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المقدمة

ــرًا ، بــل كانــت ــر أوضــاع الصحفييــن كثي ــا مســتمرة ، فلــم تتغي ــاة الصحافــة واإلعــالم فــي ليبي  مازالــت معان

 محــال لجملــة مــن التحــوالت الســلبية فــي مواضــع عــدة عــاش فيهــا الصحفيــون أوضاعــا خطيــرة تحــت تأثيــر

 االعتــداء أو التهديــد بــه ، خاصــة فــي ظــل اشــتعال الحــرب فــي الفتــرة الزمنيــة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر

 والتــي أثــرت وبشــكل مباشــر علــى قطاعــي الصحافــة واإلعــالم تأثيــرًا ســلبيًا واضحــًا يخشــى معــه أن يكــون

 الصحفــي أداة لنشــر سياســات وثقافــات تتعــارض مــع حقــوق اإلنســان  وجملــة الحريــات المفروضــة لــه

 والمكفولة بالقوانين الوطنية والدولية وفكرة العيش المشترك.

 ألســباب قــد تتعلــق باألوضــاع العامــة األمنيــة منهــا والثقافيــة واالجتماعيــة والقانونيــة ، أو ألســباب

 تتعلــق بالصحفــي أو اإلعالمــي  نفســه الــذي قــد يتأثــر بقناعاتــه وأفــكاره وانتماءاتــه تأثيــرًا ســلبيًا قــد يؤثــر

 علــى القواعــد المهنيــة واالخالقيــة لمهنتــه كصحفــي أو إعالمــي،  وهــو مــا يشــكل منحــى خطيــرا وجــب

 رصده واالنتباه له.

  يغطــي هــذا التقريــر الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن 1 مايــو 2019 إلــي 30 ابريــل 2020 ويلخــص أوضــاع قطــاع

 االعــالم والصحافــة فــي ليبيــا وأوضــاع العامليــن فيــه طيلــة هــذه الفتــرة ، ويرصــد جملــة االنتهــاكات التــي

ــد ــار يرص ــذا اإلط ــي ه ــم ، وف ــتهم لمهنته ــبب ممارس ــاء أو بس ــون أثن ــون واإلعالمي ــا الصحفي ــرض له  تع

 التقريــر 70 اعتــداَء متفــاوت الخطــورة وصــل فــي بعــض االحيــان إلــي التهديــد والشــروع فــي القتــل،

 باإلضافــة إلــي جملــة مــن االنتهــاكات الخطيــرة األخــرى كاإلخفــاء القســري  االعتقــال التعســفي و الضــرب

 واإليــذاء والطــرد التعســفي والمنــع مــن العمــل والهجمــات والتصعيــد ضــد وســائل اإلعــالم وصــوًال إلــي

 المالحقة القانونية والقضائية .

 جمــع هــذا التقريــر بنــاًء علــى جملــة مــن الشــهادات واألدلــة المتنوعــة وأكثــر مــن 70 مقابلــة مباشــرة وغيــر

 مباشــرة أجريــت مــع جملــة الناجيــن مــن االعتــداءات أو مــن يمثلهــم  فــي مناطــق  ومــدن متنوعــة مــن ليبيــا

 ، وإن كان هــذا التقريــر يرصــد انخفاضــا فــي عــدد االنتهــاكات المســجلة فــي عمــوم البــالد مقارنــة بالســنوات

 الماضيــة فهــو أيضــًا يناقــش حقيقــة هــذا االنخفــاض وأســبابه  بالرغــم مــن تدهــور االوضــاع األمنيــة فــي

 الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
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 أجــرى الباحثــون بوحــدة  الرصــد والتوثيــق لــدى المركــز الليبــي لحريــة الصحافــة  مــا يزيــد عــن (70) مقابلــة

 توزعــت علــى 5 مــدن ليبيــة وتنوعــت بيــن 24مقابلــة مباشــرة و27 اتصــاال هاتفيــا و19 مقابلــة مــع ممثلــي

وسائل إعالم ومنصات تواصل و15 عن طريق البريد اإللكتروني الخط الساخن.

 ويعتمــد التقريــر علــى سلســلة مترابطــة مبنيــة مــن التقاريــر الداخليــة والشــهرية التــي أعدتهــا وحــدة

ــذه ــل ه ــاكات، لتحلي ــا االنته ــع ضحاي ــر م ــر المباش ــر وغي ــال المباش ــى االتص ــدت عل ــق، اعتم ــد والوثي  الرص

 المعلومــات وتصنيفهــا بشــكل علمــي، وفًقــا للدليــل المنهجــي الخــاص بالمركــز ، وتــم إنشــاء وحــدة الرصــد

 والتوثيــق كمرصــد بحثــي علمــي يعنــي بشــؤون الصحفييــن ووســائل اإلعــالم مــن خــالل توثيــق الممارســات

 التــي يتعرضــون لهــا وتفريغهــا فــي تقاريــر داخليــة فضــال عــن جمــع األدلــة والمعلومــات وتقصــي الحقائــق

حولها.

 وُيتابــع فريــق العمــل بحــذر شــديد حــوادث االســتهداف الُمباشــر للصحفييــن والمؤسســات اإلعالميــة

 فضــال عــن جرائــم اإلخفــاء القســري والتعذيــب التــي ُتمارســها بعــض القــوات والتشــكيالت الرســمية

 وشــبه الرســمية وغيــر الرســمية الضالعــة فــي جرائــم حــرب وفًقــا للتقاريــر الدوليــة ذات العالقــة ، وعــدم

 احترامهــا لحقــوق اإلنســان وقواعــد القانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني ، ولعــل الحــوادث

 الممنهجــة والتعتيــم الــذي  تعيشــه مــدن شــرق ليبيــا أبــرز دليــل وســط غيــاب كامــل لحريــة التعبيــر وتعــدد

اآلراء.

