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الملخص التنفيذي
لم يكن عام 2017 أفضــــــل 

حـــــاال عن سابقيه لوضـــــــع حرية 
الصحافة والتعبير في ليبيا، حيث ال 
تزال مؤشرات المخاطر التي يتعرض 

لها الصحفيون واإلعالميون 
الليبيون مرعبة وصادمة، على خلفية 

استمرار حالة االنقسام السياسي 
والمواجهات العسكرية وتفشي 

ظاهرة اإلفالت من العقاب وتزايد 
نفوذ أطراف النزاع والجماعات 
المسلحة في مؤسسات الدولة 

الليبية، التي تعدّ من أبرز األسباب 
التيأدت إلي تقويض حرية الصحافة 

والتعبير والحق في الوصوإللى 
المعلومات.

46 اعتداًء طال صحفيين ووسائل 
إعالم متعددة في 16 مدينة ليبية 
خالل عام 2017، وهو رقم صغير 

بالمقارنة بمئات الحاالت التي سُجّلت 
في األعوام الماضية؛ إال أن هذا األمر 

ال يعني تحسّنًا في أوضاع حرية 
اإلعالم، بل بسبب هجرة الصحفيين 

ووسائل اإلعالم وفرارهم إلى 
المنفى، أو توقفهم عن العمل في 

المجال اإلعالمي.
وقد سُجلت 82 حالة تهجير ونزوح 

قسري لصحفيين بسبب سطوة 
الجماعات المسلحة المتورطة في 

الصراع المحموم على السلطة والمال 
والنفوذ، ومعظم هذه الجماعات 

متورطة في جرائم قد ترتقي لجرائم 
حرب، وتعود هذه اإلحصائية إلى ما 

بين عامي 2017-2014.
ورغم المصاعب الجمة والتهديدات 
التي يواجهها فريق العمل بالمركز 

الليبي لحرية الصحافة

وصعوبة التوثيق والتأكد من صحة 
االدّعاءات واالعتداءات؛ نتيجة خوف 

الضحايا من جالديهم، للتبليغ عن 
الجرائم التي يتعرضون لها، وسط 
بيئة تعج بالنزاع المسلح وتفكك 
مؤسسات الدولة والعراقيل غير 

المسبوقة في تشكيل نقابة وطنية 
جامعةللصحفيين الليبيين، إال أن 

فريقنا استمر في أداء مهامه.
وقد بات الصحفيون عالقين وسط 

جحيم الجماعات المسلحة المؤدلجة 
أو اإلجرامية أو المُتطرفة، فضال 
عن الضغوطات التي يواجهونها 

من أطراف قبلية ومناطقية وأخرى 
مرتبطة بأجندات خارجية تسعىإلى 
السيطرة والتحكم في ليبيا، التي 

تقارع للخروج من وطأة دائرة الحرب 
والعنف، وهو ما جعل من معركة 
تعزيز حرية الصحافة والتعبير أقرب 

إلى معركة أشباح، حيث لم يقدم أي 
من مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين 

ووسائل اإلعالم إلى المحاكمة حتى 
يومنا هذا، رغم كثرتها وهوما رسخ 

مفهوم اإلفالت من العقاب.
تتفاوت االعتداءات الموّثقة في هذا 
التقرير بين 5 حاالت تهديد أو شروع 

في القتل، وهي األخطر على اإلطالق، 
سُجّلت في طرابلس وبنغازي 

وصبراتة، في حين تجري حوادث 
االعتقال التعسفي أو 

اإلخفاء القسري ليومنا هذا أمام

مرأى ومسمع متصدّري المشهد 
الليبي، حيث سُجّلت 9 حوادث

مسمّياتها ترتكب حوادث
في مدن طرابلس وبنغازي ودرنة 
والجفرة والمرج، ولعل األخطر أن 
بعضها يكون بأوامر مباشرة من 

قادة أطراف النزاع. 
وتُعاني ليبيا ضعف الثقة بين 
األجهزة األمنية والعسكرية 

المختلفة والصحفيين، فالتزال هذه 
األجهزة بمختلف مسمّياتها ترتكب 

حوادث التوقيف واالحتجاز،وُّثقت 
منها 8 حوادث،فضال عن االعتداء 

بالضرب ومصادرة المعدات. 
في حين ال تزال حاالت التضييق والمنع 

من العمل تمارس بشكل شبه 
يومي من دون أي رادع،لتسجل10 

حاالت،إضافة إلي توثيق13 حالة 
هجوم وتصعيد على مقارّ وسائل 
إعالم كان أغلبها إذاعات مسموعة.

ويعرض التقرير السنوي لـ2017 العديد 
من نماذج الممارسات القمعية التي 
يقوم بها مسلحون تابعون لقيادة 

الجيش الليبي بإمرة  المشير خليفة 
حفتر، وكذلك » فوبيا » التصوير التي 

تُصيب عناصر الجماعات المُسلحة 
بمجرد رؤية كاميرات التصوير أو 

المايك في الشارع.
كما ينشر التقرير ألول مرة حقائق 
وشهادات لبعض ضحايا التحرّش 

الجنسي التي ظل معظمها طي 
الكتمان، بسبب الخوف أو الوصم 

بالعار، وهو ما يوضح مدى االبتزاز الذي 
تتعرض له المرأة العاملة في المجال 

اإلعالمي والرجل على حد سواء.

46 اعتــــــداًء طال 
صحـفيين ووسائل 
إعالم متعددة في 
16 مـــــــدينة ليبية 

خالل عام 2017 .
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مقدمة 

ما يزال الصحفيون العاملون في ليبيا عرضًة العتداءات من أطراف مختلفة ، على الرغم من الحماية الخاصة 

التي يتمتعون بها ،وفًقا لقواعد القانون الدولي. وتأتي هذه االعتداءات في إطار التصعيد المستمر النتهاكات 

القانون الدولي اإلنساني من قبل تلك األطراف.  

يغطي هذا التقرير،وهو الرابع الفترة من 2017/1/1إلى 2017/12/31، ويعرض واقع حرية الصحافة في ليبيا ، 

ويوّثق االنتهاكات التي تطال الصحفيين والناشطين على خلفية تأدية مهمتهم أو إدالئهم بآرائهم ، إذ ال تزال 

المضايقات و التهديدات واالعتقاالت التعسفية واالختطاف و استخدام العنف والتعذيب و التحرش الجنسي 

والطرد من العمل ؛ األساليب األكثر شيوعا لتكميم األفواه ، وهذا ما يقلل من هامش الحرية المعطاة للتنوع، 

وتفشي الفساد والجريمة وانتهاك حقوق اإلنسان .

يحمي القانون الدولي الحق في حرية التعبير،بما في ذلك حرية و سائل اإلعالم. ليس على السلطات الليبية حماية 

تلك الحقوق من االعتداء من قبل المسؤولين الحكوميين فحسب؛بل إن عليها التزاما كذلك بالتحقيق في 

جرائم التهديدات واالعتداءات على الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل اإلعالم .
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المنهجية

أجرى الباحثون بوحدة الرصد والتوثيق لدى المركز الليبي لحرية الصحافة )68( مقابلة مع صحفيين ومالكي 

وسائل إعالمية في طرابلس وبنغازي ومصراتة وصبراتة والزاوية وغريان وسبها وتونس، كانت معظمها 

مقابالت شخصية خالل الفترة بين مايو وديسمبر في عام 2017.

وقد اعتمد الباحثون على استمارة خاصة برصد االعتداءات والوقائع مع االستناد لشهادة الضحايا والشهود 

والوثائق الداعمة كالشكاوى من محاضر الشرطة والتقارير الطبية، ويأتي هذا العمل وفًقا لمنهجية التوثيق 

التي يعمل بها فريق الرصد.

ويعتمد التقرير السنوي لـ2017 على سلسة من التقارير الداخلية التي يقوم بإعدادها الباحثون على مستوى ليبيا 

باإلضافة إلى عمليات رصد قرارات حكومتي الوفاق والمؤقتة ، واالستماع لشهادات الضحايا وتدوين جزئيات 

منها بهذا التقرير السنوي.

