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 التحديات التي تواجه اإلعالم المستقل
 في ليبيا ما بعد القذافي

 
مائدة  اتوبرنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا مناقشالدولية اإلعالمية مساعدة لا، استضاف مركز 1122أكتوبر  6في يوم 
ما بعد القذافي. ليبيا اجه وسائل اإلعالم المستقلة في التحديات التي توحول  لديمقراطيةلوطني صندوق الالفي مقر مستديرة 

الذي يمكن أن دور الا. وركزت المناقشات على تقييم البيئة اإلعالمية في ليبيا وشخص   61أكثر من في هذا الحدث شارك و
ا التقرير ما دار في هذيلخص  وبناء وسائل إعالم حرة ومستقلة هناك. للمساعدة في  ية الدوليةمساعدة اإلعالمالمجتمع يلعبه 

 .ووفاته معمر القذافيالمخلوع الزعيم الليبي القبض على قبل تم عقده الذي  المائدة المستديرةا
 
 

 ملخص

 اإلعالمية العاملة منافذالانتشار  ضمن هذا التحولوكان من ، الليبيين ا في السياسة والمجتمعكبير   الثورة في ليبيا تحول  أحدثت 
في بيئة عالية الضغط. وقد  هاعملبو، لتغييراة يقابلو بالحداثةهذه المبادرات وتتسم الرقمي. اإلذاعي ولمطبوع وااإلعالم في 

ة، على يحربالبصفة عامة  يةالبيئة اإلعالمتتسم ، وللمنافذ اإلعالميةا من التراخيص ا كبير  منح المجلس الوطني النتقالي عدد  
تشكيل حكومة  أثناءالثورة للتمسك بروح بأنه ضروري هذا ر يبرويتم ت .النتقالي المجلس الوطنيالرغم من تجنب انتقاد 

تعطش ال، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان األساسية للمتمردينمطالب من بين الالحر  واإلعالمحرية التعبير وتعد جديدة. 
 حد من هذه الحريات.يللسلطة في الحكومة الجديدة س

 
دراسة له عند تقييم البيئة اإلعالمية وتوقعات الحكم الديمقراطي، ينبغي  المرء ات بشكل عام أناتفق المشاركون في النقاش

حجر األساس لألطر المؤسسية  ونضعييسيطر عليها المتمردون، وكيف التي مناطق الفي  تشكلالتي تالهياكل النتقالية 
في التدريب األساسي الستفادة من ن ون الليبيوالصحافيع يستطيلوسائل اإلعالم، وما هي أهم القيود والفجوات في القدرات. و

إعداد على هذه المهارات سوف تساعدهم ومجتمع ديمقراطي. أي ودور وسائل اإلعالم في  ،السالمةاألخالقيات ومجالي 
بيئة خلق الجديدة وفي تطوير وسائل اإلعالم  ةساعدهو ما سيؤدي بدوره إلى المالعملية النتقالية، وحول رير اتقالو اتتحقيقال

 ما بعد القذافي.ليبيا تنظيمية في 
 
 

 معلومات أساسية

جمال دجاني، نائب الرئيس للشرق األوسط وشمال أفريقيا و ؛ليبيال، رئيس المجلس األميركي حضر المناقشات فاضل لمين
دعم اإلعالم لدى مؤسسة اإلعالمي  ، المستشارتن برانيتوربونترنيوز؛ إوأميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في شبكة 

لوكالة التابع لالمبادرات النتقالية لدى مكتب  ينالميدان نمستشاريالوكبير  يناإلعالمي ينالمستشاركبير وآدم كابالن،  ؛الدولي
ا آل هتعليقاتكانت ي ذ، والاألميركية للتنمية الدولية لة األميركية الوكاراء أو سياسات آلليس الخاصة ووتجاربه رائه انعكاس 

 .(USAID) للتنمية الدولية



 

 
2 

 
 ه.قدمت بالترتيب الذي ب اتوالمناقشالتقديمية لعروض اهذا التقرير يوضح 

 

 العروض التقديمية
 

 ليبيالرئيس المجلس األميركي ، فاضل المين
 

 أخبر لمين المشاركين بما يلي:
 