 ولعــل موجــات العنــف المتزايــدة منــذ أبريــل 2019 و التــي زادت حدتهــا مــع موعــد إعــالن الجنــرال خليفــة

 حفتــر قائــد عمليــة الكرامــة  العــدوان علــى طرابلــس التــي عملــت علــى إفــراغ الســاحة الليبيــة مــن أي

 وســائل إعــالم مســتقلة قــادرة علــى تقديــم محتــوى مهنــي، وتســليم المجتمــع الليبــي لدعــوات الكراهيــة

   والتحشيد والعنف والعسكرة وماكينة الحرب المدمرة.
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 حيــث اليــزال يواجــه فريــق العمــل صعوبــات كبيــرة فــي التحقــق مــن المصــادر وتتبــع حــوادث االعتــداء شــرق

 ليبيــا والمناطــق الواقعــة تحــت ســطوة قــوات عســكرية تابعــة لحفتــر، بالنظــر لإلجــراءات التعســفية التــي

ــي ــتقلة الت ــالم الُمس ــائل اإلع ــتقلين أو وس ــن الُمس ــوم الصحفيي ــاب لمفه ــوات ، وغي ــذه الق ــا ه  تفرضه

 الحقتها عناصر األمن وصادرت عديد المرات معداتها.

الــدول لــم يعــد مقياســا كباقــي   انخفــاض معــدل االعتــداءات الُمســجلة مقارنــة باألعــوام الماضيــة 

 لمعرفــة مؤشــر حريــة الــرأي والتعبيــر فــي ليبيــا، فــإن وضــع حريــة الصحافــة وحمايــة الصحفييــن ال يــزال فــي

 خطــر كبيــر، وال تــزال األطــراف الفاعلــة تمــارس شــتى االعتــداءات دون أي مراعــاة الحتــرام الشــارة؛ وهــذا

ــه، ــداء يواجهون ــن أي اعت ــث ع ــدم الحدي ــت وع ــوا الصم ــم أو فضل ــرك مهنته ــم لت ــد منه  مــا دفــع العدي

 وذلك لتوعد الجهات الضالعة بمالحقتهم أو ذويهم.

 ُســجل  منــذ  1 مايــو 2019إلــى 30أبريــل 2020(70) اعتــداًء طــال العديــد مــن اإلعالمييــن ووســائل اإلعــالم

 مــن مختلــف المــدن والمناطــق الليبيــة، إذ يعتبــر أقــل حصيلــة موثقــة بالمقارنــة مــع الســنوات الماضيــة،

حيــث امتنــع نصــف العــدد عــن نشــر ومشــاركة المعلومــات الخاصــة بواقعــة االنتهــاك عليهــم لعــرض 35

حالة والباقي قمنا بأرشفتها وتوثيقها لدى وحدة الرصد بالمركز .

ــا ــالع عليه ــن باالط ــر مخولي ــخاص غي ــل أش ــن قب ــا م ــع عليه ــف وال يطل ــأن ال تكش ــة  ب ــان الموثوقي  لضم

ــاء اســتكمال ــه أثن ــه  فــي أيــة مرحل ــه أو تعديل ــه لــم يتــم العبــث ب  وحتــى نتأكــد مــن ســالمة المحتــوى وأن

جمع باقي تفاصيلها من مراحل تطورها مع الواقع عليه االنتهاك.

 لــم تتوقــف االنتهــاكات بحــق الصحفييــن والعامليــن بالوســط اإلعالمــي فــي ليبيــا، بــل جــرى فــي كثيــر

 االحيــان اســتهدافهم بشــكل مباشــر بغيــة إســكات صوتهــم أو ترهيبهــم مــا انعكــس عمليــا علــى

زمالئهم من إضعاف حقهم بالوصول إلي المعلومة وتحطيم سلطة اإلعالم في ليبيا.

 

 الملخص التنفيذي
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 وقــد ُســجلت 9 حــاالت تهديــد وشــروع فــي القتــل و6حــاالت إخفــاء قســري واعتقــال تعســفي، باإلضافــة

 لحالــة االعتــداء جســديا والتوقيــف المؤقــت فضــال عــن 9 حــاالت تهديــد، والمنــع مــن العمــل، باإلضافــة إلــى

 تســجيل 6 حــاالت حصيلــة الهجــوم والتصعيــد علــى وســائل اإلعــالم وفــي حادثــة جديــدة وثــق المركــز أكثــر

ــاالت ــر 4 ح ــن التقري ــا تضم ــي فيم ــل االجتماع ــات التواص ــر منص ــن عب ــد اإلعالميي ــض ض ــة تحري ــن 21حال  م

فقط المتناع 17حالة بالتعريف بحاالتهم أو قصصهم خشية مالحقتهم.

 ووفًقــا للتصنيــف والتوثيــق ال تــزال تتصــدر طرابلــس الرقــم األكبــر بــــ (35) انتهــاكا وبنغــازي (22) حالــة، إال

 أّنهــا األشــد انتهــاًكا لحقــوق اإلنســان وحريــة الــرأي والتعبيــر، فــي ظــل حالــة اإلفــالت التــام مــن العقــاب

 التــي يتمتــع بهــا مجرمــو الحــرب هنــاك، ويواجــه الصحفيــون حالــة خــوف شــديدة ونواجــه صعوبــة  شــديدة

ــزج  فــي التواصــل معهــم وخشــيتهم مــن اإلدالء بشــهاداتهم، حيــث أغلــب الحــاالت جــاء اعتقالهــم وال

 بهــم فــي الســجون بحجــة معارضتهــم لتعليمــات قيــادة عمليــة الكرامــة التــي تحظــر عليهــم العمــل

ــرى ــدن أخ ــى م ــداءات عل ــي االعت ــوزع باق ــن تت ــي حي ــا، ف ــة له ــر الموالي ــتقلة أو غي ــالم الُمس ــائل اإلع  بوس

 كـــمصراتة والعجيــالت وســبها وبنــي وليــد والزاويــة وصبراتــة وطبــرق وأجدابيــا ، وعــدد مــن المناطــق

األخرى.

