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 "حرب على اإلعالم" 
 االعتداء على الصحفيين في ليبيا



 

 إلى جوار تكرس ھیومن رایتس ووتش جھودھا لحمایة حقوق اإلنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم. إننا نقف

 الضحایا والنشطاء ونعمل على منع التمییز، وكفالة الحقوق السیاسیة، وحمایة األفراد من التعامل الالإنساني أثناء

 الجناة للعدالة. نحقق ونكشف انتھاكات حقوق اإلنسان ونحمل المنتھكین المسؤولیة. كما نواجهالحروب، وتقدیم 

 الحكومات وأصحاب السلطة كي یكفوا عن الممارسات المسیئة ویحترموا القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وندعو

 الجماھیر والمجتمع الدولي إلى مساندة كفالة حقوق اإلنسان للجمیع.

وبیروت وبرلین  دولة، ومكاتب في أمستردام یتس ووتش منظمة دولیة لھا عاملین في أكثر من ھیومن را

وبروكسل وشیكاغو وجنیف وغوما وجوھانزبرغ ولندن ولوس أنجلس وموسكو ونیروبي ونیویورك وباریس وسان 

فرانسسكو وطوكیو وتورنتو وتونس وواشنطن وزیورخ.
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 شباط فبراير/ | ووتش رايتس هيومن 

الملخص
 

، عقب انتفاضة شعبیة وحرب أھلیة، على إعادة  عملت الثورة التي أطاحت بدكتاتوریة معمر القذافي في 

 صیاغة المشھد اإلعالمي اللیبي، وبدأ صحفیو لیبیا في نقل األخبار وإبداء اآلراء وانتقاد الساسة كما لم یفعلوا من قبل. 

 

، تكاثرت الصحف والمجالت الخاصة في مناخ من الحریة التي طال افتقادھا.  وفي العام األول بعد انتفاضة 

وتزایدت أعداد القنوات التلفزیونیة الفضائیة اللیبیة، التي تبث من داخل لیبیا وخارجھا، من اثنتین في نھایة عھد 

القذافي إلى أكثر من خمسین. كما ارتفع عدد المطبوعات من أربعة صحف یومیة وبضعة مطبوعات متخصصة، إلى 

العشرات منھا. وفجأة صار الصحفیون یناقشون في العلن مسائل سیاسیة جوھریة كانت قلة قلیلة فیما مضى تجرؤ 

 على مناقشتھا ولو ھمساً. 

 

إال أن ھذا المشھد اإلعالمي المزدھر یجد حریاته المستجدة اآلن عرضة للتھدید، بعد قیام الملیشیات كثیفة التسلیح 

بتركیع الدولة اللیبیة. لقد انھارت المؤسسات الرئیسیة، ومنھا القضاء والشرطة والجیش، في بعض المدن الكبرى بما 

فیھا بنغازي ودرنة. وأظھر المسؤولون عجزھم عن الحفاظ على األمن أو اعتقال أو مالحقة مرتكبي الجرائم، بما فیھا 

، فلم تمض إلى المحاكم سوى  القتل واالغتیال. واستفاد أفراد الملیشیات من حصانة شبه تامة من المالحقة منذ 

 بضعة قضایا. 

 

وكان تأثیر الوضع السیاسي واألمني المتدھور على اإلعالم اللیبي عمیقاً، فصار المشھد اإلعالمي متسماً باالستقطاب 

 والفوضى والتسییس والعنف. 

 

، بما في ذلك  ویوثق ھذا التقریر االعتداءات على صحفیین وعلى مكاتب ومنشآت إعالمیة منذ انتفاضة 

التھدیدات، والھجمات، وعملیات الخطف والقتل، كما یتناول إخفاق الحكومة في حمایة الصحفیین واإلعالم، ویسائل 

مرتكبي تلك االعتداءات، حیث لم یبلغ إلى علم ھیومن رایتس ووتش حالة واحدة قام فیھا المسؤولون بمالحقة من 

. ویوثق التقریر أیضاً عملیات المالحقة الجنائیة لصحفیین بتھم  ارتكب اعتداًء على صحفي أو منفذ إعالمي منذ 

 التشھیر والقذف، استناداً إلى قوانین إشكالیة تواصل تقیید حریة التعبیر بغیر مسوغ. 

 

حالة من  ، وثقت ھیومن رایتس ووتش ما ال یقل عن ونوفمبر/تشرین الثاني  ففي الفترة بین منتصف 

على األقل من السیدات المشتغالت بالصحافة واإلعالم. ویشتمل ھذا  التھدید والتھجم على صحفیین، بمن فیھم 

من  حالة من الخطف أو االحتجاز التعسفي قصیر األجل لصحفیین، من جانب الملیشیات باألساس، و الرقم على 

ت قتل المراسلین. وربما تعرض الصحفیون في حاالت قلیلة لإلصابة أو القتل بطریق الخطأ أثناء تغطیة أحداث حاال

عنف، لكن الواضح في معظم الحاالت التي وثقتھا ھیومن رایتس ووتش أن الجماعات المسلحة استھدفت الصحفیین 

صحفیین بعد االعتداء  من البالد ما ال یقل عن لمعاقبتھم أو ممارسة الرقابة على تغطیتھم. وفي نفس الفترة فر 

حالة من حاالت االعتداء المسلح على مكاتب قنوات  علیھم أو تھدیدھم. وقد وثقت ھیومن رایتس ووتش أیضاً 

 تلفزیونیة أو إذاعیة. 

 

ویواصل الصحفیون أیضاً مواجھة مخاطر قانونیة، لیس فقط بسبب القوانین الكاسحة الموروثة من عھد القذافي، التي 

تقید حریة الصحافة ولم یتم إلغاؤھا، بل أیضاً بسبب قوانین أحدث تقید حریة التعبیر وتبنتھا السلطات اللیبیة المؤقتة 



اإلعالم على حرب

. لقد وجه أفراد النیابة تھماً جنائیة إلى صحفیین وقام مدنیون برفع دعاوى علیھم بتھم السب والقذف  منذ نھایة 

 والتشھیر. 

، وتعھد اللواء المتقاعد خلیفة حفتر، الذي أعادته  وقد تدھور الوضع األمني المزعزع في لیبیا منذ مایو/أیار 

الحكومة إلى منصبه في نوفمبر/تشرین الثاني وتحالف مع مجلس النواب المنتخب حدیثاً والمتمركز في طبرق، تعھد 

"بالقضاء على اإلرھاب" من خالل قیادة حملة عسكریة تعرف باسم "كرامة لیبیا" ضد أنصار الشریعة وغیرھا من 

الملیشیات اإلسالمیة المنتسبة إلیھا في المنطقة الشرقیة. وكانت االشتباكات ھناك قد تحولت إلى نزاع مسلح مكتمل 

 األركان امتد حالیاً إلى غرب لیبیا، بما في ذلك العاصمة طرابلس. 

 

ولم یسلم الصحفیون من العنف، مع اعتداء الملیشیات على مقرات إعالمیة ومنازل صحفیین، وقیامھا بإرغام عدد من 

 الصحفیین والعاملین باإلعالم على الفرار من البالد. 

 

ورغم أن أعمال أفراد النیابة والقضاء معطلة بفعل االنھیار شبه التام للقانون والنظام، والنزاعات المستمرة، إال أنه 

یظل بوسعھم القیام بدور ھام في محاسبة مرتكبي الجرائم، بما فیھا االعتداء على الصحفیین، وعلیھم مواصلة التحقیق 

 في االعتداءات على الصحفیین حیثما تسنى ھذا.

 

وعلى المشرعین، وبوجه خاص أعضاء البرلمان الدائم المنتظر، أن یلغوا المواد الواردة في قانون العقوبات اللیبي 

التي تنص على عقوبات جنائیة على التشھیر والمساس بالدین، وضمان أال تُبقي القوانین المؤثرة في حریة التعبیر إال 

على تلك القیود التي تعد ضروریة ومتناسبة. كما یتمتع أعضاء ھیئة صیاغة الدستور بفرصة تاریخیة لتكریس حمایة 

قویة لحقوق اإلنسان، بما فیھا حریة التعبیر، في مشروع الدستور لضمان عدم تجریم التعبیر عن الرأي في أي تشریع 

مستقبلي. وتتقید حكومة لیبیا المنتخبة، إضافة إلى األطراف غیر الحكومیة، بالتزامات القانون الدولي التي تنص على 

 حمایة الصحفیین، وھذا بقدر تقیدھم بحمایة المدنیین، أثناء النزاعات المسلحة. 

 

وكذلك تحتاج الدول أعضاء مجلس حقوق اإلنسان إلى ضمان إنشاء آلیة دولیة للتحقیق بغیة توثیق االنتھاكات 

الخطیرة لحقوق اإلنسان، بما فیھا تلك التي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة، من قبیل 

عملیات االغتیال بدوافع سیاسیة واالعتداء على الصحفیین، بالنظر إلى محدودیة قدرة القضاء اللیبي على إجراء 

التحقیقات ومالحقة الجناة. وعلى أعضاء المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة، الذي صوت 

، أن یضمنوا تمتع المحكمة الجنائیة الدولیة بالموارد  باإلجماع على إحالة الوضع في لیبیا إلى المحكمة في 

 والدعم الكافي التي تؤھلھا لمتابعة التحقیقات في الجرائم الخطیرة المستمرة. 
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 منهجية التقرير
 

یستند ھذا التقریر إلى أبحاث أجرتھا ھیومن رایتس ووتش في لیبیا، بین مارس/آذار ومایو/أیار  بشكل رئیسي، 

 .  وتم تحدیثھا في نوفمبر/ تشرین الثاني 

 

شخصاً، تضم صفوفھم ضحایا العتداءات وھجمات، وشھوداً على  وقد أجرت ھیومن رایتس ووتش مقابالت مع 

ءات، وصحفیین ونشطاء إعالمیین، ومحامین ومعلقین سیاسیین. وقد أجریت المقابالت بشكل شخصي تھدیدات واعتدا

 بالعربیة واإلنجلیزیة. 

 

كما أجرى الباحثون مقابالت متابعة ھاتفیة وعن طریق البرید اإللكتروني. وقامت ھیومن رایتس ووتش بإبالغ جمیع 

من أجریت معھم المقابالت بالغرض من أبحاثھا ولم تعرض مدفوعات أو غیر ذلك من المحفزات لمن قدموا 

المعلومات من أجل ھذا التقریر. وبینما كان معظم من أجریت معھم المقابالت منفردین أثناء المقابلة، إال أن بعضھم 

 كانوا في رفقة أصدقاء لھم. 

 

قامت ھیومن رایتس ووتش أیضاً بمراجعة طیف من المواد العامة، تشمل التشریعات اللیبیة ذات الصلة، وتقاریر 

منظمات غیر حكومیة، وتقاریر إعالمیة، وتعلیقات على فیسبوك وغیره من مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل 

 االجتماعي، ومقاطع فیدیو تتعلق باعتداءات على صحفیین. 

 

وقد حاولت ھیومن رایتس ووتش االلتقاء بوزیر اإلعالم في مناسبتین في مارس/آذار  في طرابلس، لكن بسبب 

التغییرات في الحكومة واندالع النزاع المسلح في یولیو/تموز في طرابلس ومحیطھا، لم یتمكن باحثو ھیومن رایتس 

ووتش من مقابلة مسؤولي الحكومة للتناقش في ما توصل إلیه التقریر.

 

 

 

 



اإلعالم على حرب

خلفية: المشهد اإلعالمي في ليبيا. 
 

خالل األعوام الـ التي قضاھا معمر القذافي في الحكم، كان یستغل اإلعالم في نشر آرائه السیاسیة واالجتماعیة، 

التي قننھا في الكتاب األخضر في منتصف سبعینیات القرن العشرین. وقد احتوى ذلك البیان على مجموعة من 
1
 المبادئ األساسیة لحكم حقوق المواطنین وواجباتھم والوظائف األساسیة للدولة.

 

وفي فصل اإلعالم من الكتاب األخضر، سفه القذافي من فكرة حریة الصحافة بوصفھا نتاجاً ثانویاً لـ"مشكلة 

الدیمقراطیة"، ووضع اإلطار الذي شكل سیاسات لیبیا اإلعالمیة القمعیة ألكثر من ثالثة عقود. وكان منطلقه أن 

 اإلعالم أداة لتقدیم أفكار الجماعة، إذ نحى جانباً أي حق فردي في حریة الرأي والتعبیر. 

 

الصحافة وسیلة تعبیر للمجتمع، ولیست وسیلة تعبیر لشخص طبیعي أو معنوي. إذن منطقیاً ودیمقراطیاً، ال یمكن أن 

تكون ملكاً ألي منھما. ]...[ إن الصحافة الدیمقراطیة ھي التي تصدرھا لجنة شعبیة مكونة من كل فئات المجتمع 

المختلفة .. في ھذه الحالة فقط وال أخرى سواھا تكون الصحافة أو وسیلة اإلعالم معبرة عن المجتمع ككل، وحاملة 
2
 لوجھة نظر فئاته العامة.

 

وكانت حكومة القذافي تمتلك معظم وسائل اإلعالم المطبوعة والسمعیة البصریة في لیبیا، وتفرض علیھا رقابة 

 صارمة. كما فرضت الحكومة رقابة محكمة على وكالة أنبائھا الرسمیة، وكالة أنباء الجماھیریة أو "جانا". 

 

وتمتع الصحفیون بوضع مضطرب في سنوات القذافي، فلم یكن بوسعھم نقل معلومات أو إبداء آراء سوى تلك التي 

یسمح بھا مكتب القذافي اإلعالمي، وإال خاطروا باالستدعاء لالستجواب من طرف عمالء أحد أجھزة المخابرات 

مرھوبة الجانب، واالعتقال أحیاناً. كما كانت وكالة أنباء جانا، وھي مصدر األخبار الوحید، تعمل مباشرة تحت سلطة 

مكتب القذافي اإلعالمي. فمارس الصحفیون رقابة ذاتیة صارمة لتجنب المتاعب. بل إن بعض المنافذ اإلعالمیة لم 

تكن تجرؤ على تصحیح األخطاء المعلوماتیة والھفوات النحویة عند نشر التصریحات الرسمیة. وتمتع الصحفیون 

بمساحة ال تكاد تذكر إلجراء البحث المستقل، فكان المسؤولون یوبخونھم ویعاقبونھم عند االنحراف عن مصطلحات 

 
3
 محددة لوصف األحداث أو الشخصیات.

 

وحتى بعد وصول الجمھور العام إلى اإلنترنت في لیبیا في أواخر تسعینیات القرن العشرین، لجأت حكومة القذافي 

إلى مناورات متباینة إلحكام الرقابة على حریة تدفق المعلومات، فكانت السلطات تحجب مواقع إلكترونیة، وخاصة 

، مضت  مواقع الجماعات المعارضة في الخارج، وتنصب أنظمة مراقبة لرصد المعارضة. وفي بدایة انتفاضة 

1
حل مشكلة الدیمقراطیة، الجزء الثاني: حل المشكل االقتصادي، الجزء : الجزء األول: 1975أجزاء في  3نشر الكتاب األخضر على  

، 3و 2و 1الثالث: الركن االجتماعي للنظریة االقتصادیة الثالثة، معمر القذافي، الكتاب األخضر الجزء 
 (. 2012دیسمبر/كانون األول  13الزیارة في  )تمت 

 
2

  .المصدر السابق

 
3

ینایر/كانون الثاني  27مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عبد الباسط أبو دیة، المدیر العام لوكالة األنباء الرسمیة اللیبیة )وال(، طرابلس، 
2014.  
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الحكومة إلى حد قطع خدمات اإلنترنت بالكامل عن العدید من المناطق، ولم تعد الخدمة إال في أواخر أغسطس/آب 
4
 بعد خلع القذافي.

 

ومنذ انتفاضة  تطورت اآللیات التنظیمیة والمؤسسات اإلعالمیة الحكومیة، لكنھا لم تواكب البیئة اإلعالمیة 

 المتغیرة في عھد ما بعد القذافي.

 

لقد عملت السلطات المؤقتة فیما بعد  على إنشاء مؤسسات جدیدة بأھداف معلنة تشمل دعم اإلعالم وتنظیمه. 

وفي مایو/أیار  أنشأ المجلس الوطني االنتقالي، الذي حكم لیبیا منذ نھایة الحرب األھلیة وحتى أغسطس/آب 

 وبسبب تضارب التوقعات وغیاب 
5
، المجلس األعلى لإلعالم كھیئة مستقلة مفوضة بتنظیم اإلعالم ودعمه.

 االتفاق بین األطراف اإلعالمیة، لم یؤد المجلس وظیفته قط. 

 

 ، وفي نوفمبر/تشرین الثاني  قام المؤتمر الوطني العام، وھو أول سلطة تشریعیة منتخبة في لیبیا بعد 

بإحالل وزارة اإلعالم محل المجلس األعلى لإلعالم، ما أثار استنكارا في أوساط الصحفیین والمشتغلین باإلعالم 

 وقد نص المؤتمر الوطني العام عند تأسیس الوزارة في 
6
الذین اعتبروا ھذا التحرك محاولة للسیطرة على اإلعالم.

نوفمبر/تشرین الثاني  على أن تظل تحت اإلشراف البرلماني لضمان صحافة حرة ومستقلة، و"عدم استئثار أو 

 وال تزال وزارة اإلعالم، نظریاً على األقل، ھي الھیئة الحكومیة المسؤولة عن 
7
ھیمنة" أي حزب على ھذا القطاع.

 شؤون اإلعالم، فھي مسؤولة عن تمویل قطاع اإلعالم العام وتنظیم القطاع اإلعالمي. 

 

أما ھیئة دعم وتشجیع الصحافة، التابعة للوزارة، فھي مكلفة بنشر عدة مجالت وصحف. كما تم تكلیف إدارة اإلعالم 

الخارجي، التابعة للوزارة بدورھا، باعتماد الصحفیین األجانب ومتابعة طلباتھم لتأشیرات الدخول. وكانت لجنة 

اإلعالم في المؤتمر الوطني العام تراجع بعض اللوائح والقوانین المتعلقة باإلعالم حتى تم حل المؤتمر في یولیو/تموز 
8
.  