كما أحصى )المركز الليبي لحرية الصحافة(  بالتعاون مع  ) مراسلون بال حدود (  أعداد الصحفيين الذين هجروا 

قسرًا ما بين عامي 2014 -2017، البالغ عددهم 82 حالة، شملت صحفيين معظمهم من مدينتي طرابلس 

وبنغازي و يعيشون خارج ليبيا يواجه بعضهم  ظروفا صعبة .

وتجدر اإلشارة إلى أن المركز الليبي لحرية الصحافة ال يقدم أي هدايا أو هبات مالية ، نظير التوثيق مع ضحايا 

االعتداءات أو شهود العيان ، كما أن كل المقابالت تجرى بسرية تامة وفًقا لمبادئنا ومبدأ الحافظ على 

الضحية، أو الشهود وال تذكر أسماؤهم إال بعد موافقتهم والتأكد من عدم تضررهم من نشر شهاداتهم .
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األطــراف المتهمة بارتكاب االعتداءات
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أنــواع االعتداءات على المؤسسات اإلعالمية 
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االعتــداءات وفقا للنوع االجتماعي 
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المعلومات األساسية

التهديد والشروع في القتل

1- تلقى صحفيو قناة النبأ اإلخـــــــبارية 
يوم 15 مارس العديد من التــــهديدات 
وخضعــــــــــــــوا للقذف والســـــب على 
خلفية الهجـــــــــــــــوم الذي تعرض له 
مقر القناة بمدينة طرابلس ، ونشـــرت 
قوائم تضمنت أسماء 41 مـــــــــوظًفا 
بالقناة وقيمة مرتباتهم الشهريـــة ، 
وهو ما عرض العديد منهم لمختلف 

المخاطر والمالحقات.

2-تعرض ) أحمد عبد الغني فـــــــريشك  
مراســـــــــــل قناة 218 (  يوم7  يوليو 

للتهـــــــــديد والشروع في القتل على
أيدي مسلحين يتبعون شعبان هديـــة 
المكنى بـ  » أبو عبيدة الزاوي «  أثنـــاء 
تصويره إلقاء بيان لــــــــمجموعة مـن 
الناشطين وعناصر تابـــــــــعين ألجهزة 
أمــــــــــــــنية يعلنون تأييدهم لعملية 

الكرامة. 
وجرى تهريب فريشك بعد اإلعتـــــــداء 
عليه من مكان الحادث قبل أن يهـــرب 

بعد يومين إلى تونس.

3-تعــــــرضت  )فاطمة بن خيال( وهي
 إعالميـــــــة مستقلة،خالل شهـــــــــر 

أغسطــــــــــــــــس ، لـــــعدة تـــهديدات 
منها  تهديد بالقتـــــــل. وجاءت هذه 
التهديدات على خلفية اتــــهامها عام   
2014، إبان ما عرف بعملية فجـــر ليبيا 
وحــــرب المطار بطرابلس بأنــــها كانت 

تحرض ضد عملية فجر ليبيا.

4-تعرض أحـــمد  أبوشويـــرب و هــــو 
مراسل بــــــــقناة النبــــأ يوم 6 أكتوبر 
للتهديد بالقتل ومداهمة وســـــــرقة 
منزل أسرته مرتين ، واحــتجاز أخيه من 
قبل أشخاص محسوبين عـــــــلى غرفة 
عمليات مـــــــــكافحة اإلرهاب بمدينة 
صبراتة ، واتـــهامه بأنه داعم لإلرهاب 
على خلفية عمله اإلعـــــــالمي ، ونقله 
تصريحات للجنة الــــــــــمصالحة لعقالء 

ليبياحسب قوله.
5-تــــــــــــلقت ) كوثر أبونوارة ( وهي 
صحفية في هيئة دعــــــــــم وتشجيع 
الصحافة ، سلسلة من الـــــــــتهديدات 
آخرها بعد يوم من نشرها  بـــصحيفة 
)فسانيا( يوم 26 ديسمبر ، تــهديدات 
بالخطف والقتل على خـــــــلفيةعملها 
بالصحيفة ونشرها لتحقيقات صحفية 

باسمها ما جعلها تغادر إلى تونس.

االعتقال التعسفي واإلخفاء 
القسري

6- تعـــــــــــرض  )وئام بن زابية( وهو 
مصور في قناة ليبيا بانوراما الفضائية، 
يوم 14 يناير لالعتقــــــــــــال التعسفي 
من قبل رجـــــال األمـــــــن ببوابة رأس 
الهـــــالل بمدينة درنة واتهامه بأنــه 
داعـــــم لإلرهاب وجرى التحقيق معه 

واستجوابه بشكل غير قانوني.

7- تعرض ) علي سالم ( وهـــو إعالمي 
في قناة ليبيا الوطنية، يـــوم 5 فبراير 
لإلخفاء القسري من قبل مــــجموعة 
مسلحة و هددت زوجته أمـــام منزله 

بمنطقة طريق المطار بطرابلس، 
وطالب خاطفوه بفدية مالية مــقابل 
إخالء سبيله وفقا لما نقلته وســـائل 

إعالمية عن عائلته.

8- تعرض عبد اهلل محمد سالم طلوبة 
وهو مصور صحفي مساء يــــــــوم 13 
فبراير بمدينة بنغازي لإلخفاء القسري 

من قبل جهاز البحث الجنــــــــائي وجرى 
تحويله إلى جهاز األمـــــــن الداخلي من 

دون توجيه أي تهمة له.

9- أقدمت عـــــــــــــناصر تابعة لجماعة 
مسلحة على اختطاف )محمد المصلي (
المصور الصحفي في قــــــناة 218، على 
خلفية تغطيته ألحـــــداث »أبوسليم« 
في طرابلس. وتــــعرض المذكور خالل 
عملية االخــتطاف للضرب المبرح وذلك 

يوم 24 فبراير 2017.

10- أقــــدمـــت قوة تتبع ما يـــــــعرف 
بالتحريات الخاصة، وهي قوة مؤدلجة 
بخلفية دينية، على اعتقال الــــــــمصور 
الصحفي بوكالة األنباء الفــــــــــرنسية 
عبداهلل دومه يوم 30 مارس بمدينة 
بنغازي، واتهامه بعدة تهم كيديــــة 
عــــــــــلى خلفية تغطيته ألحداث يوم 
األرض العالمي، إال أن عــــــــــدة أطراف 
تدخلت إلطالقه، حيث فر من المدينة.

11-تعــــــــرض ) صقر عبد اهلل الفضيل ( 
مراسل قــــــــــــــناة ليبيا بانوراما يوم 

الثالثاء25  يوليو2017لالخــتطاف من 
قبل جهات مجهولة بمدينة الجفرة، 
وذلك بعد قيامه بتغطية العديد من 

األحداث الساخنة بالمــــــــنطقة، وفي 
اليوم التالي وجد في الــــطريق الزراعي 
بضواحي الـــمدينة في حالة صـــحيـــــة 

سيئة.
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12-تعــــــــــرض )موسى خميس أدرية( 
وهو مصور ومراسل صحــــــــفي يوم 
الخميس 14 يونيو لإلخفـــــاء القسري 
والتعذيب بمدينة البيضاء أثناء عودته 
لمنزله، على أيـــــــــدي أفراد من الجيش 
الليبي بقيـــــــــادة المشير خليفة حفتر، 
و جرت مــــــــــصادرة سيارته، واقتياده 
إلى سجــــــن قرنادة ، بضواحي المدينة، 
بتهمة عملــــــــه السابق بمكتب قناة 
الجزيرة اإلخبارية، وُأفــــــرج عنه مساء 

يوم 29 أكتوبر2017.