 وُنتابــع بقلــق شــديد حــوادث اإلخفــاء القســري، واالعتقــال التعســفي الممنهــج مــن قبــل األجهــزة األمنيــة

 المتعاونــة مــع ميليشــيات مســلحة وأخــد شــهادات مــن الصحفييــن عبــر تخوينهــم وترهيبهــم الــذي لــم

 تحتــرم فيهــا القيــم اإلنســانية وحقــوق اإلنســان، وتهميــش دور العدالــة والقضــاء مــن قبــل هــذه

االجهزة.

  خيــر دليــل علــى ذلــك حالــة الصحفــي والباحــث الحقوقــي رضــا فحيــل البــوم الــذي تعــرض  فــي 14 ديســمبر

 2019 لالعتقــال التعســفي لــدى عودتــه عبــر مطــار معيتيقــة طرابلــس قادمــا مــن تونــس ليــال بعــد أن أقــرت

المخابرات العامة الليبية باعتقاله والزج به بالسجن والتحقيق معه.
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 حيــث أعــرب المركــز الليبــي لحريــة الصحافــة عــن إدانتــه الشــديدة  لعــدد مــن حــاالت االعتــداء علــى المنابــر

العــون يــّد  ومــد  والتوثيــق،  بالتواصــل  عليهــا  المتعــارف  لمهامــه  وفقــا  جاهــدا  وعمــل   اإلعالميــة، 

 للمتضرريــن مــن خــالل وحــدة الرصــد والمســاعدة الطارئــة بالمركــز ونســتذكر حادثــة حــرق وتخريــب مقــر

 مبنــي هيئــة الثقافــة واإلعــالم فــي ســرت وحرقــه بالكامــل صبــاح يــوم الخميــس 16 ينايــر مــن قبــل

مليشيات إسالمية مـتحالفة مع الجنرال خليفة حفتر .

 والــذي يحتــوي إذاعتيــن مســموعتين: األول راديــو أمــواج ، واألخــر راديــو ثقافــي ، باإلضافــة لمكتبــة كبيــرة

 تحتــوي علــى مئــات الٌكتــب وصالــون ثقافــي ، كانــت قــد أقامتهــا وزارة الثقافــة بحكومــة الوفــاق الوطنــي ،

ــكان ــجيع الٌس ــدف تش ــام 2016، به ــالمية ع ــة اإلس ــم الدول ــة تنظي ــن قبض ــرت م ــة س ــر مدين ــب تحري  عق

 المحليين على الحوار وتبني نهج السالم والتعايش بعيدًا عن التطرف.
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 تعــرض مصــور وكالــة رويتــرز لألنبــاء هانــي عمــارة فــي 12 مايــو 2019 لإلصابــة بإطــالق عيــار نــاري
اســعافه وتــم  بطرابلــس  زارة  عيــن  بمنطقــة  لالشــتباكات  توثيقــه  أثنــاء  اليمنــي   بقدمــه 

 وإخراجها من قدمه.

 تعــرض مصــور وكالــة األنبــاء الفرنســية  فــي 19 يونيــو حمــزة تركيــة لإلصابــة أعلــى قدمــه
ــس ــار طرابل ــن مط ــرب م ــة بالق ــتباكات الواقع ــره لالش ــاء تصوي ــذ" أثن ــة  "الفخ ــرى منطق  اليس
ــه،  بالرغــم مــن وضــوح شــارة الصحفــي ــد مــن أعلــى أحــد المبانــي رفقــة زمالئ  الدولــي وبالتحدي

 على الخوذة والواقي الصحفي.

تعــرض الصحفــي المجــري "جرجيلــي ســابو" العامــل فــي تلفزيــون "LTR" يــوم 9 ســبتمبر 2019
 لإلصابــة أثنــاء القصــف فــي محــور صــالح الديــن بحســب مــا أعلنــت إدارة اإلعــالم الخارجــي بــوزارة

 الخارجية عن هذه الحادثة والتي سهلت ترحيله بعد تلقيه العالج بتاريخ 11 سبتمبر.

ــة ــرة الثاني ــة للم ــبتمبر 2019 لإلصاب ــوم 13 س ــدي  ي ــد القني ــي محم ــالم الحرب ــور اإلع ــرض مص  تع
 بشــظايا فــي ذراعــة  وبطنــه أثنــاء تغطيتــه المعــارك فــي الخطــوط األماميــة  بمحــور وادي الربيــع

رفقة القوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق.

 تعــرض الصحفيــان عبــد العزيــز عيســى ووليــد زرمــوح لالســتهداف بالطيــران التابــع لحفتــر أثنــاء
 مرافقتهما لقوات حكومة الوفاق للتغطية اإلعالمية بالحدود االدارية لمدينة مصراتة.

 تعــرض مصــور وكالــة االنبــاء الفرنســية حمــزة تركيــة ومصــور قنــاة الجزيــرة ناصــر جبريــل الفاســي
 يــوم 9 اكتوبــر 2019 لالســتهداف المباشــر مــن قبــل قنــاص تابــع لعناصــر خليفــة حفتــر مــا تســبب
 بضــرر بخــوده الــرأس إلــى جانــب بعــض الشــظايا الزجاجيــة حيــث كان يتحــرك بســيارته فــي
 منطقــة الطويشــة لتغطيــة االشــتباكات بيــن حكومــة الوفــاق ومــا يعــرف بعمليــة الكرامــة

التابعة لحفتر.