  دولة من تبني ال، فإن ليبيا منذ فترة طويلةقائمة مؤسسات بوجود  انتتمتع نتيلمصر وتونس، المن عكس العلى
مجتمع مدني بنمو سمح ولم يأية مؤسسات القذافي  يبنيعلى السلطة، لم  قبضتهطريقته إلحكام كجزء من والصفر. 
عدم وجود وقد يكون البالد.  غير منتخبةمجالس محلية حكمت القذافي، حكم في ظل وتحدى سلطته. ييمكن أن 

انتخاب المجالس ومن الممكن أن يمثل حاجة إلصالح كيانات استبدادية، حيث ل توجد مؤسسات فرصة لليبيا، 
 المحلية خطوة أولى نحو الديمقراطية.

 

  عملية بشأن المكتب صحفي فعال للتواصل مع المواطنين من عدم وجود من نقص في القيادة والمقاومة الليبية تعاني
 .يةالنتقال

 

 إل نهم يريدون الحرية والديمقراطية، إن والليبيوبينما يقول . أحد التحدياتيمقراطية" وجود "ثقافة ديمثل الفتقار ل
 ساسي لكيفية بناء نظام ديمقراطي.األفهم ليفتقرون لوبالتالي عنهما، خلفية ل يمتلكون أنهم 
 

  وطني النتقاليالمجلس الا في بنغازي والجزء الشرقي من البالد. وقد وافق ، وخصوص  يةاإلعالمالمنافذ تزدهر 
ل وهم هذه المنافذ أغلبية العاملين في ن والمتطوعيمثل الجديدة. و يةاإلعالمالمؤسسات إنشاء العديد من على 

 ،بسبب قيود السوقوكيفية تغطية مختلف القضايا. حول ويحتاجون إلى التدريب قليلة ة يصحفسوى خبرة لكون تيم
ينبغي أن تتمتع منظمات  الذو، منافذ أخرى، في حين ستختفي لنجاحا الوليدة يةاإلعالمالمنافذ بعض سوف تحقق 

 .هذه المنافذ اإلعالمية الناشئةمع العمل نة عند ومربالاإلعالم الدولي تنمية 
 

  في خرى األجزاء األا من الجزء الشرقي من ليبيا أكثر استقرار  ويعتبر  ،نزع السالح من المدن قضية رئيسيةيمثل
وسوف يكون ، ولكن الميليشيات المسلحة ل تزال تجوب الشوارع. بشكل متزايدا س أكثر استقرار  طرابلوتعد البالد. 

ا نزع سالح الميليشيات و  الطالب والمواطنين العاطلين عن العمل بدل  بالميليشيات تعبئة يتم حيث  ،اصعب  تفكيكها أمر 
 .في المائة 61لى إ 01بنسبة بطالة من الجنود المحترفين الذين يعودون إلى الحياة المدنية مع معدل 

 
 

 نترنيوزإنائب الرئيس للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في شبكة ، جمال دجاني

 

 أخبر دجاني المشاركين بما يلي:
 

  عدد غير مسبوق إلى وجود ن الليبية في المناطق التي يسيطر عليها المتمردو يةعالمنترنيوز للبيئة اإلإتقييم توصل
 .يةفزيونيمحطات تل 0-3و ،محطات إذاعة 0و، ةمطبوع 211 - يةاإلعالمالمنافذ من 

 

  للخبرة في مجال الصحافة. معلى الرغم من افتقاره ية حديثة النشأةاإلعالمإلى المنافذ انضم الطالب المتطوعون 
 

  وكالت كمراسلين للعديد من يمارسون المهنة السابق  في ظل النظامالذين كانوا يعملون بعض الصحفيين ل يزال
 آخرين من الستمرار في هذه المهنة.المجلس الوطني النتقالي ، في حين منع نباءاأل
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  ا مشاهدة جميع يستطيع باإلنترنت، في حين  ئة بالكاد من الليبيين اتصال  اخمسة في الميمتلك فزيون يالتلالليبيين تقريب 
 عمل في ليبيا.تاإلعالم هذا عندما أن تدرك مؤسسات تطوير يو. وينبغي لرادالستماع لو

 

  جدد إلى ال فاعلون ويفتقر العالم الليبية. في وسائل اإل المناصرةو إعداد التقارير الصحفيةل يوجد فرق بين
 مجتمع ديمقراطي.اإلعالم في الذي يلعبه دور الخالقيات المهنة وأل همفهمعدم الصحفية فضال  عن المهارات 