13-تــــــــعرض » حسين رجب العرفي« 
مدير األخبار براديو بلدية المـــــرج  يوم 
5 أغسطس لالعتقال التعســــــــــــــفي 
لمدة 5 أيــــــام من قبل جهـاز األمـــن 
الداخلي بالمدينة، على خلفية انتـــقاده 
للحاكم العسكري حول مصادرة بعض 
المحال التجارية وتراخــــيـــــــص العمل 

بالمدينة على حسابه بفيسبوك.

14- خضع المذيع بقناة ليبيا الرسميــة 
)عبد الرحمن مصباح طريش( مــــــساء 

يوم 19أكـــتوبـــر2017 لـــــــــــالعتقال 
التعســــفي والضرب على أيدي عناصـــــر 
إحـــــــــــــــــدى النقاط األمنية الواقعة 
بمنطقة تاجوراء، على خـــلفية عملـــه 
اإلعالمي ونـــعت بأنه أحــــد أبــــــــواق 

حكومة السراج حسب قوله.

15-خـــــضــع الصحـفي األلماني » يوري 
مازومدار« يــــــــــوم 6 ديسمبر 2017 
لالعتقال التعسفي في مطار معيتيقة 
بتهمة التصوير بـــــدون تصريح، وُأفرج 
عنه أواخر ديسمبر بعد مســـــــــاٍع من 
وزارة الخارجية األلــــــمــانية التي طلبت 
عدم الحديث عن الموضوع في وسائل 

اإلعالم

16-تعرض ) طه محمد مفتاح الديباني 
( مراسل قناة ليبيا روحها الوطن يوم 
الخميس 21 سبتمبر 2017 للتـــــوقيف 
واالعتقال من قبل رجال األمن بــمطار 
بنينا بمدينة بنغازي، أثنـــــــــاء تغطيته 
وصــــــــول الحجاج، باعتباره من مدينة 
درنة، ولم يتحصـــــــــل على إذن مسبق 
من قبل تلك السلطة، وُأخــــــلي سبيله 
بعد 48  ساعة من مكتب التحـــــــريات 

العامة.

االعتداء بالضرب واالحتجاز 
المؤقت.

17-تعـــــــرض  ) محمد خليفة عقوب (
 وهو مـــــــراسل لقناة »اآلن«، يـــوم 
األحـــــــــــــد 26 فبرايرلالعتداء بالضرب 
والتهديد من قبل أحد الحراس بسجــن 
الجــــــوية بمدينة مصراتة، على خلفية 
تغطيتــــه عملية اإلفراج عن  ممرضات 
من الفلبين ُكـــن محتجزات عند تنظيم 
»داعش« رغم حصــــــوله على إذن من 

النائب العام للتغطية الصحفية.

18-تعرضــــــت  )فرانسيسكا مانوشي( 
وهي مراسلة صحفيـــــة رفقة زميلها 
المصــــــــور من دولة إيطاليا والمرافق 

المصـــــــــــــاحب لهما صباح اإلثنين 21
 أغســـــــــــطس2017 للتوقيف مـــــن 
قــــــــــبل قوات األمن المركزي شمال 

طرابلس، عند تصوير االزدحام وطوابير 
المواطنين الليبيين أمــــــــام المصارف 
بشارع عمر المختار وســــــط 

العاصمة طرابلس.
19-تعرضت فاطمة العبيدي، 
وهي مراسلة للمــــــــــــوقع 
اإلخباري لقناة )اآلن( يوم9 

أكتوبر2017 للتوقيف أمام 
مقر البرلمان بمدينة طبرق 
من قبل عناصر جهاز األمن 

التابعين لـــــــــــألمن الرئاسي 
وللضـــــــرب المبرح وتحطيم 
معداتها الخاصة بالعــمل اإلعــــــالمي 
رغم قيامها بالتــــــــــــعريف بنفسها، 
وذلك عند تغطيتها لــــــــمظاهرة من 
قبل بعض الشباب للـــــــمطالبة بصرف 

مرتباتهم.

20-تعرض 4 صحـــفيين لالحـــــتجــــــاز 
المؤقت يوم 10أكــــتوبر 2017 وهم 
)لبنى يونس، مـــــــــديرة تحرير صحيفة 
فبراير، وزميلها إســـــــــــــالم الزرقاني، 
وربيعة الحباسي، وعلي نصر الدين، من 
صحيفة »فسانيا« و«وكالة التضامن 
لألنباء( ، ألكثر من 48 ساعة من قبل

بالرغـــــــــم من إبراز 
هويتهما الصحفية 
المعتمـــــــــــدة من 
اإلعــــــــالم الخارجي
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غرفة العمليات العسكرية بــــمنطقة 
الجفرة التابعة لقيادة قـــوات عمليات 
الكرامة أثناء تغطية مـــهرجان هون 

الثقافي.

21-تــــــعرض عبـد السالم عمر كرير ، 
مدير إدارة البرامج بإذاعــــة صبراتة إف 
إم يوم19 أكــــــــتوبر2017 بعد صالة 
المغرب، للتوقيف من قـــــبل الشرطة 
العسكرية واقتيد إلى مقـــــــــر مكتب 
األمن الداخلي بالغرفــــــــــــة المشكلة 
لمحاربة تنـــــــــظيم »داعش« بمدينة 

صبراتة، والتحقيق معــــــه عن 
طبيعة عمله باإلذاعــــــــــة ومعاملته 
معامله سيئة، وأفرج عــــنه في اليوم 
الثاني بعد حجز جواز سفـــــره وهاتفه 

الشخصي حسب قوله. 

الطرد التعسفي والمنع مــــن 
العمل والمالحقات القضائية

22-قــــــــــــــام مسلحون على خلفية 
المواجهات العسكرية فيما عــــــــرف 
بأحداث »أبوسليم« يوم 24 فبرايـــــر 
2017 بمنع طاقم وكــــــــالة )الغيمة 
لألخبار( مــــــــــــــــن التغطية الصحفية 
للمواجـــــــــــهات العنيفة في منطقة 
»أبوسليم« بـــــــــــطرابلس، ومصادرة 
كاميراتهم مـــــــؤقتا، وإتالف المادة 
اإلخبارية المصورة، بهدف التكتم عن 

عدد القتلى والجرحى.

23-منع مسلحون المصور الصحفي 
بوكالة شينخوا ”م.ن“ من العمل 

أثناء تغطية مواجهات »أبوسليم«، 
وذلك يوم 24 فبراير2017، وجرى 

التهجم عليه بألفاظ نابية وطرده من 

المكان .

24-منع اإلعالميين براديو وتلفزيون 
مصراتة من القـــــــــــــــيام بأعمالهم، 

ومنعهم من الدخــــــــــول من قبل 
معتصمين يطالبون بتنحيـة المجلس 
البلدي، وتغيير خريطة برامــــج الراديو 
لـــــــــــــيتم بث ما يريده المعتصمون 

الذي اقتـــــــــــــــصر على األناشيد فقط، 
وذلك مــنذ يوم 19 مارس إلى يوم 12 

أبريل2017. 

25-تعرض محمد الصيد القرج، مراسل 
وكالة الغيمة لألنباء، للمـــــــــــالحقة 
القانونية على خلفية نشره تدويــــنات 
على صفحته بفـــــــيسبوك يوضح فيه 
وجود أدلة عن شــــــــــــبهات بالفساد

في موضوع الحواالت المــــصرفية من 
مصرف الوحدة بالزنـتان، حيث أتـــــهم 

بالتشهير.

26-تعرض جوهر عبد الكريم الجازوي، 
التابع لوكالة »زوم للتــــرويج للقنوات 
الخاصة«، يوم 12 ديـــــــســـــمبر2017 
للــمضايـــــقـــة والتشهيـر والتحـــريض 
من قبـــــل اإلعــــالمي محـمــد إمطلل 
عبر بـــــرنامجه في قناة ليبيا اإلخبارية، 

واتهمه بأنه داعم لإلرهاب.

