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مقدمة

ــة تأســيس وانطــالق  ــن مرحل ــا بي ــة م ــرات متقلب ــرة ومــر بفت ــا تطــورات كبي شــهد اإلعــالم فــي ليبي
ــادرة  ــر ومص ــق كبي ــة وتضيي ــم انتكاس ــرم، ث ــرن المنص ــف الق ــالد منتص ــتقالل الب ــد اس ــا بع ــك م ــدة وذل جي
ألبســط الحريــات اإلعالميــة والصحفيــة وذلــك طيلــة فتــرة حكــم القذافــي تقريبــا، ثم عــودة لمراحل التأســيس 
واالنطــالق خــالل العاميــن األوليــن مــن ثــورة 17 فبرايــر، ليواجــه اإلعــالم اليــوم تحديــات مــن نــوع جديــد لكــن 
نتائجهــا مقاربــة نســبيا لمرحلــة التضييــق وذلــك مــع اختــالف جوهــري وهــو أن ســقف الحريــات مــا يــزال مرتفــع 

قياســا بمــا كان عليــه زمــن حكــم القذافــي. 

 قام بهذه الدراسة منظمة ممكن كمساهمة لدعم منظمة (       ) في مشروعهم الذي يهدف الى دعم الحوار
 بين المؤسسات االعالمية في ليبيا

CMI
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يتفــق جميــع مــن كتبــوا حــول اإلعــالم الليبــي أنــه شــهد بدايــة تأسيســية جيــدة بعــد اســتقالل 
البــالد عــام 1951، وقــد اســتلم العقيــد القذافــي الســلطة وهنــاك وزارة لإلعــالم ومحطــة تلفزيــون 
ــي  ــال أن القذاف ــه. والح ــأس ب ــر ال ب ــة تعبي ــش حري ــة وهام ــة وخاص ــالت عام ــف ومج ــة وصح وإذاع
اســتصحب الحالــة اإليجابيــة فــي اإلعــالم الليبــي فــي ســنوات حكمــه األولــى، بمعنــى أنــه لــم يتــورط 
ــدار  ــر إص ــورة« عب ــة »الث ــهد نكه ــاف للمش ــه أض ــالم، إال إن ــى اإلع ــق عل ــي التضيي ــافر ف ــكل س بش
وســائل جديــدة منهــا صحيفــة الثــورة، أو اســتخدام الخطــاب التعبــوي فــي التلفزيــون واإلذاعــة، هــذا 
باإلضافــة إلــى اإلرتبــاك الــذي عبــر عــن نفســه بحــل وزارة اإلعــالم ثــم إعــادة تشــكيلها عــام 1972.

بدايــات التغييــر الجــذري لمســيرة اإلعــالم الليبــي فــي زمــن حكــم القذافــي كانــت مــع إطــالق الثــورة 
الثقافيــة فــي أبريــل 1973، حيــث تــم إلغــاء وزارة اإلعــالم مــن جديــد وإخضــاع اإلعــالم لنفــس الثــورة 
وتأميــم وإلغــاء الصحافــة الخاصــة واســتحوذ أنصــار النظــام مــن الثورييــن علــى المشــهد اإلعالمــي 
والصحفــي بالكامــل ومالحقــة مــن رفضــوا هيمنــة الســلطة علــى اإلعــالم والصحافــة. وبرغــم وجــود 
ــورة  ــد للث ــاب الممج ــي الخط ــمي ف ــالم والرس ــن اإلع ــف ع ــم تختل ــا ل ــة إال إنه ــة المتخصص الصحاف
وللقذافــي وفكــره، وطغــى لفــظ »الثــوري« علــى كل األجهــزة والمؤسســات اإلعالميــة، وأصبــح قيادات 

اللجــان الثوريــة هــم قــادة المؤسســات اإلعالميــة.

عــادت وزارة اإلعــالم بعــد نحــو عقــد مــن الزمــان تحــت مســمى أمانــة اللجنــة الشــعبية لقطــاع اإلعــالم 
والثقافــة، وتغيــر اســم اإلذاعــة إلــى الهيئــة العامــة إلذاعــة الجماهيريــة العظمــى تحــت إشــراف اللجنــة 
الشــعبية العامــة لإلعــالم والثقافــة، ثــم أعيــد تنظيــم الــوزارة فــي 1993 حيــث اســتحدثت إدارة عامــة 
ــدي  ــة والتص ــة الثالث ــة العالمي ــج للنظري ــا التروي ــة ووظيفته ــة الجماهيري ــة والتعبئ ــالم والثقاف لإلع

للفكــر »الهــدام« كمــا يــراه النظــام آنــذاك.

خلــى المشــهد اإلعالمــي مــع مطلــع األلفيــة الثالثــة مــن الــوزارة لترثهــا عــام 2001 المؤسســة العامــة 
لإلعــالم الجماهيــري كجســم تابــع لرئاســة الــوزراء، لكــن ذلــك لــم يطــل حيــث عــادت الــوزارة فــي 