 

وعلى الرغم من بعض المحاوالت والمسودات إال أن المؤتمر الوطني العام طوال والیته التي امتدت لعامین لم یتبن 

في الواقع أیة قوانین جدیدة بشأن تنظیم اإلعالم. أما المجلس التشریعي الجدید، مجلس النواب اللیبي الذي انتخب في 

، فلم یقم حتى اآلن بوضع أیة آلیات تنظیمیة لإلعالم، بما في ذلك تراخیص  اقتراع عام في یونیو/حزیران 

 البث. 

4
انظر: 

 (.مایو/أیار  )تمت الزیارة في  
5

 انظر:
 (. 2014أغسطس/آب  14)تمت الزیارة في  

6
 انظر:

 
 (. 2012نوفمبر/تشرین الثاني  26)تمت الزیارة في 

7
 ،2012نوفمبر/تشرین الثاني  25أخبار المؤتمر الوطني العام، "إنشاء وزارة اإلعالم"،  

 (. 2014مایو/أیار  12زیارة في )تمت ال 
8

مارس/آذار  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع رضا عبد الحمید بن موسى، نائب مدیر ھیئة دعم وتشجیع الصحافة، طرابلس، 



اإلعالم على حرب

 

وفي  فبرایر/شباط  انتخب اللیبیون ھیئة صیاغة الدستور المكلفة بصیاغة أول دستور للیبیا منذ إبطال 

. وقد أصدرت الھیئة، التي انتخبت في عملیة شابتھا المقاطعة والحوادث األمنیة، مسودة أولى للدستور  دستور 

 ولحین تبني النواب لدستور جدید، یظل اإلطار التشریعي اللیبي 
9
في دیسمبر  قبل إحالته لالستفتاء العام.

، وھو بیان حافل بالثغرات أصدره المجلس  األساسي ھو اإلعالن الدستوري الصادر في  أغسطس/آب 

الوطني االنتقالي أو الحكومة الفعلیة في ذلك الحین، في األسابیع األخیرة من النزاع المسلح الذي انتھى بسقوط 
10

 القذافي.

 

وفي بلد كانت سلطاته قد حظرت منظمات المجتمع المدني بكل أشكالھا، وجد الصحفیون تحدیاً منذ  في تنظیم 

أنفسھم والمناصرة المشتركة من أجل تحسین ظروف العمل ومعاییر السالمة والحقوق التعاقدیة. وھناك نقابتان 

متنافستان للصحفیین، لكن العضویة في كل منھما قلیلة األعداد. أما المركز اللیبي لحریة الصحافة، وھو منظمة غیر 

حكومیة، فقد تأسس في مایو/أیار  لرصد االنتھاكات الواقعة على الصحفیین والدفاع عن حریة واستقالل 

 الصحافة. 

 

 لقد عملت الحریة المفاجئة بعد  عاماً 
11

ویتسم المشھد اإلعالمي الراھن في لیبیا باالستقطاب والفوضى والتسییس.

 وقال صحفي آخر، ھو 
12

من القمع على التنفیس عن أحقاد متراكمة، كما قال صحفي بارز لـ ھیومن رایتس ووتش.

محمد الھوني، المدیر اإلداري السابق لقناة "العاصمة" التلفزیونیة الفضائیة الخاصة: "یفتقر الكثیر من الصحفیین إلى 
13

 المھنیة ویتورطون في السب والقذف".

 

وبحسب محمود المصراتي، رئیس تحریر "لیبیا الجدیدة"، وھي صحیفة یومیة مستقلة: "إن اإلعالم، وھو مكون 
14

 أساسي من مكونات ھذه المرحلة االنتقالیة، ھو أیضاً أضخم مشاكل لیبیا: ھناك كثیر من التحریض في اإلعالم".

 

وقد حدث ازدھار كبیر في القنوات التلفزیونیة الفضائیة الجدیدة، الخاصة والعامة، وكذلك قنوات اإلذاعة والصحف 

، ومع ذلك فإن المنافذ اإلعالمیة تستسھل االنطالق على البقاء، فھناك مئات من  اإللكترونیة والمطبوعة منذ 

الصحف المسجلة لدى وزارة اإلعالم، لكن الكثیر منھا لم تنشر سوى بضعة أعداد ثم أغلقت أبوابھا لنقص التمویل أو 

 
15

 العاملین المؤھلین.

9
  انظر:

 (.2015فبرایر/شباط  4)تمت الزیارة في  
10

 انظر:
 

11
مارس/آذار  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع رضا عبد الحمید بن موسى، نائب مدیر ھیئة دعم وتشجیع الصحافة، طرابلس، 

12
مارس/آذار  المستقلة، طرابلس،  الیومیةمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمود المصراتي، رئیس تحریر صحیفة "لیبیا الجدیدة" 

13
مارس/آذار  " الفضائیة الخاصة، طرابلس، العاصمةد الھوني، المدیر اإلداري لقناة "ومقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محم

 
14

  .تتسم "لیبیا الجدیدة" باالستقالل من حیث المحتوى، أما تكالیف النشر فتتحملھا ھیئة دعم وتشجیع الصحافة
15

  انظر:
 (.2014ینایر/كانون الثاني  21)تمت الزیارة في  



 شباط فبراير/ | ووتش رايتس هيومن 

 

وقد قدرت منظمة "فریدم ھاوس" وجود نحو  قناة تلفزیونیة، والعشرات من القنوات اإلذاعیة، والعدید من 

 وتقوم الشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزة في 
16

الصحف الیومیة، ونحو  مطبوعة أسبوعیة وشھریة تنشر في لیبیا.

لیبیا بتشغیل قنوات اإلذاعة العامة الرئیسیة الثالث، عالوة على عدة قنوات مختلفة تمولھا المجالس المحلیة وما یزید 

على عشرة قنوات خاصة. أما عن قنوات التلفزة فإن الدولة تدیر اثنتین منھا، ومنھما "لیبیا الوطنیة" وھي قناة التلفزة 

الرسمیة للدولة، التي تبث نشرات األخبار والبرامج الحواریة عالوة على البث الحي لجلسات البرلمان ومؤتمراته 

الصحفیة. وتقوم عدة مجالس محلیة، منھا مجلس مصراتة المحلي، بتمویل قنواتھا الخاصة. وھناك العدید من القنوات 

التلفزیونیة الخاصة ومنھا "لیبیا الحرة" و"لیبیا األحرار" و"تلفزیون العاصمة" و"لیبیا أوالً" و"النبأ"، رغم أن ملكیة 

 
17

 وتمویل بعضھا تظل متسمة بعدم الوضوح.

 

وقد كان لالنقسامات السیاسیة، المتفاقمة بفعل النزاعات المسلحة المستمرة التي اندلعت في مایو/أیار  في شرق 

لیبیا ثم امتدت إلى الغرب في یولیو/تموز، كان لھا أثرھا السلبي على المشھد اإلعالمي اللیبي. كما أن الحكومة التي 

، بدعم من فصائل تحالف فجر لیبیا، أدت بدورھا إلى اشتداد  نصبت نفسھا في طرابلس في أغسطس/آب 

التنافس بین فجر لیبیا وخصمه، تحالف كرامة لیبیا بقیادة خلیفة حفتر، على السیطرة على شركة اإلعالم المملوكة 

للدولة وقنواتھا، إضافة إلى وكالة األنباء الحكومیة. وبحسب مصادر التمویل واالنتماءات السیاسیة، قامت معظم 

القنوات التلفزیونیة ذات الملكیة الخاصة في لیبیا بإبداء التأیید الصریح لفجر لیبیا أو كرامة لیبیا في النزاع، وكثیراً ما 

 تم ھذا بلغة ملھبة للمشاعر، تساھم في االستقطاب السیاسي الذي اجتاح البالد. 

 

بعد سیطرة تحالف فجر لیبیا على طرابلس في أغسطس/آب، استولى التحالف على جمیع المؤسسات اإلعالمیة 

المملوكة للدولة بما فیھا مقر وزارة اإلعالم، وإدارة اإلعالم الخارجي بالوزارة، وھیئة دعم وتشجیع الصحافة، عالوة 

على مقرات القنوات التلفزیونیة واإلذاعیة المملوكة للدولة. وفي  نوفمبر/تشرین الثاني  صدر تصریح باسم 

ھیئة دعم وتشجیع الصحافة یدین االستیالء على مقر الھیئة من جانب السلطات المتمركزة في طرابلس، ویبرئ الھیئة 

 
18

 من أیة مسؤولیات قانونیة أو مالیة ناشئة بعد تاریخ االستیالء.

 

واستولت الحكومة التي نصبت نفسھا في طرابلس بدعم من فجر لیبیا، استولت أیضاً على وكالة األنباء الحكومیة 

"النا" )المعروفة أیضا باسم "وال"(، مما دفع الحكومة المنتخبة المتمركزة في البیضاء في نوفمبر/تشرین الثاني 

 كما قامت الحكومة المنتخبة من جانبھا بإنشاء قناة 
19

 إلى إنشاء وكالة أنباء موازیة تستخدم نفس االسم.

16
  انظر:

 (.2014مایو/أیار  11)تمت الزیارة في  
17

  انظر:
 (.2014ینایر/كانون الثاني  21یارة في )تمت الز 

18
، 2014نوفمبر/تشرین الثاني  2بوابة الوسط، ""تشجیع الصحافة" تصدر بیانًا حول االستیالء على مقراتھا في طرابلس،  

 (.2014دیسمبر/كانون األول  3)تمت الزیارة في  
19

ینایر/كانون الثاني  27ووتش مع عبد الباسط أبو دیة، المدیر العام لوكالة األنباء الرسمیة اللیبیة "وال"، طرابلس، مقابلة ھیومن رایتس  
2014. 



اإلعالم على حرب

تلفزیونیة وطنیة جدیدة تبث من البیضاء، وأطلقت علیھا اسم "الوطنیة"، مستخدمة نفس االسم الذي تستخدمه القناة 
20

الحكومیة األصلیة الخاضعة حالیاً لسیطرة السلطات المتمركزة في طرابلس.

  

20
   انظر:

 (.2014دیسمبر/كانون األول  2)تمت الزیارة في  



 شباط فبراير/ | ووتش رايتس هيومن 

 االعتداءات على اإلعالم منذ 
 

البالد، وما تفرضه الملیشیات من سیطرة على كثیر من المناطق، في تأثیر سلبي تسبب المناخ األمني المضطرب في 

ونوفمبر/تشرین  في أمن الصحفیین وقدرتھم على العمل. وقد سجلت ھیومن رایتس ووتش بین سبتمبر/أیلول 

األقل بحق حالة على  حالة من حاالت التھدید والتھجم على صحفیین، منھا  ما ال یقل عن  الثاني 

اعتداًء مسلحاً على مكاتب قنوات تلفزیونیة  ما ال یقل عن  صحفیات سیدات. وقد كان ضمن الحاالت الـ

عملیة اختطاف أو احتجاز تعسفي قصیر األجل  وإذاعیة، منھا ھجمات استخدم المعتدون فیھا األسلحة الثقیلة، و

ى أعضاء في السلك الصحفي.اعتداءات ممیتة عل بأیدي الملیشیات في األغلب، و
21
  

 

وقد أجمع كل الصحفیین الذین أجریت معھم المقابالت من أجل ھذا التقریر على لجوئھم إلى الرقابة الذاتیة في 

تغطیتھم نتیجة لالعتداءات. وقال عشرة صحفیین لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم شعروا باالضطرار لمغادرة لیبیا بعد 

ا تعرف ھیومن رایتس ووتش عشرات الصحفیین اآلخرین  الذین یعیشون اآلن خارج اعتداءات متكررة بحقھم. كم

لیبیا بعد تھدیدات متكررة.
22

 

 

الذین أجریت معھم المقابالت، عدا واحد، للتھدید أو التضییق  وقد تعرض جمیع الصحفیین والمشتغلین باإلعالم الـ

دة على األقل. واشتكى الجمیع من غیاب المھنیة وزیادة أو التخویف من جانب جماعات مسلحة أو ملیشیات، مرة واح

 التسییس وما اعتبروه زیادة في خطاب الكراھیة والتحریض على العنف من جانب مؤیدي مختلف الفصائل المتناحرة. 

 

وبحسب "مراسلین بال حدود"، وھي منظمة غیر حكومیة ترصد "التأثیر السلبي للنزاعات في حریة المعلومات 

بلداً. وسط  إلى  ، من مواقع في  والمعنیین بھا"، فقد انحدرت لیبیا بمقدار 
23

وتقول المنظمة 

أیضاً إن الصحفیین في لیبیا "عادوا لممارسة الرقابة على أنفسھم" بسبب تعرضھم لعدة تھدیدات، تشمل "االعتقاالت 

المتكررة والتخویف واالحتجاز التعسفي والتعذیب".
24

 

 

بأن سبب القتل كان  وثقت ھیومن رایتس ووتش مقتل ما مجموعه أربعة أشخاص من الصحفیین أو المشتغلین باإلعالم، إال أن ظروف وفاة اثنین من الضحایا ال تقطع

 عملھما الصحفي
22

بعنوان "حریة المعلومات تحت التھدید المستمر"، تقول منظمة مراسلون بال حدود إنھا "ھبت  2014مایو/أیار  7في بیان إعالمي في  
صحفیین تعرضوا إلى التھدید لمغادرة لیبیا،  3لمساعدة" 

 (.2014مایو/أیار  15ة في )تمت الزیار 
23

     انظر:
 (.2014مایو/أیار  14)تمت الزیارة في 

24
   انظر: 

 



اإلعالم على حرب

اعتبرت "مراسلون بال حدود" أن شرق لیبیا واحد من أخطر خمسة مناطق في العالم على  وفي تغطیتھا لسنة 

من  تعرضوا للتھدید أو االعتداء، وفر  صحفیاً في أرجاء البالد في  الصحفیین. وأفادت المنظمة بأن 

لالختطاف، وقتل أربعة. البالد، وتعرض 
25

 

 

یة الصحفیین"، وھي منظمة غیر حكومیة أخرى ترصد االعتداء على الصحفیین في أرجاء العالم، وقالت "لجنة حما

إن الحكومة اللیبیة لم تبد االستعداد أو القدرة على ضبط الملیشیات التي تھاجم الصحفیین، وقررت أن "أكبر تھدید 

للصحفیین جاء من عجز الحكومة عن حمایتھم".
26

 

 

أجریت معھم مقابالت من أجل ھذا التقریر وقالوا إنھم تعرضوا لتھدیدات أو اعتداءات، لم ومن بین الصحفیین الذین 

تقل سوى قلة قلیلة إنھم تقدموا بشكاوى للشرطة أو لمكتب النائب العام، إذ لم یعتقد أحد منھم أن مؤسسات الحكومة 

عن الواقعة أصالً، حیث لم یكونوا مستعدة أو قادرة على حمایتھم ومحاسبة الجناة. وفضل معظمھم عدم اإلبالغ 

 یعتقدون أن السلطات تقدر على االستجابة الفعالة، ورأوا أن التقدم بشكوى قد یعرضھم لخطر التنكیل. 

 

ولم یبلغ إلى علم ھیومن رایتس ووتش حالة اعتقال واحدة، ناھیك عن المالحقة، في أي اعتداء على صحفیین تمت 

 الحاالت التي أدت إلى وفیات. مناقشته في التقریر، بما فیھا 

 

لقد أخفقت الحكومات اللیبیة المؤقتة المتعاقبة في حمایة الصحفیین من العنف ومعاقبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفیین 

كوسیلة للرقابة خارج إجراءات القضاء. وأدى ھذا اإلخفاق إلى غرس ثقافة من اإلفالت من العقاب المنتشر في لیبیا، 

 جد الصحفیون أنفسھم في صدارة أھداف تلك الھجمات. وكثیراً ما ی

 

 حاالت القتل والشروع فيه
سجلت ھیومن رایتس ووتش مقتل ثمانیة صحفیین ومصورین صحفیین وغیرھم من العاملین باإلعالم بین 

، في طرابلس وبنغازي وسبھا. وفي أربعة من تلك الحاالت، وأكتوبر/تشرین األول  أغسطس/آب 

ھیومن رایتس ووتش عن تحدید ما إذا كانت الجماعات قد استھدفت الضحایا بسبب عملھم الصحفي، أم ألن  عجزت

تغطیة االشتباكات العنیفة وضعتھم موضع الخطر، أم أنھم كانوا ضحایا مجرمین عادیین. وعلى حد علم ھیومن 

  رایتس ووتش، لم تفتح السلطات أي تحقیق نشط في أیة واقعة من الثمانیة.