 أكــد  اإلعالمــي إبراهيــم اشــويقي تعرضــه  للتهديــد واتهامــه  باإلرهــاب  والتعامــل مــع حكومــة
ــابقا ــه س ــة عمل ــى خلفي ــو 2020 عل ــي 1 يوني ــا  ف ــلفية بأجدابي ــيات س ــل مليش ــن قب ــاق م  الوف
بقنــاة الجزيــرة مراســال لهــا، موضحــا أن ذات المليشــيات تعرضــت لــه أكثــر مــن مــرة منــذ 2014

 باالعتداء عليه جسديًا ولفظيًا واالعتقال التعسفي.
 
 

المعلومات االساسية

التهديد والشروع في القتل
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ــو ــوم 2 ماي ــيباني ي ــد الش ــور محم ــرج والمص ــد الق ــل محم ــرار، المراس ــا األح ــاة ليبي ــق قن ــرض فري  تع
ــس ــة طرابل ــوب العاصم ــر بجن ــه لحفت ــوات تابع ــل ق ــن قب ــفي م ــال التعس ــاف واالعتق  2019لالختط

 أثناء تغطيتهما لالشتباكات بضواحي طرابلس.

ــا األحــرار الصديــق الدوكالــي لالعتقــال التعســفي يــوم 26أغســطس 2019 ــاة ليبي تعــرض مصــور قن
 بعــد تهجــم قــوة الــردع الخاصــة علــى مقــر القنــاة بــدون أي إذن قانونــي علــى خلفيــة مشــاجرة
ــن ــة النوفليي ــاة بمنطق ــر القن ــوار مق ــم بج ــع مقره ــي الواق ــس الرئاس ــات المجل ــع حراس ــة م  كالمي

بطرابلس، وتم االفراج عنه 12سبتمبر بعد التنازل عن الشكوى المقدمة ضده.

 تعــرض الصحفــي والباحــث الحقوقــي رضــا فحيــل البــوم فــي 14ديســمبر 2019لالعتقــال التعســفي
 لــدى عودتــه إلــى معيتيقــة قادمــا مــن تونــس ليــال بعــد أن أقــرت المخابــرات العامــة الليبيــة باعتقالــه،
 وأنــه رهــن التحقيــق فــي ســجن الجديــدة دون اإلفصــاح عــن التهــم الموجهــة إليــه، وأفــرج عنــه مــن

محبسه بعد 12يوما بناء على قرار أصدرته النيابة العامة في طرابلس

 تعرضــت اإلعالميــة آســية الجعفــري فــي 18ديســمبر 2019للتوقيــف واالعتقــال التعســفي مــن قبــل
 جهاز المخابرات العامة بدون أي تهمة ألكثر من 12ساعة، وأفرج عنها بعد.

 تعــرض الصحفــي محمــد بــوراس فــي 14ينايــر 2020لإلخفــاء قســرا مــن قبــل مجموعــة مســلحة
 اقتادتــه مــن امــام مقــر عملــه بقنــاة ليبيــا الوطنيــة الــى جهــة غيــر معلومــة، وتــم االفــراج عنــه يــوم

األحد الموافق 19من نفس الشهر بدون معرفة من  وراء الحادثة.

ــق 3 ــة المواف ــوم الجمع ــر ي ــل  ظه ــد الغوي ــد الصي ــة محم ــي المحلي ــره بولل ــة الق ــر إذاع ــرض مدي  تع
 أبريــل  لإلخفــاء قســرا بعــد اقتيــاده مــن قبــل مجموعــة مســلحة مجهولــة التبعيــة بالطريــق
 الســاحلي القويعــة ، ولــم تتواصــل الجهــات المعنيــة لحــد االن لمعرفــة مــن وراء الحادثــة أو الســبب

من وراء ذلك، واليزال مصيره مجهوال.

االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري

األطراف المتهمة بإرتكاب  االعتداءات

قوات  عسكرية وأمنية تتبع
 قيادة الكرامة شرقي ليبيا 

 قوات أمن وجهات  جهات قبلية ومجهولة
تابعة لحكومة الوفاق الوطني

08



hotlien@LCFP.org.ly
الخط الساخن

ــال ــرح واالعتق ــرب الُمب ــر 9102 للض ــوم 81 نوفمب ــازوي ي ــر الج ــط جوه ــدون والناش ــرض الم  تع
 التعســفي وحــرق هاتفــه المحمــول مــن قبــل ُمســلحين بمدينــة مصراتــة علــى خلفيــة تصويــره
 لقصــف طيــران أجنبــي يتبــع قــوات حفتــر لمخــازن بالمدينــة أوضــح الفيديــو حالــة الهلــع الكبيــرة
 بيــن المدنييــن مــا أثــار اســتياء العناصــر الُمســلحة بالمدنيــة، واتهمــوه باالســتهزاء وتوضيــح

األماكن للعدو حسب اعتقادهم

االعتداء بالضرب واالحتجاز المؤقت

الطرد التعسفي والمنع من العمل والمالحقات القضائية

ــر ــاء مؤتم ــو 2019أثن ــي 14يولي ــاء ف ــة للكهرب ــركة العام ــا الش ــة ومنه ــات حكومي ــت جه  فرض
 صحفــي لهــا معلــن عنــه علــى قنــوات محليــة ووســائل إعالميــة بالتقيــد وعــدم المشــاركة
ــط ــة فق ــمية والوطني ــي الرس ــم قنات ــم واختياره ــا له ــن دعوته ــم م ــي بالرغ ــر الصحف  بالمؤتم
ــادات ــدوث مش ــز وح ــذا التميي ــن له ــي الصحفيي ــراض باق ــد اعت ــئلة، وبع ــرح األس ــاركة بط  للمش

 كالمية سمح لهم بطرح أسئلتهم.
 تعــرض اإلعالمــي (ع، ك )  فــي مدينــة صبراتــة فــي 13يوليــو 2019 للتحقيــق مــن قبــل البحــث
 الجنائــي بالمدينــة حــول ملكيتــه لصفحــة نشــطة بالفيــس بــوك تنشــر فــي األخبــار واآلراء ، حيــث
 أكــد اإلعالمــي لهــم بــأن هــذه الصفحــة ال تتبعــه مــن قبــل، ولكنهــم حققــوا معــه مــرة أخــرى

 وأرهبوه.