.2004

مــا اعتبــره مراقبــون تطــور مهــم فــي المســار اإلعالمــي فــي فتــرة حكــم القذافــي جــاء مــع بروز ســيف 
ــع  ــات مرتف ــقف حري ــمي بس ــالم الرس ــا لإلع ــا موازي ــه إعالم ــداث وإطالق ــرح األح ــى مس ــالم عل اإلس
نســبيا وبعيــد عــن النفــس الثــوري المنغلــق. لكــن ســيف اإلســالم لــم ينجــح فــي تخطــي العراقيــل 
أمــام حريــة اإلعــالم والصحافــة حيــث تــم مصــادرة المحطــة التلفزيونيــة والصحــف التابعــة لــه، لكنهــا 
كانــت تجربــة مهمــة واكبــت تطلعــات النخبــة الليبيــة التــي رغبــت التحــرر مــن القيــود علــى اإلعــالم. 
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ممــا ال شــك فيــه أن ثــورة 17 فبرايــر فتحــت األبــواب علــى مصرعيهــا أمــام اإلعالم الحــر وجردت 
الســلطة مــن معظــم أدوات الهيمنــة اإلعالميــة والصحفيــة، حيــث شــهدت البــالد رواجــا إعالميــا تمثــل 
فــي إطــالق عــدد مــن الفضائيــات الخاصــة وعشــرات اإلذاعــات المســموعة وعشــرات الصحــف والمجالت، 
وشــهدت مواقــع التواصــل االجتماعــي ثــورة بأقبــال أعــداد كبيــرة مــن الليبييــن عليهــا لتصبــح مصــدرا 
مهمــا لنقــل األخبــار والمعلومــات بــل وســيلة مــن وســائل التجــاذب واالســتقطاب والصــراع، وهيــئ هــذا 
ــدع،  ــور وتب ــص وتتط ــال وتتخص ــم المج ــابة لتقتح ــر الش ــام العناص ــة أم ــدود الفرص ــاح الالمح االنفت
بالمقابــل ســاهم الســقف المرتفــع للحريــات - فــي ظــل غيــاب الوعــي الكافــي وغيــاب الضوابــط 

الحاكمــة -فــي الفوضــى التــي شــوهت المشــهد اإلعالمــي.

وبحســب االســتطالع الــذي أجرتــه منطمــة »ألتــاي« مــا بين شــهري فبرايــر وأبريل عــام 2013 فــإن 99٪ 
مــن الليبيــن يشــاهدون القنــوات الفضائيــة، ٪58 يســتمعون إلــى الراديــو، ويأتــي فــي المرتبــة الثالثــة 
اإلنترنــت بنســبة ٪40، أمــا قــراءة الصحــف فــال تتعــدى النســبة %1.11  أيضــا كشــف االســتطالع أنــه 
بعــد ســنتين مــن الثــورة زادت نســبة مشــاهدة الليبيــن للقنــوات الفضائيــة الليبيــة، وأصبحــوا يعتمــدون 
عليهــا الســتقاء األخبــار والشــؤون الوطنيــة والمحليــة، حيــث اعتبــر ٪38 أن القنــوات الفضائيــة الليبيــة 
هــي مصدرهــم الرئيســي للمعلومــات و ٪35 يشــاهدون القنــوات الليبيــة بشــكل رئيســي، مقابــل 19٪ 

للقنــوات العالميــة. 2

بدايــة التوجــه الرســمي فــي مجــال اإلعــالم كان مرتبــك حيــث تــم إلغــاء وزارة اإلعــالم بعــد أن كانــت 
إحــدى حقائــب المكتــب التنفيــذي التابــع للمجلــس االنتقالــي عــام 2011، وكان القــرار محــل ترحيــب 
ــى  ــي إل ــس االنتقال ــت بالمجل ــالم دفع ــط اإلع ــة لضب ــن. لكــن الحاج ــن واإلعالميي ــل الصحفيي ــن قب م

ــة مهمتهــا مناقشــة السياســة اإلعالميــة. ــة إعالمي تشــكيل لجن

وقــد حلــت هــذه اللجنــة المســتقلة قبــل نهايــة العــام 2011 وأصبحــت الشــؤون اإلعالميــة تحــت إشــراف 
ــز ســيطرة الحكومــة  ــة لتعزي ــره الممارســون اإلعالميــون محاول وزارة الثقافــة، وهــو تحــوّل قــد يعتب

علــى قطــاع اإلعــالم.3

ــة الرســمية، تأســس مركــز االتصــاالت واإلعــالم المؤســس بوظيفــة  ــة اإلعالمي ــى اللجن باإلضافــة إل
دائــرة العالقــات العامــة للحكومــة.  وسيشــرف المركــز فــي المســتقبل أيضــًا علــى تســجيل الصحفييــن 
األجانــب. ويقــال أنــه فــي الواقــع وليــد المركــز اإلعالمــي الــذي تأســس فــي بنغــازي منــذ األيــام األولــى 

للثــورة.4  

http://www.correspondents.org/ar/node/6155    2015 1 مراسلون: 11 فبراير 

 2 نفس المصدر

http://www.reinventinglibya.org/ar/overview.php    3 أنيا فولنبرغ: لمحة عامة عن واقع وسائل اإلعالم في ليبيا اليوم
4 نفس المصدر
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ــن  ــي تقني ــاك ف ــت االرتب ــر 2011 كان ــد فبراي ــي بع ــالم الليب ــال اإلع ــي مج ــارزة ف ــمة الب الس
اإلعــالم بمــا يضمــن تطــوره ويســهم فــي أداء رســالته التوعويــة ووظيفتــه فــي محاربــة كافــة أوجــه 
ــة  ــة والحكومــات المتعاقب ــم ينجــح أي مــن المجالــس التشــريعية المنتخب ــث ل االســتبداد والفســاد، حي
ــون  ــم يصــدر قان ــة والمجتمــع، إذ ل ــن الدول ــوازن المنشــود بي ــم القطــاع بشــكل يحقــق الت فــي تنظي
اإلعــالم برغــم المســاعي الحثيثــة والمحــاوالت المتكــررة، ولــم يتحقــق التوافــق علــى سياســات ومبــادئ 
ــا  ــالم دوره ــة باإلع ــمية المعني ــات الرس ــؤدي الجه ــم ت ــا ل ــي، وأيض ــل اإلعالم ــة للعم ــتركة ضابط مش

ــي. ــمي واألهل ــالم الرس ــر اإلع ــي تطوي ــاهمة ف ــي المس ــة ف ــية المتمثل ــا األساس ــو وغايته المرج

