
رأيالنتائج استطالع 

ليبياحول تأثير االعالم في 

60%36%



مقدمة
حوارصناعةالىالهادفمشروعهاإطارفي(CMIمنظمة)واشرافبطلباالستطالعهذاعملتم

عالمواالللتوعيةممكنمنظمةطريقعناالستطالعهذاتنفيدتمحيتليبيا،فياإلعالملقطاع

.ستيفتونغبوشروبرتمنظمةمنتمويلوبفضل

تقييميفومفيدباالهتمامجديرااستطالعامنهتجعلالتيالعناصرمنجملةاالستطالعفيتوفر

والقواتاالنترنتخاصةاإلعالمية،الوسائلمنالعامالرأيموقفورصداإلعالميالمشهد

الجغرافيموانتشارهتعليمهمومستوياتالمشاركينأعمارحيثمنالتنوعالعناصرهذهمنالفضائية،

.والنوع

فيدورلإلعالمكانحاداسياسيااستقطاباتشهداحرجةفترةفيتمأنهأيضااالستطالعيميزوما

،2011فبرايرفياإلعالمعنالقيودرفعمنذاإلعالمي،الحراكمنسنواتخمسأنكماتأجيجه،

يفاالستطالعهذامثليسهمأنالمفترضمنعنه،المالمحواضحةصورةلتكوينكافيةكانت

.اإلعالميالمشهدمالمحاستجالء

ماأهمرحصيمكنعنهاواإلجاباتتضمنها،التياألسئلةواالستطالعفيالمشاركينإلىوبالنظر

:التاليةالنقاطفيبهجاء



و عدم أسؤال مع الحرية في اإلجابة 37

اإلجابة على األسئلة 

ابريل الى 15الفترة من 

مايو5

اجمالي عدد المشاركين في االستبيان 

930

االنترنتاستطالع رائي عن طريق 

نماذج قوقلباستخدام 

.نسبة وثوقيه %95نسبة خطاء مع  3%-
+



نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا

25.7%

26.3%

24.5%

15.6%

7.9%

                            

18- 25 26-35 36-45 46-55           

العمريةالفئة

عنيزيدماأناالستطالعنتائجتعكس

الذينالشبابمنهمالمشاركينمن50%

حالوفيعاما،35عنأعمارهمتقل

نسبةفإنعاما45أعمارهممنإضافة

يعنيمما،%75عنيزيدماإلىالمشاركة

اصةخالشباب،منالعينةمجتمعغالبيةأن

ن،السكبارشريحةحجمصغرإلىبالنظر

تتعدلمحيثعاما،60الـفوقهممنأي

قراءةعندالخاصةداللتهولهذا،8%

علىهتأثيرللعمرأنالمعروففمنالنتائج،

كماةاإلعالميللوسائلالمتابعيناختيارات

.الحقاسيتضح



المشاركين

مشاركينللالجغرافيبالتوزيعيتعلقفيما

مدنخمسشكلتفقطاالستطالعفي

%65نحوأيللمشاركة،األعلىالنسبة

هيوالمدنالمستطلَعين،مجموعمن

والزاويةومصراتةوبنغازيطرابلس

نسبأعلىطرابلسوسجلت.وسبها

.%42وبنسةملحوظبفارقالمشاركة

المدنهذهفياالستطالعانحساروبرغم

كلتشالمدنهذهأنالتنويهينبغيإنهإال

.تقريباالسكانمن%50نسبتهما

نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا



70%

30%

      

       

الجنس

العينةمجتمعاناالستطالعنتائجتعكس

يزيدامالذكورنسبةيشكلحيثبامتيازذكوري

فياإلناثأنهناالداللةووجه،%70عن

أكثرالليبيالمجتمعومنهاالمحافظةالمجتمعات

اعتباربالتلفزيونخاصةاإلعالملوسائلمتابعة

لأطوأوقاتالبيوتفيبالبقاءملزماتأنهن

،السياسيبشأناهتماماأقلوأنهنالذكور،من

الميولفيالتغييراالعتبارفياألخذمع

حيث2011فبرايربعدوقعالذيواالهتمامات

العامبالشأنكبيرااهتماماللمرأةأصبح

السياسيالنشاطفيملحوظةومشاركة

.العاموالمدنيواإلعالمي

نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا



1%

4%

15%

46%

20%

10%

4%

                                                                        