 تعــرض عــدد مــن اإلعالمييــن التابعيــن لــوكاالت وقنــوات محليــة للتضييــق والمنــع مــن العمــل
ــالمة ــان س ــا غس ــدى ليبي ــدة ل ــم المتح ــدوب األم ــي لمن ــر صحف ــة مؤتم ــم لتغطي ــاء دعوته  أثن
 آنــذاك،  ووزيــري المواصــالت والداخليــة بمطــار معيتيقــة فــي 3 ســبتمبر 2019مــن قبــل الجهــات

األمنية.

  ُمنــع عــدد مــن اإلعالمييــن  والوســائل اإلعالميــة يــوم 14أكتوبــر 2019مــن التغطيــة اإلعالميــة
 لمؤتمــر حــول ســالمة األغذيــة بجامعــة طرابلــس مــن قبــل حراســات رئيــس المجلــس الرئاســي
ــم ــن دعوته ــم م ــده بالرغ ــن بع ــول م ــم بالدخ ــمحوا له ــم يس ــه ول ــة دخول ــراج لحظ ــز الس  فائ

 للتغطية من قبل اللجنة المشرفة.

 تعــرض مراســل قنــاة 218اإلخباريــة خالــد محمــود للمنــع مــن العمــل مــن قبــل مرافقــي رئيــس
 الحكومــة أثنــاء حضــور أعضــاء ورئيــس الحكومــة المؤقتــة الحتفاليــة بمدينــة طبــرق فــي 1
 نوفمبــر 2019لزيــارة مستشــفى تحــت التنفيــذ وإنشــاء محطــة تحليــة ميــاه، بحجــة وجــود تعميــم

 على قناتهم بعدم السماح لها بالتغطية.
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ــد ــب المتعم ــل والتخري ــرق بالكام ــرت للح ــي س ــالم ف ــة واإلع ــة الثقاف ــي هيئ ــر مبن ــرض مق  تع
 صبــاح يــوم الخميــس 16ينايــر 2020مــن قبــل مليشــيات إســالمية مـــتحالفة مــع الجنــرال خليفــة
 حفتــر، المتكــون مــن ثالثــة طوابــق، يحتــوي  علــى إذاعتيــن مســموعتين: األولــى راديــو أمــواج ،
وصالــون الٌكتــب  مئــات  علــى  تحتــوي  كبيــرة  لمكتبــة  باإلضافــة   ، ثقافــي  راديــو   واألخــرى 

   ثقافي.

 أفــادت إدارة قنــاة ليبيــا األحــرار أن بثهــا تعــرض مســاء الخميــس 30ينايــر 2020علــى قمــر
 النايلســات إلــى تشــويش متعمــد غيــر مســبوق، جــرى تنفيــذه بتقنيــات ال تملكهــا دول، وليســوا

قراصنة هواة.

 اإلعتداءات وفقًا ألنواع المؤسسات اإلعالمية

موقع إلكتروني وكالة أنباء  راديو تلفزيون

صحفيون ٌمستقلونمركز إعالمي   صحيفة

287910

5 6 5

 توزيع االعتداءات وفقا للمسمى الوظيفي

جهات إعالميةمحررين صحفيين
921

مراسلين ميدانيين
18

عاملين باإلعالم
12

 مصورين صحفيين
13
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االعتداء بالضرب واالحتجاز المؤقت

ــل ــن قب ــض م ــراء والتحري ــاء واالفت ــر 2019لالدع ــوم 7 اكتوب ــالك ي ــار اله ــي مخت ــرض اإلعالم  تع
ــف ــر وص ــكاي عب ــج الح ــي برنام ــا " مطلل"ف ــر مذيعه ــازي عب ــة بنغ ــوات مدين ــدى قن ــي بإح  إعالم
ــم ــي 2013لتقدي ــوريا ف ــه زار س ــش، ألن ــع للدواع ــه تاب ــرطة وأن ــش والش ــد الجي ــه ض ــالك بأن  اله
 مســاعدات إنســانية بعلــم الســلطات الليبيــة فــي ذلــك الوقــت...... وختــم بتهديــده " انتبــه

لنفسك يا مختار"

 تعرضــت المذيعــة بقنــاة الســالم أمانــي عمــر يــوم 15اكتوبــر 2019وفــق مــا نشــر بصفحتهــا
 بالفيــس بــوك للتهديــد واالدعــاء والتشــهير بإحــدى صفحــات الفيــس بــوك "محمــد المصراتــي"،

 وهي صفحة شخصية بأنها "جردة االخوان"  وتهديدها بمكان عملها.

 تعــرض المصــور حمــزة تركيــة فــي 15مــارس 2020إلــى حملــة تشــهير وتحريــض بحقــه مــن
 المدعــو محمــود المصراتــي المعــروف بعملــه التحريضــي أثنــاء ممارســته اإلعــالم، حيــث بــدأ
ــة ــا سياس ــج فيه ــوك، انته ــس ب ــخصية بالفي ــه الش ــى صفحت ــورات عل ــل منش ــي بتنزي  المصرات

التخوين واالستخفاف والتحريض المباشر بحق حمزة تركية.