أيضــا واجــه اإلعالميــون والصحفيــون ظــروف صعبــة خــالل األعــوام األربــع الماضيــة تمثلت فــي التهديد 
المباشــر واالعتــداءات المتكــررة، فقــد ســجل المركــز الليبــي لحريــة الصحافــة عشــرات االعتــداءات علــى 
الصحفييــن منهــا حــاالت قتــل واختطــاف، وكان العــام 2015 األكثــر عنفــا ضــد اإلعالمييــن حيــث ســجل 

المركــز نحــو 20 حالــة اعتــداء تراوحــت بيــن القتــل والضــرب.5

http://www.correspondents.org/ar/node/6155    2015 5 مراسلون: 11 فبراير
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السمات األساسية للمشهد اإلعالمي بعد فبراير 2011

االنفتــاح الكبيــر والحريــات الالمحــدودة لإلعــالم خــالل عامــي 2011 و 2012 لم تــدم، حيث دخل 
اإلعــالم الليبــي منعطفــا حــادا بســبب النزاعــات السياســية والتخنــدق الجهــوي والحزبــي واالصطفــاف 
ــت  ــث وقع ــلحة بحي ــات المس ــول المجموع ــة وتغ ــات الدول ــف مؤسس ــك ضع ــى ذل ــاف إل ــوي، يض الفئ
الوســائل اإلعالميــة والصحفيــة واإلعالميــون والصحفيــون تحــت ضغــوط كبيــرة وتعــرض العديــد منهــا 
ومنهــم لالعتــداء المباشــر، األمــر الــذي كان لــه تداعياتــه الخطيــرة علــى المشــهد اإلعالمــي، ويمكــن 

إجمــال ســمات اإلعــالم الليبــي مــا بعــد فبرايــر 2011 فيمــا يلــي:

غياب الضوابط واالفتقار إلى األطر التنظيمية من قوانين وسياسات ومواثيق شرف  -
غياب الخبرات والكــفاءات والكـوادر اإلعـالمية والصـحفية في المـؤسسات الــرسمية  -

الزخم الكبير وفـورة في تأسيس الوسائل اإلعالمية، ثم انحسـار في عـدد محـدود منها  -
بروز شـريحة واسـعة من »الهواة« في المشهد اإلعـالمي ونقـص المحترفين وذوي الخبرة  -

تدني مستوى المحتوى اإلعـالمي والصـحفي وضـعف مخـرجات الـوسائل اإلعـــالمية  -
تدني المستوى الفني من إخراج وإنتاج وانحسار اإلخراج واإلنتاج في قوالب مـكررة   -

غـياب المصـداقية في نقــل األخـبار وغياب المــهنية والمـوضوعية واالفتقـــار للـحياد   -
التهييــج والتحـريض والتعبئة السـلبية لصـالح أهـداف جهـوية أو حـزبية أو شخـصية  -

التكــرار في البرامـج في المضمـون واآلليات والتي في غـالبها ذات قـالب حـــواري  -
التركيز عـلى المـلفين السياســي واألمـــني وإهمــــال المجـــاالت االجــتماعية والثقافــية  -

الغفلة عن أولويات مرحـلة االنتقال أو تناولها بشـكل ال يخـدم التحول الديمقراطي  -
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بدايــة نكــرر القــول أنــه ال يوجــد قانــون ينظــم اإلعــالم فــي ليبيــا، ومــا يمكــن االســتناد عليــه 
فــي هــذا الصــدد كمرجعيــة قانونيــة هــو قانــون العقوبــات ومــا يتضمنــه مــن مــواد أشــكااًل عديــدة مــن 
الجرائــم أو الجنــح التــي يعــج بهــا عالــم اإلعــالم والصحافــة مثــل اإلهانــة و التشــهير والقــذف واالفتــراء 
والتحريــض وإثــارة الحــرب األهليــة فــي البــالد والمســاس بالوحــدة الوطنيــة وهــي ممارســات مشــاهدة 
كل يــوم فــي العديــد مــن وســائل اإلعــالم الليبيــة مــن فضائيــات وصحــف وماقــع إخباريــة والوســائط 

االجتماعيــة.

علــى المســتوى التنفيــذي هنــاك نيابــة خاصــة بالصحافــة والتــي مــن المفتــرض أن تســتقبل الشــكاوى 
ــد  ــه رئيســها الســيد عب ــاد ب ــادرًا مــا تســتقبل شــكاوى حســب مــا أف ضــد وســائل اإلعــالم، إال أنهــا »ن
اللطيــف قــدور، والــذي قــال لـ«مراســلون« بــأن العــدد الكلــي للقضايــا التــي فتحتهــا نيابــة الصحافــة 
لــم يتجــاوز العشــرة فــي عــام 2013«.  وخــالل األعــوام الخمــس منــذ إنــدالع الثــورة اشــتهرت قضايــا 
ــة، فــي  ــر صحيفــة األم ــى رئيــس تحري محــدودة جــدا لمالحقــة بســبب التشــهير أبرزهــا القبــض عل
ــة  ــه تهمــة إهان ــن بالفســادـ ووجهــت ل ــًا متهمي ــه أســماء 84 قاضي ديســمبر 2012 بعــد نشــر صحيفت
الســلطات الدســتورية والشــعبية وفــق المــادة 195 مــن قانــون العقوبــات، وقضيــة الناشــط السياســي 
جمــال الحاجــي فــي ديســمبر 2013، وقــد حُوكــم بتهمــة التشــهير وأدين بالســجن ثمانية أشــهر وغرامة 
ــة  ــاة الوطني ــى القن ــّث عل ــج بُ ــوره فــي برنام ــة ظه ــى خلفي ــي، عل ــار ليب ــة قدرهــا 400.000 دين مالي
فــي فبرايــر 2013، وانتقــد عالنيــة وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي، محمــد عبــد العزيــز، ومحمــود 
ــخصيات  ــض الش ــن وبع ــة اآلخري ــن الساس ــددًا م ــة، وع ــوى الوطني ــف الق ــزب تحال ــس ح ــل، رئي جبري