27- تعــــــــرضت نجاة أحمد الكميشي، 
وهي صحـــــفية مستقلة يوم 5 أبريل 
2017 أثناء تغطيتها لترحيل مجموعة 
من المهاجرين غير القانونين بمـــــطار 
معيتيقة الـــــــــدولي، للمنع وللتهديد 
بالضرب واالعتداء اللـــــفظي ومصادرة 
الكــــــــــــــاميرا الخاصة بها لعدة أيام، 
واتهــــــــــامها بالتجسس بحجة عدم 

وجود تصريح للقيام بعملها.

معتصم باهلل الحراري، مع حجز مؤقت 
للمعدات.

29-تعرض الصـــــحفي المعـتصم باهلل 
الحراري، المصور بوكالة الغيمة الليبية 
لألخبار يوم 8 سبتمبر للتوقيف لمدة 

4 ساعات وخضع لعدة انتــــــــــهاكات 
منها الطرد التعسفي من قبـل رجال

األمــــــــــــــن المكلفين بحماية فندق 
المهاري أثناء تغطيـــــة احتفالية يوم 

الجيش بدون تقديم أي تفسيرات.

30-منع مـــحــــــمد قريفة، مـــــراسل 
مــــــستقل، يوم 21 ديـــــــسمبر2017 
بـــطرابلس، من تغطية وقائع المؤتمر 
الصحــفي لرئيس المجلس الرئاسي فائز 
السراج، ووزير خارجية فرنسا، واقتـــصر 
األمر على اختيار قناتين محليتين وثالث 
وكاالت دولية من قــــبـــــل المــكتــب 
اإلعالمي للمجــلــس الرئـــــــاسي، بدون 

تقديم أي مبرر.
31- تــــــعرض )ص.ج( ، وكــامل فريق 
القــناة )ق( يوم 21 ديسمبر بطرابلس 
للطرد التـــــعسفي أثناء تغطية وقائع 
المــــــــــؤتمر الصحفي لرئيس المجلس 

الرئاسي فائـــــــــز السراج، ووزير خارجية 
فرنسا، مـــــــــن قبل المكتب اإلعالمي 
للمجلس الرئاسي، بــــــــدون تقديم أي 

مبرر.

32- تعرض ميلود جمعة ساسي، معد 
ومقدم برنامج لراديو غـــــــــريان خالل 
شهر ديسمبر2017 للـــــطرد التعسفي 
بدون سابق إنـــذار من قبل مدير راديو 
غريان، على خلفية ذكره ألسماء بعض 
األشخاص المتـــــورطين في تهريــــــب 

الوقود، على الهواء مباشرة.
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إيقــــــــاف عقد عمل الصحفي   -33
محمد على خلف اهلل على ســــــــــبيــــل 
التضييق خالل عام 2017 مع شـــــركة 
اإلنــــــــــــماء لالستثمارات الكهربائية 
التابعة لصندوق اإلنمـــــاء، بناًء عــــلى 
تعليمات من أعــــــضاء في المؤتمــــــر 
الوطني العام بسبب مقـــاالته الناقدة 
للمؤتمر الوطني في سنة 2017، كـــما 
تعرض الصحفي نفسه لعمليات تضييق 
وعدم السماح له بإتمام إجــــــــــراءات 
بفرع مصرف الجــــــــــمهورية بجنزور، 
من قبل أفراد حـــــــرس هذا المصرف، 
على خلفية نشره مقاال عن قفلهــــم 
للطريق الساحلية في فترة من الفترات 

حسب قوله.

الهجمات والتصعيد  على 
وسائل اإلعالم

34- توقف راديـــــو ) كاساس ( 98.1 
إف إم، بزوارة من يوم12  وحتى يوم 
22 يناير، وذلك بعد دخوله في إضراب 

على خلفية قلة الدعم الذي يتلقــــــــاه 
والمماطلة في ســــــــــداد ما عليه من 
مستحقات مالية من بعض الجهــــــات 

الحكومية والخاصة بالمنطقة.

35- تعــرض مبنى راديو )رمضان إف 
إم(  بمدينة سبها إلصــــــــــــابات جراء 
سقوط قذائف عشــــــوائية عليه بعد 
اندالع اشتباكات قبلية بالمدينة يوم 

22 فبراير، وهو ما ألحق أضرارا بالمبني 
دون توقف البث.

36-أغلقت مجــــــــموعة مسلحة بث 
راديو غريان المحـــــلي من مقر محطة 
اإلرسال اإلذاعي دون ذكر أي أســـــباب 

واضحة، واستمرت عملية وقف البـــث 
عدة أيام متواصلة منذ 23 فبراير قبل 

عودة البث.
37-أقـــدمت األجهزة األمنية بمدينة 
بـــــــــــنغازي يوم 9 مارس، على وقف 
بث راديــــو )إف إم الوسط  9.87( في 
بنغازي ؛ بـــــــحجة عدم وجود ترخيص 
قانوني ، باإلضافة إلى منع توزيع عدة 

أعداد من صــحيفة الوسط في بنغازي، 
ومصادرة األعداد القادمة من دولة 

مصر حيث تطبع الصحيفة.

38-هــــــــــــــاجمت مجموعة مسلحة 
مقــــــــر مبنى قناة النبأ بطرابلس يوم 
15 مـــــارس، وأقدم المهاجمون على 

حرق مبنى القناة بالكامل وإتـــــــــالف 
معداتها، وذلك بعد تغطيتها للعــديد 
من األحداث السياسية والمواجــــهات 
المسلــــحة، حيث اتهمــــــت القـــــــناة 
باالنحيـــاز، غير أنه لم تجر تحديد الجناة 

وأسباب حرق المبنى.

39-تعرض مبنى وكالة أنباء التضامن 
ليلة 17 مــــــــــــارس لالقتحام وتخريب 
األجهزة والمعدات والسرقة، عــالوة 

على استجواب أحد المــــحررين من قبل 
مجموعة مسلحة بطرابلس، دون ذكر 

أي أسباب واضحة للحادث.
40-اقتحم مسلحون يتبعون إحـــــدى 
الجماعـــــــــــــات المسلحة في طرابلس 

مكتب قناة 218فـي طرابلس يوم 18 
مارس، وذلك عــــــــلى خلفية تغطيتها 
لألحداث التي شهدتها العـــــــــــــاصمة 
طرابلس، وجرى خاللها الــــــتحقيق مع 
موظفيها واإلساءة إليهــــــم، وهذا 
ما دفع القناة إلغالق مكتبها بشكل 

مؤقت.

41-أغلق محتجون مــــــــــسلحـــــــــون

يــــــــــــنادون بإسقاط المجلس البلدي 
المنتخــــب في مدينة مصراتة مـبـنى 

اإلذاعـــــة والتلفزيون المحلي التابع 
للمجلس من يـــوم 19 مــارس إلى 

12 أبريل 2017، ومنــعوا الموظفين 
والصـــحـــفييــن مـــــــن الوصــول إلى 

أعمالهم،وهو مــــــــا أدى إلى توقف 
البرامج العادية، وقـــــــاموا ببث أغاني 

ونداءات للتحشيد.

42-تعرض مبنى راديو )األولى إف إم 
88.1(  ليلة السبت 15  أبــــــــريل الواقع 
في وسط مدينة صــــــــرمان لالقتحام 
وسرقة محتوياته وتدميرها من قبل 

مجموعة مسلحة.

43-استهدف مبنى اإلعالم والثقافة 
بمدينة بنغازي يوم 5 نوفمبر حـســـب 
ما نقلته وكالة األنباء الليبية ببنغازي 

من قبل مجمــــــوعات »إرهابية« نتج 
عنه إصابة الكاتبة والشـــــاعرة خديجة 
البسيكري وإلحاق أضرار مادية بالمبنى.

44-منع أفراد طاقــــم راديو »صبراتة  
إف إم«  خالل شهر أكـــــتوبر من أداء 

عملهم من قبل مسلحـين كانوا في 
السابق زمالء لهم باإلذاعـة بـــــــدون 
توضيح الســــــــــــبب، إلى حين نشر هذا 
التقرير، وذلك حسب إفادة مـــدير إدارة 

البرامج باإلذاعة.