 

شخصاً  ، فقام جناة مجھولون بقتل ما یقرب من وقد ابتلیت لیبیا بالقتل غیر المشروع منذ نھایة انتفاضة 

في عملیات قتل مستھدف ظاھري في مدن درنة وبنغازي الشرقیتین وحدھما، بین ینایر/كانون الثاني وسبتمبر/أیلول 

من وشیوخا ونشطاء، عالوة على الصحفیین. وكانت بعض . وضمت صفوف القتلى قضاة وأفرادا من قوات األ

من جرائم القانون العادي، كما كانت غیرھا انتقامیة على ما یبدو. لكن أغلبیة حاالت القتل تبدو  عملیات القتل الـ

25
، 2014دیسمبر/كانون األول  ،     انظر:

 (.2014دیسمبر/كانون األول  17)تمت الزیارة في  
26

     انظر:
 (.2014مایو/أیار  13)تمت الزیارة في  



 شباط فبراير/ | ووتش رايتس هيومن 

فاعل وكأنھا تمت بدوافع سیاسیة، وتشیر عائالت الضحایا والنشطاء إلى الملیشیات اإلسالمیة وغیرھا على أنھا ال

المحتمل لتلك الجرائم.
27

 

 

مقدماً إذاعیاً في إذاعة "لیبیا الوطن" في بنغازي، وأطلق علیه معتدون مجھولون طلقات ممیتة  المعتصم الورفليكان 

بحي السلماني في بنغازي. فر القتلة من مسرح الحادث عقب القتل. أكتوبر/تشرین األول  في 
28
كان   

شریعة، الملیشیا اإلسالمیة المسلحة، بحسب "مراسلین بال حدود".الورفلي من مؤیدي أنصار ال
29

 

 

المؤسس والمدیر المالي لقناة "تومسات" التلفزیونیة، وھي قناة تلفزیونیة فضائیة مستقلة  الطيب عيسى لحمودةوكان 

بر/تشرین األول أكتو في جنوب لیبیا تبث برامجھا بالعربیة والفرنسیة والتاماتشیك، وقتله معتدون مجھولون في 

بینما كان مسافراً بین مدینتي أوباري وغات في الجنوب اللیبي. قالت قناة لحمودة التلفزیونیة إن أفراداً من  

أقلیة التبو التي تسكن جنوب لیبیا مسؤولون عن قتله، وطالبت بالتحقیق. وتبقى األسباب الكامنة خلف قتله غیر 

معلومة.
30

 

 

أیام أسبوعیاً في  نة، رئیس تحریر صحیفة "برنیق"، الصحیفة المستقلة التي تصدر س ، مفتاح بوزيدوكان 

في بنغازي. كان بوزید من أبرز  مایو/أیار  بنغازي، وأطلق علیه معتدون مجھولون طلقات ممیتة في 

منتقدي الملیشیات اإلسالمیة واألحزاب السیاسیة في لیبیا، وقد انتقدھم كثیراً.
31
  

 

وقد نقل شخص قال إنه شھد الھجوم لـ ھیومن رایتس ووتش أن رجالً بثیاب مدنیة أطلق النار على بوزید في نحو 

العاشرة صباحاً بینما كان في سیارته الواقفة في طریقه لتوصیل الصحف في نھایة شارع االستقالل ]شارع جمال عبد 

-أمتار ویطلق  أو  المقعد الخلفي لسیارة واقفة على بعد الناصر سابقاً[. وقال الشاھد إنه رأى المعتدي یخرج من 

دفعات مما اعتقد الشاھد أنه بندقیة ھجومیة، بناًء على صوت الطلقات. وبعد ذلك عاد القاتل إلى السیارة وفر بھا.  

 رجال آخرون.  وقال إن السیارة كان بھا 

 

أطلق عدة رصاصات على السیارة. كان شكله مثل أي رأیت من أطلق النار، ولم أتعرف علیه، قام برفع ذراعه و

رجل من بنغازي، كان شاباً، ال یرتدي قناعاً، ویرتدي ثیاباً مدنیة وحلیق اللحیة. لم تكن ذقنه مثل "اإلسالمیین". حدث 

ح كل شيء بسرعة بالغة، لم یستغرق األمر عشر ثوان في تقدیري. بعد إطالق النار مباشرة، اقتربت من سیارة مفتا

27
، 2014سبتمبر/أیلول  24موجة االغتیاالت قد تشكل جرائم ضد اإلنسانیة"، بیان ھیومن رایتس ووتش الصحفي، -"لیبیا 

. 
28

، 2014أكتوبر/تشرین األول  9في بنغازي، أحمد العنیزي، بوابة الوسط، « لیبیا الوطن»اغتیال مذیع رادیو  
 (.2014أكتوبر/تشرین األول  13)تمت الزیارة في  .

29
      انظر:

 (.2014دیسمبر/كانون األول  2)تمت الزیارة في   
30

      انظر:

 (.2014ر/تشرین األول أكتوب 13)تمت الزیارة في  
31

 ، ببنغازيیجب التحقیق في مقتل صحفي  –بیان ھیومن رایتس ووتش الصحفي، "لیبیا 
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فات االوان،  مع آخرین. وبشكل ما لم أتوقع أن یكون بالسیارة أحد، لذا ُصدمت عندما رأیته راقداً والدم یلطخ رأسه. 

كان قد مات بالفعل
32

 

 

وقال الشاھد إنه لم یر أو ال یمكنه أن یذكر إن كانت ھناك طلقات أخرى في جثمان بوزید، وقال إن الجیران قاموا 

بتغطیة بوزید ونقله إلى مستشفى الجالء في بنغازي. وقال الشاھد إنه یعتقد أن القتلة كانوا "محترفین" ألن القاتل 

 النھار. ورفاقه ارتكبوا الجریمة في شارع مزدحم وفي وضح 

الشیخي، وھو مصور صحفي مستقل وصدیق لبوزید، إن االستقطاب في اإلعالم والمجتمع أوجد بیئة بھا محمد وقال 

"تحریض متواتر على العصیان".
33
وقال الشیخي إن بوزید كان قبل مقتله مباشرة قد ظھر في برنامج بقناة تلفزیونیة  

الوطني العام أو البرلمان آنذاك، لـ"إخفاقاته"، وألقى بالئمة تفكك  محلیة، ھي "لیبیا األحرار"، انتقد فیه المؤتمر

المؤتمر الوطني العام على تناحره السیاسي، كما أظھر حدیثه میالً إلى الحملة العسكریة للواء السابق خلیفة حفتر في 

بنغازي لمحاربة "إرھابیي" الملیشیات اإلسالمیة.
34
  

 

م وتشجیع الصحافة التابعة لوزارة اإلعالم، لـ ھیومن رایتس ووتش إن بوزید وقال إدریس المسماري، رئیس ھیئة دع

كان قد أبلغه سابقاً بأنه تلقى عدة تھدیدات بالقتال في األیام السابقة على مقتله. وقال المسماري: "كل الصحفیین 

مستھدفون اآلن. ھناك حملة تصفیة جاریة".
35
  

 

في سبھا بجنوب  ینایر/كانون الثاني  فسانیا" الحكومیة، وقتل في صحفیاً بصحیفة " عبد هللا بن نزهةوكان 

لیبیا، بحسب تصریح صحفي لجماعة تسمي نفسھا نقابة الصحفیین اللیبیة، أثناء تغطیة اشتباكات ممیتة في جنوب 

البالد.
36
عن وقد عجزت ھیومن رایتس ووتش عن التحدث مع أي شاھد أو الحصول على أي معلومات إضافیة   

 الواقعة. 

 

مصوراً صحفیاً بوكالة أنباء "فساطو" المستقلة في جادو بجبال نفوسة الغربیة. وقد توفي إثر صالح عياد حفيانة وكان 

نوفمبر/تشرین  إصابات لحقت به أثناء تغطیة اعتداء الملیشیات على المتظاھرین في حي غرغور بطرابلس في 

". قالت الوكالة إن آخر مكالمة ھاتفیة أجروھا مع حفیانة تمت مباشرة قبل ، بحسب وكالة أنباء "فساطوالثاني 

إفادته بوفاة سیدة شابة جراء إصابات بالرأس لحقت بھا عندما أطلقت الملیشیات األسلحة الثقیلة على المتظاھرین. وقد 

لوكالة بحفیانة بعد الواقعة شوھد حفیانة وسط من حاولوا نقل الشابة المتوفاة خارج منطقة الخطر. وحینما اتصلت ا

 
32

  .2014مایو/أیار  26مقابلة ھاتفیة مع ھیومن رایتس ووتش، تم حجب االسم، 

 
33

  .2014مایو/أیار  26الشیخي، محمد مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع 

 
34

 ،2014مایو/أیار  25برنامج إخباري به آخر مقابلة مع مفتاح بوزید، "لیبیا األحرار"، 
 

35
 مایو/أیار  مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع إدریس المسماري، 

36
       انظر:

(؛ 2014مایو/أیار  14)تمت الزیارة في  

 (. 2014مایو/أیار  14)تمت الزیارة في  
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بقلیل، رد شخص آخر على ھاتف حفیانة وأبلغ الوكالة بأن حفیانة أصیب بشظایا ویتلقى العالج في مستشفى أبو سلیم 

للحوادث. أسلم حفیانة الروح جراء إصاباته بعد ذلك بقلیل.
37

 

 

ن الثاني في مظاھرة تطالب بحل نوفمبر/تشری وكان متظاھرون سلمیون إلى حد بعید قد شاركوا یوم الجمعة 

الملیشیات. فقامت ملیشیات معظمھا من مصراتة بإطالق النار على المتظاھرین وقتل وإصابة بعضھم. في االشتباكات 

شخصاً، وأصیب صحفیان واحتجز واحد لعدة ساعات واستجوبته الملیشیات. التالیة توفي ما ال یقل عن 
38

 

 

كان قد تم استھداف حفنایة عمداً بصفته الصحفیة. وقد أعلن مكتب النائب العام عن  وما زال من غیر المعروف ما إذا

، لكن ھیومن رایتس ووتش عجزت عن تحدید وضع التحقیق بعد تحقیق في اشتباكات نوفمبر/تشرین الثاني 

 مرور عام كامل. 

 

وله برنامج ناجح باسم "معاً لنحاول" على طبیباً شاباً وإمام مسجد تحول إلى مقدم تلفزیوني عز الدين قوصاد وكان 

أغسطس/آب  قناة "لیبیا الحرة" التلفزیونیة، یتناول القضایا االجتماعیة والراھنة. وقد اغتاله معتدون مجھولون في 

في بنغازي، بحسب "لیبیا الحرة". 
39

 

 

ودة بنت زمعة بحي سیدي حسین، وكان قوصاد، الفلسطیني األصل، المولود في لیبیا، قد قتل بعد مغادرة مسجد س

حیث كان اإلمام وخطیب الجمعة، بحسب وكالة األنباء الحكومیة اللیبیة. وقد أفادت وكالة األنباء بأن أشخاصاً 

مجھولین أرسلوا تھدیدات بالقتل إلى ھاتف قوصاد الخلوي في األیام السابقة على وفاته، إال أن أیة مجموعة لم تتبن 

قتله.
40
   

 

دة قوصاد في مقابلة متلفزة إنه تلقى تھدیدات بالقتل طوال األسبوعین السابقین على وفاته. وقالت إن وقالت وال

الحكومة "لم تفعل شیئاً" رغم أنه لم یتضح ما إذا كان قد أبلغ السلطات قبل مقتله.
41
  

 

 وعلى حد علم ھیومن رایتس ووتش، لم تقم السلطات حتى تاریخه بفتح تحقیق في القضیة أو إجراء أي اعتقال. 

 

سنة، صاحب القناة اإلذاعیة الخاصة واسعة الشعبیة "طرابلس إف إم"،  ، الغريانيمحمد رضوان علي وكان 

 . دیسمبر/كانون األول  وقتله معتدون مجھولون في طرابلس یوم 

37
 تصریحات بشأن مقتل صالح حفیانة على صفحة وكالة أنباء فساطو الرسمیة على فیسبوك، 

 (.2014یولیو/تموز  7)تمت الزیارة في  
38

        انظر:
 (. 2014دیسمبر/كانون األول  17)تمت الزیارة في    
39

 ،2013أغسطس/آب  9تقریر إخباري عن حیاة عز الدین قوصاد، قناة "لیبیا الحرة"، بنغازي،  
 (. 2014یولیو/تموز  7ارة في )تمت الزی 

40
 ،2014أكتوبر/تشرین األول  9أحمد العنیزي، "اغتیال مذیع بإذاغة لیبیا الوطن"، الوسط،  

 (.2014أكتوبر/تشرین األول  13)تمت الزیارة في  
41

، 2013أغسطس/آب  10مع والدة عز الدین قوصاد وشقیقته أثناء الجنازة، قناة لیبیا الحرة، بنغازي،  مقابلة 
 (. 2014یولیو/تموز  7)تمت الزیارة في  
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وقد تحدثت ھیومن رایتس ووتش مع اثنین من زمالء الغریاني، فقال أحدھما إنه تلقى مكالمة من زوجة الغریاني یوم 

حینما لم یكن قد وصل إلى منزله حتى الواحدة والنصف صباحاً. دیسمبر/كانون األول 
42
وقال إنه بدأ یدور على  

مستشفیات طرابلس في نحو الثانیة صباحاً وفي نحو الرابعة صباحاً عثر على الغریاني في مستشفى القلب بتاجوراء، 

الشرطة في تاجوراء لتحریر محضر  متوفیاً جراء طلقات ناریة. وقال الزمیل إنه تعرف على الجثة ثم ذھب إلى قسم

بالواقعة. وقال إن ضباط الشرطة أبلغوه بأن قوات تابعة للجیش اللیبي الوطني كانت تتفقد المنطقة وعثرت على 

الغریاني مصاباً بطلقات ممیتة في سیارته.
43
وقال الزمیل إنه عثر على سیارة الغریاني مع أمتعته الشخصیة في قسم  

ا إلى العائلة باستثناء حاسب "آیباد" اللوحي.الشرطة، وأعید معظمھ
44

 

في الیوم التالي قام الزمیل بزیارة المشرحة، حیث أخبره الطبیب الشرعي بأن الغریاني توفي إثر ثالث طلقات ناریة 

أطلقت من مدى قریب: اخترقت إحداھا مؤخر رأسه وأصابت إحداھا عنقه، والثالثة صدره.
45

 

 

تحیروا في شأن الواقعة ولم یصدقوا ارتباطھا بعمله الصحفي. وقالت الشرطة لزمالء وقال زمیل الغریاني إنھم 

الغریاني أن أیاً من أمتعته الشخصیة لم یفقد بعد إصابته، مما یوحي بأن الدافع لم یكن السرقة. وقال زمالؤه إنھم لم 

 لم یتبن أحد مسؤولیة جریمة القتل.  یكونوا على علم بأیة تھدیدات وجھت للغریاني بسبب عمله كرئیس قناة إذاعیة.

 

وبحسب أحد مدیري "طرابلس إف إم"، توجد لدى مذیعي برامج القناة تعلیمات واضحة باالمتناع عن مناقشة السیاسة 

على الھواء، بالنظر الرتفاع مستوى العنف في البالد وما تتعرض له المنافذ اإلعالمیة من عنف. "إننا نتجنب الجدل، 

جنا ال یعبرون عن آرائھم على الھواء، فھذا خط أحمر".ومقدمو برام
46

 

 

وقال زمالء الغریاني لـ ھیومن رایتس ووتش إن أحداً لم یقم بمتابعة التحقیق في الواقعة بعد محضر الشرطة المبدئي، 

وجمع األدلة، لم  بقدر علمھم. وقالوا إن إدارة البحث الجنائي في مدیریة األمن الوطني، التي تتولى التحقیقات الجنائیة

 تجر تحقیقات ومبلغ علمھم ھو أن القضیة ما زالت مقیدة ضد مجھول في مكتب النیابة. 

 

مدیرة البرامج في فرع سبھا لقناة "لیبیا الوطنیة"، القناة التلفزیونیة الرسمیة للدولة. نصيب ميلود كرنافة وكانت السیدة 

في سبھا، بعد أن قطع القتلة عنقیھما.  مایو/أیار  یوم أبو عزوم محمد وقد عثر علیھا متوفاة مع خطیبھا 

وكان االثنان قد خطفا في الیوم السابق بحسب "مراسلین بال حدود". ورغم عدم إجراء تحقیق رسمي وبقاء سبب 

مقتلھا مجھوالً، إال أن كرنافة وخطیبھا تلقیا في ما یبدو تھدیدات بالقتل في األیام السابقة على مقتلھما.
47
وال توجد   

42
مارس/آذار  17تحجب ھیومن رایتس ووتش أسماء من أجریت معھم المقابالت ألسباب أمنیة، مقر إذاعة طرابلس إف إم، طرابلس،  

2014 . 
43

، 2014أكتوبر/تشرین األول  5الصفحة الرسمیة لقناة تومسات على فیسبوك،  

 (، والجیش الوطني ھو الجیش النظامي اللیبي التابع لوزارة الدفاع.2014أكتوبر/تشرین األول  13)تمت الزیارة في  
44

 (. 2014مارس/آذار  17مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع زمالء الضحیة، تم حجب األسماء، طرابلس،  
45

 ع نسخة من التقریر الطبي لدى ھیومن رایتس ووتش.تم إیدا 
46

 . 2014مارس/آذار  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع اثنین من زمالء الغریاني، مقر إذاعة طرابلس إف إم، طرابلس،  
47

        انظر: 
 (. 2014یولیو/تموز  7)تمت الزیارة في  



 شباط فبراير/ | ووتش رايتس هيومن 

أدلة توحي بمقتل كرنافة بسبب عملھا كصحفیة، كما أن المعلومات على مواقع التواصل االجتماعي بعد وفاتھا بقلیل 

 تشیر إلى مقتلھا بسبب مشكلة عائلیة. 