العامــة، الذيــن اتهمهــم بالتآمــر ضــد الثــورة الليبيــة.7

الجهــود التــي بذلــت لتقنيــن اإلعــالم الليبــي تبلــورت مــع تشــكيل الحكومــة االنتقاليــة برئاســة الدكتــور 
عبدالرحيــم الكيــب مطلــع 2012. إال أن حكومــة الكيــب لــم تنجــح فــي تقديــم مســودة قانــون متكاملــة 
ــط  ــن الضواب ــة م ــدار جمل ــك بإص ــن ذل ــتعاظت ع ــة، واس ــراف المعني ــل األط ــن قب ــا م ــق عليه ومتواف

التنظيميــة والتــي تتعلــق برصــد وتثبيــت وترســيم الوســائل اإلعالميــة.

ــن  ــن بي ــة م ــالم والثقاف ــة باإلع ــة المختص ــعت اللجن ــد س ــام فق ــي الع ــر الوطن ــدور المؤتم ــبة ل بالنس
اللجــان المختصــة فــي المؤتمــر الوطنــي مــن أن تضطلــع بمهمــة المســاهمة فــي إصــدار تشــريع ينظــم 
اإلعــالم ويضمــن حقــوق الوســائل اإلعالميــة واإلعالمييــن، لكنهــا أخفقــت فــي هــذا الــدور، ولــم تنجــح 

فــي تمريــر مســودة القانــون الــذي قدمتــه حكومــة زيــدان ممثلــة بوزيــر اإلعــالم محمــد بــن ســعود.
مشــروع القانــون الــذي تقدمــت بــه وزارة اإلعــالم فــي حكومــة األســتاذ علــي زيــدان كان محــل جــدل 
ليــس بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي واإلعالمييــن فقــط، بــل دار جــدل كبيــر حولــه داخــل أروقــة 
ــاء  ــورة لمي ــة الدكت ــؤون الفني ــل الش ــم وكي ــوزارة منه ــي ال ــن ف ــراض فاعلي ــل اعت ــوزارة وكان مح ال
بوســدرة، ويعــود تحفظهــا إلــى أن القانــون كان دون الطمــوح المنشــود ويتضمــن بنــودا تهــدد حريــة 
ــائل  ــالك الوس ــادرة أم ــي مص ــة ف ــلطة التنفيذي ــق الس ــق بح ــد المتعل ــا البن ــة منه ــالم والصحاف اإلع
ــاء  ــي. ورأت د. لمي ــم قضائ ــى حك ــول عل ــة ذاك دون الحص ــلطات المعني ــال رأت الس ــي ح ــة ف اإلعالمي
بوســدرة أن اســتمرار الفــراغ التشــريعي التخصصــي، يســتعاض عنــه بالجــوء إلــى القانــون المدنــي، 

وهــو أفضــل مــن صــدور قانــون معيــب قــد يســهم فــي تشــويه وتأزيــم المشــهد اإلعالمــي.

http://www.correspondents.org/ar/node/6155    2015 6 مراسلون: 11 فبراير
7 العربي الجديد: 24 يونيو 2014
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ــظ  ــا أن التحف ــر له ــوزارة وظه ــوكالء بال ــتدعت ال ــام اس ــي الع ــر الوطن ــي المؤتم ــة ف ــة المختص اللجن
لــم يقتصــر علــى النشــطاء اإلعالمييــن وغيرهــم بــل مــن داخــل المســتوى القيــادي بالــوزارة ولذلــك 

ــت.8 ــم تنجــح جهــود البعــض داخــل المؤتمــر فــي طرحــه للتصوي ــه، ول تحفظــت علي

ــوام  ــالل األع ــريعية خ ــلطات التش ــل الس ــن قب ــالم م ــة اإلع ــى حري ــريعية عل ــود تش ــجل قي ــم تُس ول
ــع وصــول بــث  ــر 2011 إال القــرار الصــادر عــن المؤتمــر الوطنــي بشــأن وقــف ومن ــة بعــد فبراي الثالث
ــراءات  ــاذ اإلج ــالم »باتخ ــاالت واإلع ــة واالتص ــب وزارات الخارجي ــث طال ــة، حي ــوات الفضائي ــض القن بع
الالزمــة التــي تكفــل وقــف ومنــع وصــول بــث كافــة القنــوات الفضائيــة المعاديــة لثــورة 17 مــن فبرايــر 
التــي تعمــل علــى زعزعــة أمــن واســتقرار البــالد، أو زرع الفتنــة والشــقاق بيــن الليبييــن. وكان القانــون 

محــل انتقــاد شــديد مــن منظمــة »مراســلون بــال حــدود«.9

علــى مســتوى الســلطات التنفيذيــة فقــد وردت شــكاوى عديــدة تعتبــر مكتــب اإلعــالم الخارجــي فــي 
ــة  ــيرة اإلعالمي ــة للمس ــة معرقل ــة المؤقت ــة للحكوم ــة التابع ــالم والثقاف ــة اإلع ــاذ وهيئ ــة اإلنق حكوم

ــة. ــة والصحفي ــات اإلعالمي ــى الحري ــودا عل ــرض قي وتف

ــدات الحكومــة  ــه تهدي ــا فــي ديســمبر 2015 دان في ــد أصــدر بيان ــن ق ــي للصحفيي وكان االتحــاد الدول
المؤقتــة لصحفييــن ليبييــن علــى خلفيــة تصريــح لعمــري لقويــري، رئيــس هيئــة اإلعــالم والثقافــة 
آنــذاك، بهــذا الخصــوص مــا دفــع الحكومــة إلــى إصــدار بيــان أخلــت فيــه مســؤوليتها عــن التهديــدات 
التــي أطلقهــا القويــري، وحملتــه المســؤولية القانونيــة المترتبــة علــى تصريحاتــه موضحــة أن تلــك 