          

                                               

الدراسيالمستوى

مينالمتعلعليهيغلبالعينةمجتمع

الشهاداتحملةمجموعشكلحيث

من%80فوقفماالجامعية

وةعالهذااالستطالع،فيالمشاركين

النسبةثلثيعنيزيدماأنعلى

.ويةالثانالشهادةحملةمنهمالمتبقية

فأذواقأيضا،مهمةداللةولهذا

دةوعامختلفة،المتعلمينواهتمامات

ومابالواقعارتباطلهماإلىتجنحما

.وثقافيعلميمضمونله

نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا



36%

1%

60%

1% 2%

                                            

                                                     

نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا



زيونوالتلفاالنترنتأناالستطالعأظهر

حيثاإلعالميالمشهدعلىيهيمنان

فيالمشاركينمن%96يتابعهما

(%60)هؤالءثلثاأكدفيمااالستطالع،

ماوهوأكبربشكلاالنترنتيتابعونأنهم

فئاتبالالمتعلقالسؤالنتائجمعيتسق

يوالتاالستطالعفيالمشاركةالعمرية

نامالحظةمعأغلبيتها،الشبابيشكل

كونيالمفضلةاإلعالميةالوسيلةمتابعة

فيداللتهولهذا%82لنحويوميبشكل

حياةيفوالتلفزيوناالنترنتتأثيرمدى

.االستطالعفيالمشاركين

نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا



39%

19%

42%

                                                                     

                                            

          

ليستواألخالقالقيمأنأظهرتالنتائج

ريحةشلدىوالتلفزيوناالنترنتفيواضحة

لمنبالنظروذلكالمشاركينمنكبيرة

ليستأنهاقطعيبشكلالإجابةاختاروا

وبنسبةأحياناواضحةقالوامنأوواضحة

نحولـفقطواضحةوهي،%60منتقترب

ددتعإلىبالنظرمنطقيةوالنتيجة.39%

يابوغالقنواتفيالبرامجوتنوعالخيارات

التواصلمواقعاستخدامفيالضوابط

فيسللالمتابعيجدأنيمكنحيثاالجتماعي

علىمتابعةاألكثرالوسيلةوهو-بوك

منواسعةشريحةرأيفياالنترنت

ما-(%92)االستطالعفيالمشاركين

.األخالقمعويتصادمالقيميعارض

نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا



62%

34%

4%

                                                        895     

               

ونيتأكدانهمقالواالمشاركينمن61%

إعادةقبلالمعلومةأوالخبرصحةمن

والتقصيالمتابعةأنغيرنشرها،

منينشرمامعظمأنإلىيشيران

ق،دقيغيربوكالفيسعلىمعلومات

ومااالستطالعنتيجةبينوالجامع

رالخبصحةمفهومهوالتقصييظهره

نأالمتوقعغيرفمنالتأكد،وطريقة

كينالمشارعنديالتدقيقوسائلتكون

قةومطابوعلميةدقيقةاالستطالعفي

الصحفيينعندالمعتمدةللوسائل

.والباحثين

نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا



أنيرونالمشاركينمن%95نحو

البالديفيجريماعلىتأثيربوكللفيس

هؤالءنصفمنوأكثرأحداث،من

أنهوالمهم.كبيرتأثيرهأنيعتقدون

أنيرون(%70)المشاركينمناألغلبية

.إيجابياوليسسلبيالتأثير

نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا



22%

57%

19%

2%

                        97        

                

نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا



84%

3%

13% 0%

                        886        

                                         

نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا
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نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا
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نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا



نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا



متابعةنسبةأعلىعلى218ليبياقناةتحصلتحيثاالستطالعفيالمشاركينلدىمتقدماترتيباالجديدةالقنواتتبوأت

اةقنوجاءت.نسبيامتقدماترتيباالجديدة،القنواتمنوهي،24وليبياHDليبيالقناةوكانالقنوات،معظمعنكبيربفارق

مكانةأنتطالعاالسويظهر.بانوراماوليبياالرسميةوليبياالخضراءقنواتبفارقوتبعهاالثاني،الترتيبفيالنبأ

والزنتاناكتسوتوبمصراتةقنواتمثلمتأخرترتيبهاكانفقدالتأثيرثمومنالمتابعةفيمتأخرةالمناطقيةالقنوات

.وفزان



حيثوالنشطاءالنخبويينإلىأقربهمالمشاركينأنالنتائجأظهرتالمشاركونيتابعهاالتيالمواضيعإلىوبالنظر

الترفيهيةالبرامججاءتفيماالوثائقية،ثمالسياسيةالبرامجيليهااألولالترتيبفيجداعاليةوبنسبةاألخبارجاءت

المتعلمينبهأغليشكلوالذيالعينةمجتمعتركيبةمعالنتيجةهذهوتتسقمتأخرة،ومسابقاتومسلسالتأفالممن

.اإلشارةسبقكما



منالموقففيييرالتغعلىجلياوالخالفالسياسياالنقسامأنعكسفقدالليبيةغيرالقنواتلمتابعةبالنسبة

كانبالقطعهدوالمشالجزيرة،يليهامتابعةنسبةأعلىالعربيةقناةسجلتحيثالرئيسية،العربيةالقنوات

.منافسبالمتابعةواألكثرالثورةقناةهيالجزيرةكانتحيثبداياتهاوفيالثورةقبلمختلف



م كما سبق أظهرت اإلجابات عن سؤال التوجه الفكري والسياسي للقنوات ما يشير إلى اعتدال المشاركين وأغلبه

تفضيل % 30منهم إلى تفضيل القناة المعتدلة والمهنية، فيما أكد نحو % 40البيان من فئة الشباب، حيث اتجه نحو 

بتفاوت % 10ية القنوات المحافظة بتفاوت نسبي في درجة المحافظة، بينما كانت نسبة من أيدوا القنوات الليبرال

.في درجة الليبرالية



يمافجداسلبيالمستطلَعينموقف

القنواتوغاياتبأهدافيتعلق

يزيدامقاطعبشكلحكمحيثالليبية

بأنالمشاركينمن%67عن

علىامصلحتهتقدمالليبيةالقنوات

مننسبةوزادتالعامة،المصلحة

.%27عنجزمدونذلكيرون

نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا



ماوانسجامتوافقحولالمشاركينرأيعلىينسحبالمصالحهاعلىوتركيزهاالليبيةالقنواتبنفعيةالحكم

يموالقالدينمعتتماشىالليبيةللقنواتاإلعالميةالمادةأن%37نحوأكدحيثوالقيمالدينمعبرامجمنتقدمه

.%17لهامصادمةاعتبرهامننسبةوكانتوالتقاليد،

نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا



قدمتوأنهاالقنواتغاياتمنالسالبالحديالموقف

سبنفينعكسلمالعامةالمصلحةعلىمصلحتها

ريحةشأكدتحيثفيها،المشاركينثقةعلىالنسبة

يبيةاللبالقنواتثقتهمعلىالمشاركينمنواسعة

نحوجزمفيما(متوسطة%31مرتفعة،ثقة4%)