45-إيقاف بث راديو »المدينة مصراتة 
104 إف إم« خالل شهر أكـــــــتوبر. و 
يرجح سبب اإليقاف بــــحسب ما ذكره
 » ن . ب« مـــــــذيع بالراديو، أن يكون 
عدم وجود ميزانية وكــــــذلك نتيجة 

لمخــــــــــــــاوف جراء األوضاع األمنية 
منها تفجير مجمع المحاكم بــمدينة 

مصراتة.
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46-أصدرت ما يـــعرف بـ »اللجنة العليا 
لإلفتاء« التــــابعة للحكومة المؤقتة 
بشرق ليبيا يوم الســبــت 22  يوليــــــو 
بيانا تــــوضح فيه فتوى قديمة صادرة 
عنها وصفـــت فيه قناة النبأ اإلخبارية 
والتناصح والجزيرة بـأنها »تكـفيرية«، 
كما تحدث البيان بلغة شديدة اللهجـة 
ضــــد هـــذه القنوات، و أتهـــم كذلك 
ناشطي المجتمع المــــــدني بالعلمانية 

وقام بتكفيرهم.

الصحفيون وخيار المنفى
مــنـــذ اندالع الصــــراع المسلح عـام 

2014 في طرابلس تحت راية ما عرف 
بـ)عــــملية فجـــر ليبيا( وفي بنـــغازي 
تحت راية ما عرف بـ)عملية الكرامة( 

تفاقمت مآسي الصحفيين اللــــــــيبيين 
بشكل عام ، وهو ما تسبب إلى عملية 

نزوح شبه جماعي للكثير منهم، فــي 
حين اضطر آخرون إلى فرض الرقــــــــابة 
الذاتية على أنفسهم بسبب الخـــــوف 
من أطراف النزاع المسلح، التي تــــعمل 
في غياب ســـلـــطــة الدولـــــة وبخاصة 
الســــــلطة القضـــــائية،وهذا ما جعل 
المعركة من أجل حريـــــــــــة الصحافة 
والتعبير أشبه بمعركة ضد أشبــــــــاح.

ووفقــــا للتقديرات التي أجراها المركز
الليبي لحرية الصحــــــــــــــافة ومنظمة 
مراسلون بال حدود، فإن لتحتــــــل ليبيا 

بذلك مرتبة ثاني دولة في العالم

يهجرها صحفيوها نحو أوروبـا ودول 
أخرى بعدسوريا .

وتسبب هذا الوضع المتمثل في إفراغ 
البالد من الصحفيين إلى انعكاســـــــات 
خطيرة على تطور قطاع الصحــــــــــافة 
واإلعالم في ليبيا، وقوض جهــــــــود 
حرية التعبير المنشودة وسط عــــــالم 
حقق تقدما هائــــــــــال في هذا الشأن 
بفضل ثورة االتصاالت والمعلومــــات، 
حيث جرى رصد توقـــــــــــف العديد من 
الصحف واإلذاعات المسمـــوعة،فضال 
عن عمليات حــــــــــرق مقار العديد من 
المؤسســــات اإلعالميـــة في طرابلس 
وبنغازي، خالل المواجهـــات المسلحة 
أو على خلفية االنتــــــــماءات الحزبيـــة 

والمناطقية والمؤدلجة.
كما أدت هجـــرة األقــــــالم اللـــيبيـــة 
أو تقوقعها عــــــــــــلى نفسها بسبب 
الخـــــــــــوف من سياط الجالدين الجدد 
المتمـــــــــثلين في الجماعات المسلحة 
الخارجة عن القانون وأطراف الصـــــراع 

على السلطة والمال إلى التحكــم في 
المعلومـــــــات وتغييب الحقائق عن 

الرأي العام الليبي،وقد ساعـــــــــــد ذلك 
على تفشي الفساد، وعـــــمليات نهــب 
المال العام، وتهريب الوقـــود، وغيره 
من الثروات الوطنية، واالتجـــار بالبشر، 
باإلضافةإلى جرائم الخــــــطــف مقابل 
الفدية وعمليات السطو المسلح، ونتج 
عنه بروز بيئة غـــــيــر تلك التي حلم بها 
الليبيون بعد عقـــــود من الدكتاتورية 
الشمولية، هيمنت عــــــــلى مشهدها 
جماعات مسلحة مؤدلجــة أو إجرامية، 
وشخوص يحلمون بعـــــــــــودة نظام 
العسكر والفاشية العسكرية، عــالوة 
على تنظيمات إرهـــــابية تابعة لتنظيم 
القاعدة ولتنظيـــــم الدولة اإلسالمية 

)داعش(. 

وأمام هذا المشهد المتفجـــــر وقف
متصدرو المشهــــــد في ليبيا بمختلف 
أطيافهم ومشاربهم عاجــــــــزين عن 
التحرك لحماية الصحفيين واإلعالميين 
بما في ذلك المدونون والناشطـــــــون 
عبر مواقع التواصل االجتمــــــــاعي، بل 
رصد ضلوع العــــــديد منهم في الحرب 
على حرية الصحافة والتعبير، وعـــرقلة 
المشاريــــــــــــــع الخاصة بترقية ثقافة 
الوصول إلى المعلومات وإشــراك الرأي 

العام في صنع القرار.

العسكر وسياسة القمع

الحظ المركـــــــز الليبي لحرية الصحافة 
أن مشــــــــــــروع عسكرة الـــدولة في 
شرق البالد بقيادة المشيــــــــــر خليفة 
حفتر وهيمنة قـــــــــــــوات ما يــعرف 
بـ  )عملية الكرامة( عــــــــــلى المشهد 

رغم مقارعتها لإلرهاب والتنــــظيمات 
اإلرهابية التي استوطنت في بنغـــــازي 
وغيرها من مــــــــدن الشرق، زادت من 
المخاطر التي يواجــــــــهها الصحفيون 
منها إلقـــــاء القبض عليهم وجرهم 
للتحقيق أو االعتداء على الكثير منهم 

بالضرب،فضال عن رصد عشرات الحاالت 
من التعذيب واإلخفاء القسري، 

وهي ممارسات تقوم بها عــــــــناصر 
األجهزة األمنية والعســــــــكرية التي 
كانت تعمل تحت راية النظام السابق 
وجرى تنشيطها من قبل قائد عملية 

الكرامة المشير خليفة حفتر لخـــــدمة 
أهدافه الخاصة.

وفي هذا الـــــــــــــصدد، يقول المدون 
والصحفي علي العسبلي إنه تعـــــــــرض 
ألعمال انتقامية عنيفة بســـــــــــــــبب 

انتقادات وجهها إلى الــــــ مشير 
خليفة حفتر، وتلقي تهديدات عدة 

بالقتل إلى أن اختطف من أمام منزله 
ببلدة 

عدد الصحــفيين الذين هجروا 
من ليبيا أو أولـــئــك الــــــــذين 
اختاروا المنفى يقدر بنحو 80 
صحفيا أغلبهم من مــــدينتي 

طرابلس وبنغازي .
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المرج في نهـــــــاية مارس عام 2016، 
ليمكث في سجـــــــــــن سري بمنطقــة 
قرنادة لمدة 120 يوما، بجــــانب زميله
 المصور الصحفي أحمـــد الحـــواز وأفاد 
بأنهما تعرضا خالل سجنهما للتعـذيب 
المعنــــــــــوي والجسدي، قبل أن يخلى 

سبيله بضغوط اجتماعية.
 وقد قرر العسبلي أمام هذا الــــــوضع 
الخطير لتكـــميم األفواه ، الفــــرار من

البـــــالد وال يزال رغم ذلك يواجه فــــي 
منفاه تهديدات من عـــــــــــناصر أمنية 
تابعة للمشير خليفـــــــة حـــفتر بحسب

قوله.