ــة.10 ــر عــن موقــف الحكومــة المؤقت التصريحــات هــي مجــرد آراء شــخصية ال تعب

االتفــاق السياســي الــذي تــم التوقيــع عليه منتصــف ديســمبر 2015 تضمــن توجيهات تتعلــق باإلعالمن 
ــتعمال  ــض اس ــاق: »رف ــتهلت االتف ــي اس ــة الت ــادئ العام ــن المب ــر م ــس عش ــدا الخم ــاول المب ــث تن حي
وســائل اإلعــالم بجميــع أنواعهــا فــي التحريــض علــى الكراهيــة والتكفيــر والتخويــن والتعصــب 

ــز واالزدراء«.  ــه التميي ــة أوج ــهير وكاف ــرف والتش والتط

ثم عرجت المادة )14( من االتفاق على اإلعالم وحددت بصيغة جازمة أنه:

ال يجــوز ألي طــرف مــن أطــراف االتفــاق القيــام أو المشــاركة فــي أي حملــة إعالميــة تهــدف التحريــض 
علــى أو الترويــج إلــى أي شــكل مــن أشــكال العنــف أو تهديــد الســلم األهلــي والوحــدة الوطنيــة.

يدعــم أطــراف هــذا االتفــاق اســتخدام اإلعــالم لتعزيــز المصالحــة والتســامح والوحــدة الوطنيــة وتوعيــة 
الجمهــور بهــذا االتفاق.

أمــا مســودة الدســتور فقــد تــم تخصيــص المــادة )47( مــن مــواده التــي تجــاوزت الـــ )200( مــادة لإلعالم 
والوســائل اإلعالميــة وجــاء نصهــا كمــا يلي:

تضمــن الدولــة حريــة الصحافــة واإلعــالم وتعدديتهــا واســتقاللها وحــق المواطــن فــي ملكيــة وســائلها، 
ــة ويحظــر إيقافهــا إال بحكــم  ــة الليبي وتنظــم بمــا يتفــق مــع أســس مجتمــع ديمقراطــي والخصوصي

قضائــي وحلهــا إال بحكــم قضائــي.

8 د. لمياء بوسدرة وكيل الشؤون الفنية بوزارة اإلعالم في الحكومة المؤقتة برئاسة األستاذ علي زيدان
9 العربي الجديد: مصدر سابق

10 قناة ليبيا HD: 11 ديسمبر 2015 

.1

.2



10

لقــد كان الحــراك األهلــي والنخبــوي حثيثــا باتجــاه تقنيــن وضبــط اإلعــالم الليبــي بمــا يكفــل 
تطــوره ويمنــع انحرافــه، وتعــددت المبــادرات وتكاثفــت الجهــود ألجــل إصار قانــون ينظم اإلعــالم، وكان 
لمجلــس الحريــات مســاهمة أوليــة فــي هــذا الصــد مــا ميزهــا أنهــا ســعت أن يكــون عملهــا بالشــراكة 
ــي  ــالم ف ــس ووزارة اإلع ــن المجل ــاورية بي ــات تش ــرت اجتماع ــل ج ــة. وبالفع ــع الحكوم ــيق م أو التنس
2013 وكان مــن ضمــن األهــداف تشــكيل لجنــة مشــتركة ينــاط بهــا عمليــة إعــداد مســودة قانــون، لكــن 
المبــادرة لــم تنجــح واألســباب الخــالف الســابق اإلشــارة إليــه داخــل وزارة اإلعــالم، ثــم الظــروف األمنيــة 

التــي حالــت دون االســتمرار.

الخــط المــوازي لمســاعي إصــدار تشــريع ينظــم اإلعــالم كان التخطيــط إلعــداد ميثــاق شــرف إعالمــي 
برعايــة مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات االختصــاص، وانعقــدت ملتقيــات كبيــرة أهمهــا ملتقــى جــادو 
ثــم بنغــازي ثــم طرابلــس والتــي ضمــت مئــات اإلعالمييــن والصحفييــن، وانبثــق عنهــا مجلــس أعلــى 
لإل]عــالم وذلــك خــالل العاميــن 2012 و 2013، حيــث تحصــل الرئيــس المنتخــب للمجلــس علــى اعتمــاد 
ــس،  ــن كادر للمجل ــرارات بتعيي ــا ق ــرارات منه ــدار ق ــي إص ــرع ف ــي، وش ــس االنتقال ــس المجل ــن رئي م
وفضلــت حكومــة الكيــب التغاضــي عــن المجلــس، لكــن المجلــس واجهــة ســدا منيعــا زمــن الحكومــة 
ــه  ــى حل ــذي آل إل ــر ال ــريف، األم ــف الش ــذاك، يوس ــالم آن ــر اإلع ــن وزي ــديدة م ــة ش ــة ومعارض المؤقت

وترتيــب الوضــع اإلداري والقانونــي لبعــض أثــاره ومنهــا الــكادر الوظيفــي.
ــى  ــس األعل ــاه المجل ــرف تبن ــاق ش ــودة ميث ــداد مس ــت إلع ــا توصل ــارة إليه ــابق اإلش ــات الس االجتماع
لإلعــالم واعتمــده وتلقتــه مجاميــع إعالميــة وصحفيــة بالقبــول، لكنــه لــم يكــن بمثابــة منظــم وضابــط 

لــأداء اإلعالمــي وظلــت المشــهد اإلعالمــي غيــر ملتــزم بمقــررات الميثــاق.