 

 وباإلضافة إلى ھذه الحاالت الثماني لقتل صحفیین، علمت ھیومن رایتس ووتش بحالتین من الشروع في القتل: 

 

مراسل قناة "لیبیا األحرار" الفضائیة الخاصة في بنغازي، وقال لـ ھیومن رایتس ووتش إن  حسن البكوشكان 

، في عملیة إطالق نار من سیارة مایو/أیار  مایو/أیار وأعادوا المحاولة في  مجھولین حاولوا اغتیاله في 

متحركة في بنغازي.
48
عد مغادرة حرم جامعة بنغازي، وتم عصب كان البكوش قد خطف ب وفي أبریل/نیسان  

عینیه وإرغامه على ركوب سیارة من جانب مسلحین یرتدون أزیاء عسكریة، بعد أن أحاطت به سیارتان علیھما 

شعار رئیس أركان الجیش. وقال البكوش إن الرجال أھانوه وضربوه وھددوا بقتله، "إذا أظھر وجھه على التلفاز 

ثانیة".
49
 بقلیل غادر البكوش لیبیا وترك منصبه في القناة التلفزیونیة.  /أیار بعد أحداث مایو  

، مدیرة مكتب "لیبیا األحرار" في بنغازي، فقد نجت من محاولة اغتیال على ید معتدین مجھولین خديجة العماميأما 

ا إن المھاجمین أطلقوا ، بحسب وكالة األنباء الرسمیة. وقد نقلت الوكالة عن العمامي قولھأغسطس/آب  في 

علیھا النار عدة مرات وھي تخرج من سیارتھا في بنغازي. اختبأت خدیجة بین سیارتین واقفتین ولم تصب بسوء، كما 

تھدیدات بالقتل من مصادر مجھولة قالت. وبحسب التقریر اإلخباري نفسه، تلقت العمامي بعد محاولة االغتیال عدة
50

 

 

 ومنشآت إعالميةاالعتداءات على مكاتب 
على مدار العامین الماضیین أفاد صحفیون بوقوع العدید من االعتداءات على منشآت ومكاتب خاصة بمنافذ إعالمیة، 

اعتداء منفصالً على قنوات إذاعیة وتلفزیونیة في طرابلس وبنغازي ومزدة  وقد وثقت ھیومن رایتس ووتش 

 . ب وأغسطس/آ والزاویة ودرنة بین مارس/آذار 

 

، المدیرة التنفیذیة لقناة تلفزیونیة خاصة ھي "العاصمة تي في" في طرابلس، لـ ھیومن رایتس فوزية البلعزيفقالت 

، على ید مجموعة ملیشیات تتبع تحالف أغسطس/آب  و ووتش إن القناة تعرضت للھجوم مرتین، في 

باالنحیاز إلى خصمھم الرئیسي، تحالف كرامة لیبیا. وقعت االعتداءات بینما فجر لیبیا الذي كان قد سبق له اتھام القناة 

كانت ملیشیات تابعة لفجر لیبیا تنتزع السیطرة على طرابلس ومطارھا من قوات متحالفة مع الزنتان.
51

 

 

س/آب، أغسط قالت البلعزي لـ ھیومن رایتس ووتش إن االعتداء األول على القناة، في نحو الثالثة من صباح 

تسبب في تلفیات جسیمة بغرفة التحكم الرئیسیة التي "انصھرت" والقسم الفني المحتوي على الكامیرات وغیرھا من 

48
رایتس ووتش من تاریخ محاولتي القتل المستھدف المزعومتین أثناء محاورة ]باستخدام تطبیق "فایبر" ولیس الھاتف[ مع  تحققت ھیومن

  .2014یو/أیار ما 8حسن البكوش في 
49

)تمت  ، 2013أبریل/نیسان  29مع حسن البكوش، قناة "لیبیا األحرار"،  مقابلة 
 (. 2014یولیو/تموز  7الزیارة في 

50
، 2013أغسطس/آب  13األنباء اللیبیة "وال" بشأن محاولة اغتیال خدیجة العمامي في بنغازي،  بیان وكالة 

 (. 2014مایو/أیار  15جاة مدیرة مكتب قناة لیبیا األحرار ببنغازي من محاولة اغتیال )تمت الزیارة في ن
51

 . 2014أغسطس/آب  28فیة مع فوزیة البلعزي، ھیومن رایتس ووتش الھات مقابلة 
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المعدات، التي تلفت أو سرقت.
52
قالت البلعزي إن معتدي فجر لیبیا خطفوا ثالثة من العاملین بالقناة أثناء اعتداء اثن  

 لفني بقسم تكنولوجیا المعلومات في مصراتة وإطالق سراحه في أغسطس/آب، فتم احتجاز حسام مرعي ا في 

أغسطس/آب. كما تم إطالق سراح سعد زغوب، مسؤول المونتاج، وطارق الدریسي العامل بقسم الغرافیك، في عملیة 

أكتوبر/تشرین األول. لتبادل السجناء بین الملیشیات في بلدتي مصراتة والزنتان في 
53

 

 

یا بعد الحادث الثاني ألن شخصاً لم تتحدد ھویته ھددھا بالشنق العلني "لتلقین من رفضوا االعتذار غادرت البلعزي لیب

درسا". وقالت إنھا تخشى العودة إلى لیبیا ألن اسمھا ارتبط بالقناة مما یعرضھا لخطر االعتداء أو حتى القتل.
54

 

 

تلفزیونیة الفضائیة الخاصة، لـ ھیومن رایتس ووتش سنة والمدیر اإلداري لقناة "العاصمة" ال ، الهونيمحمد وقال 

قامت جماعة مسلحة  قام مسلحون بمطاردته بینما كان یقود سیارته. وبعد ذلك، في مارس/آذار  إنه في 

رفض تحدید ھویتھا بخطفه. كما قال إن الجماعات المسلحة قامت بخمس اعتداءات منفصلة، باستخدام األسلحة الثقیلة 

اً، وسببت تلفیات جسیمة بالقناة. وقال الھوني إن بعض التظاھرات المعادیة والمناوشات تمت أمام القناة قبل تلك أحیان

االعتداءات، بسبب قضایا مختلفة. وقد تذكر مناسبة احتج فیھا أشخاص على انتقاد القناة الظاھري لمفتي لیبیا، أبرز 

المراجع الدینیة في البالد.
55

 

، قال الھوني إن عدة مجموعات من المسلحین، كان بعضھم  مارس/آذار  كبیر على القناة في وفي أول اعتداء 

یبدو أكثر تنظیماً من اآلخرین، اقتحموا القناة في نحو الثانیة والنصف عصراً.
56

 

 

مالك  وحین سمعت الخبر ذھبت إلى القناة فكانت محاصرة بالفعل وقد دخلھا مسلحون اختطفوا جمعة األسطى، أحد

القناة. وأذكر سماع طلقات ناریة بالخارج، وتحطیم األثاث في القناة، ونھب بعض شاشات الحواسب. كان التشوش 

یسود المكان، واضطررنا لوقف البث. وتم خطفي على أیدي بعض المسلحین، الذین وضعوني في سیارة ملیئة 

سراحي. باألسلحة وطافوا بي حول طرابلس حتى العاشرة مساًء قبل إطالق
57

 

 

قال الھوني إنه لم یتعرض إلساءة المعاملة طوال محنته، وقال إن أحد الرجال الذین اختطفوه اتھمه ھو والقناة بتأیید 

القذافي، مستشھداً بما وصفه بـ"موقف القناة السلبي" من قانون العزل السیاسي الذي یمنع مسؤولي عھد القذافي من 

تولي المناصب العامة.
58

 

 

ني إن مجموعات أخرى متورطة في االعتداء نفسه خطفت زمالء آخرین، بینھم مساعد األسطى، والمدیر وقال الھو

التنفیذي السابق نبیل الشیباني، والصحفي محمود الشركسي، ثم أطلقت سراحھم في الیوم نفسه والیوم التالي. وقال 

52
 المصدر السابق.  
53

 .2014أغسطس/آب  28مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع فوزیة البلعزي،  
54

 .2014أغسطس/آب  28مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع فوزیة البلعزي،  
55

 . 2014مارس/آذار  18ي لقناة "العاصمة" الفضائیة الخاصة، طرابلس، الھوني، المدیر اإلدارمحمد مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  
56

 المصدر السابق. 
57

 المصدر السابق. 
58

، 2013مایو/أیار  4على لیبیا أن ترفض قانون العزل السیاسي، بیان إخباري لـ ھیومن رایتس ووتش،  
 (.2015ینایر/كانون الثاني  15)تمت الزیارة في  



 شباط فبراير/ | ووتش رايتس هيومن 

بأال یعمل مع القناة ثانیة وإال تعرض لخطر  الھوني إن خاطفیه جعلوه یوقع على بیان قبل إطالق سراحه، یعدھم فیه

 القتل. وقع الھوني على البیان لكنه عاد إلى عمله. 

 

 ، بحسب الھوني، عاود مسلحون االعتداء على قناة "العاصمة"، وكذلك في فبرایر/شباط  وفي 

ار الطفیفة، لكنھم لم یوقفوا البث. فبرایر/شباط اقتحم مسلحون القناة وسببوا بعض األضر فبرایر/شباط. في واقعة 

 فبرایر/شباط، بحسب قوله، فكانت أشد خطورة.  أما أحداث 

 

سیارة وبھا مسلحون ملثمون  -لم نكن نتوقع اعتداًء ثانیاً بھذه السرعة، ففوجئنا عند وصول قافلة كبیرة من 

رة إذ لم یفلحوا في دخول المجمع، ألننا بعد یحاولون اقتحام المجمع في منتصف النھار. لكنھم لم ینجحوا ھذه الم

فبرایر/شباط[ استأجرنا حراساً مسلحین. وفي إحدى اللحظات بدأوا في إطالق  الھجمة األخیرة على القناة ]في 

القنابل الصاروخیة على المجمع، فسببوا الكثیر من األضرار المادیة، خاصة بعد إصابة مخزن به معدات جدیدة 

كما أصیب أحد حراسنا. تساوي مالیین.
59
  

 

فبرایر/شباط، قام رجل واحد على األقل بمھاجمة منزل جمعة األسطى، مالك القناة، وھذا  وفي الصباح المبكر من 

بحسب الھوني. تسبب االعتداء في تدمیر ملحق المنزل المجاور للقناة والمستخدم كدار ضیافة للصحفیین األجانب، 

إن شرائط كامیرات المراقبة من المنزل أظھرت رجالً غیر محدد الھویة یلقي بمادة  فأصیب أحدھم. ویقول الھوني

 متفجرة من فوق السور.

 

وبحسب الھوني، لم تفتح السلطات تحقیقاً في أي من تلك الھجمات. وقال إنه ال یعرف بوقوع أیة اعتقاالت على ذمة 

ید "العاصمة" لكتلة برلمانیة معینة، ھي تحالف القوى القضایا. وھو یشتبه في أن الدوافع سیاسیة وموجھة إلى تأی

الوطنیة بزعامة محمود جبریل، المعارضة لألحزاب اإلسالمیة في كثیر من القضایا. قال الھوني إنه اآلن "أكثر 

یقظة" وإنه ظل لبعض الوقت ینظر تحت سیارته بحثاً عن متفجرات قبل ركوبھا. "ال یمكننا االعتماد على الشرطة أو 

 لجیش، فلكل شخص أجندة مخالفة، والتشوش یحیط بكل شيء". ا

 

عاما، ھو رئیس تحریر "لیبیا الجدیدة"، وھي صحیفة یومیة مستقلة تنشر في طرابلس وقد  المصراتي،  دمحمو و

ویومیة في أكتوبر/تشرین  بدأت كموقع إخباري إلكتروني ثم تحولت إلى صحیفة أسبوعیة في سبتمبر/ایلول 

. قال المصراتي لـ ھیومن رایتس ووتش إنه بعد تلقي التھدیدات طوال شھور، وبدءاً من حوالي  الثاني

وعلى منزله بعد ذلك. وقال  أغسطس/آب  ، اعتدى مسلحون على مكتب الصحیفة في أغسطس/آب 

ھا للفرع اللیبي لإلخوان المسلمین إن التھدیدات بدأت بعد إفادة صحیفته بأن قطر تدعم بعض الفصائل السیاسیة وانتقاد

 عالوة على تصاعد أعداد االغتیاالت السیاسیة في شرق لیبیا. 

 

بدأت تھدیدات القتل بمكالمات ھاتفیة ورسائل نصیة على ھاتفه الخلوي، من داخل لیبیا وخارجھا على السواء، ثم عبر 

مواقع التواصل االجتماعي مثل فیسبوك. وعادة ما كانت التھدیدات تحتوي على تعبیرات دینیة، من قبیل "ھؤالء الذین 

بعضھا بـ"انعدام األخالق" ووصفته بـ"الكفر". وقال أیضاً إن ابنه بدأ تھاجمھم سینفذون فیك إرادة هللا". كما اتھمته 

59
مارس/آذار  الھوني، المدیر اإلداري لقناة "العاصمة" الفضائیة الخاصة، طرابلس، محمد مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 
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مكالمة  یستقبل تھدیدات مشابھة على ھاتفه الخلوي. وقال المصراتي إنه عند نقطة معینة كان یستقبل ما یصل إلى 

قع في دیسمبر/كانون ورسالة تھدید في الیوم، وخاصة بعد أن وجه أصابع االتھام إلى اإلسالمیین على خلفیة حادث و

 كیلومتراً من بنغازي، حین ظھرت تقاریر عن قیام انتحاري بقتل ما ال یقل عن  على بعد نحو  األول 

شخصاً عند نقطة تفتیش.
60
شخصاً،  وقال إن التھدیدات اشتدت حتى خاف على طاقم "لیبیا الجدیدة" البالغ عددة  

أكثر أمناً. كما قال إن اسمه كان على "قائمة اغتیاالت" لصحفیین وغیرھم وشعروا باالضطرار لالنتقال إلى موقع 

على مواقع التواصل االجتماعي.
61
  

 

 أغسطس/آب  وقال المصراتي إن جماعة مسلحة ھاجمت مقر صحیفته في نحو الخامسة من صباح 

نقداً. وقال إن إدارة البحث الجنائي  ألف دوالر أمریكي( ألف دینار لیبي ) وسرقت معدات ووثائق وما یقر بمن 

وصلت بعد ساعة وجمعت أدلة تشمل البصمات، لكنه قال إن النیابة لم تفتح أي تحقیق. وقال المصراتي إن وجوه 

الجناة مرئیة بوضوح في شریط مراقبة حصل علیه بعض أفراد الطاقم من المركز الطبي المواجه لمكتب الصحیفة. 

من إصدار مكتب النیابة ألي أمر اعتقال. وقال إنه غیر متأكد حتى
62
  

 

، على انفجار عنیف في الثالثة ینایر/كانون الثاني  وقاله المصراتي إنه استیقظ في ساعة مبكرة من صباح 

صباحاً بسبب قنبلة صاروخیة أطلقت على منزله. وقال إن الھجوم وقع بعد مقابلة انتقد فیھا تشكیالً ملیشیاویاً باسم 

فة عملیات ثوار لیبیا"."غر
63
وقال إنه حرر محضراً لدى الشرطة في الیوم التالي، واستجوبت الشرطة جیرانه، لكن  

لم یبلغ إلى علمه إجراء أیة تحقیقات أو اعتقاالت.
64
  

 

قال المصراتي لـ ھیومن رایتس ووتش إنه شعر باالضطرار لمغادرة البالد في أعقاب ما وصفه بأنه محاولة لقتله في 

.مایو/أیار  یلة ل
65
وكان ھذا الیوم التالي النتقاده الجماعة اإلسالمیة المسلحة "أنصار الشریعة" في مقابلة.  

وقد طاردته سیارتان في طرابلس، ومع ذلك تمكن من اإلفالت منھما. فیما بعد عاد المصراتي إلى لیبیا واستقر في 

طرابلس حتى توقیت كتابة ھذه السطور.
66
  

 

60
:        انظر 

 8)تمت الزیارة في  
 (. 2014یولیو/تموز 

61
 ھذه المزعومةلم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من التحقق من وجود أو محتوى قائمة االغتیاالت 

62
مارس/آذار  د المصراتي، رئیس تحریر صحیفة "لیبیا الجدیدة" الیومیة المستقلة، طرابلس، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمو

 
63

. و"غرفة عملیات ثوار لیبیا" ھي جماعة مارس/آذار  للضحیة، تم حجب األسماء،  زمالءمقابالت ھیومن رایتس ووتش مع 
 األمن في طرابلس ومحیطھا. وینتمي قادة الجماعة إلى الفكر اإلسالمي بتوفیرمثیرة للجدل من الملیشیات التي كلفھا البرلمان 

64
السابقالمصدر 

65
  .2014یونیو/حزیران  8محاورة ھیومن رایتس ووتش مع محمود المصراتي، باستخدام تطبیق فیسبوك، 

66
  حزیرانیونیو/ محاورة ھیومن رایتس ووتش مع محمود المصراتي، باستخدام تطبیق فیسبوك، 



 شباط فبراير/ | ووتش رايتس هيومن 

قال المصراتي لمصادر إعالمیة محلیة إن معتدین مجھولین داھموا منزله بحي صالح  أغسطس/آب  وفي 

الدین في طرابلس في اللیلة السابقة. قال المصراتي إن المعتدین أخذوا وثائق عمله بما فیھا بعض الملفات الرقمیة.
67
 

 كما أبلغ المصراتي عن الواقعة على صفحته بموقع فیسبوك. 