تكميم األفواه
وتقول الصحفية » كوثر أبو نوارة 

» التي تعمل بصحيفة »فسانيا« 
وهي صحيفة محلية تصدر عن هيئة 

دعم وتشجيع الصحافة بمدينة 
سبها )جنوب ليبيا( في شهادة لها، 
إنها تعرضت لسلسلة من التهديدات 
وصلت حد التهديد بالقتل والتصفية 

عبر حسابها على مواقع التواصل 
االجتماعي،

أو من خالل رسائل نصية على هاتـفها 
الشخصي. وأضافت أنها تلقت رســـــالة 
تفيدها بأنه جــــــــــرى االتصال بوالدها 

وتهديده بقتـــــل ابنته في حال عدم 
توقفها عن الكـــــــــــــتابة حول بعض 
الملفات المتعلقة بـ ) إجراء المقابالت 
والتحقيقات وإعداد التقارير مـثال على 
ذلك كـــــــــتابة تقرير حول الميليشيات 

المتنازعة على السلطة في ليبيا ( .
وتفيد أبو نوارة بأنها تــــــــــعيش منذ 
عام 2015 بشكل متقطع في تـونس؛ 
خوًفا على سالمتها الشخصية، وأنــها 

اختـــــــــــــــــارت هذا البلد القريب منًفى 
مؤقـــتا لها رغم ظروفها االجتماعية 
الصــــــــــــــــعبة،مؤكدة أن ذلك أفضل 
من العـــــــــــــودة إلى جحيم الجماعات 
المسلحـــــــــــة،التي تتربص بالصحفيين 

الذين يتناولون قضايا تتعلق بالجرائم 
المختلفة، التي ترتكبها هذه 

الجمـــــــــاعات في إطار سياسة تكميم 
األفواه، وطـمس الحقائق على خلفية 
الوضع المتردي في الـالد بشكل عــام، 
وفشل السلـــــطات األمنية في توفير 
الحماية للصحفيين المهددين بالخـطر.

فوبيـا التصوير لدى الجماعات 
المسلحة

يعانـي المصورون الصحفيون قيـــــودا 
رهيبة أصبحت تفرضها الجــــــــــماعات 

المسلحةالمخـــتلفة،
إلى جانب قيود أخــرى 
من األجهزة األمنية، 
بسبب خشتـــية هذه 
الجماعــات واألجهزة 
على حد ســــــواء من 
توثيق جرائمــــــــهم 

بعدسات الكاميرات.
وفي هــذا الشأن بات 
توقيف المـــــصورين 
الصحفيين وحـــــــــجز 
معـــــــــــــــــــــداتهم 
و كاميــــــــــــــراتهم 
و مصادرتـــــــــــــــــها 
واالستيالء عليــــــها 

أمرا شائعا فيظل 
ظاهرةتغول هؤالء المتنفذين أعداء 
المداد والورق وحرية الصحـــــــــــــافة.

ويري طـــــــــــه كريوي رئيس المنظمة 
الليبية للتصويـــــــــر، وهي منظمة غير 
حكومية، أن التوقيـــــــــــف التعسفي

ومصــــــــــــــادرة المعدات والمنع من
التصوير بات أمرا يمارس بشكل واسع. 
وقال إن ما يجري في هذا الشأن يعتبر 

ممارسة دكتاتورية وتعديا صـــــــــارخا 
وفاضحاعلى حق المصــــورين في حرية 
توثيق الحــــــــــدث، بل وتعديا على حق 
المواطنين في الوصول إلى المعلومة 
والتعرف إلى الصورة الحقيقية للوضع 

المتردي الذي تعيشه بالدهم.
وقد غادر طه كريوي في سبتمبر عام 
2017 البالد بعد تزايد الضغوطات على 
المهنة وارتفاع مؤشرات التهديدات 
األمنية، ليجد نفسه الجئا في تونس، 

وهي صورة تكشف فشل الحكومات 
المتعاقبة منذ اإلطاحة بالنــــــــــــظام 
السابق في توفير الحماية الـــــــــالزمة 
للصحـــــــــــــفيين 
والمصــــــــــورين 
والمدافعين عن 
حقوق اإلنســان.
وال تكــــــــــــتفي 
هذه الجماعــــات 
المســـــــــــــــلحة 
و األجهـــــــــــــزة 
األمنية بالتضييق 
على الصحـــــفيين 
واعتقالهــــــــــم 
وتعــــــــــــــــريض 
سالمتــــــــــــهم 
للخطر وإجبارهم 
على الهـــجرة إلى 
الخـــارج أو النزوح 
من مدنهم، بل تقوم بتلفيق التهم 

لهم ولعل أسهلها تهمة الخيـــــــانة 
والتخابر مع األجانب، وممارسة الكذب 
والتدليس لتضليل الرأي العــــــام وسط 

غياب تام لسلطة الدولة.
وأوقفت المنــــــــظمة الليبية للتصوير 
عمليات التوثيق لالعتــــــــــــداءات بعد
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عام 2014؛ بسبب تغول الجماعات 
المُسلحة على اختالف مشاربها، إال 

أنها تمكنت من توثيق ما يزيد عن 
182 اعتداًء بالعنف على الصحفيين 

من عام 2012 إلى عام 2014.
و رصد ارتفاع مؤشرات إحصائيات 

العنف ضد الصحفيين منذ ذلك الوقت، 
حيث يؤكد طه كريوي أنه ال يكاد يمر 

يوم دون تسجيل انتهاك لحقوق 
المصورين على أيدي أطراف النزاع 

الليبي أو العناصر المكلفين بحراسة 
المسؤولين الحكوميين.

وبحسب إفادة طه كريوي اضطر 
الكثير من المصورين الصحفيين 

أمام هذه الهجمة إلى بيع المعدات 
الخاصة.

 لم يقتصر العنف الممنهج على 
المصورين الصحفيين من الرجال فقط، 

بل طال المصورات الصحفيات من 
النساء الالئي تعرضن للعنف والضرب، 

وهو ما حدث للمصورة الصحفية 
فاطمة العبيدي، التي تعمل بموقع 

أخبار »ليبيا اآلن« اإللكتروني في 9 
أكتوبر 2017 على أيدي عناصر أمنية 

تابعين لألمن الرئاسي بمجلس النواب 
في مدينة طبرق شرق ليبيا.

وتقول فاطمة العبيدي إن أحد عناصر 
األمن الرئاسي تهجم عليها أثناء 

تصويرها مظاهرة تُطالب بحقوق 
اقتصادية واجتماعية، قائال: 

وقام بتكسير معدات التصوير الخاصة 
بها. ولم يكتف بذلك بل اعتدى عليها 

بالضرب مما تسبب إلى كسر ساقها، 
رغم أن عناصر األمن الرئاسي يعرفون 

منها هيئة اإلعالم والثقافة برئاسة 
خالد نجم وتتبعها مؤسسة الصحافة

تملك أصول العديد من األجهــــــــــــزة 
اإلعــــــــالمية مثل قناة ليبيا اإلخبارية 
والمستقبـــــــــــــــل واإلذاعة الوطنية 
ووكالة األنباءالليبية في البيضـــــــــاء.
أصدرت هذه المؤسسة العـــــــديد من 
القرارات التي تصب في اتجاه التضييــــق 
المـستمر على الصحفيين وعلى وسائل 
اإلعالم وبخــــــــــاصة المستقلة منها 
والتي باتت غائبة عن تغطية المشــهد 

اإلعالمي في شرق البالد.
وال يختلف الحـــــال كثيرا في مؤسسة 
اإلعالم التي تنشط في الـــــــــــــعاصمة 

طرابلس وفي غــرب البالد عموما تحت 
سلطة حكومة الوفــــــــــــــاق الوطني 
ومــــــؤسسة اإلذاعة والتلفزيون،التي
التي تـــــــــــــــدير قناة الرسمية )الليبية 
سابقا(، وتجهز لعودة قــناة الوطنية 
»التلفزيون الليبي« وقـــــــــــــــناة ليبيا 
الرياضية« باإلضافة إلى شبكة إذاعات 

أبرزها الشبابية والشروق والــــوطنية. 
ويالحظ في السياق ذاته أن المجــــلس 
الرئاسي لم يقم منذ توليه الســــــلطة 
في أبريل عــــــــام 2016 بتعيين رئيس 

يا ولــــــــــية
شن تـصوري

طبيعـــــــــــــــــــــــــــــة عملها الصحفي.
وتضـــــــــــــيف العبيدي أن العنف الذي 
تعرضت له دفعــــــها إلى ترك مهنتها

الصحفية وبيع معدات التصوير الخاصة 
بها.