المجتمع المدني ومبادرات تقنين اإلعالم 
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التحديات أمام اإلعالم الحر المتطور في ليبيا

ــى أو  ــل الفوض ــن عوام ــل م ــا عام ــتقرار واعتباره ــع االس ــالم م ــة اإلع ــادم حري ــة تص مفارق
ــة وظاهــرة فــي المشــهد اإلعالمــي الليبيــن وتســاهم فــي  ــة الالســتقرار السياســي واألمنــي جلي حال
تفســير الموقــف الــذي يدفــع باتجــاه تقييــد الحريــات اإلعالميــة والصحفيــة، األمــر الــذي يهــدد االنتقــال 
الديمقراطــي باعتبــار أن أهــم أدواتــه وأهــم إفرازاتــه حريــة الصحافــة واإلعــالم. وينمكــن إجمــال أهــم 

ــي: ــا فيمــا يل ــد فــي ليبي ــات أمــا اإلعــالم الجدي التحدي

- االســتقطاب السياســي والنــزوع الجهــوي والقبلــي واأليديولوجــي الــذي لــوث الوضــع الليبــي وعظــم 
مــن حجــم العراقيــل أمــام بلــورة مشــهد إعالمــي بنــاء وتنظيــم واعــد.

ــبب  ــلحة بس ــات مس ــل مجموع ــن قب ــن م ــالم واإلعالميي ــائل اإلع ــس وس ــذي يم ــي ال ــد األمن - التهدي
ــات. ــك المجموع ــات تل ــا لممارس ــي ورفضه ــالت األمن ــا لالنف تصديه

ــى  ــة مثل ــى مقارب ــة عل ــة باإلعــالم والصحاف ــة والمعني ــن العناصــر الفاعل - اإلخفــاق فــي التوافــق بي
لقانــون إعــالم وميثــاق شــرف إعالمــي واالستســالم للظــروف القاهــرة والتحديــات المتعاظمــة والرضــى 

بوضــع أقــل مــا يقــال أنــه ال يشــكل بيئــة صحيــة لنمــو اإلعــالم وتطــوره. 
- اإلخفــاق فــي تطويــر الكــوادر اإلعالميــة والنقــص الشــديد فــي الكــوادر الفنيــة الوطنيــة حيــث أدى 
ــات جــراء  ــي لهــزات وتقلب ــة المتخصصــة فــي تعــرض اإلعــالم المحل ــى العناصــر األجنبي االعتمــاد عل

خــروج معظــم األجانــب مــن البــالد خــالل العاميــن الماضييــن.
- نقــص التمويــل الوطنــي ودخــول المــال الخارجــي علــى الخــط وهيمنتــه علــى اإلعــالم المحلــي بحيــث 

صــارت أهــم القنــوات ممولــة مــن جهــات أجنبيــة لصالــح أجنداتهــا ودعمــا لحلفائهــا المحلييــن. 
- حالــة الالســتقرار اإلداري والتغييــر المســتمر فــي الــوزارات والمؤسســات والقيــادات اإلعالميــة األمــر 

الــذي ســاهم فــي إربــاك الوضــع وفــوت فرصــة التأســيس الصحيــح لإلعــالم الليبــي.
- منتــج إعالمــي ردئ متمثــل فــي خطــاب متخلــف يصــادم المصالــح العليــا والمبــادئ الســامية ويجنــح 

إلــى الصــدام وإلــى تمزيــق اللحمــة وتغليــب المصالــح الخاصــة علــى المصلحــة العامــة.
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نحو قانون إعالمي متطور  

إن التأســيس الجيــد لوضــع إعالمــي مســتقر وقابــل للتطــور ينبغــي أن يأخــذ فــي االعتبــار جملــة مــن 
المقومــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، كمــا ينبغــي أن يكــون فــي مقدمــة تلــك المقومــات 
إصــدار قانــون لإلعــالم يأخــذ فــي االعتتبــار كافــة التطــورات ويســهم فــي تثبيــت وضــع إعالمــي خــادم 
للحريــات ومســاهم فــي تحقيقــة التنميــة فــي مختلــف مجاالتهــا مــع مراعــاة صــدور القانــون فــي ظروف 

مالئمــة. وينبغــي أن يأخــذ القانــون فــي الحســبان االعتبــارات التاليــة:

أن يعــزز القانــون الحريــات اإلعالميــة والصحفيــة ويســهم فــي االنتقــال الديمقراطــي وتكريــس 
الممارســة الديمقراطيــة وثقافــة التعــدد والحقــوق والمواطنــة والمســاواة واحتــرام مبــدأ ســيادة القانون 
بمــا فــي ذلــك توعيــة الــرأي العــام بــدوره فــي حمايــة وتطويــر اإلعــالم الحــر والمســتقل عــن الدولــة 

ــة. ودوره فــي االنتقــال الديمقراطــي والممارســة الديمقراطي
أن يســهم اإلعــالم فــي االنتقــال إلــى دولــة المؤسســات وإبــراز دور المؤسســات وفــي مقدمتهــا الجيــش 
والشــرطة واالبتعــاد عــن كل مظاهــر الفوضــى والالدولــة والتــي مــن أهــم مظاهرهــا انتشــار الســالح 

والمجموعــات المســلحة.
أن يكفــل القانــون تهيئــة منــاخ يشــجع علــى التطــور واإلبــداع الفنــي فــي مجــال اإلعــالم ويضمــن حــق 

التعبيــر عبــر وســائل إعــالم مســتقلة وحــرة، 
أن يضمــن القانــون توســيع المشــاركة فــى الحيــاة الثقافيــة والتواصــل مــع كافــة الوســائل اإلعالميــة 

وجعلهــا منبــرا لنقــل االبداعــات واالحتياجــات والهمــوم.
ــن  ــع تقني ــة  م ــارب الدولي ــن التج ــتفادة م ــة واالس ــرات الخارجي ــع الخب ــل م ــون التواص ــل القان أن يكف