 

 ، مقدم البرنامج الحواري الناجح على إذاعة "الجوھرة"، لـ ھیومن رایتس ووتش إنه في یوم سامي الشريفوقال 

رجال بثیاب مدنیة، وأحدھم مسلح، باقتحام مكتب القناة في حي سوق الجمعة  قامت مجموعة من  یولیو/تموز 

ھویتھم وإنه قاوم عندما حاول الرجال إرغامه  بطرابلس في منتصف النھار، وحاولوا اختطافه. وقال إنه ال یعرف

على الذھاب معھم. وفي العراك الناجم، قام أحدھم بإشھار مسدس. وقال إنه تمكن من الھرب عندما سقط اثنین من 

الرجال على الدرج بعد أن دفع أحدھما. وتمكن من إغالق الباب على نفسه وعلى زمالئه في المكتب. وبعد تجمھر 

 ج، فر المعتدون الثالثة. الناس بالخار

 

قال الشریف إنه حرر محضراً بقسم الشرطة المحلي. وقال لـ ھیومن رایتس ووتش: "لم تفعل الشرطة شیئاً، لم یتابعوا 

القضیة وال حققوا فیھا قط. لكن في الواقع، ما الذي یمكنھم عمله؟ إنھم عاجزون". وقال إن بعض الرجال ممن حاربوا 

ضوا القیام بدور الحراس الشخصیین بعد الواقعة، لكنه رفض.عر القذافي في 
68
  

 

 حاالت التهديد والتضييق والتهجم والخطف

حالة قال فیھا صحفیون إنھم تعرضوا للتھدید أو التخویف أو التضییق بین  وثقت ھیومن رایتس ووتش 

صحفیا ومعلقا سیاسیا لـ ھیومن رایتس ووتش إن الملیشیات  . وقال ومایو/أیار  ینایر/كانون الثاني 

 . رین األول وأكتوبر/تش اختطفتھم أو احتجزتھم لفترة وجیزة بین مارس/آذار 

 

، صاحب قناة "العاصمة" التلفزیونیة، لـ ھیومن رایتس ووتش إن مسلحین من تحالف فجر لیبیا جمعة األسطىفقال 

 ھاجموا منزله ومنزل شقیقه حسن علي األسطى في منطقة قرجي بطرابلس في ساعة مبكرة من صباح 

إلى فجر لیبیا تحارب الملیشیات المنتسبة إلى الزنتان  . ووقع الھجوم فیما كانت ملیشیات منتسبةأغسطس/آب 

النتزاع السیطرة على العاصمة. وقال إن بعض رجال الملیشیات قاموا وھم یحملون أسلحة ثقیلة بضرب مدیرة 

المنزل وإطالق الطلقات داخل المنزل، وكسروا إحدى الخزائن وأخذوا وثائق وصوراً شخصیة. وقال األسطى المقیم 

ه حالیاً بالخارج إنه یخشى العودة إلى لیبیا مخافة المزید من االنتقام منه ومن أسرته.مع أسرت
69
  

 

الحفناوي الذي یعمل بقناة العاصمة. وبحسب محمد وقال إن الملیشیات اختطفت نجل شقیقه، وسام األسطى، و

األسطى، ال یزال الرجالن محتجزین لدى كتیبة النواصي في طرابلس.
70
  

 

67
)تمت الزیارة  /، 2014أغسطس/آب  18"اقتحام منزل محمود المصراتي"، الوسط،  
 (. 2014أغسطس/آب  22في 

68
مارس/آذار  ، طرابلس، الشریفمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الصحفي سامي 

69
 أغسطس/آب  جمعة األسطى، صاحب قناة العاصمة، مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع 

70
 أكتوبر/تشرین األول  مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع جمعة األسطى، صاحب قناة العاصمة، 



اإلعالم على حرب

، وھو صحفي بقناة العاصمة من مصراتة، لـ ھیومن رایتس ووتش إن رجال ملیشیات غیر محددي لطيبحسام اوقال 

. كان الطیب خارج أغسطس/آب  الھویة نھبوا وأشعلوا النار في منزله بشارع ولي العھد في طرابلس یوم 

قتل من أشخاص مجھولین اتھموه لیبیا في توقیت الواقعة، حیث كان قد رحل قبل أسبوعین بعد تلقي تھدیدات بال

بالتغطیة المنحازة ضد فجر لیبیا. وما زال الطیب خارج لیبیا مخافة المزید من االنتقام إذا عاد.
71
  

 

مصور بقناة "الوطنیة"  صدام حسين الراشديفھو مراسل إلذاعة "لیبیا الوطنیة"، و إبراهيم عبد القادر راضيأما 

صحفي مستقل یعمل مع قناة "الوطنیة" التلفزیونیة في سبھا. وقد قام مسلحون  إبراهيم عبد الدايمالتلفزیونیة، و

فیما كانوا یقودون  فبرایر/شباط  عاماً یوم  و باختطاف الصحفیین الثالثة إضافة إلى طفلین عمرھما 

ھا لقناة "لیبیا الوطنیة"، سیارة باتجاه طرابلس سعیاً للعالج الطبي ألحد الطفلین. قال علي المبروك، مدیر مكتب سب

یوماً بدون نشر  وھي القناة التلفزیونیة الرسمیة للدولة، قال لـ ھیومن رایتس ووتش إن الخاطفین احتجزوھم لمدة 

أیة معلومات عن مصیرھم. وقال إن قبائل الخاطفین وضحایاھم تكفلت بحل الموقف، ورفضت عائالت الضحایا 

رط إلطالق سراحھم. وفي غیاب أي تحقیق یبقى سبب االختطاف غیر معلوم، إال أن اإلدالء بأیة تصریحات علنیة كش

أحد األشخاص الذین على درایة بالواقعة قال إنھا ربما تكون قد نبعت من االستیاء القبلي من التغطیة الصحفیة 

الشتباكات الملیشیات والقبائل.
72
  

 

كصحفیین في قناة "فزان" التلفزیونیة، وھي قناة خاصة  ةعبد هللا أبو عذبو عادل الشريفو زيدان المهديویعمل 

، بحسب علي المبروك، قام مسلحون باختطاف الثالثة فیما ینایر/كانون الثاني  متمركزة في الجنوب. في 

 كانوا یقودون سیارة من سبھا إلى تمنھنت لتغطیة العنف المتصاعد في المنطقة الجنوبیة، حیث كانت قوات یبدو أنھا

موالیة لمعمر القذافي تشتبك مع جماعات مسلحة أخرى. وقد قام مسلحون كانوا في ذلك الوقت یسیطرون على قاعدة 

الجیش في تمنھنت وموالین لمعمر القذافي، بحسب مزاعم، باختطاف الصحفیین من سیارتھم واحتجازھم لمدة یوم. 

 "فزان" أن خاطفیھم اعتدوا علیھم بالضرب. قال المبروك إن المختطفین الثالثة جمیعاً زعموا على قناة 

 

، وھي مراسلة ومنتجة بقناة "لیبیا الوطنیة"، لـ ھیومن رایتس ووتش إن اإلسالمیین كثیراً ما كانوا هند عماروقالت 

یستغلون صفحتھا على موقع فیسبوك لتھدیدھا بالقتل واتھامھا بـ"انعدام األخالق" و"الكفر"، وھي مزاعم خطیرة في 

محافظ مثل لیبیا، حیث تعرض أشخاص للقتل استناداً إلى مثل ھذه المزاعم.بلد 
73
  

، وھو مراسل ومصور بوكالة "عروس البحر" الصحفیة، لـ ھیومن رایتس ووتش إن جماعة عصام الفيتوريوقال 

العزل بینما كان یغطي مظاھرات ضد قانون  مایو/أیار  مسلحة من منطقة غرغور في طرابلس اختطفته یوم 

السیاسي المثیر للجدل.
74
وقال الفیتوري إنه كان یتابع المتظاھرین من میدان الجزائر إلى وزارة الشؤون الخارجیة  

مساًء، حین بدأ شخص ما في إطالق النیران أمام الوزارة. وبعد أن بدأ الفیتوري في  حتى نحو الساعة 

ا یبدو وجعلوه یرافقھم إلى مبنى خلف الوزارة. وقال إن رجال بثیاب مدنیة وبدون سالح على م التصویر، ظھر 

من السكان كانوا یصورون االحداث بحاسبات  المجموعة نفسھا كانت قد "ألقت القبض" على اثنین من الصحفیین و

71
  .2014أغسطس/آب  29مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع حسام الدین الطیب، 

72
  .2014مارس/آذار  20المبروك، مدیر فرع الوطنیة في سبھا، طرابلس، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع علي 

73
  .2014مارس/آذار  20و 19و 2013سبتمبر/أیلول  29مقابالت ھیومن رایتس ووتش ومقابالت ھاتفیة مع ھند عمار، 

74
خمة ضد تمریره وضد الملیشیات مایو/أیار، نظم المعارضون للقانون عدة مظاھرات ض 5بعد تمریر البرلمان لقانون العزل السیاسي في 

  .التي یعتقد الناس أنھا أرغمت البرلمان على تمریره



 شباط فبراير/ | ووتش رايتس هيومن 

و شاباً بطریقة عدائیة وأخذوا منه الكامیرا واقتربوا منه على نح أو  "آیباد" اللوحیة. وفي المبنى أحاط به 

تھدیدي. أما من ألقوا القبض علیه في الشارع فكانوا أھدأ، وحموه ]من اآلخرین[. قال الفیتوري إن الرجال استجوبوه 

حتى الثانیة صباحاً، وتفقدوا صفحاته بمواقع التواصل االجتماعي للتعرف على "توجھه السیاسي". وفحصوا وثائق 

حتدوا حینما رأوا أنه أشار إلى الجماعات المسلحة التي اعتدت وصور على حاسبه المحمول والكامیرا الخاصة به، وا

على وزارة الخارجیة بتعبیر "ملیشیات" ولیس "ثوار".
75
ویعتقد الفیتوري أن المجموعة التي اختطفته كانت ترید  

إسكات الصحفیین الذین انتقدوا قانون العزل السیاسي.
76
لى تدخل وقال إن رجال الملیشیات لم یؤذوه، وھو ما عزاه إ 

 أحد المعارف. 

 

قال الفیتوري لـ ھیومن رایتس ووتش إنه كان قد تلقى تھدیدات في مناسبات عدیدة أخرى، من خالل صفحته بموقع 

 فیسبوك وفي مكالمات ھاتفیة. وقد اتھمه أغراب بأنه "علماني" و"كافر" وھددوا بإیذائه بالصدمات الكھربیة. 

 

إنه اختار أال یحرر محضراً ضد الرجال الذین ألقوا القبض علیه. وقال: "حتى  قال الفیتوري لـ ھیومن رایتس ووتش

لو حررت المحضر فال وجود للقانون والنظام، وال عدالة. إنني أخشى إذا ذھبت إلى الشرطة وقمت بتحریر المحضر 

م مخافة التنكیل.أن یشتد رد فعل الجناة فأصاب باألذى". وقال إن الصحفیین من أمثاله صاروا یراقبون أنفسھ
77
  

 

عاماً والمراسلة بقناة "العاصمة" التلفزیونیة، لـ ھیومن رایتس ووتش إن رجالً  ، ندى أحمد الشلحيوقالت 

في منتصف النھار، بینما كانت ھي وطاقمھا یجرون مقابالت مع الناس في  مارس/آذار  ھاجمھا یوم 

شلحي إن الرجل تسلل من خلفھا وأمسك بذراعیھا كأنما یرید أخذ مكبر الشارع لبرنامج باسم "نسیم الصباح". قالت ال

الصوت منھا، ثم مزق غطاء مكبر الصوت وھو یصیح "یا كالب، یا أوساخ، لقد دمرتم ھذا البلد، انتظروا وسوف 

ترون ـ سنریكم!" ثم بصق في وجھھا. والحقھا الرجل ھي والمصور والسائق حتى السیارة وحاول سحبھا من 

سیارة. قالت الشلحي إنه كان یتصرف "كالمجنون" لكن أحداً من المارة أو الرجلین في طاقمھا لم یساعدھا. بل على ال

العكس، صاح أحد المارة "اذھبي إلى الزنتان وصوري ھناك!" في تلمیح إلى التصور الشائع بأن فصائل الزنتان 

انت قلقة بسبب تعرضه لالعتداء أكثر من سواه.تدعم القناة. قالت الشلحي إن مصورھا كان من السودان، وك
78

 

 

قالت الشلحي إنھا لم تبلغ الشرطة بالواقعة ألنھا لم تعتقد أنھم سیفعلون شیئاً لمساعدتھا. وقالت: "ال توجد سلطة في 

إنك كصحفي البالد، ال دولة وال قانون. إننا نتحدث كثیراً عن الحریة والدیمقراطیة لكننا ال نتحدث عن كیفیة تطبیقھا. 

في طرابلس الیوم تضع نفسك في ذمة هللا".
79
  

 

، وھي صحفیة ومقدمة ومنتجة برامج تلفزیونیة، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا تلقت تھدیدات هبة الشيبانيوقالت 

إنھا أثناء عملھا بقناة تلفزیونیة خاصة ألنھا كانت تثیر القضایا الحقوقیة الحساسة. وقالت الشیباني  متكررة في 

في إحدى المناسبات بعد إذاعة صور لضحایا التعذیب في سجن عین زارة بطرابلس، تلقت رسائل نصیة ورسائل 

75
  .2014مارس/آذار  20مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عصام الفیتوري، الصحفي والمصور، طرابلس، 

76
  .المصدر السابق

77
 .المصدر السابق

78
  .2014مارس/آذار  22، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ندى أحمد الشلحي، صحفیة، طرابلس

79
 .المصدر السابق
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على فیسبوك غاضبة تتھمھا بمواالة القذافي. وقالت إن بعض األشخاص أیضاً أظھروا الغضب من ظھروھا في 

التلفاز بدون حجاب، قائلین إن علیھا أن "تستر نفسھا".
80
  

 

واستعادت الشیباني واقعة بعینھا، حینما اقتربت منھا سیدة في أحد المتاجر وقالت: "لیتك تتعرضین لالغتصاب 

فتعرفین شعور السیدات والعائالت عندما یحدث ھذا لھن ـ لماذا تدافعین عن الموالین للقذافي؟". وقالت الشیباني لـ 

تقود سیارتھا إلى منزلھا، حاول رجال بلحى طویلة ویبدو  ، فیما كانتھیومن رایتس ووتش إنھا ذات مساء في 

أنھم إسالمیون محاصرتھا بسیارتھم، وغادروا السیارة ملوحین بالبنادق اآللیة ومطلقینھا في الھواء. وقالت إنھا تمكنت 

ضراً لدى من االبتعاد بسیارتھا، وتعتقد أنھم خوفوھا لعدم رضاھم عن تغطیتھا. قالت الشیباني إنھا لم تحرر مح

الشرطة بشأن أي من تلك الوقائع ألن الشرطة لن تفعل شیئاً، كما قالت.
81
  

 

بعد أن غادرت البالد خوفاً من االعتداء  التقت ھیومن رایتس ووتش بالشیباني خارج لیبیا في أغسطس/آب 

حدى الوكاالت اإلخباریة علیھا وعلى أسرتھا أثناء النزاع المسلح. وكانت في توقیت كتابة ھذه السطور مراسلة إل

 الدولیة. 

 

، وھي مراسلة ومصورة ومحررة لعدة مطبوعات تشمل "الوطن اللیبیة" و"بوابة أفریقیا"، نعيمة المصراتيوقالت 

قام بعض الحراس في المفوضیة الوطنیة العلیا  یونیو/حزیران  قالت لـ ھیومن رایتس ووتش إنه في 

، باالعتداء علیھا ودفعھا بینما لفة بتنظیم االنتخابات البرلمانیة في یولیو/تموز لالنتخابات، وھي الھیئة المك

كانت تحاول تغطیة مظاھرات داخل مقر المفوضیة. ورغم تصریح رسمي من "الوطن" یدین التدخل في عمل 

صحفیة والتھجم علیھا، إال أنه لم یتم أي تحقیق في الواقعة.
82
  

 

، قام "ثوار" بدفعھا بإزاء حائط لمحاولة تغطیة حریق قیت أسبق في سبتمبر/أیلول وقالت المصراتي إنه في تو

في مبنى المجلس المحلي لتاجوراء على أطراف طرابلس. وقالت إن الرجال اعتدوا علیھا بدنیاً ولفظیاً، متھمین إیاھا 

رطة لم تفتح التحقیق، بحسب قولھا.بأنھا "طابور خامس". ورغم تقدم جھة عملھا بطلب للتحقیق الرسمي إال أن الش
83
  

 

، حینما حاولت حضور الجلسة الثانیة من جلسات غرفة أكتوبر/تشرین األول  وقالت المصراتي إنه في 

االتھام في اإلجراءات الجاریة بحق المسؤولین السابقین في حكومة القذافي، منعھا حراس المحكمة المنعقدة في مجمع 

لھا والثنتین أخریین من الصحفیات إن "لدیھم أوامر بعدم السماح للسیدات بحضور جلسات سجن الھضبة، قائلین 

المحاكمة".
84
  

 

وتقول المصراتي إنھا كثیراً ما تتلقى تھدیدات ألنھا تستخدم ألفاظاً قویة لوصف الملیشیات، من قبیل "العصابات 

المسلحة"، وخاصة على صفحتھا بموقع فیسبوك.
85
  

 
80

  .2014مارس/آذار  22مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ھبة الشیباني، صحفیة، طرابلس، 

 
81

 .المصدر السابق

 
82

  .2014أبریل/نیسان  14مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نعیمة المصراتي، صحفیة، طرابلس، 

 
83

  .المصدر السابق

 
84

  .المصدر السابق

 
85

.المصدر السابق
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، وھي كاتبة قصصیة وناشطة ومعلقة إعالمیة، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا تلقت التھدیدات المغربيرزان وقالت 

بعد حدیثھا المعارض ألمر برلماني بشن عملیات عسكریة ضد بلدة بني ولید،  للمرة األولى في سبتمبر/أیلول 

التي یعتبرھا البعض موالیة للقذافي.
86
كانت على شكل مكالمات ھاتفیة أو رسائل  قالت المغربي إن معظم التھدیدات 

على فیسبوك. وقالت إنھا تلقت أیضاً تھدیدات بشأن مظھرھا، تأمرھا بتغطیة شعرھا. وقالت المغربي إنھا تعرضت 

أثناء جدال حول قانون العزل السیاسي، وبعد انتقادھا لفتوى من المفتي اللیبي تحظر  للتھدید أیضاً في منتصف 

السفر بدون ولي من الرجال. وقالت إنھا بدأت تمارس الرقابة الذاتیة على كتاباتھا عن الكیانات السیاسیة  على السیدات

والملیشیات اإلسالمیة.
87
  

 

غادرت المغربي لیبیا مع عائلتھا الجئة إلى بلد مجاور مخافة الھجمات االنتقامیة بحقھا أو  وفي یولیو/تموز 

 . بحق أسرتھا إذا ظلت في لیبیا

 

، المدیر العام لقناة "لیبیا الوطنیة"، لـ ھیومن رایتس ووتش إن أفراد الملیشیات المسؤولین عن طارق الهونيوقال 

التومي، عضو البرلمان محمد أمن القناة، والذین یتلقون رواتبھم منھا، اعتدوا علیه بعد أن حاول منعھم من مھاجمة 

. بدأ أحد الحراس بسب التومي، ثم ضربه.سبتمبر/أیلول  الذي كان یزور القناة یوم 
88
وكان الھوني قبل  

أسبوع قد التلقى بالتومي وأربعة آخرین من أعضاء البرلمان لمناقشة برنامج عن جلسة سریة للبرلمان وافق فیھا على 

لیبیا، مقابل  ملیون دوالر أمریكي( لملیشیا مثیرة للجدل، وھي غرفة عملیات ثوار ملیون دینار لیبي ) دفع 

توفیر األمن في طرابلس ومحیطھا. وقد أدى دفع ھذا المبلغ المزعوم إلى استیاء الحراس وإثارة غضبھم. حاول 

التومي، عضو البرلمان، الدفاع عن نفسه واشتبك مع الحارس عضو الملیشیا. وقال الھوني إنه عند وصوله كان 

زق قمیصه. وذھب الھوني لالتصال بقائد ملیشیا محلي التومي قد تعرض للضرب بالفعل على نحو واضح، وتم

للمساعدة، بینما اختبأ التومي في غرفة وطلب من المصورین توثیق ما حدث له. وقال الھوني إن أفراد الملیشیا 

منھم وبدأوا في ضرب التومي وأحد المصورین ومصمم  أو  الموجودین بالقناة حینما سمعوا بما حدث، انضم 

نتج، كانوا جمیعاً معه في الغرفة. وقال الھوني إنه حاول حمایة النائب وإخراجه من القناة سالماً، وتعرض غرافیكي وم

ھو نفسه للضرب في تلك العملیة، على ید الحارس الذي بدأ الشجار. وقال: "نطحني الحارس برأسه ومزق مالبسي. 