 

  ا لتعرض معدات، الإلى  ية تحتاجعالماإلكما أن المنافذ ا. الهيكلية والتقنية تشكل تحدي   المسائلل تزال جزء كبير نظر 
 .تمشكالالضمن ا أيض   دتع ةالكهربائيكما أن الطاقة القتال. أثناء نهب الأو تدمير للمنها 

 

  ا اآلنليس مناسب  الوقت أن المجلس الوطني النتقالي ذكر حيث تية، الرقابة الذا ةمارستم موي ،ختف الرقابةتلم 
 بناء البالد. تهحاولأثناء م لتوجيه النقد

 

 المؤسسات حتى ينتهي الصراع.بناء بإعداد القوانين و لن يقوم المجلس الوطني النتقالي 
 

 دعم اإلعالم الدوليلدى مؤسسة المستشار اإلعالمي ، توربين برانت
 

 نت المشاركين بما يلي:خبر براأ
 

 روح الجماعة.يتمسك الليبيون ب 
 

 ا ستخدم نظام القذافي مصطلح "الديمقراطية"ا من  بدل  وكلمة في أذهان كثير من الليبيين. اللطخ سمعة وهو ما  ،كثير 
 ما يريدون. ونصفيمفاهيم مثل النزاهة ومكافحة الفساد عندما يستخدمون ذلك، 

 

 على  ما للحفاظ عليه، ومع ذلك، فإن السوق صغير جد  ة التأسيسة حديثيفالصحالمنافذ لى العديد من الشباب إ انضم
 السابقة.وظائفهم جديدة إلى المنافذ اليعملون في من معظم وسوف يعود المدى الطويل. 

 

 تتبنى أن خالقيات الصحافة. وينبغي أللمعرفة األساسية لدور اإلعالم كجهة رقابية على الحكومة ويوجد افتقار ل
اتدريب انهج   يةمساعدة اإلعالممؤسسات ال الشعبية والصحفيين  المؤسساتعمل مع أن ت، والقمةإلى القاعدة من  ي 
 من التركيز على المنافذ الوطنية. المحليين بدل  

 

 الدولية إلى تنسيق جهودها لتفادي الزدواجية وإهدار الموارد. تحتاج المؤسسات اإلعالمية 
 

مدربين بما فيه الكفاية، غير نهم أ ينعالم المحلية خارج نطاق تغطية الحرب معتبروسائل اإلالمتمردون في بداية القتال، أبقى 
 وسائل اإلعالم الدولية.لالوصول  واأتاح مإل أنه

 
لوكالة األميركية التابع لالية المبادرات النتقلدى مكتب  ينالميدان نمستشاريالوكبير  يناإلعالمي ينالمستشار، كبير آدم كابالن

 *للتنمية الدولية
 

 أخبر كابالن المشاركين بما يلي:
 

 " ة حديث يةاإلعالمالمنافذ في إلى مجال اإلعالم، حيث يعمل يمتد و وه ،"مذهلمستوى العمل التطوعي بين الليبيين
 ا في الثورة.أن يلعبوا دور  يريدون  همأو معدومة ولكنضئيلة  ةيصحفمتطوعون ل يمتلكون سوى خبرة  التأسيس
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  ل  - اوغامض   امبهم  حكومة مع الفي السابق ليبيين الامل لحرية مع الديمقراطية؟ كان تعل ينرؤية الليبيتتقاطع كيف
، ؤهاإنشا ونريدينوع الدولة التي عن  تسألهمعندما وول أحد يعرف من المسؤول.  بأي شخصيمكن الوثوق 
 دبي".ا "يجيبون غالب  

 

  تا يبيا، حيث كانلتونس ومصر نماذج جيدة لول تمثل مؤسسة. أي هيكل ل يوجد سوى معرفة ضئيلة بكيفية وضع
 هياكل مؤسسية قوية.تتمتعان ب

 