ــل. ــق بالتموي ــا يتعل ــة فيم ــة خاص ــة المحلي ــائل اإلعالمي ــة للوس ــات الخارجي العالق
ــر  ــي نش ــة ف ــاد والدق ــة والحي ــة والموضوعي ــة والمهني ــاه الحرفي ــون باتج ــع القان ــم أن يدف ــن المه م
األخبــار وأن يضمــن اتخــاذ إجــراءات رادعــة فــي حــال تخطــي مبــادئ وقيــم العمــل اإلعالمــي والصحافــة 

النزيهــة.
ضمــان حقــوق كافــة وســائل اإلعــالم فــي الدفــاع عــن نفســها أمــام أي اتهــام وذلــك عبــر المســارات 
الديمقراطيــة والتقاضــي الســريع والنزيــه ومنــع اإلفتئــات أو مواجهــة إجــراءات قســرية مــن الســلطة 

ــة بشــكل منفــرد وتعســفي. التنفيذي
عــدم التســاهل حيــال التوظيــف الســيئ للمنابــر اإلعالميــة وذلــك وفــق معاييــر محــددة وواضحــة ليســت 
محــل خــالف وتكلفهــا القوانيــن المحليــة والدوليــة وذلــك مثــل التصــدي لمظاهــر التحريــض والقــذف 
ــراد  ــد األف ــز ض ــكال التميي ــة أش ــب وكاف ــي المتصع ــي واإليديولوج ــوي والقبل ــزوع الجه ــة والن واإلهان

والمجموعــات والمكونــات.
قوانيــن اإلعــالم المميــزة هــي التــي تنجــح فيإيجــاد  التــوازن بيــن حقــوق ومســؤوليات الوســائل 
ــا  ــد تعرضه ــا وع ــن - وحريته ــالم – واإلعالميي ــائل اإلع ــتقاللية وس ــون اس ــن القان ــة، فيضم اإلعالمي
للضغــوط أو العقوبــات التعســفية، بالمقابــل يلزمهــا بالمســؤولية الكاملــة عــن أخطائهــا ومــا تســببه 

ــا. ــرر تمام ــر الض ــذي يجب ــكل ال ــن وبالش ــن والعاديي ــخاص االعتباريي ــرار لأش ــن أض ــاء م األخط
ــن  ــي م ــالم الليب ــر اإلع ــأنه تطوي ــن ش ــا م ــكل م ــالم ب ــال اإلع ــة بمج ــة المعني ــات التنفيذي ــزام الجه إل
خــالل توفيــر الدعــم المــادي والمعنــوي للوســائل اإلعالميــة وفــق مــا هــو معــروف ومعتمــد فــي الــدول 
المتقدمــة أو التــي لهــا تجربــة فــي التأســيس الجيــد لإلعــالم خاصــة الخدمــات اللوجســتية والتمويــل 
بمــا يكفــل المنافســة والتــوازن وحفــز القطــاع الخــاص والمجتمــع األهلــي علــى أن يضطلــع بــدوره فــي 

تطويــر اإلعــالم المحلــي.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10



13

المقاربة المثلى إلعداد مسودة قانون اإلعالم

قانــون اإلعــالم ليــس مهمــة أصيلــة للســلطة بشــقيها التنفيــذي والتشــريعي، وإن كانــت معنيــة 
ــالم،  ــائل اإلع ــا وس ــتين هم ــريحتين رئيس ــس ش ــص ويم ــون يخ ــك ألن القان ــون، وذل ــدار القان بإص
ــاوزي  ــون تتج ــع القان ــة لوض ــإن أي مقارب ــي ف ــة. وبالتال ــة اإلعالمي ــن الخدم ــتفيد م ــور المس والجمه
هذيــن المكونيــن البــد وأنهــا لــن تكــون مقاربــة مثلــى، بــل ســيئة، وقــد ال يكتــب لهــا النجــاح وذلــك فــي 
ظــل الحــراك النخبــوي والشــعبي الحــر نســبيا بعــد فبرايــر 2011. عليــه ينبغــي أن توفــر مقاربــة إعــداد 
مشــروع قانــون اإلعــالم الفرصــة لكافــة المعنييــن مــن منظمــات متخصصــة أو إعالمييــن ومثقفيــن 
ونشــطاء فــي كافــة المجــاالت مــن أن يدلــوا بدلوهــم، علــى أن يكــون الهــل االختصــاص مــن إعالمييــن 

ــة ذان االختصــاص. ــة والمجتمعي ــر منظماتهــم األهلي ــة عب وصحفييــن مشــاركتهم الفاعل

القانــون يتطلــب أجــواء اســتقرار وتوافــق سياســي، وال يجــدي وضعــه واعتمــاده فــي ظــل منــاخ 
االنقســام والصــراع السياســي واالجتماعــي الواقــع حاليــا، عليــه فإنــه ســيكون علــى حكومــة التوافــق 
الوطنــي تولــي اإلشــراف علــى عمليــة إعــداد مســودة القانــون علــى أن تكفــل مشــاركة كافــة المعنييــن 

فــي كافــة ربــوع البــالد ومســاهتهم فــي إعــداده.

اإلعــالم اليــوم مختلــف عــن اإلعــالم قبــل عقديــن أو ثــالث مــن الزمــن، فقــد أضــاف التطــور التقنــي 
للمشــهد اإلعالمــي وســائل جديــدة تتطلــب دقــة فــي التعامــل معهــا، لــذا مــن الضــروري أن يســهم أهــل 
االختصــاص فــي كافــة الوســائل اإلعالميــة فــي إعــداد مســودة القانــون حتــى يكــون القانــون داعمــا 

لإليجابــي ومتصديــا للســلبي فــي إنشــأ واســتخدام كافــة الوســائل اإلعالميــة.