يفالمشاركينويرجع.فيهايثقونالبأنهم26%

:إلىالقنواتعلىتحفظهمأسباباالستطالع

(%60)توجهاتها-

،(%35)تمويلها-

فيثقتهمعدمعلىالمشاركينغالبيةيؤكدأيضا

وبنفس،(%53)الخارجمنتبثالتيالليبيةالقنوات

اتمخرجأنإلىالمشاركينغالبيةيخلصالنسية

.دالبالفياالستقرارزعزعةفيتسهمالقنوات

نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا
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نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا



نتائج استطالع رأي حول تأثير االعالم في ليبيا



:االستطالعفيأسمائهمدكرتمالذينوالمحلليناإلعالميينأسماء

مرة،28عثمانبننعمان

مرة،19الالميفاتن

مرة،17الفاضليفتحي

مرة،16البكوشصالح

مرة،16عقيلعزالدين

مرات،12التهاميحمزة

مرات،10الغنايالهادئ

مرة11بالحاجنبيل

مرة،11زيدانمحمد

مرات،8المصراتيمحمود

مرات،6ابوسهمينصفوان

مرات،6الزبيرعصام

مرات،6ابورجعيةفرج

مرات،5الطيارياظمن

مرات5الشحاشرف..

مرات،4شماممحمود

 مرات، 4عبد العزبز غنية

 مرات،4صالح الشلوي

 مرات،4السنوسي بيسكري

 مرات،4نزار كريكش

 مرات،4فرج زيدان

 مرات،3ميس الريم



:هماإلعالميةللقنواتالممولوناناالستطالعفيالمشاركونيعتقد

االعمال،رجال

األموال،رؤوس

،االمارات

خارجية،اجندات

وتيارات،احزاب

القذافي،بقايا

األجنبية،االستخبارات

،المسلمين،االخوانقطر

قوى،سياسينفوداصحاباشخاص

أخرى،دولمنتموينهماشخاص

عقائدية،وذاتيةمصالحذواشخاص

ليبيا،فيمكانهلهمتكونانيريدوناشخاص

الخليج،دول

لمثقفين،ا

،تركيا

،الميليشيات

،الوطنين

واإلعالمالثقافةوزارة.



االعالموزارةوهوواحدغطاءتحتالقنواتجميععمل

.القنواتعملتحكمالتيوالتشريعاتالقوانينووضع

الصالحالسلفمنهاجعلىبالدينااللتزام.

عنوتحاسبتذيعه،اوتنشرهماعنمسؤولةقناةكلتكونان

واالللمشاهدين،واالعتذارغرامةبدفعصادقةالغيراالخبار

.القناةهذهاغالقسيتم

الكاذبةاالخبارمحاسبةوبالقانون.

االعالمفيللعاملينضوابطووضعالمهنةشرفبميثاق.

الفتنةازرعلعدمصارمةقوانيناصدار.

المشددةبالمراقبة.

لالزمةاالقانونيةالرقابةتشديدوالليبيةالدولةداخلمنالبث.

فاعلنافذرادعقانونهناكيكونان.

الهايخمنعلىالعقوباتويتطبقاإلعالميضبطجديدقانون

ضدرفعتالتيالقضاياالشكاويفيسريعبشكلالنظرويتم

.اإلعالموسائل

ساتمؤسوبناءاالمنياالستقرارالياواليحتاجكبيرموضوع

.وانفاذهاقوانينواصدارالتنظيموبعدهاالدولة

العنفعلىالتحريضخطابيجرمقانونبإصدار.

بالمسؤوليةوالحسالوطنيةحالرو

للدولةتابعةرقابيةإعالميةهيئةطريقعن

عليهاالتفاقيمكناعالميشرفميثاقطريقوعن

وميثاقلإلعالمين،نقابةاورابطةهناكتكونان

.اإلعالميينلكلبهااللتزامينبغيشرف

للقنواتالخارجيالتمويلمنع.