وقـــــــــــــــــالت إنه لم توفر أي حماية 
لها، سواء عند تعرضـــــها للضـــــــــرب 

أم من خـــالل مالحقة المــعتدي أمام 
العدالة، مــؤكدة أنها ليست المصورة 
الصحفية الوحيدة التي تعـرضت للعنف 
أو التحرش من قبل عناصـــــر الجماعات 
المُسلحة أو العناصر الــــــذين يعملون 

تحت غطاء سلطة الدولة.

التخبط الحكومي في ملف 
اإلعالم

نتيجـــــــــــــــــــة لالنقسام 
السياستـــــــي الذي تعيشه 
ليبيا منذ عــــــــــــام 2014 
بعد االنقالب على عمـــلية 
انتخــــــــــاب مجلس النواب 
الذي اضطر إلى اللجـــوء إلى 
مدينة طبرق في أقــــــصى 
شـــــــــرق البالد، انقسمت 
مؤسســـــات الدولة وبات 
لكل مؤسســة نسخة في 
غرب البــالد تخضع لسلطة 

حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن 
اتفاق الصخيرات والمعترف بهـا دوليا، 
ونسخة أخرى لنفس المــــــؤسسة في 
شرق البــــــــالد تحت سيطرة الحكومة 
المؤقتة التي يترأسها السيـــد عبد اهلل 
الثني، وهي حكـــــــومة شكلية وشبه 

معطلة.
وعلى خلفية هذا الـــــــتشظي السياسي 
والعسكري تشكلت مؤسسات موازية 
للمؤسسات القائمة في عاصمة البالد 
منها هيئة اإلعالم والثقافة برئاسة 

خالد نجم وتتبعها مؤسسة الصحافة 
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• 137-152 إجراء تحقيقــــــــات نزيهة 
و شاملة و فعالة في جميع حـــــاالت 

االعتداء و المضايقة والترهــــــــــــــيب 
ضد المدافعين عن حقوق اإلنســــــان. 
والصحفيين ،ومساءلة جـــــــــــــــــميع 

مرتكبيها )التفيا(. 

• 137-174  إعادة النظــــــــر في قانون 
العقوبات لضمان الممارســــة الفعلية 
لحرية الرأي و التعبير دون الخـــــــــــوف 
من االنتقام ، وفًقا للمعايير الدوليــــة 

)لكسمبرغ(. 

• 137-175 اتخاذ مــــزيد مــن الخطوات 
لحماية  حرية التعبير و تـــــــــوفير بيئة 
مواتية لوسائل اإلعالم يمكنـــها من 
خاللها العمل .بحرية،دونتمييز،ودونال

خوفمناألعماالالنتقاميةأوالعقاب
التعسفي 

)الواليات المتحدةاألمريكية(

•137-37  ضمان أن يوفــــــــــــــر اإلطار 
الدستوري الحماية الواجبة للصحفيين

و وسائل اإلعالم والمجتمع المدني
من التخويــــــــــــــف و التهديــــــــدات 
واالعتداءات ،وإعادة النظر في قانون 

العقوبات وفًقا لذلك )الدنمارك(.

التحرش الجنسي أداة لالبتزاز 

تروي الصحفية ) ج ، ف( قصتها عندما 
تعرضت للتحرش بإحدى نقاط التفتيش 

األمنية التي تُديرها جماعات مســـلحة 
غير نظامية، بعد خروجها مــــــــن مقر 
عملها بالمؤسسة اإلعالمية مـــتأخرة 
لياًل، حيث جرىتوقيفها والتحــقق من 
هويتها كصحفية واقــــــتيادها لمقر 

أمني.

هيئة اإلعالم التي استحوذت هيـئــة 
الثقافة وإدارة اإلعالم الخـــــــــــــارجي 
التابعة للخارجيــــــــــــــــــــة الليبية على 
صالحياتها، وهو ما فاقــــــــم التخبط 
الحكومي في إدارة مــــــــــلــــف قطاع 

اإلعالم وإصالحه.
وتلتهم المـــــــــــــــؤسسات المختصة 
بشؤون اإلعالم التي تـــمولها الدولة 
مبــــــــــــــالغ طائلة من الخزانة العامة 
الليبية تذهـــــب أدراج الرياح ويتآكلها 
الفساد في غيـاب أي برامـــــــج علمية 

للنهوض بقطاع اإلعالم والصــــحافة 
وتدريب الصحـــــــــــــــفيين والمهنيين 
على التقنيات التي وفـــــــــــــرتها ثورة 
المعلومات واالتصاالت، وتـــــــــــطوير 
المشهد السمــــعي البصـــــري في ليبيا 
الذي يعاني منذ عقــــود من تخمة في 

أعداد الموظفين اإلداريين والعـــاملين 
غير المؤهلين إضافًة إلى البيروقراطية 
وتسلل أجنـــــــدات الجماعات المسلحة 
المؤدلجـــــــــــة للهيمنة على المشهد 

اإلعالمي الليبي.

االستعراض الدوري في األمم 
المتحدة

وفي إطــــــار نشاط المركز الليبي لحرية 
الصحافة في مراقبة مـــدى التزام ليبيا 
بتنفيذ هذه التوصيات، ُلوحظ لألسف 

الشديد أن ليبيا لم تبد  أي التــــــــــــــزام 
حقيقي للعمل على تنفيذ توصيـــــــــات 
األمم المتحدة ذات العالقة، وهـو ما 
يعكس مدى هشاشة الوضع وعــــدم 
قدرة السُلطات الليبية على التحــــــــرك 
الجاد لتحسيــــــن وضع حقوق اإلنسان 
في هذا البلد الذي يـــــــــــــعاني انهـيارا 
غير مسبـــــــــوق في منظومة العدالة 

والقانون.

وفي سيـــــــــاق متصــــــــــــل تقاعست 
الحكومات الليبية المتعاقبــــــة عـــــن 
اتخاذ أي إجــــــــــــراءات أو إصالحات من 
شأنها ضــمان حرية الصحافة والتعبير، 
بل لوحظ أن هذه الحـــــــكومات عادًة 
ما تعمل على فرض القيــــــــود بصورة 
مباشرة أو بالتواطــــــــؤ أو بغض النظر 
عن االنتهاكات التي ترتكبها األجهــزة 
األمنية والجماعات المسلحـــة، ألبسط 
قواعد حرية الصحافة والتعبير وتضيق 
الخناق على الصحفيين ومنها اللجـــوء 

إلى سياسات التهـــديد والترهيب التي 
أجبرت الكثير من القنـوات على إغالق 

مقارها في ليبيا واللجــــــــوء إلى دول 
أخـــــــــــرى منها مصر وتونس واألردن 

وتركيا وبريطانيا للعمل منها.

وللتـــــذكير فقد صدقت الدولة الليبية 
على 14 تــــــوصية تتعلق بحرية التعبير 

ومنها التالي :

• 137-115 اتخاذ جميعا لتدابير الالزمة 
فور الضمان وصوال لمساعــــــــــــدات 

اإلنسانية و حمايـــــــــــــــــــــةالمدنيين 
من االعتداء ، بما في ذلك العامـــــلون 
في المجال اإلنساني و المدافعـــــــون 
عن حقوق  اإلنسان و العــــــاملين في 

وسائل اإلعالم )أيرلندا(.