ــا لإلعــالم  ــا وطــورت قانون ــدول مــرت بظــروف ليبي ــة ل ــة ودولي ــاك تراكــم إيجابــي لتجــارب إقليمي هن
ينبغــي االطــالع عليهــا حبــذا لــو كان ألهــل االختصــاص مــن الخبــرة المحليــة والدوليــة مســاهمة فــي 
ــات واألخطــاء التــي وقعــت  ــراح بمــا يكفــل تخطــي الصعوب ــر التجــارب المشــابهة االقت اســتخالص عب

فيهــا.  

مــن المقاربــات الجيــدة إلعــداد قانــون اإلعــالم أن يطلــب مــن االتحــادات والتنســيقيات اإلعالميــة 
والمنظمــات المختصــة واإلعالميــون إلــى تنظيــم ورش عمــل تخلــص إلــى مضمــون القانــون لتحــال من 
قبــل الســلطة التنفيذيــة المعنيــة )وزارة اإلعــالم أو مــا فــي حكمهــا( إلــى أهــل االختصــاص لتنقيحهــا 
بالشــكل الــذي ال يخــل بمضمونهــا، خــاص شــق الحريــات واســتقاللية اإلعــالم عــن الســلطة، ويجعلهــا 

متطابقــة مــع القوانيــن الحديثــة والمتطــورة لتحــل للجهــات التشــريعية إلقــراراه.
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ــي  ــة ف ــالم والصحاف ــال اإلع ــي مج ــلوك ف ــة س ــي أو مدون ــرف إعالم ــاق ش ــاب ميث ــهم غي ــع يس بالقط
ــى  ــار إل ــل إن االفتق ــاء، ب ــن دوره البن ــي وع ــاره اإليجاب ــن مس ــي ع ــي والصحف ــراف األداء اإلعالم انح
ــي  ــع الليب ــم الواق ــج الصــراع وتأزي ــر فــي تأجي ــكل كبي ــد الملزمــة ســاهم بش ــوع مــن القواع هــذا الن
علــى كافــة الصُعــد السياســية واألمنيــة واالجتماعيــة، وبالتالــي ال مجــال للتفكيــر فــي أن يكــون هنــاك 

ــاق للعمــل اإلعالمــي، وقــد يكــون مــن المهــم أن يراعــي الميثــاق مــا يلــي: ميث

ــا أهــل االختصــاص  ــع به ــي ومجتمعــي ومســؤولية يضطل ــب أهل ــاق الشــرف اإلعالمــي هــو مطل ميث
مــن المســتقلين وينبغــي أن تتــواله المكونــات المجتمعيــة المعنيــة بالعمــل اإلعالمــي والصحفــي 
مــن جمعيــات ومنظمــات واتحــادات وائتالفــات وروابــط إعالميــة وصحفيــة والمجمــوع الواســع مــن 
اإلعالمييــن والصحفييــن غيــر المنتظميــن فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي المتخصصــة فــي مجــال 

ــة.  ــالم والصحاف اإلع

ــاق الشــرق  ــذي راكــم نتاجــا مقبــوال فيمــا يتعلــق بميث ــاء علــى الحــراك المجتمعــي ال مــن المهــم البن
ومضامينــه خــالل األعــوام منــذ فبرايــر 2011 خاصــة مخرجــات الملتقيــات اإلعالميــة الجامعــة الســابق 

اإلشــارة إليهــا، وجعلهــا منطلقــا ألي عمــل منظــم فــي هــذا الصــدد.

ــة للســلوك الضابــط  ــاق شــرف إعالمــي أو مدون أن يكــون مــن ضمــن توافقــات المعنييــن بوضــع ميث
للعمــل اإلعالمــي تبنــي آليــات ملزمــة وواجبــة الطاعــة مــن قبــل جميــع مــن يمــارس المهنــة حتــى ال 

ــه فــي المشــهد اإلعالمــي. يصبــح الميثــاق حبــرا علــى ورق وال أثــر ل

ــي المتفــق  ــات لتســهيل نقــل قواعــد الســلوك المهن ــه آلي ــة ل ــاق والجهــود المصاحب أن يتضمــن الميث
عليهــا إلــى كافــة المؤسســات اإلعالميــة والصحفيــة وتوفيــر الدعــم الفنــي الــالزم لتضمينــه للسياســات 

اإلعالميــة والتحريريــة فــي الوســائل اإلعالميــة والصحفيــة المختلفــة.
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نحو ميثاق شرف إعالمي توافقي



الخالصة

ــر  ــرز مظاه ــن أب ــالد وم ــي الب ــة ف ــاع المأزوم ــبب األوض ــس بس ــوم بائ ــي الي ــي الليب ــهد اإلعالم المش
ــداء الجســدي، وومــن  ــال او الخطــف أو االعت ــن مــن التعــرض لالغتي ــات وخــوف اإلعالميي ــد الحري بؤســه تقيي
مظاهــره أيضــا االســتقطاب السياســي والنــزاع الــذي قســم المؤسســات اإلعالميــة واإلعالمييــن إلــى فريقيــن 
يناصــر كل منهــم طرفــا مــن أطــراف النــزاع السياســي،  كذلــك غيــاب التشــريع، وعجــز المؤسســات القضائيــة 

ــن.  ــة واإلعالميي ــات اإلعالمي ــة المؤسس ــة وحماي ــق العدال ــى تحقي ــة عل والعدلي

ويرتبــط أي جهــد إلصــالح قطــاع اإلعــالم وتطويــره بتحســن الوضــع السياســي واألمنــي فــي البــالد، وفــي حــال 
ظــل الوضــع السياســي علــى مــا هــو عليــه فــال يمكــن أن يكــون لمســاعي لتطويــر قطــاع اإلعــالم مــن خــالل 
ــي إال فــي نطــاق الســلطات  ــر إيجاب ــاق للشــرف اإلعالمــي أي أث ــى ميث ــون لإلعــالم أو التوافــق عل إصــدار قان

اإلقليميــة أو المحليــة.