 كان مثل المجنون". 

 

من رجال الشرطة الموجودین بالقناة وقفوا یتفرجون ولم یتدخلوا. وقال  و أ قال الھوني لـ ھیومن رایتس ووتش إن 

الھوني إنه حرر محضراً بالواقعة مع النائب أمام الشرطة في الیوم التالي، وأودع أقواله كشاھد على االعتداء بحق 

یل. وقال الھوني إنه بعد التومي. لم یحرر الصحفیون الثالثة اآلخرون الذین تعرضوا للضرب محاضر، خوفاً من التنك

الواقعة ببضعة أسابیع، قام قائد ملیشیا من طرابلس كان ینتسب سابقاً إلى اللجنة األمنیة العلیا، وھي ھیئة أنشأھا 

المجلس الوطني االنتقالي لدعم الشرطة في الحفاظ على النظام في المرحلة االنتقالیة، قام بإلقاء القبض على بعض 

 
86

، أكتوبر/تشرین األول  ـ سكان بني ولید في خطر"، بیان إخباري لـ ھیومن رایتس ووتش،  لیبیا

87
مایو/أیار  مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع رزان المغربي، صحفیة، 

 
88

والھدایة )قناة للقرآن( والرسمیة )القناة الرسمیة( والریاضیة )قناتین ریاضیتین( ات الوطنیة والشبابیة تضم الشركة الوطنیة للبث قنو
قناة محلیة وقناتین إذاعیتین و



اإلعالم على حرب

االعتداء على النائب. الحراس المتورطین في
89
وقال الھوني إنه ال یعتقد أن الشرطة أجرت تحقیقاً في الواقعة رغم  

المحاضر الرسمیة.
90
  

 

وقال الھوني لـ ھیومن رایتس ووتش إن بعض رجال الملیشیات اعتقلوه لفترة وجیزة بینما كان یغطي اشتباكات في 

شخصاً. مظاھرات إلى العنف وقُتل ما ال یقل عن ، عندما جنحت الطرابلس في نوفمبر/تشرین الثاني 
91
 

رجال  أو  وقال إنه كان بمستشفى الحوادث في شارع الزاویة یجري مقابالت ویصور وصول الجرحى، حینما قام 

، بأزیاء علیھا شعار الشرطة العسكریة، باعتقاله وأخذه إلى مبنى قریب كان یستخدمه ممن حاربوا القذافي في 

األمن الداخلي سابقاً. وقالوا إنھم غیر راضین عن تغطیة القناة، وحذفوا مقاطع الفیدیو التي التقطھا. واحتجزوا جھاز 

ساعات قبل إطالق سراحه. قال الھوني إن الرجال اعتقلوا مراسالً آخر من صحیفة محلیة واحتجزوه  الھوني لمدة 

لما یقرب من ساعة.
92
  

 

 واقعة االحتجاز في أحد أقسام الشرطة، لكن الشركة أخفقت في فتح تحقیق. وقال الھوني إنه حرر محضراً ب

 

استقال الھوني من منصبه كمدیر عام لقناة "لیبیا الوطنیة"، بحسب تقریر إخباري یذكر  أغسطس/آب  وفي 

استیالء الملیشیات على القناة.
93

 

 

لتلفزیونیة الفضائیة الخاصة، لـ ھیومن رایتس ووتش سنة ومراسل قناة "النبأ" ا ، صفوان صالح أبو سهمينوقال 

بینما كان یغطي األحداث ھناك. وطاردته إحدى  مارس/آذار  إن حشداً غوغائیاً ھاجم مبنى البرلمان في 

المجموعات واعتدت علیه بالضرب واحتجزته لعدة ساعات.
94
قال أبو سھمین إن بعض األشخاص كانوا یحرقون  

مبنى احتجاجاً على تمدید سلطة البرلمان.اإلطارات أمام ال
95
  

 

مساًء، وكسروا  أو  وقال أبو سھمین إنه كان بداخل البرلمان حینما اقتحمه المتظاھرون في نحو الساعة 

نوافذه. ففر أبو سھمین مع المصور محمود شبان، وعدد من أعضاء البرلمان. وقال: "كلنا وجوه معروفة ولذا خشینا 

89
الحتجاز لتولي مھام حفظ األمن واالعتقال وا 2011اللجنة األمنیة العلیا ھي جھاز أمني أنشأه المجلس الوطني االنتقالي بعد انتھاء انتفاضة 

في غیاب جھاز شرطي عامل. وفي البدایة كانت اللجنة تتكون أساساً من "ثوار" سابقین شاركوا في االنتفاضة، لكنھا والعملیات األمنیة 
 ، إال أن قادتھا لم یتخلوالتتحول إلى قوة كبیرة ومثیرة للجدل. تم حل اللجنة األمنیة العلیا رسمیاً بمرسوم في  توسعت طوال 

 في القواعد التي استولوا علیھا في طرابلس، في قاعدة المتیقة العسكریة وفي أبو سالم ومصراتة بعضھمجمیعاً عن مناصبھم، وظل 
90

دیسمبر/كانون األول  ھیومن رایتس ووتش مع طارق الھوني، المدیر اإإلداري لقناة الوطنیة التلفزیونیة الرسمیة، طرابلس، مقابلة 
 

91
، نوفمبر/تشرین الثاني  ـ ملیشیات تقتل متظاھرین غیر مسلحین"، بیان إخباري لـ ھیومن رایتس ووتش،  لیبیا

92
شارع الزاویة رایتس ووتش الذین وثقوا الخسائر وزاروا المشارح أثناء االشتباكات بمقابلة طارق الھوني في مستشفى  قام باحثو ھیومن

 قبل قیام الملیشیات بإلقاء القبض علیه
93

 21)تمت الزیارة في  ، 2014أغسطس/آب  21إخباري في "الوسط"،  تقریر 
 (. 2014أغسطس/آب 

94
 مارس/آذار  ھیومن رایتس ووتش مع صفوان أبو سھمین، صحفي، طرابلس،  مقابلة

95
. وبحلول ذلك التاریخ لم یكن المؤتمر قد أتم فبرایر/شباط  شھراً تتتھي في  المؤتمر الوطني العام بصالحیة مدتھا  تم انتخاب

 ، ومن ثم فقد قرر "تمدید" صالحیته لحین إمكان إجراء انتخابات عامةتأسیسیةمھمته األساسیة المتمثلة في تنظیم انتخاب جمعیة 
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متظاھرون علینا". انفصل أبو سھمین عن أعضاء البرلمان، ویبدو أن بعض أفراد الحشد ظنوه نجل أن یتعرف ال

نوري أبو سھمین رئیس البرلمان، بطریق الخطأ. تمكن أبو سھمین من االتصال بمدیر الدیسك ]التحریري[ في 

على األرض ووجھه ألسفل،  شبكته، وأبلغه بتعرضه للھجوم من رجال مسلحین بالمدي والعصي. ألقى به المعتدون

وضربوه على خلفیة عنقه وظھره. كما سرقوا ساعته وھاتفین وسترته، وبطاقة ھویته الخاصة بالعمل، وحامل 

 الكامیرا، بحسب قوله. "كنت مرتعباً خشیة أن یقتلونني. ال یمكنني نسیان ما حدث". 

 

طلقات في الھواء لتفریق الحشد.  بإطالق وواصل الرجال ضربه حتى قام حراس عضو البرلمان الشریف الوافي 

قال أبو سھمین لـ ھیومن رایتس ووتش إنه عندما حاول الفرار لحق به الرجال أنفسھم وأرغموه على ركوب سیارة 

وانطلقوا مبتعدین. وبینما كانوا یطوفون حول المدنیة، بحسب أبو سھمین، سمعوا في اإلذاعة أن قناته التلفزیونیة 

فائه، فأطلق الرجال سراحه بعد ساعات قلیة. ویعتقد أبو سھمین أنھم كانوا غاضبین من المؤتمر أعلنت عن اخت

الوطني العام، واعتبروا الصحفیین صوتاً یعبر عن البرلمان.
96
  

 

قال أبو سھمین إنه یقصر عمله اآلن على المؤتمرات الصحفیة وغرفة األخبار. وقال: "ھناك استقطاب في اإلعالم، 

 ھي أن كثیراً من الصحفیین یبالغون. أعتقد أن حریة التعبیر في خطر، واإلعالم اللیبي في خطر".  والمشكلة

 

قال أبو سھمین إنه لم یبلغ الشرطة بالواقعة. وقال: "كان الوضع فوضویاً. ھجوم من حشد غوغائي، وجمیع الكامیرات 

ن للشرطة أن تفعل؟ ال ثقة عندي في أن تقوم السلطات الموجودة في البرلمان مغلقة. لم یتم تسجیل الواقعة، فماذا یمك

 بمحاسبة أحد". 

 

سنة والصحفي السابق بقناة "العاصمة" التلفزیونیة الفضائیة الخاصة، لـ ھیومن رایتس  ، محمود الشركسيوقال 

رجال  ، أثناء ھجوم على القناة في طرابلس. لم یقممارس/آذار  ساعات یوم  ووتش إنه اختطف لمدة 

الملیشیا بإساءة معاملته، كما قال، لكنھم استجوبوه عن سبب عمله في القناة ومن الذي یقرر المحتوى المقدم فیھا.
97
  

 

قال الشركسي إن "اإلسالمیین" اعتادوا على تھدیده بصفحته على موقع فیسبوك، وخاصة بعد تصدیه لموضوع 

الشریعة، وھي تجمع للملیشیات اإلسالمیة ینشط في شرق حساس مثل االعتداء على األضرحة الصوفیة أو أنصار 

لیبیا. "تعرضت للتھدید مرات عدیدة من جانب مجھولین وصفوني بـ"الكافر"، بعد حلقة من برنامجي أو بعد نشر 

شيء معین، وھددوا بتطبیق الشریعة علّي".
98
  

 

صحفیین األجانب أیضاً. ومنذ استیالء تحالف وإضافة إلى االعتداء والتضییق على الصحفیین اللیبیین، تم استھداف ال

، اشتكت بعض المنافذ اإلعالمیة األجنبیة من عملیات مضایقة فجر لیبیا على طرابلس في أغسطس/آب 

وتخویف بأیدي إدارة اإلعالم الخارجي المتمركزة في طرابلس والتابعة لوزارة اإلعالم. وفي أحدث الوقائع، بحسب 

 وقائع من التخویف والمضایقة في نوفمبر/تشرین الثاني  الصحافة، وقع ما ال یقل عن  المركز اللیبي لحریة

 96
 .2014مارس/آذار  18ھیومن رایتس ووتش مع صفوان أبو سھمین، صحفي، طرابلس، مقابلة 

 97 
  .2014مارس/آذار  18مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمود الشركسي، صحفي، طرابلس، 

 98 
ة وسرت. وقد أعلنت المصدر السابق. وأنصار الشریعة جماعة إسالمیة مسلحة لھا عدة أفرع في لیبیا، بما في ذلك بنغازي ودرنة وإجدابی

  .2013الحكومة األمریكیة عن توصیف أنصار الشریعة وبعض أعضائھا كـ"تنظیم إرھابي" في دیسمبر/كانون األول 



اإلعالم على حرب

" و"وكالة األنباء األلمانیة" و"رویترز"، وواقعة واحدة من بحق مراسلین لوكاالت إعالمیة دولیة، ومنھا "فرانس 

التعدي البدني من قبل السلطات على مراسل لوكالة "أسوشیتد بریس".
99
  

 

 لقانون الدوليا
رغم تفتت سلطة الدولة وغیاب سیطرة الحكومة على كامل أراضیھا، بسبب النزاعات المسلحة المستمرة، إال أن لیبیا 

تظل ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وبصفتھا دولة طرفا في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

إلنسان والشعوب، تتقید لیبیا باحترام وحمایة وتلبیة الحق في حریة التعبیر. كما والسیاسیة، والمیثاق األفریقي لحقوق ا

 یقع على عاتق لیبیا أیضاً التزامات بموجب القانون اإلنساني الدولي، كدولة طرف في اتفاقیات جنیف. 

 

تعلقة بحریة التعبیر، تردید الم على المادة  وقد أعادت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، في تعلیقھا العام رقم 

 االلتزام الذي یفرضه العھد على الدول بحمایة الصحفیین والتحقیق في ما یقع علیھم من اعتداءات. 

 

وال یمكن تحت أي ظرف من الظروف أن یكون االعتداء على شخص بسبب ممارسته لحریة الرأي أو حریة التعبیر 

عتداء المتمثلة في االحتجاز التعسفي والتعذیب وتھدیـد النفس والقتل. وكثیراً ، بما في ذلك أشكال االمتفقاً مع المادة 

ما یخضع الصحفیون لھذه التھدیدات وللتخویف واالعتداء بسبب ممارستھم ألنشطتھم. ویتعرض لذلك أیضاً 

بنشر تقاریر  األشخاص الذین یشاركون في جمع المعلومات المتعلقة بحالة حقوق اإلنسان وتحلیلھا والذین یقومون

ذات صلة بحقوق اإلنسان، بمن فیھم القضاة والمحامون. وینبغي التحقیق بصرامة في الوقت المناسب في جمیع ھذه 

االعتداءات ومقاضاة مرتكبیھا ومنح الضحایا، أو منح ممثلیھم في الحاالت التي یرتكب فیھا القتل، أشكاالً مناسبة من 

.الجبر
100

 

 

بتبني قرار بشأن "سالمة  وق اإلنسان والشعوب فقد قامت في جلستھا العادیة رقم أما اللجنة األفریقیة لحق

 الصحفیین والمشتغلین باإلعالم في أفریقیا" یدعو الدول األطراف في اللجنة إلى: 

 

ارتكابھا  إنفاذ المبادئ المكرسة في إعالن مبادئ حریة التعبیر في أفریقیا، وتلبیة التزامھا بمنع كافة الجرائم المزعوم

بحق صحفیین ومشتغلین باإلعالم، والتحقیق فیھا، وكذلك تقدیم الجناة إلى العدالة.
101

 

  

99
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100

، الفقرة التعلیق العام رقم 
101

، 49بشأن سالمة الصحفیین والمشتغلین باإلعالم في أفریقیا، الجلسة العادیة رقم  185اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب، القرار  
 6)تمت الزیارة في  /، 2011مایو/أیار  12أبریل/نیسان ـ  28بنجول، غامبیا، 

 (. 2014وز یولیو/تم
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 الصحفيون والقانون الجنائي. 
 

بخالف االعتداءات المادیة، یتعین أیضاً على الصحفیین الممارسین لعملھم أن یتبینوا طریقھم وسط أحكام قانون 

العقوبات الموروث من عھد القذافي، إضافة إلى المراسیم التي أقرھا المجلس الوطني االنتقالي والمؤتمر الوطني العام 

ذه المواد والمراسیم على عقوبة السجن والغرامة للتعبیر السلمي والتي تقید حریة التعبیر بغیر مسوغ. فتنص بعض ھ

عن الرأي، وقد تذرع أفراد النیابة بتلك القوانین لتقیید حریة تعبیر الصحفیین عن آرائھم ومالحقتھم بتھمة التشھیر في 

 بعض الحاالت. 

 

 قضايا التشهير الجنائي بحق صحفيين

صحفیین، في تھم تتعلق بالتعبیر عن الرأي وتقید حریة التعبیر  ما ال یقل عن رفعت النیابة اللیبیة قضایا تشھیر على 

 بغیر مسوغ. 

 

 دیسمبر/كانون األول  سنة ورئیس تحریر صحیفة "األمة" الیومیة، في  ، عمارة الخطابيفتم اعتقال 

و"االفتراء" علیھم، بعد أن أثارت أشھر، بتھمة "إھانة" أعضاء السلك القضائي  وبقي رھن الحبس االحتیاطي لمدة 

 من أفراد النیابة والقضاء یزعم أنھم فاسدون. وقد اتھم المقال المنشور في  صحیفته الجدل بنشر قائمة بأسماء 

، "القائمة السوداء في القضاء"، اتھم القضاة وأفراد النیابة بجني أرباح غیر مشروعة، نوفمبر/تشرین الثاني 

االة القذافي. ونص المقال على أن "األمة" تلقت القائمة من مصدر لم تذكر اسمه وأعادت طباعتھا كما وبالفساد ومو

ھي.
102
  

 

، في وقامت إحدى أعضاء النیابة بتوجیه تھمة "إھانة" السلطات إلى الخطابي في األول من ینایر/كانون الثاني 

صحفي في لیبیا یواجه محاكمة جنائیة بتھمة "اإلھانة" منذ الدائرة الخامسة بمحكمة جنایات طرابلس، مما جعله أول 

عاماً. وكان الخطابي یعاني آنذاك من  . إذا تم الحكم على الخطابي فقد یواجه السجن لمدة تصل إلى انتفاضة 

شھور. وفي تلك الفترة لم یسمح  وضع صحي ھش، لكن السلطات احتجزته في الحبس االحتیاطي لما ال یقل عن 

لمحامیه بزیارته.
103
  

 

دعا وزیر العدل صالح المرغني النیابة إلى اإلفراج عن الخطابي بكفالة بسبب تدھور  مارس/آذار  وفي 

حالته الصحیة، لكن المسؤولین انتظروا شھراً آخر قبل نقله إلى منشأة طبیة، حیث ظل محتجزاً تحت الحراسة. وفي 

102
، دیسمبر/كانون األول  رایتس ووتش،  ھیومنعن رجلي السیاسة ورئیس تحریر صحیفة"، بیان إخباري لـ  على لیبیا إسقاط التھم

103
لتولي مھام حفظ األمن واالعتقال واالحتجاز  األمنیة العلیا ھي جھاز أمني أنشأه المجلس الوطني االنتقالي بعد انتھاء انتفاضة  اللجنة

والعملیات األمنیة في غیاب جھاز شرطي عامل. وفي البدایة كانت اللجنة تتكون أساساً من "ثوار" سابقین شاركوا في االنتفاضة، لكنھا 
، إال أن قادتھا لم یتخلوا سوم في لتتحول إلى قوة كبیرة ومثیرة للجدل. تم حل اللجنة األمنیة العلیا رسمیاً بمر توسعت طوال 

 جمیعاً عن مناصبھم، وظل بعضھم في القواعد التي استولوا علیھا في طرابلس، في قاعدة المتیقة العسكریة وفي أبو سالم ومصراتة
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محكمة استئناف طرابلس، كانت قد أمرت من قبل باإلفراج عنه أغسطس/آب قامت محكمة متخصصة داخل  

 بكفالة، برد جواز سفره إلیه لتمكینه من السفر إلى الخارج لتلقي العالج الطبي. 

