضل، وأن ينعم الصحفيون والليبيون جميعًا بالحرية المنشودة، وأن ننهي عهدا من االستبـــــــداد والعنف والفوضــــى والقمع، وأن نرسخ 

صحافة السالم والعدل للجميع.

عام ٢٠١٦ كان داميا كعام ٢٠١٤ القريب، والذي صنف األسوأ منذ عقد من الزمن، وفقا لألبحاث التي أجراها المركز الليبي لحرية الصحافة ، فقد عاش 

الصحفيون والعاملون بالقطاع على وقع هواجس أمنية وضغوطات مهنية متصاعدة  مع حالة عنف ازدادت ضــــراوة، ومسلسل  االعتداءات الذي لم 

ينته بعد ، لنسمع بشكل دائم قصصا مروعة من ضحايا ٌتعطينا  إصـــــــــــــرارا على ضرورة المضي قدمــــــــا نحو مكافحة اإلفالت من العقاب، ومالحقة 

المجرمين الذين أوغلوا في دماء الليبيين وخصوصا الصحفيين ووسائل اإلعالم.

المقدمة
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١٠٧  اعتداء عنيف سجلت بحق الصحفيين ووسائل اإلعالم خالل العام ٢٠١٦ ،،، يعد رقما مفزعــــــا يكشف عمــــــق المحنـــــــة ومعانــــــاة 
مئـــــــات الصحفيين، واألخطار المحدقة التي تواجههم في ظل حرية مفقودة، تداخلت أطراف عدة في تكريس األزمة والمحنة.

لم يطرأ أي تحسن حقيقي في أوضاع حرية التعبير منذ عام ٢٠١٤، بل إن أوضاع الصحفيين ازدادت تعقيدا لتسجل  ٢٠٪ تمثلت في حوادث االختطاف 

أو التعذيب واالعتقال التعسفي، ناهيك عن ٢٥ ٪ من حوادث االعتداء بالضرب أو المنع من العمـــــــل،  فضًال عن حــــوادث الطرد التعسفي، والتوقيف، 

والهجمات ضد وسائل اإلعالم التي أغلبها كانت عنيفة.

ولقد مثلت حوادث القتل العمد التي ارتكبها تنظيم الدولة في ســــرت إبان حرب التحرير التي قادتـــــها قوات المجلس الرئاسي " البنيان المرصوص" ، 

نقطة مفصلية بعد مقتل مراسل قناة الرائد المقــدام عبد القادر فسوك  وذلك يوم ٢١ يوليو باإلضافــــــــة لمقتل المصور الصحفي لجريدة الشــــعب 

الهـولندية جيروين اوريلمينس والذي قتل في ٢ اكتوبـر وال ننسى بالطبع مقتل المصــــــــور الصحفي المستقــــــل خالــــد الزنتاني يوم ٢٣ يونيــــو 

من العام الماضي، خالل تغطيــــة االشتباكات بالعمارات الصينية في المحور الغربي بمدينة بنغازي بين قوات الكرامة ومقاتلين يعتقد أنهم تابعـون 

لتنظيم الدولة، إال أن المعلومات حوله ال تزال متضاربة.

ناهيك عن إصابات جسدية جسيمة تعرض لها العشرات من الصحفييــن الليبيين واألجانب الذين قاموا بتغطية الحرب بمدينة سرت عقب التتبع والقنــص 

ألولئك الذين يحملون الكاميرا لنقل الحقيقة بالميدان.

فيما سجلت أعلى الحوادث واالعتداءات بمدينة طرابلـــــــس بنسبة بلغـت ٤٢٪ تليها مدينة سرت بنسبة ١٧٪ وبنغازي بنسبة ١٣٪ ومن ثم مدينة سبــها 

بنسبة ٥٪ وتوزعت باقي االعتداءات على ١٨ مدينة ليبيــــة بنسب تتراوح بين ٣٪ و ١٪ ، فيما تفاوتت النسب المئوية لألوقات التي سجلت بها الحوادث، 

حيث كان شهرا أغسطس ومارس أكثر الشهور تسجيال لحـوادث العنــــف بنسبة ١٣٪ لكل شهر يليهما يناير وإبريل بنسبة ١١٪، وتتوزع باقي النسب على 

األشهر المتبقية.



وفيما يتعلق بحوادث أنواع المؤسسات اإلعالمية التي تتعرض لالعتــــــداءات تصـــــدرت وسائل اإلعــــالم التلفزيونية بنسبة ٤٦٪ فيما سجلت ١٥٪ لكل 

من اإلذاعات المسموعة والصحف الورقية، يليها المستقلون بنسبة ١٣٪ ووكاالت األنباء بنسبة ١٠٪ .

ويعد المراسلون الميدانيون األكثر عرضة للعنف، حيث سجلـــــت ما نسبته ٢٦٪ من حصيلة االعتداءات بحقهم، فيما جاء المصورون بنسبة ٢٠٪، يليـــهم 

المحررين بنسبة ١٩٪، ومن ثم مقدمو البرامج واإلداريون والفنيون .

التقرير السنوي ٢٠١٦ " أن تكون صحفيًا في ليبيا " يقـــــــــدم عرضا مفصال لحصيلة االعتـــــداءات الموثقة والمنشورة ضمن التقارير الدورية في العام 

المنصرم، وفقا لمنهجية بحثية تقوم على أساس مقابلة الضحايا وتوثيق االعتداءات بشكل منهجي .