  مجتمع مدني ناشئ العديد من أدوار الحكومة.يتولى 
 

  ا لالدولة كانت وتنوع الرأي. في خبرة بن والليبيل يتمتع ويلقى الثورة هذا الدور. تمأل اآلن، و ا.ما كان صادق  وسيط 
أمام عقبة رئيسية آراء مختلفة  تبنيغياب الحق في يمثل وعتراض. الالحتفاظ بشيء من الماضي لأي اقتراح 

 لديمقراطية.ا
 

  لى إ أول  الليبيون صل ي، يجب أن المؤسساتتنظيمي لوسائل اإلعالم وبناء في حين أن هناك حاجة ماسة إلصالح
وسائل اإلعالم على  ةالمجتمع الدولي في بناء قدرويجب أن يساعد . ميةعالاإلة التنظيميحول شكل المساحة جماع إ

 نشر المعلومات حول عملية التحول الديمقراطي.
 

دولية الوكالة األمريكية للتنمية الهي ل تمثل آراء أو سياسات و .الخاصةخبراته آدم كابالن آراءه و اتتعليقتعكس مالحظة: *

(USAID).  

 
 

 المناقشة
 

ا في التغلب على التشرذم والقبلية في ليبيا ما بعد القذافي. وقال دور   اإلعالمتساءل المشاركون كيف يمكن أن تلعب وسائل 
 . وأضافنياإلسالميالقضية الحقيقية هي أجندات متضاربة، مثل الليبراليين مقابل أن ومبالغ فيها ادعاءات القبلية أن لمين 

التعامل مع التنافس على السلطة، ومثلما هو له ، ولكن المجتمع الليبي لم يسبق ضخمةملك بنية تنظيمية تكابالن أن القبلية ل 
 صراع على السلطة.من الممكن أن يندلع الحال في أي دولة بعد الصراع، 

 
 ياإلذاعقد يكون التعامل مع البث مع ذلك ولليبية. األولويات الرئيسية للصحافة امساعدة بيئة قانونية و يةاإلعالمتمثل المهنية 

تلزمه أعوام طويلة إلى هيئة على غرار هيئة اإلذاعة البريطانية الدولة فزيون ين تحويل تلأدجاني وذكر ا ألوانه. سابق   العام
. وينبغي يات كمثالاألخالقعلى بسيط للصحفيين، التدريب التركز على أت ينبغي الحالية سائل اإلعالم وإصالح أن جهود و

 المنافذا كبيرة في حصص  يمتلكون ا من السعوديين، الذين وخصوص   ،خارجي في وسائل اإلعالماللتأثير لإيالء الهتمام 
 الخاصة في جميع أنحاء المنطقة. يةاإلعالم

 
تنسيق بالي بنغازي الجهات المانحة فتتسم عن كثب. و هاتنسيق جهودبالدولي  ياإلعالمالتطوير أن تقوم مؤسسات ينبغي 

الجهات المانحة ل يوجد تنسيق كاف بين ا لدجاني، وفق  ومستوى مماثل من التعاون في طرابلس. كما ينشأ ، فيما بينها جيدال
اتفق ولنجاح. ل امفتاح   ينالمانحسيمثل التواصل بين  ،وسائل اإلعالملتطوير مع محدودية الموارد المتاحة و ؛الغربية

تملي من أن  ما يحتاجون إليه بدل  بمساعدة الليبيين بها فترض ي هتذكر أنتأن ينبغي الدولية  المؤسساتالمشاركون على أن 
 .تلك المؤسسات أن رؤية تطوير بها ودتالمجالت التي عليهم 

 
أجاب و. نتاج النفطإموثوق بها حول المشاركين في المناقشات متى ستتاح معلومات سأل أحد أفراد الجمهور من صناعة النفط 

نترنيوز في تدريب الصحفيين إقارن دجاني تجربة وفعال.  يويفتقر إلى مكتب صحف المجلس الوطني النتقالي منقسمأن لمين 
خبرة الصحفيين في تغطية  تفي العراق، مثل ليبيا، كانوالطاقة في حقبة ما بعد صدام.  قضاياالعراقيين على تغطية 

قادرين على الكتابة عن قضايا مثل الفساد في قطاع النفط. وشدد على أهمية تدريب وكانوا غير ضئيلة الطاقة موضوعات 
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. وقال التي يتم تشكيلهابمثابة الرقيب على الحكومة الجديدة  واكونيالصحافيين الليبيين لتغطية قضايا الطاقة بحيث يمكن أن 
 تدفق النفط مع الشفافية.سرعة والحاجة إلى المصالح المتنافسة في الحكومة الجديدة، أن تتعارض نه يتوقع إكابالن 