 

یعاقب بالسجن كل من من قانون العقوبات، التي تنص على أن "]...[  وتالحق السلطات الخطابي بموجب المادة 

بقیادة معمر القذافي التي أدت إلى إسقاط الملك  بثورة الفاتح العظیم أو قائدھا ]ثورة صدر عنه ما یشكل مساساً 

إدریس السنوسي[... ویعاقب بذات العقوبة كل من أھـان السلطة الشعبیة أو إحدى الھیئات القضائیة أو الدفاعیة أو 

 ]...[".  األمنیة وما في حكمھا من الھیئات النظامیة األخرى

 

أمام  رمضان سالم فرج،محامي الخطابي، لـ ھیومن رایتس ووتش إن الخطابي طعن في دستوریة المادة  وقد قال

، مما یضطر الذي یعدل المادة  /المحكمة العلیا، وفي تلك األثناء مرر المؤتمر الوطني العام القانون 

وقیت كتابة ھذه السطور لم یكن الخطابي قد قدم . وحتى تالخطابي إلى إعادة تقدیم طعنه بعدم دستوریة المادة 

طعنه أمام المحكمة العلیا، وال حكمت محكمة الجنایات في قضیة التشھیر الجنائي بحق الخطابي.
104
  

 

تلقى الخطابي إشعاراً من محكمة جنایات طرابلس یبلغه بالحكم علیه غیابیاً، في  نوفمبر/تشرین الثاني  في 

سنوات ودفع تعویضات ضخمة لكل من المدعین الخمسة الذین رفعوا  بالسجن لمدة  ،أغسطس/آب  

الدعوى. كما أمر قاضي المحاكمة بإسقاط حقوقه المدنیة أثناء سجنه ولمدة عام بعد اإلفراج عنه، ومنعه من ممارسة 

الصحافة طوال مدة العقوبة.
105
من  تناداً إلى المادة قال الخطابي لـ ھیومن رایتس ووتش إن الحكم علیه تم اس 

قانون العقوبات، ضمن قوانین أخرى. وقال إن محامیه سیطلب إعادة المحاكمة.
106
  

 

، بالتشھیر بمسؤول بأحد أبریل/نیسان  ، مقدم البرامج بإذاعة "الجوھرة"، في سامي الشريفكما تم اتھام 

رحالت المسؤول للخارج. وقال الشریف لـ ھیومن المجالس المحلیة في طرابلس، بعد إثارته لتساؤالت علنیة حول 

رایتس ووتش إنه توقف عن العمل كمقدم برامج بعد أن وجه إلیه أحد أفراد النیابة تھمة التشھیر، وفي مواقعة منفصلة 

اعتدت ملیشیا مسلحة على القناة اإلذاعیة في محاولة لخطفه، وأرسل له بعض األفراد عدة تھدیدات بالقتل.
107
  

 

جاءت دعوى التشھیر الجنائي من خالد كارة، الرئیس السابق للمجلس المحلي بسوق الجمعة، الذي اتھم الشریف وقد 

بـ"التشھیر" بسمعته. وقال الشریف إنه كان في برنامجه اإلذاعي قد وصف بعض رحالت كارة للخارج بأنھا مثیرة 

ریف لـ ھیومن رایتس ووتش إنه فوجئ باستدعائه للشبھات، بما فیھا رحلة إلى إیران وأخرى إلى باریس. وقال الش

للرد على التھم المنسوبة إلیه.
108
 وما زالت القضیة منظورة حتى توقیت كتابة ھذه السطور.  

 

104
أبریل/نیسان  الخطابي،  محاميمراسالت ھیومن رایتس ووتش اإللكترونیة مع رمضان سالم فرج، 

105
نوفمبر/تشرین الثاني  ، رئیس تحریر صحیفة األمة، الخطابيبلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع عمارة مقا

106
، نوفمبر/تشرین الثاني  لیبیا ـ الحكم القاسي على رئیس التحریر ضربة لحریة التعبیر"، بیان إخباري لـ ھیومن رایتس ووتش، 

 
107

  .2014مارس/آذار  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سامي الشریف، صحفي، طرابلس،  

 
108
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وقد قال الشریف إنه أوقف العمل ببرنامجه واسع الشعبیة والذع االنتقاد بسبب الدعوى، وخوفاً من رفع دعاوى تشھیر 

اً بوجه خاص من قانون جدید تبناه المؤتمر الوطني العام وینص على السجن لـ"المساس" إضافیة. وكان الشریف قلق

(./ضد القذافي، أو "إھانة" مسؤولین عموم بمن فیھم سلك القضاء )القانون  بانتفاضة 
109
  

 

وأشد ما یقلقني ھو ، فھو یجعلني أشد حرصاً فیما أقول... إن أكبر تھدید لمھنتي كصحفي حالیاً ھو القانون رقم 

استخدام كلمة "إھانة" في القانون... في لیبیا، كان القذافي ھو مخترع فكرة اإلھانة ھذه، التي استغلھا لمعاقبة 

 المعارضة. فماذا أفعل؟ أنا صحفي وھذا عملي، إنني أقوم بھذا طوال الوقت. 

 

قال الشریف أیضاً إنه یخشى اتھامه بـ"التحریض"، التھمة التي شاع استخدامھا، بحسب قوله، لتكمیم منتقدي الحكومة 

. قال الشریف إن ملیشیات متمركزة في طرابلس اتھمته بالتحریض بعد أن حذر سكان طرابلس أال منذ انتفاضة 

ن ملیشیات من مصراتة وطرابلس. وقال الشریف إنه قلق أیضاً یغادروا منازلھم أثناء اشتباكات عنیفة في طرابلس بی

والذي حظر بعض القنوات  ینایر/كانون الثاني  الذي مرره المؤتمر الوطني العام في  /من القانون 

 ضد القذافي.  التلفزیونیة الفضائیة التي تنتقد الحكومة وانتفاضة 

 

لیبیا، والفصائل المتطرفة ھي القوى الرئیسیة الكامنة خلفھا. وصدور ھذا  ھناك حرب على اإلعالم یتم شنھا في

 [ في الحقیقة ھو أكبر تھدید لنا وفیه نھایة اإلعالم. لم یبق لنا شيء، فالسالح في كل مكان. /القانون ]القانون 

 

ستضاف مجموعة من قادة ، وخاصة بعد أن اوقال الشریف إنه تلقى عدة تھدیدات بالقتل منذ یولیو/تموز 

الملیشیات في برنامجه لتشجیعھم ھم وغیرھم من الجماعات المسلحة على حل أنفسھم. وقال إن تھدیدات المتطرفین 

اإلسالمیین اتھمته بتأیید "الموالین" للقذافي والتحریض على "العصیان" وھددته "بقطع رأسي ووضعھا بین ساقّي". 

ملیشیات، وإنه انتقدھا كثیراً وخاصة ملیشیات الزنتان ومصراتة، في برامجه ویقول الشریف إن جھر بانتقاد ال

الحواریة.
110

 

  

ممثالً ومقدما تلفزیونیاً في عھد القذافي، وحكمت علیه إحدى محاكم الزاویة في مارس/آذار يوسف الغرياني وكان 

 قبل"، لموقفه "المعادي لثورة سنوات، بحسب الموقع اإلخباري اإللكتروني "لیبیا المست بالسجن لمدة  

.فبرایر" في 
111
وبحسب تقاریر إعالمیة، تم منحه اإلفراج المبكر من السجن في ینایر/كانون الثاني  

.
112

 

 

109
/، لتفاصیل عن القانون الجنائي بحق صحفیین، صفحة  التشھیرانظر الفصل الثالث، الصحفیون والقانون الجنائي، قضایا 

110
، نوفمبر/تشرین الثاني  رایتس ووتش،  ھیومنات تقتل متظاھرین غیر مسلحین"، بیان إخباري لـ لیبیا ـ ملیشی

 
111

سنوات في الزاویة،  5مقال إخباري عن الحكم على الغریاني بالسجن لمدة  
 (. 2014مایو/أیار  14)تمت الزیارة في  

112
مایو/أیار  14)تمت الزیارة في  مقال إخباري عن اإلفراج عن الغریاني من السجن،  

2014 .) 
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علي كما وقع آخرون بخالف الصحفیین تحت طائلة القوانین اللیبیة التي تقید حریة التعبیر بال داع، فاتھمت النیابة 

بـ"اإلساءة لإلسالم" و"السعي للفرقة" بسبب ملصقات استخدمھا حزبھما، الحزب الوطني  قرفتحي صو التكبالي

.اللیبي، أثناء حملة لالنتخابات البرلمانیة في یولیو/تموز 
113
قامت محكمة الجنایات  مارس/آذار  في  

"التحریض" وغرمت كل منھما مئة دینار اللیبیة بتبرئة االثنین من تھمة اإلساءة إلى اإلسالم، لكنھا أدانتھما بتھمة 

دوالر أمریكي(. )
114
  

 

سنة  ، جمال الحاجيحكمت محكمة المدینة الجزئیة في طرابلس على  دیسمبر/كانون األول  وفي 

ومعلق سیاسي في القنوات التلفزیونیة والمواقع اإلخباریة المحلیة، بتھمة "التشھیر" بعدد من أعضاء البرلمان وأحد 

الوزراء ورجل أعمال، بعد أن اتھمھم على قناة التلفاز الرسمیة اللیبیة بالوالء للقذافي وبأنھم "عمالء للغرب" في 

.فبرایر/شباط 
115
وبعد ھذا بقلیل قام أربعة منھم باتھام الحاجي بأنه تسبب لھم في "أضرار معنویة"، وفرض  

ألف دوالر  ألف دینار لیبي ) ات مدنیة بقیمة أشھر مع األشغال وتعویض القاضي عقوبة السجن لمدة 

أمریكي(. وقد تم استئناف الحكم حالیاً.
116
  

 

كل خطأ سبب ضرًرا للغیر یُلزم من ارتكبه من القانون المدني، التي تنص على أن " تذرع المدعون بالمادة 

ألف دوالر أمریكي( لكل منھم. كما  الف دینار لیبي ) ]للضحیة[" للمطالبة بتعویضات تبلغ بالتعویض

من القانون المدني التي تتیح للفرد رفع دعاوى التعویض عن "األضرار المعنویة" بدون سقف  استشھدوا بالمادة 

للتعویضات.
117
  

 

وقد أضاف النائب العام تھماً جنائیة إلى الدعوى المدنیة، وقامت محكمة المدینة الجزئیة في طرابلس بضم القضیتین 

من قانون العقوبات التي تحظر "االعتداء على سمعة أحد بالتشھیر"  المدنیة والجنائیة. تذرعت النیابة بالمادة 

 أشھر أو غرامة ال تزید عن  على عقوبة سجن ال تقل عن  بمن فیھم المسؤولین العموم. وتنص المادة 

خالل وسائل اإلعالم أو علناً. وبحسب القانون، یمكن تغلیظ دوالر أمریكي( إذا وقع فعل التشھیر من  دینار لیبي )

العقوبة بمقدار الثلث إذا كان المدعي مؤسسة أو مسؤوالً عاماً.
118
  

 

وقد قال أسامة أبو ناجي، أحد محامیي الدفاع عن الحاجي، لـ ھیومن رایتس ووتش إن القاضي حرم محامّي الدفاع من 

وابھم، وھم المدعون في ھذه الحالة، الذین لم یحضروا جلسات المحكمة. ولم الحق في مراجعة شھادات الشھود واستج

113
، ن یونیو/حزیرا لیبیا ـ اتھامات بالتجدیف بسبب ملصقات انتخابیة"، بیان إخباري لـ ھیومن رایتس ووتش، 

 
114

 مارس/آذار  مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع عبد المجید المیت، محامي التكبالي وصقر، 
115

، ني ینایر/كانون الثا لیبیا ـ یجب إسقاط القضیة المتعلقة بالتشھیر بمسؤولین عامین"، بیان إخباري لـ ھیومن رایتس ووتش، 

116
 ینایر/كانون الثاني  ، طرابلس، الحاجيمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أسامة أبو ناجي، محامي جمال 

117
نون الثاني ینایر/كا إخباري لـ ھیومن رایتس ووتش،  بیانلیبیا ـ یجب وضع حد لإلفالت من العقاب وإصالح القوانین القمعیة"، 

 ، 
118

، ینایر/كانون الثاني  لیبیا ـ یجب إسقاط القضیة المتعلقة بالتشھیر بمسؤولین عامین"، بیان إخباري لـ ھیومن رایتس ووتش، 



 شباط فبراير/ | ووتش رايتس هيومن 

حیث أخطأ أحد كتبة المحكمة وأبلغھم  نوفمبر/تشرین الثاني  یحضر فریق الدفاع القانوني جلسة مقررة في 

بو ناجي، فوجئ دیسمبر/كانون األول، على حد قول أ . وفي ینایر/كانون الثاني  بتأجیل الجلسة حتى 

الدفاع ببیان إعالمي من محامي المدعین یفید بأن القاضي نطق بالحكم على الحاجي في ذلك الیوم، بدون حضور 

فریق الدفاع أو علمه المسبق.
119
  

 

وحتى  وقال الحاجي لـ ھیومن رایتس ووتش إن حكومة القذافي كانت قد احتجزته من فبرایر/شباط 

واستبقته في السجن طوال شھور بتھمة  ودت اعتقاله في دیسمبر/كانون األول ثم عا أبریل/نیسان 

 "إھانة سلطات القضاء". وقال الحاجي إن المسؤولین عاودوا احتجازه في بدایة االنتفاضة في فبرایر/شباط 

، كما قال.أغسطس/آب  وظل رھن االحتجاز حتى انتھى النزاع، وأخلي سبیله في 
120
  

 

وقد یواجه ثالثة من أعضاء البرلمان تھم التشھیر الجنائي المقدمة من برلمانیین من حزب العدالة والبناء المنتسب إلى 

 اإلخوان المسلمین، والذین اتھموھم بـ"سب وقذف" برلمانیي حزب العدالة والبناء أثناء مناسبات متلفزة. في 

رفع الحصانة عنھم، ممھداً الطریق لتحقیق النیابة العامة في صوت المؤتمر الوطني العام ل سبتمبر/أیلول 

المزاعم المقدمة بحقھم. وحتى توقیت كتابة ھذه السطور لم تكن أي تھم جنائیة قد قدمت بحق الثالثة.
121
  

 

 القوانين التي تقّيد حرية التعبير بغير مسوغ
لصحفیین الذین یمارسون عملھم بفضل حشد من وقد أتیحت تھم التشھیر الجنائي وغیرھا من التھم الجنائیة بحق ا

المواد الواردة في قانون العقوبات والتي تنص على السجنت إلھانة مسؤولي الحكومة أو سبھم أو التشھیر بھم، ومنھم 

القضاة والموظفین العموم والساسة. وتتعدى ھذه المواد على ما یسمح به القانون الدولي من قیود یمكن فرضھا على 

 لتعبیر، وقد استخدمتھا النیابة لتوجیه تھم جنائیة إلى صحفیین. حریة ا

 

ال یسمح القانون الدولي بتجریم التشھیر، ویشجع الدول على تبني قوانین مدنیة للتشھیر. وینبغي لكل شخص تتعرض 

سمعته لالفتراء أن یتمتع بإمكانیة طلب الجبر من خالل التماس التعویض، بدال من أن تسعى الدولة لفرض عقوبة 

وال إھانة الشخصیات العامة كذلك. كما یتعین على  السجن. وال یجب حظر انتقاد مؤسسات الدولة على اإلطالق،

القانون االعتراف بالحاجة إلى حمایة حق النقد والتعلیق على الشخصیات العامة، بما في ذلك تقیید قدرتھم على 

 استغالل قوانین التشھیر. 

