
 ليبيا
 

 الحالة: حرة جزئيًا

 61البيئة القانونية: 

 72البيئة السياسية: 

 62البيئة االقتصادية: 

 16: ةإجمالي الدرج

 

 7666 7666 7662 7662 7662 نسخة الدراسة االستقصائية

 ، غير حرة29 ، غير حرة29 ، غير حرة29 ، غير حرة29 ، غير حرة21 إجمالي الدرجة، الحالة

 

الكبيرة في حرية اإلعالم والوصول إلى  تللتحسينا: تحسنت ليبيا من غير حرة إلى حرة جزئيًا نتيجة الحالةفي تغير التفسير 

. ويتضمن مشروع الدستور أحكاًما لتوسيع حرية 1122المعلومات مع انهيار سلطة معمر القذافي على البالد تدريجيًا خالل عام 

بكثير مما كان في ظل نظام القذافي. وكان هناك أيًضا ازدهار سهل لتعبير والصحافة، كما أن الوصول إلى المسؤولين أصبح أا

، وال سيما في الشرق، مع تنوع في وجهات النظر. وبات الصحافيون قادرين على تغطية األخبار بحرية يةمنافذ اإلعالمالفي 

 لعنف والترهيب.أكثر من ذي قبل، مع تهديدات أقل با

 

اإلطاحة بالزعيم معمر القذافي الذي حكم ليبيا لفترة  إلىالتي أدت  1122وسائل اإلعالم الليبية، قبل ثورة  كانت

طويلة، من بين األكثر خضوًعا لرقابة مشددة على مستوى العالم. ولكن، بعد سقوط القذافي، شهدت البيئة اإلعالمية في ليبيا 

إلى الشوارع لالحتجاج على  تحوالً. وكانت الثورة قد بدأت في فبراير/شباط، عندما نزل المواطنون في العديد من المدن الليبية

في تونس ومصر، مما أثار حملة قمع وحشية ضدهم  1122عاًما، مستلهمين ثورات أوائل عام  21 ذحكم القذافي المستمر من

من قبل النظام. وحمل المدنيون الليبيون والفارون من الجيش السالح رًدا على هجمات النظام، وفي مارس/آذار تم إطالق حملة 

ت الجوية بقيادة حلف شمال األطلسي لحماية المدنيين ومساعدة المتمردين. وسرعان ما سيطرت قوات المتمردين من الضربا

على الشرق، وتم تشكيل مجلس وطني انتقالي مقره مدينة بنغازي بشرق ليبيا. وفي أغسطس/آب، استولت الميليشيات المتمردة 

دينة. وتم إلقاء القبض على القذافي وتعرض للقتل على أيدي أفراد ميليشيا على طرابلس، العاصمة، وفر القذافي وعائلته من الم

أكتوبر/تشرين األول. وانتقل المجلس الوطني االنتقالي إلى طرابلس، وبحلول نهاية  11بالقرب من مسقط رأسه مدينة سرت في 

 حكومة وطنية فعلية.ك هان يقوم بدورالعام، ك

، والذي تضمن أحكاًما تحظر 2791الليبيون وفقاً لقانون المطبوعات لعام  في ظل نظام القذافي، عمل الصحافيون

المجلس الوطني االنتقالي  اضطلعتوجيه االنتقادات على نطاق واسع. وبعد توليه السلطة،  حد منالتشهير والسب والقذف و

االنتقالية مسودة الميثاق ، نشرت الحكومة 1122صياغة دستور جديد ووضع قوانين لالنتخابات. وفي أغسطس/آب مهمة ب

مسودة الميثاق العديد من  الدستوري للمرحلة االنتقالية، الذي يهدف إلى سد الفجوة قبل االنتخابات ووضع دستور جديد. وتضمن  

، باإلضافة إلى حقوق أخرى، "حرية الرأي لألفراد والجماعات، وحرية البحث 21المادة  حقوق اإلنسان األساسية. وتضمن  