ــا ــرها بيان ــد نش ــي بع ــري ونفس ــاب فك ــض وإره ــوة تحري ــاف دع ــة لألوق ــة العام ــت الهيئ  مارس
 أشــبه بالتعميــم الدينــي المتعصــب 8 ابريــل 2020جــاء فيــه تحريــم ومنــع نشــر صــور معبــره عــن
 الفرحــة واإليجابيــة ضمــن حملــه أطلقهــا شــباب تهــدف للتغلــب علــى الحــزن الســائد بمنصــات
 التواصــل االجتماعــي والخــوف مــن وبــاء كورونــا، حيــث يعتبــر هــذا العمــل إجــراء تعســفيا،
بقوانيــن المكفولــة  للفــرد  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  علــى  خطيــرة  تداعيــات   ويحمــل 

الحرية.

توزيع اإلعتداءات وفقًا للنوع اإلجتماعي

  رجل

   مرأة

مؤسسة اعالمية

33
17
20
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االعتداءات وفقًا لمناطق وقوعها

طرابلس

قرة بوللي

سرت

بني وليد

مصراتة بنغازي

اجدابيا

طبرق

التحريض على االعالميين

التحريض على االعالميين

 التهديد والشروع في القتل    

التهديد والشروع في القتل     التهديد والشروع في القتل    

التهديد والشروع في القتل    

االعتداء بالضرب واالحتجاز المؤقت   

االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري   

االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري   

الطرد التعسفي والمنع من العمل
 والمالحقة القضائية 

االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري   

الهجمات والتصعيد على وسائل اإلعالم  

الهجمات والتصعيد على وسائل اإلعالم  

الهجمات والتصعيد على وسائل اإلعالم  

الهجمات والتصعيد على وسائل اإلعالم  

االعتداء بالضرب واالحتجاز المؤقت

االعتداء بالضرب واالحتجاز المؤقت

االعتداء بالضرب واالحتجاز المؤقت

االعتداء بالضرب واالحتجاز المؤقت

الطرد التعسفي والمنع من العمل والمالحقة القضائية 

الطرد التعسفي والمنع من العمل والمالحقة القضائية 

سبها
التحريض على االعالميين

الهجمات والتصعيد على وسائل اإلعالم  

الطرد التعسفي والمنع من العمل والمالحقة القضائية 

العجيالت
التحريض على االعالميين
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5
6
3
2
2

2
1

1

3

4
1

1

4

4

1

1
2

1
1
1

1
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26
حالة

3
حاالت

4
حاالت

3
حاالت

1
حاالت 3

حاالت

21
حالة

طرابلس 26
بنغازيحالة 21

حالة
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  صحفيو ليبيا يكافحون األحداث الدامية بالتغطية
  

 تحولــت ليبيــا إلــى ســاحة دوليــة لالقتتــال بالوكالــة بيــن دول إقليميــة ودوليــة, لتصبــح ليبيــا واحــدة مــن

 أخطــر بلــدان العالــم لعمــل الُمراســلين الميدانييــن والصحفييــن العامليــن فــي وكاالت األنبــاء ووســائل

 اإلعــالم المســتقلة، رغــم ذلــك اليــزال العشــرات منهــم يخاطــرون بحياتهــم إللتقــاط الصــور أو توثيــق

حدث ما ، لتوضيح حقيقة ما يجري من حالة النزاع الدامي وإيصال صوتهم.

 منــذ انــدالع الهجــوم الُمســلح الــذي أطلقتــه قــوات الجنــرال خليفــة حفتــر علــى طرابلــس فــي 4 إبريــل

 2019، اســتهدف مــا ال يقــل عــن 32صحفيــا وفقــًا لســجالت التوثيــق ببرنامــج الرصــد والمســاعدة

ــر ــن يناي ــا بي ــم توثيقه ــيم ت ــداء جس ــة اعت ــل 54حال ــن أص ــة ، م ــة الصحاف ــي لحري ــز الليب ــارئ بالمرك  الط

 وحتــي نوڤمبــر 2019، ٌتعــد جميعهــا حــاالت جســيمة، وبعضهــا قــد يرتقــي لجرائــم ضــد اإلنســانية، ألنهــا

 ممارســات ممنهجــة وربمــا بإيعــاز مــن قيــادات الحــرب ، وٌتعــد هــذه الحــاالت ٌمرتفعــة بالٌمقارنــة

بالعامين الماضيين .

 تفيــد العديــد مــن المقابــالت التــي أجراهــا باحثــون بالمركــز الليبــي لحريــة الصحافــة مــع صحفييــن

 وعامليــن بقطــاع اإلعــالم فــي ُمــدن كبنغــازي وطبــرق والبيضــاء حالــة االســتياء والتذمــر الكبيــر، جــراء

ــع ــة تتب ــة وديني ــيات قبلي ــات مليش ــن ممارس ــه م ــذي ُيعانون ــتبداد ال ــة واالس ــع الُممنهج ــال القم  أعم

قيادة قوات الجنرال حفتر، فضًال عن جهاز األمن الداخلي بالحكومة الموازية.

  وقــد تفاقمــت حــوادث االعتقــاالت التعســفية واالختطــاف  وزادت حــدة المخاطــر والتهديــدات علــى

 الســالمة الجســدية فــي ظــل حالــة االحتــدام العســكري العنيــف بضواحــي طرابلــس ، ممــا يزيــد صعوبــة

تنقل الصحفيين ويتطلب األمر لضرورة إيجاد إجراءات أكثر حماية لألطقم الصحفية الميدانية.
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شهادات صحفية مروعة

 تقــول “ م ، ع “ وهــي صحفيــة ُمســتقلة تعمــل لصالــح وكاالت أنبــاء دوليــة ، “ إن األمــن الداخلــي يفــرض

ــعة ــخصية واس ــات ش ــن معلوم ــاح ع ــرورة اإلفص ــى ض ــوي عل ــوذج يحت ــة نم ــن تعبئ ــى ُكل الصحفيي  عل

 والتوقيــع عليهــا، وإرغامــك بعــدم إجــراء أي مقابــالت أو تقاريــر أو تصويــر أي شــيء إال بعلمهــم،

ويحددون لك مواضيع صحفية معينة من زوايا يرونها هم فقط ”.

