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 املقــدمة

تزايد ظل  يف  متعددة  ومعوقات  كبرية،  تحديات  تجابه  واإلعالم  الصحافة  مهنة   مازالت 
 االنقسام السيايس، وعويل صوت الحرب واشتداد النوع يف أكرث من مدينة يف ليبيا، فكان
 هذا التقرير األول لعام 2017، هو األكرث اتساما بخطابات الكراهية والتحريض عىل العنف الذي

خلف كامً كبرياً من ضحايا اإلعالم والصحافة.

ووثقنا وسبها،  وغريان  ومرصاته  وبنغازي  طرابلس  يف  األمور  مجريات  كثب  عن  تابعنا   إننا 
حصيلة االعتداءات التي بلغت 16 اعتداًء.

 ومع تزايد الخوف لدى الصحفيني الذين يتعرضون لالعتداء من املالحقة من املعتدين عليهم،
لنا  وخوفاً عىل عائلتهم مازال إقبالهم عىل اإلدالء عىل هذه االنتهاكات أمراً يشكل تحدياً 

يف وحدة الرصد والتوثيق.

الليبي، بالتلفزيون  التحريض والكراهية  بتقريرنا األول حول خطاب  التقرير معززاً   ويصدر هذا 
الليبي “اإلعالم  األول  الدوري  التقرير  يصدر  فيام  املايض،  أبريل  منتصف  يف  صدر   والذي 

للنزاعات املُسلحة واإلرهاب، اإلعالمية  التغطية  تقرير  الدامية” قُبيل صدور  الهجامت   رهني 
 والذي يغطي جوانب عديدة تتعلق باإلخالل املهني بـ 12 قناة ليبية األكرث تأثرياً يف الشارع

الليبي. 
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منهجـــية البحـــث

املــلخص التنفيــذي

 أعدت وحدة الرصد والتوثيق باملركز الليبي لحرية الصحافة تقريرها الدوري األول للعام 2017م، حيث
الشخيص بحضورهم  أو  والهاتف،  اإلمييل  عرب  والصحافيني  اإلعالميني،  مع  املقابالت  عديد   أجريت 
 للمعرض، إال أن التحديات أمامنا كانت صعبة من صعوبة الحصول عىل املعلومة، وتردد بعض الصحفيني
 عن اإلدالء مبعلومات عن االنتهاكات التي تعرضوا لها، فقد أجرت وحدة الرصد 16 مقابلة، 15 منهم شكل

اعتداء، مع توثيقنا ألكرث من 41 تهديد حقيقي للعاملني بقناة النبأ اإلخبارية.ء

الهجامت واستمرار  الصحفيني،  بحق  الصارخة  االعتداءات  من  العديد  الجاري  للعام  األول  الربع   شهد 
 الدامية ضد وسائل اإلعالم املختلفة، وتصدرت طرابلس األكرث حصيلة لالعتداءات العنيفة، تليها بنغازي،

والتي تعيش عىل وقع كبت واستهداف لوسائل اإلعالم املُستقلة.
 

 وقد عاش العديد من الصحفيني عىل وقع حوادث االختطاف أو االعتقال التعسفي، فقد ُسجلت 5 حوادث
 تركزت مبُدن؛ طرابلس، وبنغازي، ومرصاته، فيام ُسجلت 4 حوادث تهديد ومنع من العمل بالقوة تركزت

بطرابلس ومرصاته. 

 فيام تعيش مدينة بنغازي عىل وقع تكتم كبري عىل أوضاع الصحفيني، ويُعاين املُستقلني منهم من
لوزارة التابعة  األصولية  الجامعات  بها  التي تقوم  واملالحقات  املتعمد،  التضييق  نتيجة  حرجة   أوضاع 

الداخلية، أو قيادة قوات الكرامة، وهي تحالف يضم جامعات مسلحة قبلية وعسكرية.

7 حوادث عنيفة؛  وقد شهدت الهجامت الدامية، وتعقب وسائل اإلعالم، ارتفاعاً ملحوظًا، حيث سجلت 
 بعضها إغالق محطات إذاعية، أو الهجوم عىل مبنى قناة النبأ اإلخبارية يف طرابلس، وإغالق راديو

الوسط، ومنع توزيع الجريدة، مام يعطي صورة عن مدى تفيش حوادث تعقب وتتبع وسائل اإلعالم.