وحرية الصحافة والطباعة والنشر واإلعالم". ومع أن هذه األحكام تمثل بداية إيجابية، إال أنها ال  ،وحرية االتصال العلمي،

للمعايير الدولية. وينص الميثاق على تعريف واسع لحرية التعبير،  تعكس بشكل كامل ضمانات الحق في حرية التعبير وفقاً 

الميثاق حق في طلب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها. باإلضافة إلى ذلك، ال يغطي ولكنه ال يلغي صراحة الرقابة أو يشمل ال

كما أن القوانين الواضحة حول التشهير والسب  جميع أنواع التعبير وطرق االتصال، وال يمنح هذه الحقوق إلى كل شخص.

 والقذف لم توضع حتى اآلن.

حد كبير كناطق بلسان  إلىوعملت وسائل اإلعالم المملوكة للدولة  في ظل نظام القذافي، لم تكن هناك صحافة مستقلة،

السلطات. وعمل الصحافيون في مناخ مشوب بالخوف والرقابة الذاتية. وفي المراحل األولى من الصراع، لم تكن وسائل 

سائل اإلعالم الليبية اإلعالم التي تسيطر عليها الدولة تبث سوى المظاهرات المؤيدة للنظام. وبعد سقوط النظام، جربت و

ظروف عمل حرة لم يسبق لها مثيل، دون تشريعات واضحة أو خطوط حمراء موضوعة. وكانت إجراءات المجلس الوطني 

االنتقالي مشجعة عندما يتعلق األمر بحرية الصحافة؛ على سبيل المثال، أعلنت الحكومة االنتقالية أنها ستحاول عدم السيطرة 

لك توجيه االنتقادات للحكومة، وبات الوصول إلى المسؤولين أقل تقييدا عما كان عليه في ظل النظام على المحتوى، بما في ذ

السابق. وفي بداية الثورة، كانت هناك ضغوط لفرض رقابة ذاتية إلظهار جبهة موحدة، ولكن منذ التحرير الرسمي للبالد، 

لوطني االنتقالي. وشهدت البيئة اإلعالمية في المدن الشرقية المحلية حرة في توجيه النقد للمجلس ا اإلعالمأصبحت وسائل 

 منفًذا تم تسجيلها. 211اك حوالي التغيير قبل بقية البالد، وبحلول يوليو/تموز كان هن

 



من ليبيا واحدة من البلدان األكثر خطورة في العالم بالنسبة  1122جعلت حاالت الوفاة الخمس التي سجلت خالل عام 

بين يعانون من التواجد خالله الصحافيون كان والذي ى الرغم من أن هذا لم يكن مفاجئًا نظًرا للتمرد المسلح، للصحافيين، عل

ل في قناة الجزيرة، للقتل خارج ، وهو مصور قطري يعمعلي حسن الجابروتعرض العام للعنف. ، والمستوى تبادل إطالق النار

ومخرج  كريس هوندروسالمصور األمريكي وفي إبريل/نيسان تعرض  بنغازي في مارس/آذار بعد تغطية االحتجاجات.

كما قتل الصحافي المستقل للقتل بقذيفة هاون في مصراتة أثناء تغطية الصراع.  تيم هيثرنغتوناألفالم الوثائقية البريطاني 

ا العديد من وكانت هناك أيضً  الجنوب إفريقي أنطون هاميرل في إبريل/نيسان خارج البريقة من قبل القوات الموالية للحكومة.

حاالت االحتجاز والمضايقات التي تعرض لها الصحافيون الدوليون والمستقلون أثناء الصراع. وفي فبراير/شباط، اختفى 

مراسل قناة الجزيرة عاطف األطرش بعد تقارير عن اعتقال العديد من الصحافيين في ليبيا. وتعرض المصور األميركي جيمس 

. باإلضافة إلى أياريع في إبريل/نيسان، وأفرج عنه مع ثالثة صحافيين أجانب آخرين في مايو/فولي لالعتقال لمدة ستة أساب

ذلك، دعا القذافي في بداية الصراع عدًدا من المراسلين الدوليين إلى طرابلس لتغطية الصراع، ولكن تحركاتهم كانت خاضعة 

ا ما كان ممنوًعا عليهم مغادرة فندق لمؤيدة للحكومة، وغالبً للمراقبة عن كثب، وكانت تقاريرهم قاصرة على تغطية المظاهرات ا

 ريكسوس في طرابلس.