غيــر المنظمــات  بهــا  تقــوم  أنشــطة  أي  حظــر  إلــى  وصلــت  الداخلــي  األمــن  ســطوة    “  وُتضيــف: 

المصوريــن الزمــالء  مــن  العديــد  اعتقــال  عــن  ناهيــك   ، الُمشــاركين  كشــوفات  وأخــذ   الحكوميــة، 

  الصحفييــن أو المراســلين الميدانييــن ، وفــي بعــض األحيــان ضربهــم أمــام الجميــع فــي محافــل عــدة،

 بــل ويرغمونــك علــى إضافتهــم عبــر حســابك الشــخصي بموقــع "KOOB ECAF" لمراقبــة كتاباتــك

وآرائك .

 فيمــا أعتقــل صحفــي أخــر ُيدعــى “ ح ، ط “ أثنــاء قيامــه بزيــارة عائليــة لمدينــة بنغــازي فــي يوليــو الماضــي

 ،  تعــرض خاللهــا لالعتقــال التعســفي مــن قبــل مليشــيا طــارق بــن زيــاد المعروفــة بتوجهاتهــا الدينيــة

 الُمتشــددة الموجــودة بمنطقــة ســيدي فــرج بضواحــي بنغــازي،  تعــرض خاللهــا للضــرب الُمبــرح

 والتعذيــب الجســدي الُممنهــج طيلــة 20يومــًا قبــل أن يتــم نقلــه لمقــر جهــاز األمــن الداخلــي لُيعتقــل

  ألكثــر مــن ثالثــة أشــهر فــي زنزانــة صغيــرة، ويمــارس عليــه أشــد أنــواع التعذيــب النفســي والجســدي

المنصــات ببعــض  بعالقتــه  تتعلــق  حقيقيــة  ليســت  أقــوال  إعطــاء  علــى  وإرغامــه   ،  واالضطهــاد 

 اإللكترونيــة أو مصــادر التمويــل لوســائل إعالميــة مناهضــة للســلطات بالشــرق الليبــي،  قبــل أن ُيطلــق

سراحه في منتصف نوڤمبر الماضي.

 فيمــا قامــت كذلــك ميليشــيات مســلحة ببنغــازي بالقبــض علــى ابــن عــم ”أحمــد محمــد مفتــاح

 بوســنينة“ الــذي كان يعمــل مصــورًا لقنــاة النبــأ ولــم تفــرج عنــه إال بعــد أن ســلم المصــور ”أحمــد

 بوســنينة“ نفســه لألمــن الداخلــي، ولــم تعــرف بعــد أســباب القبــض علــى المصــور الــذي اســتقال مــن

، وفقــًا الماضــي  يــوم 12يوليــو   ”أبوســنينة“ مجهــوًال  منــذ  يــزال مصيــر  النبــأ منــذ،2015وال   قنــاة 

للمنظمة الليبية لإلعالم الُمستقل.
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إعالم ُيغذي النزاع

  

ــذ ــة  ُمن ــداث دامي ــدة أح ــت ع ــة واكب ــار أن الوكال ــة لألخب ــة الليبي ــة الغيم ــلة لوكال ــر مراس ــن عام ــان ب  روت إيم

 بدايــة شــهر أبريــل 2019جنــوب العاصمــة طرابلــس،  وخصــت إيمــان بالذكــر تعرضهــا لحادثــة صحبــة المصــور

 المعتصــم باللــه الحــراري أثنــاء تغطيتهمــا هــذه األحــداث، ومــن أبــرز التغطيــات تلــك التــي كانــت بمستشــفى

 أبــن النفيــس بمنطقــة صــالح الديــن وقالــت " كنــا نقــوم بتغطيــة القصــف الــذي حــدث عليــه، وأثنــاء تصويرنــا

ــرة أن ــظاياها المتطاي ــا كادت ش ــرب من ــة بالق ــقطت قذيف ــفى س ــر المستش ــع مدي ــاء م ــراء لق ــكان وإج  للم

 تــودي بحياتــي أنــا وزميلــي ومديــر المستشــفى، وهرعنــا مســرعين نحــاول أن نجــد مأمنــا لنــا مــن القصــف الــذي

 لــم يتوقــف بــذاك المــكان، حتــى تمكنــا مــن الخــروج مهروليــن، ونحــن نراقــب أوضــاع النــاس الهاربــة مــن ويــل

تساقط القذائف. "

 خــالل حالــة الصــراع الحاصــل فــي ليبيــا لــم تعــد وســائل اإلعــالم ُتقــدم أخبارهــا أو معلوماتهــا بشــكل

 ُمســتقل،  حالــة االصطفــاف الحاليــة خصوصــًا مــن بعــد شــن الجنــرال حفتــر هجومــه علــى العاصمــة طرابلــس

 فــي بدايــة إبريــل 2019، أصبحــت الكثيــر مــن وســائل اإلعــالم تعتمــد فــي مصادرهــا علــى الغــرف العســكرية فــي

 وســائل التواصــل االجتماعــي أوعبــر االتصــال وأخــذ المعلومــات مــن الطــرف الــذي تؤيــده، وبالتالــي أصبحــت

 أغلــب موادهــا الصحفيــة مقدمــة لهــا مــن قبــل أطــراف الصــراع, لتصبــح هــي المغــذي الرئيســي لحالــة النــزاع

 الجــاري، وهــو تحــول خطيــر فــي شــكل ودور اإلعــالم فــي ليبيــا، وســبق للمركــز الليبــي لحريــة الصحافــة التحذيــر

من االنزالق إلى هذه الوضعية الخطيرة التي ال تحمد عقباها.