 من كلِّ ما تقدم يف امللخص التنفيذي، يضعنا يف صورة األحداث املؤسفة التي يتعرض لها قطاع
 اإلعالم والصحافة يف ليبيا، خصوصاً مع تنامى ظاهرة اإلفالت من العقاب، وغياب املساءلة الحقيقية

للمعتدين عىل الصحافة.



 توزيع اإلعتداءات حسب املُدن الليبية 

 توزيع اإلعتداءات وفقاً لألطراف املٌتهمة 
 بإرتكاب اإلعتداءات

توزيع اإلعتداءات حسب تصنيفها
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املعـلومــات األسـاســية

 االعتقال التعسفي واالختطاف

 التهديد و املنع من العمل
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أثناء زيارته إىل )وئام بن زابية(،  بانوراماً  الكرامة املصور بقناة ليبيا   اعتقلت قوات تابعة لعملية 
 مدينة درنة قادماً من طرابلس وذلك يف منطقة رأس هالل، وقد اعتقل يوم 15 يناير ليظل لعدة
الغري واالستجواب  االعتقال  لعملية  صادم  فيديو  عرض  إنه  إال  رساحه،  إطالق  يتم  أن  قبل   أسابيع 

 قانونية.

الهجوم خلفية  عىل  والسبِّ  والقذف  التهديدات  من  العديد  اإلخبارية  النبأ  قناة  صحفيو   تلقى 
 الدامي، الذي تعرض له مقر القناة، ونرش قوائم بالعاملني فيها، ومرتباتهم الشهرية، مام عرض

العديد منهم للخطر واملالحقة. 

 أقدمت قوة مسلحة ملثمة عىل اختطاف اإلعالمي بقناة ليبيا الوطنية )عيل سامل( يف مدينة
طرابلس، وذلك يوم 5 فرباير املايض ليتم إطالق رساحه فيام بعد بدفع فدية مالية. 

 أقدم عنارص يتبعون جامعات مسلحة عىل اختطاف )محمد املصيل(، املصور الصحفي بقناة 218
 عىل خلفية تغطيته ألحداث أيب سليم الدامية يف طرابلس، وتعرض خاللها للرضب املرُبح وذلك

يوم 24 فرباير 2017م.

 قامت عنارص األمن بالكلية الجوية مبدينة مرصاته باالعتداء بالرضب املربح بحق مراسل قناة “اآلن”،
أثناء تغطية مؤمتر صحفي عىل خلفية إطالق رساح سجينات، وذلك يوم 26 فرباير.

 أقدمت قوة تتبع التحريات الخاصة ذات التوجهات الدينية األصولية عىل اعتقال املصور الصحفي
 بوكالة األنباء الفرنسية )عبد الله دومه(، يوم 30 مارس، واتهامه بعدة تهم غري قانونية عىل خلفية

تغطيته ألحداث يوم األرض العاملي، إال أن عدة أطراف تدخلت إلطالق رساحه، وفرَّ من املدينة.

 أقدم مسلحون يتبعون طريف النزاع بأحداث أيب سليم عىل منع طاقم وكالة “الغيمة لألنباء” من
 التغطية الصحفية لألحداث الدامية يف أيب سليم بطرابلس، ومصادرة كامرياتهم، وحذف املحتويات

البرصية، وذلك يوم 24 فرباير.

 منع مسلحون املصور الصحفي بوكالة شينخوا “م ، ن” من العمل أثناء تغطية أحداث أيب سليم
الدامية، وذلك يوم 24 فرباير، وتم االعتداء عليه باألفاظ وطرده من املكان.

قبل من  الدخول  من  ومنعهم  بأعاملهم،  القيام  من  مرصاته  وتلفزيون  براديو  اإلعالميون   ُمنع 
 معتصمني يطالبون بتنحية املجلس البلدي، فقد تم تغيري خريطة برامج الراديو، ليتم بث ما يريده

املعتصمون، واألناشيد فقط، وذلك منذ يوم 19 مارس إىل 12 أبريل.