بكثير في  وسعتغييًرا كبيًرا في المشهد اإلعالمي الليبي، مع تنوع أ 1122أحدثت الزيادة الهائلة في المنافذ في عام 

لعديد من المصادر اإلعالمية ذات الحجم األصغر ويمتلك األفراد اوجهات النظر المستقلة والموالية للمجلس الوطني االنتقالي. 

وقد أطلق نشطاء وغالبًا ما يعيشون على التبرعات، وفي كثير من الحاالت، ال تزال ملكية هذه المنافذ اإلعالمية غير واضحة. 

إحدى أوائل ورجال أعمال المئات من المنافذ على مجموعة متنوعة من المنصات خالل الثورة وفي أعقابها. وتضم بنغازي، 

تم تسجليها بحلول وقت إعالن ليبيا نفسها مستقلة في كان قد منفذ إعالمي  011المدن التي أعلنت نفسها حرة من نظام القذافي، 

. وخالل العام، ازدهرت المنافذ اإلعالمية في مصراتة وطرابلس وفي جبل نفوسة الغربي، حيث 1122أكتوبر/تشرين األول 

ة الصحف فضالً عن محطات التليفزيون واإلذاعة بلغتهم الخاصة )كانت األمازيغية لغة محظورة في أسست األقلية األمازيغي

ظل نظام القذافي(. وكانت تربيوت إف إم أول محطة إذاعية ليبية ناطقة باإلنجليزية يتم تأسيسها. وعندما تلقت هذا الترخيص، 

 فذ "ناقًدا للنظام الجديد على النحو الذي يريده".أنه يريد أن يكون هذا المن االنتقاليقال المجلس الوطني 

كان هناك أيًضا انفجار في وسائل اإلعالم المطبوعة في أعقاب الثورة. وألن ليبيا ليس لديها تاريخ حديث لوسائل 

بعة يوميًا. اإلعالم المستقلة، تعرضت نوعية الصحافة للنقد في أحيان كثيرة، وتمتلك صحف قليلة ما يكفي من المحتوى لتقديم ط

وتقوم العديد من الصحف والمجالت التي تأسست خالل سقوط النظام القديم باإلغالق، ويعود السبب في معظمه إلى عودة 

واقترحت  المعدات والتمويل، أو الفتقارهم للخبرة في مجال اإلعالم. إلىحياتهم الطبيعية، أو الفتقار مشاريعهم  إلىالنشطاء 

 عض التمويل لمنافذ اإلعالم المستقلة في مراحلها المبكرة لمساعدتها على ترسيخ أقدامها.الحكومة مؤخًرا تقديم ب

( التي كانت موجودة في ظل نظام القذافي، باإلضافة إلى الصحف المملوكة CPGتم حل المؤسسة العامة للصحافة )

الصحافة محلها. وقد أسسها ويترأسها . وقد حلت هيئة جديدة هي هيئة دعم وتشجيع الزحف األخضرو الشمسللدولة مثل 

الصحافي والشاعر إدريس المسماري. وقد تعهد بأال تحل هذه الهيئة الصحفية الجديدة محل المؤسسة العامة للصحافة، ولكنها 

سوف "تحمي ]الصحافة[ المملوكة للدولة من أجل خدمة الصحافة". وقد وعد أيًضا بأن تقوم الصحافة في ليبيا على "الحرية 

 والشفافية"، وبكتابة مدونة لقواعد السلوك بواسطة الصحافيين.