 
 

 مستقبال
 

في عدد محدود من العالقات مع تنحصر وينبغي أل  في نهجها. مؤسسات التطوير اإلعالمي الدولي بالمرونةأن تتمتع ينبغي 
 ه.توقعت على النحو الذيطور األحداث قد ل تتبأن عترف تأن ينبغي ، وحديثة التأسيسعالمية المؤسسات اإل

 
في الدولية  مؤسسات المساعدة اإلعالميةالتصال بين الجهات المانحة ومن الممكن أن ينجح  ينبغي تنسيق الدعم اإلعالمي.
 القضاء على ازدواجية الجهود.

 
 ن.للمواطني يةاالنتقالة عمليالالمعلومات حول لنقل فعال  فيمكتب صحيقوم المجلس الوطني االنتقالي بإنشاء ينبغي أن 

بناء البنية التحتية و إنشاءفي المجلس الوطني النتقالي لجهات المانحة مساعدة وتستطيع اأولوية فورية. هذا ينبغي أن يكون و
 التواصل مع المواطنين.المتعلقة بالخبرات 

 
ويمثل  فية واسعة.حرية يترك فجوة معرالالديمقراطية وبلخبرة للجهات المانحة الدولية أن افتقار ليبيا أن تعترف اينبغي 

ا ة األساسية فيمهارات الصحالالتدريب على  الدولية ينبغي أن تكون المؤسسات ثورة ليبيا وفإن هذه . ومع ذلك، اضروري  أمر 
 بناء بلدهم.ينبغي عليهم لليبيين كيف بشأن اإلمالء على احذرة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : كاثي غلوفرتلخيص
 فريق مركز المساعدة اإلعالمية الدولية 

 
بلورة على تعزيز الدعم، والمركز عمل ي، ولمنح الوطنية من أجل الديمقراطيةمبادرة من صندوق اهو ، (CIMA) يةالدولية لمساعدة اإلعالمامركز 
األساسي الدور على وبناء الشبكات، وإجراء البحوث، وتسليط الضوء  ،توفير المعلوماتعن طريق  يةمساعدة اإلعالمال، وتحسين فعالية برامج الرؤية

إضافي لبحث عن سبل لجذب اهتمام ا قوتحتل طرالمستدامة في جميع أنحاء العالم.  اتعالم المستقلة في إنشاء وتطوير الديمقراطيوسائل اإلالذي تلعبه 
ا من أعمال مركز المساعد وتقديم الدعم لتطوير وسائل اإلعالم الدوليةفي الوليات المتحدة لقطاع الخاص من ا ا هام   .ة اإلعالمية الدوليةجانب 
 

تطوير المجموعة متنوعة من الموضوعات في مجال لتناول  الخبراءمجموعات العمل، والمناقشات، و يستضيف مركز المساعدة اإلعالمية الدولية
إلى تزويد واضعي ر هذه التقاريتهدف و. العملفرق  تحقيقاتوا تقارير وتوصيات بناء على مناقشات مركز أيض  ويصدر ال. يةاإلعالم والمساعدة

 .يةعزز فعالية المساعدة اإلعالمالتي تفكار باألعن الجهات المانحة والممارسين،  السياسات، فضال  
 

 

 سوليفان .هـمارغريت 
 مدير أول

 
 االستشاري لمركز المساعدة اإلعالمية الدوليةالمجلس 

أليكس   •هيمان  جيري   • إلين هيوم    •كارين إليوت هاوس   •  غارمنتسوزان   • غالستون ويليا أ.   • البن  فوزيسي،ن ستيف  • ستر دايسون إ  •باتريك بتلر  
باول  يتونالآدم ك  • سكين يديل ب  • ليام أورم يو  • إريك نيوتن   • كارولين ليتل ريتشارد لوغار   • ماي لكريغ   •كينغ  سوزان   •كالتي  شانتي   • جونز س. 

 ريتشارد وينفيلد•  كيرت ويمر  •  آدم شيف  •  إ. برايس   مونرو  •  الثالث