عليرقابةوبوضعاإلعالميالخطابتنظيم

االعالمعلىالمسؤولين

والكذبالتشهيرحاالتفياالعالمضدالتقاضي

قويرقابيجهازوجداذا

والثقافةاالعالموزارة

اليبيتهمهممستقلين)علماءمنطريقخارطةوضع

ليبييناعالميينوخبراءعلماء(فقط

لليبيةاللدولةتابعاالعالميةللقنواترصدمركزانشاء

حكوميةغيرأخرىمراكزإلىباإلضافة

والثقافةبالتوعية

االعالماهلعليهيجتمعودينيوطنيميثاق.

كانومهمافرصةويعطيلألخريسمعشخصكل

السياسيتوجهه

لألعالمأعليمجلس

والمسؤولينالقنواتمعالعادلبالحوار

لجنهوليسلإلعالمخاصهوزارهاوبرقابه

المتلقيوتثقيفالوعيبنشر

صارمةوقوانينوضوابطقيودوضع

التمويلجهةعناالفصاح.

:في ليبياكيف يمكن ضبط الخطاب اإلعالميأجاب المشاركين عن



أنيرونالمشاركينمن%64أنإالومخرجاتها،القنواتتوجهاتعلىالسلبيالحكموبرغمأيضا

%40أكدحيثاليومالمتاحةالحريةدرجةتقييمفياختلفواوإن،2011فبرايربعدتحسناإلعالم

نموذج%79نحورفضذاتهالسياقوفي.متوفرةأنها%30قالفيمااإلعالميةالحريةغيابعلى

للضوابطالحاجةمعاإلعالم،فيالتعدديةأهميةعلىوأكدواوالموجهةالوحيدةالرسميةالقناة

وليس–إعالميشرفميثاقويضمنها(%77.5)لإلعالموزارةتطبيقهاعلىتشرفالتيوالعقوبات

القانونرفضبينمااالستطالع،فيالمشاركينمن%90نحوالميثاقوجودأيدحيث-لإلعالمقانون

%68بنسبةووالميثاقبالقانونالقنواتالتزامحولتفاءاليبدوالمالمشاركينأنالتنويهمع،76.4%

.المستطلَعينمن



الخالصة

الثقةتدنيدمتهامقوفياالستطالعفيالمشاركينإجاباتعنهاكشفتالتيالعديدةالسلبياتخضمفي

ينبغياتإيجابيعنكشفتاالستطالعنتائجإنإالومخرجاتها،بوكالفيسوصفحاتالقنواتفي

وفيرالحاإلعالمتطوروبضماناتلإلعالمالصحيحبالتأسيستتعلققضايامنهالهاالتفطن

:مقدمتها

اإلعالميالمشهدفيالتعدديةإلىالحاجةعلىوالتأكيدالشموليالنموذجرفض

أهلليهعتوافقمافالشرميثاقيمثلحيثاإلعالم،قانونوليساإلعالميفالشرميثاقفكرةدعم

.القرارصناعنظروجهةالقوانينعلىيغلبعادةفيمااالختصاص

المهنيةوتقديرالحكمفياالعتدالإلىاالستطالعفيالمشاركينمنواسعةةحشريجنوح

.المهنةأخالقياتضمنالمصداقيةعلىوالتركيزوالموضوعية،

االستطالع،فيالمشاركينأغلبيةشكلواالذينباب،شالشريحةلدىخاصةوالمتابعةالوعيمستوى

البالديفاألوضاعإصالحفيحيويدورلعبعلىقدرتهميؤكدالذياألمرالتقييمعلىهمتومقدر

.الالزمينوالتوجيهالتدريبتلقواحالفياإلعالموتطويرعام،بشكل

يمكنمةمهمعلوماتالقراروأصحاباإلعالميينوالنشطاءالباحثينأماميضعاالستطالعفإنعليه

االنتقالتحقيقيضمنالذيبالشكلوإصالحهليبيافياإلعالميالمشهدلتصحيحعليهاالبناء

.اتهموتوجهمكوناتهمبمختلفالليبيينبينوالتعايشالوطنيةاللحمةوتعزيزالديمقراطي