• 137-117 التـــــــحقيق في االعتداءات 
والتهديدات ضد الصحفيين و مالحقة 
المسؤولين )النمسا( ضمان الـــتحقيق 

في انتهاكات حقوق اإلنسان ،بما في
ذلك اغتيال الصحفيين والمــــــدافعين 

عن حقوق اإلنســــــــــــــــــان ، وتقديم 
مرتكبيها للعدالة

)المملكةالمتحدة لبريطانيا العظمى و 
إيرلنداالشمالية (.
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تقول ) ج ، ف ( إن آمــــــــــر المجموعة 
المسلحة تعدي عليها لفظـــــــيا وقام 
بأخذ هاتفها الشتــــــخصي عنوًة وأخذ 
يتصفح في صـــــورها التي تجمعها مع 
زوجها وعائلتها، حيث جرى توقيفهــا 
وبدأ بالتحـــــــــرش اللفظي بها و حاول 
االقتراب مــــــنها؛ إال أنها دفعته عدة 
مرات، قـــــبل أن يهددها بالزج بها في 

زنزانة صغيرةبها نساء سجينات.
وبعد مضي نحو ساعتين اكـــتشف آمر 
المجموعة المسلحة أنه يعرف زوجها 
وعمي الفتاة، ليحاول االعتذار منها إال 
أنه قام بتهديدها بنسب تهم إليــها، 
إذا صرحت بأي شيء دار بالمقر األمــني، 
وأخلى سبيلها حينها على الفور لتعود 

منهارة إلى بيتها.
في حيــن تقول الصــحفية ) ب، ي (

إن مــــــــــديرها في إحدى المؤسسات 
اإلعالمية حاول ابتزازها والتحرش بها 
لترقيتها وظيفيا و دفع مستحقاتــها 
المالية المتــــــــأخرة، بل إن األمر أصبح 

مقــــــــابضة، لكنها تقول إنها قامت 
بشجار كبير معه والحديث لـــــزمالئها 
وقدمت استقالتها ؛  لكــــــنها تتحدث 
عن أنها لن تتنـــــــــــــازل عن حقها في 

مستحقاتها المالية.

ليس الصحفيات النساء فقط يتعــرضن 
للتحرش الــــــــــجنسي، بل إن الصحفيين 
الشبّان هم كـــــــــذلك عرضة للتحرش 
كمحاولة البـتزازهم، وهنا يقول )ب ، 
ل ( إنه اختطف وجرى التحرش الجنسي 
به لنحو يوم كامل بعدما أكـــــــــــمل 

تصوير لقاءات في الشارع،  وقد اقتيد 
من سيارته من قبل مسلحين ملثمين 
إلى مكان يعتقد أنه مزرعــــــــــــــة في 
ضواحي طرابلس، حيث وضع في حجرة 

ال تهوئة بها، وقام أحــــــد األشخاص 
بعد ضربه باالعتداء الجنسي علــــيه.

لم يــــــــــــرغب » ب ، ل« في االستمرار 
والحديث حـــــــــول ظروف الواقعة إال 
أنه قال )) ال تخلو حــــوادث االختطاف 
والتعذيب من التــــــــــحرش الجنسي أو 

تعرية الضحية ومحاولة ابتزازه ((.

االستنتاجات

إن تطوير المشهد اإلعــــالمي في ليبيا 
والخروج به من حالة التخّلف والجمود 
وترقية ثقافة حرية الصحافة والتعبير 
في المجتمع وإعداد الكــوادر المهنية 
المتخصصة يستدعي العمـــل على عدة 

مســـــــارات منها علي سبيل المثال:

-التزام ليبيا بتنفيذ توصيات مجـــــــلس 
األمم المتحدة لحقوق اإلنســـــــــــــان 
ضمن االستعراض الدوري الشــــــــــامل 
في سبتمبر عام 2015 ، المتعلـــــــــقة 
بالتحقيق في جـــــــــــــــــــــرائم العـنف 
والتعذيب التي تعرّض لها الصحفيون 

والمدونون والمدافعون عن حقـــوق 
اإلنسان، وهي توصيات قبلتها البعــثة 
الدبلوماسية المُمثلة لليبيا فـي األمم 
المتحدة وعددها 14 توصية تتــــــعلق 
بحرية التعبير من إجمالي 171 تـــــوصية 
قبلــــــــــــــت بها من أصل 202 توصية

قدمتها الدول األعضاء بمجلس 
األمم المتحدة.

-إجـــــــراء اإلصالحات الهيكلية ووضع 
األطــــــر القانونية والتنظيمية الالزمة 
لضمان حــــــــرية الصحافة والتعبير في 

ليبيا.

-العمـــــــــل على إنهاء حالة االنقسام 
السياسي المتفاقمة في البـــــــالد وما 
صاحبها من انقسام في المؤسســـات 
وتضارب في القوانين، وهو ما أدى إلى 
تشديد القيود المفروضة على حــــــرية 
الصحافة والتعبير والحق في تـــأسيس 
وسائل إعالمية وامتالكها، وهــذا ما 
يُشكل انتهاكا للمادة 19 من العهــد 
الدولي الخــــــــــــاص بالحقوق المدنية 

و السياسية.

 »تعرضت للتحرش 
بإحدى نقاط 

التفتيش األمنية 
التي تديرها جماعات 

مسلحة غير 
نظامية«
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التوصيـات

1 - يجب على الحكومة أن تتخذ تدابير فورية إلدانة كافة االعتداءات على الصحفيين و كذلك مكافحة إفالت المعتدين 
من العقاب.

 في هذا الصدد ، ينبغي لمكتب النائب العام أن يجري بصورة منهجيةتحقيقات فعالة ، ونزيهة ، وشفافة بشأن كل 
االعتداءات علىالصحفيين و وسائل اإلعالم.

ينبغي على البرلمان تعديل أو إلغاء القوانين القائمة التي تنال من الحق في حرية التعبير و اإلعالم.
االستراتيجية الوطنية لعملية إصالح وحوكمة  قطاع الصحافة واإلعالم على أساس  :

·         إعداد مرسوم رئاسي مؤقت » المجلس الرئاسي بتشكيلته الجديدة »  ينص على إستحداث » اللجنة الوطنية 
اٌلعليا المؤقتة  إلصالح اإلعالم » تتألف من أكادميين باإلعالم وقانونيين وممثلي المجتمع المدني مع إعطاء صفة 

المٌستشار لممثلين عن منظمات دولية .

وتتكون مهام اللجنة التالي :

1-     دراسة أوضاع وسائل اإلعالم الحكومية بالكامل وتقييم أصولها ومواردها المالية والبشرية

2-    إعادة هيكلية المؤسسات اإلعالم الحكومية وتعيين هئيات تحريرية مٌستقلة ، مع مراعاة ضرورة تقليصها بما 
يتماشي مع سياسات التقشف التي ستدخل بها ليبيا ، وبما يضمن تحوليها لمؤسسات إعالم عمومية مستقلة

3-    دمج المؤسسات اإلعالمية الحكومية بين الشرق والغرب الليبي .

4-    وضع كراسة شروط لتراخيص البث اإلذاعي والتلفزيوني ، وتسوية أوضاع وسائل اإلعالم التي تب خارج نظاق القانون 
.

5-    إعداد مقترح قانون الصحافة والنشر وقانون تنظيم اإلعالم » المجلس األعلي لإلعالم » وفقًا لما نص عليه 
مسودة الدستور الليبي ، تمهيدًا لإلنتقال لمرحلة اإلستقرار بالقطاع بما يعزز حرية الصحافة وإستقاللية اإلعالم .

6-  إنشاء مرصد إعالمي رصد خطاب وسائل اإلعالم وتحليل المضامين والمحتوي بما يعزز مكافحة خطاب الكراهية 
والتحريض أو تبييض اإلرهاب وتأجيج النزاعات المٌسلحة 



19

منظمة ليبية إعالمية و حقوقية غير ربحية
مسجلة لدى وزارة الثقافة و المجتمع المدني
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