6 اإلعالم الليبي رهني الهجامت الدامية

االعتـداء علـى وسـائل اإلعــالم
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 تعرض مبنى راديو رمضان إف إم مبدينة سبها؛ إلصابات جراء سقوط قذائف عشوائية عليه بعد 
ألحق أرضارا مادية عىل املبنى دون توقف 22 فرباير، مام  باملدينة يوم  اشتباكات قبلية   اندالع 

البث.

 أغلقت مجموعة مسلحة بث راديو غريان املحيل من مقر محطة اإلرسال اإلذاعي دون أي أسباب
واضحة، واستمرت عملية وقف البث لعدة أيام متواصلة منذ 23 فرباير قبل عودة البث اإلذاعي.

87.9 وذلك  أقدمت األجهزة األمنية مبدينة بنغازي عىل إغالق بث راديو إف إم الوسط باملدينة 
 بحجة عدم وجود ترخيص قانوين لهم يوم 9 مارس، باإلضافة ملنع توزيع العدد 23 من الصحيفة

باملدينة بنغازي، ومصادرة األعداد القادمة من دولة مرص.

 هاجمت مجوعة مسلحة مقر مبنى قناة النبأ بطرابلس ليلة يوم 15 مارس، وأقدموا عىل حرقها
 بالكامل، وإتالف معداتها دون تحديد الجاين، والغرض الرئييس من إحراقها، وذلك بعد تغطيتها

للعديد من األحداث السياسية واملُسلحة واتهامها باالنحياز.

 أقدمت مجموعة مسلحة عىل اقتحام مبنى مكتب وكالة التضامن لألنباء يف طرابلس ليلة 17 مارس
 مايض، دون وجود أي أسباب واضحة للحادث، وقاموا بالتحقيق معهم واستجواب املحرر املناوب

عن ماهية عملهم.

 اقتحم مسلحون يتبعون إحدى الجامعات املُسلحة يف طرابلس مكتب قناة 218 يف طرابلس يوم
 18 مارس، وذلك عىل خلفية تغطيتها لألحداث باملدينة طرابلس، وتم خاللها التحقيق مع موظفيها

واإلساءة إليهم، مام دفع القناة إلغالق مكتبها.

اإلذاعة مرصاته  مبدينة  املنتخب”  البلدي  “املجلس  بإسقاط  ينادون  مسلحون  محتجون   أغلق 
التابعة للمجلس، ومنعوا املوظفني والصحفيني من الوصول إىل أعاملهم  والتلفزيون املحلية 
 وتوقفت الربامج، وبثت أغاين ونداءات للتحشيد، وذلك يوم 19 مارس، واستمر األمر حتى 12 أبريل

املايض.
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اإلطــار القــانوين

التــوصـيات

-

-

-

-

-

-

-

 وفقاً لقانون اإلجراءات الجنائية ال يجوز بأية حالة عرض أي متهم أو معتقل أثناء التحقيقات أمام
 الكامريات، األمر الذي يحط من كرامته ومكانته، بالتايل أن من ارتكب هذا الفعل يعترب متعسفا ويجوز

مساءلة القائم بالفعل.

رضورة توفري األمن والحامية الالزمة ملقرات وسائل اإلعالم املختلفة. 

 االعتداء عىل وسائل اإلعالم باعتبارها هدفاً مدنياً اليجوز، خصوصاً أثناء النزاعات املسلحة، األمر الذي
ينطبق عىل ليبيا كبلد نزاع مسلح.

رضورة توفري الحامية، ومرافقة الصحفيني أثناء تغطية النزاعات املسلحة. 

للنهب أو تتعرض  ال  اإلعالم املٌختلفة حامية املعلومات املتعلقة مبوظفيها، ليك   عىل وسائل 
تستخدم ألعامل االبتزاز والتهدي. 

 كفل اإلعالن الدستوري واالتفاق السيايس الحرية الكاملة ملامرسة مهنة الصحافة واإلعالم، وال
يستطع أحد وقف أو منع النرش والبث.

 خطاب الكراهية والتحريض عىل العنف، فاعله يتعرض للمساءلة القانونية، وفقاً لنصوص املواد
437،438 من قانون العقوبات الليبي. 
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