 

وتشتمل القوانین والمراسیم اإلشكالیة على:
122
  

 

119
 .2014ینایر/كانون الثاني  9ناجي، محامي جمال الحاجي، طرابلس، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أسامة أبو 

120
  .2014ینایر/كانون الثاني  22مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع جمال الحاجي، الناشط السیاسي، 

121
، سبتمبر/أیلول  24 لیبیا ـ أعضاء بالمؤتمر الوطني العام معرضون لخطر االتھام بالتشھیر"، بیان إخباري لـ ھیومن رایتس ووتش، 

 
122

المتعلقة بإھانة  245المتعلقة بانتقاد رؤوس الدول األجنبیة، والمادة  220تضم المواد اإلشكالیة األخرى في قانون العقوبات: المادة  
 .المتعلقة بالسب والقذف 439قة باإلھانة، والمادة المتعل 438الموظفین العمومیین وأعضاء السلكین القضائي والرسمي، والمادة 
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والذي حظر القنوات الفضائیة  ینایر/كانون الثاني  ي العام في الذي مرره المؤتمر الوطن /القرار 

ضد القذافي. التلفزیونیة التي تنتقد الحكومة وانتفاضة 
123
ویقوم القانون بشأن وقف ومنع وصول بث بعض  

تكفل وقف  اتخاذ اإلجراءات الالزمة التيواإلعالم إلى "القنوات الفضائیة بتوجیه وزارات الخارجیة واالتصاالت 

من فبرایر أو التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار البالد  ومنع وصول بث كافة القنوات الفضائیة المعادیة لثورة 

كما یوجه الحكومة إلى "اتخاذ كافة اإلجراءات" بحق الدول أو الشركات في ". أو زرع الفتنة والشقاق بین اللیبیین

ع عن حجب تلك القنوات.األراضي التي تبث منھا القنوات وتمتن
124
ویبدو الحظر مصمماً بغرض حجب القنوات   

الفضائیة التي اتخذت مواقف تحریریة موالیة للقذافي والتي تبث من خارج لیبیا، مثل قناة "الخضراء" 

و"الجماھیریة".
125

 

یعتبر إھانة أو  من قانون العقوبات اللتین تنصان على عقوبات قاسیة، تشمل السجن، على ما و المادتين 

اعتداًء على الدین، ومن ثم فھي تقید الحق في حریة التعبیر.

 

التي تنص على ضرورة احترام جمیع أفراد المجتمع  /من قانون المجلس الوطني االنتقالي  المادة 

للفتاوى الصادرة من دار اإلفتاء، وأنه ال یجوز مناقشة الفتاوى في وسائل اإلعالم.
126
والحظر الشامل على المناقشة   

اإلعالمیة للفتاوى ال یخدم أي غرض مشروع من أغراض تقیید حریة التعبیر.
127 

تبنى المؤتمر الوطني  فبرایر/شباط  من قانون العقوبات". في  "بشأن تعدیل المادة  /القانون 

التي  ویعد القانون الجدید إعادة صیاغة للمادة فبرایر.  الذي یجرم "المساس" بثورة  /العام القانون 

كانت تنص على السجن ألي شخص یسبب "المساس بثورة الفاتح وقائدھا ]القذافي[".
128

من  من قانون العقوبات والذي تم تبنیه في مایو/أیار  المستند بدوره إلى المادة  /القانون ویعمل 

، على تجریم طیف من أنواع التعبیر السیاسي، منھا اآلراء التي "تمجد الطاغیة جانب المجلس الوطني االنتقالي

فبرایر" أو تھین المؤسسات اللیبیة. وقد أعلن كمال دھان رئیس الغرفة  ]معمر القذافي[" أو "تشكل مساساً بثورة 

123
، 2014ینایر/كانون الثاني  22، 5/2014المؤتمر الوطني العام، القرار  

 (. 2014مایو/أیار  13)تمت الزیارة في  
124

 المصدر السابق.  
125

قناتا الجماھیریة والخضراء ھما ضمن عدد من القنوات الفضائیة اللیبیة التي تبث من خارج لیبیا وتعارض في محتواھا التحریري  
 فبرایر/شباط، وتؤید میراث معمر القذافي. وال توجد معلومات متاحة في المجال العام حالیاً غن ممولي ھذه القنوات ومؤیدیھا.  17انتفاضة 

126
فبرایر/شباط  13خالل حكم القذافي، وأعید إنشاؤھا رسمیاً بمرسوم من المجلس الوطني االنتقالي في  1993اإلفتاء في تم حل دار  

. وقد شكل المجلس االنتقالي دار اإلفتاء مؤسسة مستقلة تتبع رأس الدولة مباشرة، وتتضمن صالحیاتھا إصدار الفتاوى واإلشراف على 2012
. وتصدر الفتاوى نتیجة تشاور بین  ، 2012لسنة  15بإصدارھا. قانون دار اإلفتاء رقم  الشؤون التعلیمیة المتعلقة

ى الملتمس وعالم إسالمي مؤھل ومجاز، أو مفتي، ویتعلق األمر عادة باألفعال واآلثام والعالقات الشخصیة، ولكن لیس بالقضایا المنطویة عل
 ذه إلى القضاء. منازعات أو عقوبات، حیث تحال ھ

127
 .34العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  
128

، 2014فبرایر/شباط  2، 5/2014المؤتمر الوطني العام، القانون  
 (.2014مایو/أیار  14)تمت الزیارة في  



 شباط فبراير/ | ووتش رايتس هيومن 

مراجعة من جانب المحكمة عن عدم دستوریة القانون في أول  الدستوریة بالمحكمة العلیا في یونیو/حزیران 

العلیا للقانون الذي تبناه المجلس الوطني االنتقالي.
129
وقد رفع الدعوى مجموعة من المحامین بینھم صالح المرغني،  

، وجمعة عتیقة الذي كان حتى سبتمبر/أیلول  نوفمبر/تشرین الثاني  الذي تولى وزارة العدل من 

.یولیو/تموز  إلى  أغسطس/آب  ني االنتقالي من النائب األول لرئیس المجلس الوط
130

 

، فقد اكتفى الذي تبناه المؤتمر الوطني العام رغم حكم المحكمة العلیا في یونیو/حزیران  /القانون أما 

...[ كل من صدر من "]...[ المساس بثورة الفاتح العظیم أو قائدھا ]...[" إلى "] بتغییر النص األصلي للمادة 

عنه ما یشكل مساساً بثورة السابع عشر من فبرایر ]...[".
131
وقد أعلن وزیر العدل اللیبي آنذاك صالح المرغني، في  

كانتھاك لحریة التعبیر. وحتى توقیت  /، أن وزارته ستطعن في دستوریة القانون أبریل/نیسان  

دستوریة القانون. كتابة ھذه السطور لم ترفع دعوى للطعن في 

 

وھناك نصوص أخرى في قانون العقوبات اللیبي تجرم التشھیر أو "إھانة" المسؤولین العموم، أو "إھانة" سلطات 

بشأن  الدولة، أو "الترویج ألفعال تخالف نظام الدولة"، فتحمي المسؤولین العموم من االنتقاد. وتنص المادة 

 أن إھانة الموظفین العموم وأعضاء الھیئات القضائیة والرسمیة، والمادة بش انتقاد رؤوس الدول، والمادة 

بشأن التشھیر والقذف، تنص كلھا على أحكما بالسجن في تلك "الجرائم". وكذلك تنص  بشأن اإلھانات، والمادة 

 م بحق مسؤول عام. على إمكان تغلیظ عقوبة السجن بمقدار الثلث إذا وقع التشھیر أو القذف المزعو المادة 

 

 القانون الدولي

 للجنة حقوق اإلنسان على أنه:  یتشدد القانون الدولي في إثناء الدول عن تجریم التشھیر، وینص التعلیق العام رقم 

 

ینبغي لھا ]الدول األطراف[ أن تنظر في نزع صفة الجرم عن التشھیر. وال ینبغي في أي حال من األحوال، اإلقرار 

القانون الجنائي إال في أشد الحاالت خطورة، وأال تكون عقوبة السجن على اإلطالق ھي العقوبة المناسبة. وال بتطبیق 

یجوز لدولة طرف أن تقاضي شخصاً بتھمة التشھیر الجنائي دون أن تشرع بعد ذلك سریعاً إلى محاكمته، ولھذه 

التعبیر التي یتمتع بھا الشخص المعني الممارسة أثر مرعب من شأنه أن یحد بال مبرر من ممارسة حریة 

ن.واآلخرو
132

 

 

وینبغي تأتّي التعویض عن التشھیر عبر السبل المدنیة التي تركز على التعویضات المعقولة والمتناسبة، بدالً من 

 السجن الجنائي. 

129
، ینایر/كانون الثاني  عامین"، بیان إخباري لـ ھیومن رایتس ووتش،  بمسؤولینتعلقة بالتشھیر لیبیا ـ یجب إسقاط القضیة الم

 
130

، یونیو/حزیران  الحكم بعدم دستوریة قانون لیبي مقید لحریة التعبیر"، بیان إخباري لـ ھیومن رایتس ووتش، 
 

131
، مایو/أیار  رایتس ووتش،  ھیومنلیبیا ـ یجب التحقیق في مقتل صحفي ببنغازي"، بیان إخباري لـ 

132
، فقرة لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم 
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وفي أحد األحكام األولى للمحكمة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب، في قضیة كوناتي ضد بوركینا فاسو، حكمت 

المحكمة بأن السجن للتشھیر ینھتك المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان وبأن على بوركینا فاسو تغییر قوانینھا بمقتضى 

 ھذا. 

 

حق في انتقاد الحكومة ومسؤولیھا ألنه یعد تماما أحد الحقوق التي یرجح ویعمل القانون الدولي تحدیداً على حمایة ال

انتھاك الحكومات لھا. كما أن عزل المسؤولین العموم عن النقد ینتھك المبدأ األساسي للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، 

دة السیاسیین ومسؤولي فمن الالزم أن تتسع حریة التعبیر، ال أن تضیق، في ما یتعلق باآلراء المبداة في القا

الحكومات. إن السیاسیین وغیرھم من الشخصیات العامة یتنازلون عن بعض حقوقھم في السمعة والخصوصیة 

 بقبولھم لمناصبھم، وعلیھم التسامح مع تدقیق أكبر في سلوكھم. 

 

(، معلومات )أما المبدأ السابع من مبادئ جوھانسبرغ بشأن األمن القومي وحریة التعبیر والوصول إلى ال

ال یجوز معاقبة أي شخص بسبب توجیھه المستندة إلى القانون والمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان، فھو ینص على أنه "

انتقاًدا إلى األمة أو الدولة أو رموزھما، أو إلى الحكومة أو مؤسساتھا أو موظفیھا، أو إلى أمة أو دولة أجنبیة، أو إلى 

مؤسساتھا".رموزھا أو حكومتھا أو 
133

 

 

وقد استفاضت المفوضیة األمریكیة لحقوق اإلنسان في شرح ھذا المبدأ في تقریرھا عن قوانین االزدراء 

(: "في المجتمعات الدیمقراطیة ینبغي للشخصیات السیاسیة والعامة أن تظھر انفتاحاً أكبر، ولیس أقل، )

اص في قلب النقاش العام فإنھم یعرضون أنفسھم للتدقیق عن علم، على التدقیق والنقد العام... وبما أن ھؤالء األشخ

وعلیھم من ثم إظھار درجة أكبر من درجات التسامح مع النقد".
134

 

 

 : كما الحظت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في تعلیقھا العام رقم 

 

ؤسسات العامة، یولي العھد أھمیة بالغة في حاالت النقاش العام الذي یتعلق بشخصیات عامة في المجال السیاسي والم

بشكل استثنائي لكفالة التعبیر غیر المقید. ولذلك، فإن مجرد اعتبار أن أشكال التعبیر مھینة للشخصیة العامة ال یكفي 

لتبریر فرض عقوبات حتى وإن كانت الشخصیات العامة مستفیدة ھي أیضاً من أحكام العھد. وإضافة إلى ذلك، فإن 

صیات العامة، بمن فیھا التي تمارس أعلى السلطات السیاسیة مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع جمیع الشخ

بشكل مشروع للنقد والمعارضة السیاسیة. وبناء على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقھا إزاء القوانین التي تتعلق بمسائل، 

سلطات وعدم احترام العلم والرموز، والتشھیر مثل العیب في الذات الملكیة وإھانة الموظف العمومي وعدم احترام ال

برئیس الدولة وحمایة شرف الموظفین العمومیین، وینبغي أال تنص القوانین على فرض عقوبات أشد صرامة على 
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من جانب  1995)ب(: التعبیر المحمي، مبادئ جوھانسبرغ. وقد تم تبني ھذه المبادئ في األول من أكتوبر/تشرین األول 7المبدأ  

مجموعة من خبراء القانون الدولي واألمن القومي وحقوق اإلنسان في جوھانسبرغ، وأیداه السید عابد حسین، مقرر األمم المتحدة الخاص 

التعبیر: المعني بحریة الرأي و

. 
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    انظر:
أغسطس/آب  18)تمت الزیارة في  

2014.) 
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أساس ھویة الشخص المطعون فیه لیس إال. وینبغي للدول األطراف أال تحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجیش أو الجھاز 

.اإلداري
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     انظر:

 



اإلعالم على حرب

 

 التوصيات
 

 إلى مكتب النائب العام

  أن یقوم بإجراء تحقیقات فعالة ومحایدة وشفافة في جمیع االعتداءات التي تمت على صحفیین ومنافذ

إعالمیة، وأن یالحق المسؤولین عنھا بغض النظر عن ھویتھم.

  أن یالحق المسؤولین عن االعتداء والتضییق على صحفیین ومشتغلین باإلعالم، بمن فیھم أفراد قوات األمن

والملیشیات. وأن یوجه جمیع أفراد النیابة إلى االمتناع عن االستشھاد بالقوانین القائمة التي تجرم حریة 

التعبیر في انتظار إلغائھا من جانب البرلمان. 

 

 وأي مجلس تشريعي يخلفه إلى مجلس النواب

  .أن یصدر إدانة علنیة لالعتداءات على الصحفیین

  .أن یضمن عدم تبني قوانین جدیدة تنتھك حریة التعبیر

  أن یلغي جمیع األحكام الواردة في قانون العقوبات اللیبي التي تنتھك حریة التعبیر، ویضمن الضرورة

یھا، وتوافقھا مع التزامات لیبیا التعاھدیة الدولیة.والتناسب في أیة قیود قانونیة یتم اإلبقاء عل

  المنتھك لحریة التعبیر.  /أن یمتثل بالكامل لحكم المحكمة العلیا بشأن إسقاط القانون

  الذي حظر القنوات التلفزیونیة الفضائیة التي تنتقد ثورة  /أن یلغي القرار .

  من قانون العقوبات إللغاء  و و و و و و و أن یراجع المواد

الذي یجرم  /العقوبات الجنائیة المفروضة على التشھیر والسب والقذف، وأن یلغي القانون 

فبرایر".  "المساس بثورة 

  من قانون العقوبات اللتین تجرمان ازدراء األدیان.  و أن یلغي المادتین

  من قانون العقوبات لتضییق تعریف "الجنایات والجنح  و و و و أن یراجع المواد

المضرة بكیان الدولة" وضمان استبعاد التعریفات للممارسة السلمیة والمشروعة للحقوق األساسیة، بما فیھا 

حریة التعبیر، وأن یزیل كافة النصوص التي تفرض عقوبة اإلعدام والسجن المؤبد. 

  من قانون المجلس الوطني االنتقالي  الفتاوى في وسائل اإلعالم وأن یلغي المادة أن یسمح بمناقشة

/ .

 

 إلى الحكومة المؤقتة في ليبيا

  ،أن تصدر إدانة علنیة لجمیع االعتداءات على الصحفیین ووسائل اإلعالم، بغض النظر عن ھویة مرتكبھا

تعاقب. لتوضیح أن تلك االعتداءات لن تلقى التسامح وسوف 

  أن تعزز التزامات القانون اإلنساني الدولي التي تحمي الصحفیین كمدنیین في النزاعات المسلحة غیر

الدولیة، عالوة على التزامات القانون الدولي لحقوق اإلنسان المتعلقة بحریة التعبیر. 
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 ةإلى كافة األطراف غير الحكومية وأفراد المليشيات وغيرها من التشكيالت المسلح

  أن تصدر إدانة علنیة لجمیع االعتداءات على الصحفیین ووسائل اإلعالم التي تقع في أراض خاضعة

لسیطرتھا، لتوضیح أن تلك االعتداءات لن تلقى التسامح وسوف تعاقب. 

  أن تضمن ألفراد النیابة وأعضاء السلك القضائي في المناطق الخاضعة لسیطرتھا القدرة على إجراء

التحقیقات ومالحقة مرتكبي تلك الجرائم، بما فیھا االعتداءات على صحفیین. 

 

 إلى هيئة صياغة الدستور 

 رف من الظروف، أن تكرس حریة التعبیر، وحریة الرأي، وحریة الصحافة، وحظر الرقابة تحت أي ظ

والوصول إلى المعلومات كحقوق دستوریة من خالل نصوص تعكس التزامات لیبیا كدولة طرف في العھد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والمیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب. 

 

 إلى بعثة األمم المتحدة في ليبيا

 ووسائل اإلعالم وأن تصدر تقاریر علنیة عن االنتھاكات  أن تصر على إدانة االعتداءات على الصحفیین

بحق المشتغلین باإلعالم. 

  أن تدین وتدرج في التقریر ربع السنوي للمبعوث الخاص لألمین العام لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة أیة

تشریعات صادرة تنتھك حریة التعبیر. 

 

 في حرية الرأي والتعبيرإلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق 

  أن یولي عنایة خاصة لالعتداءات على الصحفیین والمشتغلین باإلعالم في لیبیا، وأن یقدم طلباً بزیارة

قطریة بغرض التحقیق في االعتداءات على الصحفیین والتقدم بتوصیات عن كیفیة تحسین تعزیز حریة 

الصحافة في لیبیا. 

 

 اإلنسان إلى الدول األعضاء في مجلس حقوق

  أن تعقد جلسة خاصة بشأن المحاسبة في لیبیا بغرض تشكیل لجنة لتقصي الحقائق أو آلیة مشابھة للتحقیق في

انتھاكات حقوق اإلنسان الخطیرة وواسعة النطاق في لیبیا، بما فیھا تلك التي قد ترقى إلى مصاف جرائم 

سیاسیة واالعتداءات على الصحفیین. وأن تقر الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة، من قبیل االغتیاالت بدوافع 

آلیة تحقیقیة مكرسة ومستقلة للتثبت من الحقائق، وجمع المعلومات المتعلقة باإلساءات واالنتھاكات وحفظھا، 

وتحدید المسؤولین عن اإلساءات واالنتھاكات الخطیرة بغرض ضمان المسؤولیة الجنائیة والمحاسبة 

   الفردیة.

  



اإلعالم على حرب
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أجرت حنان صالح، الباحثة بقسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش، أبحاث ھذا التقریر وتولت 
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