١٠٧ اعتداء حصيلة تذكر بمدى تفشي وقـــائع العنف واالعتداءات خــــــــالل العام ٢٠١٦ والتي سببت فرار العديد من الصحفــــيين ووسائــــل اإلعـــــالم

خارج ليبيا .

ويعد العنف والمخاطر المتعلقة بممارسة المهنة مرتبطة بالدرجة األولى بمدى تزايد االنقســـام السياسي والنزاع العسكري الجاري، وغياب مظاهر 

مؤسسات الدولة، ليصبح الصحفي الليبي ضحية الفوضى وغياب التنظيم الهيكـــــــــلي الواضح للقطــــاع، وفقـــــــدان اآلليات التي تحمي الصحفيين 

قانونيا وأمنيا.
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طرابلـــــس
42%

16%

12%

5%

3%

ســـرت

بنغــــازي

سبـــــها

مصراتـــــه - طبــــرق
ورشفانــة - زليتـــــن

1%

صبراتـه - الزاوية - درنــة
إجدابيـــــــــا - رأس جديـــر
الزنتان - اوبـاري - البغلـة
بني وليـــــد - البيضـــاء
الزنتان - مـــزدة - المـرج

األبــــرق

 المدن الليبية الواقع

عليƠƠƠƠƠƠها االعتƠƠƠƠƠƠƠƠƠداءات
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أنواع اإلعتداءات على 

المؤسسات اإلعالمية

قنـــاة النبــأ

مستقــــل
13%

11%

8%

قناة التنــــاصح
4%

وكالة رويــــــترز
3

وكالة شينخـوا
3%

صحيفة فسانيا

5%

قناة ليبيا روحها الوطن

5%

راديو و تلفزيون مصراته

7%

6%

قناة الرائـــد

إذاعة بنغازي المحلية

راديو وصحيفة الوسط

ليــبيــا لكل األحرار
2%

صحيفــة فبرايـــــر

راديـــــو الجميــل

قناة الجزيرة

ليــبيــا بانوراما

قناة ٢١٨

وكالة الغيمة اإلخبارية

شبكة تلفزيون العربي

وكالة سيوشتد برس

إذاعة الزاوية المحلية

وكالة االناضول 

قناة ليبيا اإلخبارية  

وكالة فرانس برس

-

1%

1%

1%

1%

راديــــو الميعاد
1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

3%

راديو و تلفزيون الوطنية

7%

صحيفة العزيزية الكبرى

1%

2%

2%

2%

2%

راديو وصحيفة اآلن

مجلة الشعب الهولندية

صحيفـــة الرياضة
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12%

12%

11%

10%

10%

10%

ينــايــــــر

فبـرايـــر

مــــــارس

يوليــــــو

اغسطس

ابـريـــــل

8%

7%

7%

6%

3%

مـــــــايو

نوفمبــر

اكتوبـــر

ديسمبــر

يــونيـــو

التوزيع الشهري
لƠƠƠƠإلعتƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠداءات
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انواع االعتداءات 
على الصحفƠƠƠƠƠƠƠƠيين

14%

18%

10%

10%

7%

االعتداء على الوسائل االعالمية

10%

االعتقـــال التعسفي

7%

التوقيف و اإلحتجاز المؤقت

5%

الطرد التعسفي

التهديد والمنع من العمل

اإلختطاف و التعذيب

الشروع بالقتــــل

اإلعتداء بالضـــــرب

5%

4%

3%

3%

3%

اإلختفاء القســـري

3%

اإلصابات الجسديــــة

2%

اإلعتداء اللفظــي

القتــل العمــــد

المضايقة و الرقابة المسبقة

المالحقات القضائيـــة

حجب المعلومات و منع النشر
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22%

18%

17%

15%

14%

12%

3%

%

جهات حكوميـــة

قــــوات األمن

جهات مسلحة شبه نظامية

جماعات مسلحة غير نظامية

أطــراف قبليـــة

تنظيم الدولة - داعش

جهات مجهولــة

األطراف المتهمة

بإرتكƠƠƠƠاب اإلعتƠƠƠداءات

???
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أنواع اإلعتداءات على 

المؤسسات اإلعالمية

راديــو

مركز إعالمي

NEWS

تـلفزيــون
46%

15%

15%

13%

10%

2%

%

صحيـــــفة

وكالة أنباء

مستقـــل
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ً
أنواع اإلعتداءات وفقا

للمسمى الوظيفي

جهة اعالميــــة

مذيــع + مقدم برامج

مراســـــــل
26%

25%

20%

19%

3%

%

مصـور صحفــي

6%

إداري

1%

محـــرر صحفــي

فنــــــي

NEWS

NEWS

NEWS
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ً
 االعتداءات وفقا

للنƠوع االجتمƠƠƠƠƠاعي

NEWS

69%
-رجــــــــــــل-

8%
-مـــــــرأة-

24%
-مؤسســـــــة-



لإلبالغ عن االعتداءات أو المساعدة الطارئة
00218928904342الخط الساخن

hotline@lcfp.org.ly



منظمة ليبية إعالمية و حقوقية غير ربحيــــــة مسجــــلة
لدي وزارة الثقافة و المجتمع المدني تحت رقم (٢٠٨٨)
ليبيـــا  - طرابلــــس 

www.LCFP.org.ly
info@LCFP.org.ly

٠٠٢١٨٢١٧١٨٢٢٠٠
٠٠٢١٨٩٢٦٨٨٦٦٥٠