ــا  يتابــع المركــز الليبــي لحريــة الصحافــة ــرة التــي تعيشــها مــدن غــرب ليبي   ووفــق التطــورات واألحــداث األخي

 بقلــق وريبــة كبيريــن الخطــاب اإلعالمــي الداعــي للفتنــة والتضليــل لبعــض وســائل اإلعــالم الليبيــة ، ومــا

 يصاحبــه مــن تــدٍن مهنـــي خطيـــر فــي التعاطــي مــع النــزاع  المســلح الجــاري الــذي أقدمــت عليــه قــوات الكرامة

 بقيــادة الجنــرال خليفــة حفتــر،  وانــزالق كثيــر مــن المنابــر والمنصــات اإلعالميــة لدعــم أطــراف النــزاع والقيــام

بالبروبغندا الدعائية .
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ــاد ــالم  ٌتق ــائل اإلع ــات بوس ــق والمعلوم ــس الحقائ ــة وتدلي ــار الكاذب ــر األخب ــل ونش ــج والتهوي ــة  التأجي  حال

ــم ــم وتحركاته ــر هجومه ــوم لتبري ــكري المحم ــزاع العس ــي الن ــن طرف ــان م ــن األحي ــر م ــي كثي ــات  ف  بتعليم

ــة ــوات التابعــة والموالي ــة تقــوم بهــا  القن ــة التضليــل والتعبئ ــات األزمــة وحال ــة مجري  العســكرية فــي تغطي

لكال الطرفين، وتعاملوا بأخالقهم مع الخصوم  بدال من أخالقيات العمل وشرف المهنة.

 ووثــق المركــز تدنــي مســتوي المهنيــة  ورصــد نتائــج صادمــة فــي اســتخدام مفــردات الحــض علــى الكراهيــة

 والدعــوة للقتــل العمــد واالنتقــام وتهديــد المــدن فــي ليبيــا بيــن الشــرق والغــرب عبــر اســتخدامهم التمييــز

 العنصــري والدعــوة لإليــذاء الجســدي واالعتقــال التعســفي للناشــطين والصحفييــن المناهضيــن لســيطرة

 طــرف علــى األخــر ليأتــي كل مــن نعمــان بــن عثمــان عبــر اســتضافته بقنــاة ليبيــا األحــرار، ومحمــد امطلــل عبــر

قناة الفضائية الليبية في أعلى قائمة هذه االعتداءات..

ــة ــد ومراقب ــة لرص ــة إعالمي ــة حقوقي ــكيل مجموع ــى تش ــي إل ــان صحف ــي بي ــل 2019ف ــي أبري ــز ف ــا المرك  ودع

ــي ــا ف ــة وتضمينه ــبكات االجتماعي ــة والش ــوات التلفزيوني ــر القن ــج عب ــض الممنه ــة والتحري ــاب الكراهي  خط

ــات ــذه المنص ــد ه ــة ض ــات قانوني ــداد ملف ــا وإع ــي له ــدور الالأخالق ــاعة ال ــدى بش ــح م ــتقلة توض ــر مس  تقاري

 الدعائيــة والشــخصيات التــي شــاركت فــي ممارســة التحريــض والكــذب وتضليــل الليبييــن وتبريــر مــا تقــوم بــه

ــن ــوة المحامي ــد دع ــن بع ــرار بالمدنيي ــان واإلض ــوق اإلنس ــة لحق ــاكات صارخ ــن انته ــر م ــة حفت ــوات خليف  ق

 وأساتذة القانون الجنائي والدولي والجهات ذات االختصاص.

 وطالــب المركــز المجلــس الرئاســي بتحمــل مســؤولياته الوطنيــة فــي مخاطبــة شــركات البــث ورفــع قضايــا

 دوليــة إليقــاف التــرددات الفضائيــة وأخــذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة للمالحقــة القضائيــة للجرائــم التــي ترتكــب

ــن ــا يضم ــه ، بم ــد قيادات ــالم وتجدي ــاع اإلع ــة لقط ــات الالزم ــراء اإلصالح ــي إج ــراع ف ــام،  وباإلس ــاء الع  بالفض

ــن ــة بي ــالم والمصالح ــم الس ــي، ودع ــول الديمقراط ــاح التح ــة، وإنج ــة المدني ــن الدول ــاع ع ــي الدف ــه ف  فعاليت

الليبيين، ومواجهة البروبغاندا الدعائية الكاذبة ألطراف النزاع .
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Hay Al Andalus

ــة تعمــل فــي الدفــاع عــن ــر ربحي ــة مســتقلة غي ــة الصحافــة  مؤسســة ليبي ــي لحري   المركــز الليب

وقانونيــون صحفيــون  أسســها   وقــد    ، الصحفييــن  وحمايــة  واإلعــالم   الصحافــة   حريــة 

 ومدافعيــن  عــن حقــوق اإلنســان علــى إثــر تفشــي اإلعتــداءات الخطيــرة بحــق الصحفييــن

 الليبييــن  وتنامــي خطــاب الكراهيــة والمعلومــات الٌمضللــة ممــا يهــدد حــق المجتمــع الليبــي فــي

المعرفة وٌحرية التعبير

 

 المركــز الليبــي لحريــة الصحافــة تأســس لمناهضــة  العنــف والترهيــب الــذي يعيشــه الصحفيــون

ــم  وردع ــي الجرائ ــاب  لمرتكب ــن العق ــالت م ــة اإلف ــاء حال ــة وإنه ــة المختلف ــائل اإلعالمي  والوس

ــة ــق بيئ ــان تحقي ــدف ضم ــك به ــي وذل ــاب اإلعالم ــييس الخطـ ــواه وتس ــم األف ــاوالت تكمي  مح

أمنـة للصحفيين وترسيخ مبدأ حرية الصحافة واإلعـالم.