، كانت جميع محطات التليفزيون تدار من قبل الهيئة اإلذاعية المملوكة للدولة، الهيئة العامة 1122قبل فبراير/شباط 

طرابلس في (. وتم حل الهيئة العامة إلذاعات الجماهيرية العظمى بعد سقوط CBJGإلذاعات الجماهيرية العظمى )

محطة  11( المملوكة للدولة. ويوجد حاليًا أكثر من CRLوحلت محلها شبكة اإلذاعة والتليفزيون الليبي ) 1122أغسطس/آب 

تليفزيون والعشرات من المنافذ اإلذاعية، ويخضع العديد منها لسيطرة مالك من القطاع الخاص. ومن بين المحطات التليفزيونية 

ا أثناء الصراع محطة ليبيا الحرة، والتي حلت محل قناة الليبية الموالية للقذافي. وقد أسس هذه القناة الجديدة التي تم تأسيسه

الصحفي الليبي محمد نبوس، الذي قتل بالرصاص على يد قناص في مارس/آذار بينما كانوا يقوم بتغطية معركة في بنغازي؛ 

كة اإلنترنت إلى قناة يتم بثها على الهواء مباشرة من مواقع ليبية عدة. ومنذ ذلك الحين، توسعت من قناة تليفزيونية تبث على شب

بدعم من الحكومة القطرية ورجال أعمال ليبيين. وعلى الرغم  1122وتم إطالق تليفزيون ليبيا أو ليبيا األحرار في إبريل/نيسان 

المجلس الوطني االنتقالي. وقبل سقوط النظام، من أنها قناة خاصة، إال أنه ينظر إليه بشكل متزايد باعتبارها ناطقة بلسان 

تعرضت القنوات الفضائية مثل الجزيرة للتشويش من أجل حجب المعلومات عن المواطنين. ومع ذلك، واصل الصحافيون 

 استئناف الوصول إلى هذه القنوات.محاولة التغلب على هذه العوائق لنشر المعلومات، وبعد سقوط النظام تم 

% تقريبًا من السكان تستطيع الوصول إلى هذه الوسيلة في 22ر اإلنترنت منخفًضا نسبيًا، وكانت نسبة ال يزال انتشا

، ووصلت إلى أكثر من الضعف بين 1121. وشهدت الساحة اإلعالمية االجتماعية في ليبيا نمًوا ثابتًا في عام 1122عام 

االجتماعية، فضالً عن مواقع اإلنترنت  اإلعالميين لوسائل . وكان استخدام الليب1122فبراير/شباط وأكتوبر/تشرين األول 

الخاصة بتبادل الفيديو والصور، أداة أساسية في توفير المعلومات واألخبار ومحتوى الوسائط المتعددة حول االحتجاجات 

http://www.cpj.org/killed/2011/mohammed-al-nabbous.php
http://www.cpj.org/killed/2011/chris-hondros.php
http://www.cpj.org/killed/2011/tim-hetherington.php


االجتماعية، زاد  عالماإلوفر إحصاءات االستخدام لمواقع وسائل ت، التي srekaB JaicoS شركةوالصراع الذي تالها. ووفقًا ل

وبعد . 1122% من السكان(، في عام 9..1شخًصا ) 111721إلى  91111%، من 212مستخدمو فيسبوك الليبيون بنسبة 

تحميل الصحفيين والمدونين والناشطين لصور احتجاجات فبراير/شباط األولى إلى اإلنترنت ومواقع الشبكات االجتماعية، 

وبين شبكة اإلنترنت والهاتف المحمول، وتم إلقاء القبض على العديد من المدونين. أغلقت حكومة القذافي أو عطلت 

، كان الوصول إلى شبكة اإلنترنت محدوًدا للغاية في الغرب؛ ولكن تم استعادته تدريجيًا بعد 1122فبراير/شباط وأغسطس/آب 

ول الخاصة بهم في بنغازي في إبريل/نيسان. أن فرض المتمردون سيطرتهم في الشرق، وأنشأ المتمردون شبكة الهاتف المحم

 .القذافيوبعد تحرير البالد، لم تكن هناك تقارير عن استئناف التصفية التي كانت سائدة في عهد 

 


