


1 في لةبةالعمايةة اإل حالةال

في لةبةا الحالة اإللعمايةة

2017يناير  –الحالة اللةبةة 

تمثل انعكاًسا لحالة االنقسام السياس ي  -املحلية منها والعربية والدولية–ال تزال حالة وسائل اإلعالم 

واالجتماعي، بل إنها تلعب في كثير من الحاالت دوًرا فاعال إما أحد أدوات االنقسام كدور سلبي من قبل بعض 

 إيجابي من بعض آخر.  وسائل اإلعالم، أو  محاولة للعب دور مبادر نحو لم الشمل  كدور 

القضايا التي شملتها و وفي هذا اإلطار، تستعرض السطور التالية أبرز وسائل اإلعالم خالل شهر يناير ، 

بالتغطية الصحفية على مدار الشهر، ومدى اتباع وسائل اإلعالم املختلفة للمهنية في تناول القضايا واألحداث، 

 الحالة اإلعالمية.بتوقعات وانتهاًء عالميون على مدار الشهر، واالنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون واإل 

 في وسائل اإلعالم، تأتي في مقدمتها مواقع التواصل االجتماعي، والقنوات 
ً
يشهُد الوضع العام اإلعالمي كثرة

 التليفزيونية واملواقع اإللكترونية.

وتتصدر وسائل اإلعالم اإللكترونية االهتمام األبرز لدى الرأي العام املحلي خالل الشهر، بحسب تصنيف 

املتخصص في ترتيب املواقع اإللكترونية من حيث نسب املشاهدة، ويأتي في املقدمة  1(Alexaموقع أليكسا )

ملتابعة، بعد موقع البحث ( من حيث ا2( والذي حّل بالترتيب رقم )youtube.comموقع الفيديوهات )

 (.facebooke(، يليه في الترتيب الثالث موقع التواصل االجتماعي )googleاإللكتروني )

1 Alexa: ( هو موقع إلكترونيhttp://www.alexa.com تابع لشركة أمازون، يقع مقره الرئيسي في والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة، وهو متخصص في ) / 

بأنه الموقع األكثر زيارة بين المستخدمين على مستوى الدولى، ويليه الموقع رقم   Alexa( في تصنيف 1إحصائيات وترتيب مواقع االنترنت، حيث يمثل الموقع رقم )

لى إحصائياته في وتستخدمه شركات الدعاية واإلعالن المختلفة لتقييم المواقع اإللكترونية من حيث األكثر زيارة من قبل المستخدمين، فضال عن االستناد إ(.. وهكذا، 2)

 الدراسات اإلعالمية المتقدمة. 
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: 2يناير31حتى   (Alexaويوضح الجدول التالي ترتيب املواقع اإللكترونية بحسب موقع ) 

Alexaالترتيب على موقع الرابط اإللكترونياملوقع

youtube.com2يوتيوب

facebook.com3موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

alwasat.ly26موقع الوسط

rt.com51موقع روسيا اليوم

afrigatenews.net60بوابة افريقيا اإلخبارية

alarabiya.net61موقع قناة العربية

almarsad.co68موقع املرصد

libyaakhbar.com71موقع أخبار ليبيا

skynewsarabia.com74موقع سكاي نيوز عربي

libya-al-mostakbal.org75موقع ليبيا املستقبل

BBCbbc.com/news102موقع 

218218tv.net123موقع قناة 

CNNcnn.com148موقع قناة 

libyaherald.com173موقع ليبيا هيرالد

eanlibya.com279موقع عين ليبيا

24akhbarlibya24.net851أخبار ليبيا موقع 

lana-news.ly952وكالة األنباء الليبية

alrseefa.net1,854موقع الرصيفة

2 http://www.alexa.com/topsites/countries/LY 

http://www.alexa.com/topsites/countries/LY
http://www.alexa.com/topsites/countries/LY
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الليبية على مدار الشهر، والتي  أبرزت وسائل اإلعالم املحلية والعربية والدولية العديد من القضايا واألحداث

 يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:

يناير، ودعوة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق  2 يوم موس ى الكوني نائب املجلس الرئاس ي استقالة -

الوطني الكوني إلى التراجع عن استقالته، وإعالنه إلغاء كافة قرارات التعيينات السيادية التي اتخذت 

 .3مؤخًرا"

ة عبد هللا بليحق، املتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، دخول بوارج إيطالية محملة إدان -

 .4باألسلحة والجنود إلى املياه اإلقليمية الليبية

إعالن وزير الداخلية اإليطالي، ماركو مينيتي، إعادة فتح سفارة بالده في العاصمة الليبية واملغلقة منذ  -

20155. 

خليفة  القائد العام للجيش الليبي التابع ملجلس النواب يناير زيارة 11لروسية إعالن وزارة الدفاع ا -

 .6حفتر لحاملة الطائرات الروسية األميرال كوزنيتسوف

إعالن حزب إيطالي معارض فرار مدير املخابرات اإليطالية من ليبيا عقب سيطرة قوات خليفة  -

 .7الغويل على مقرات الوزارات

يناير النقطاع التيار الكهربائي، فضال عن انقطاعه عن الجنوب وحتى  14تعرض غرب ليبيا في  -

 .8العاصمة وبعض املدن الرئيسية األخرى 

إعادة تركيا لفتح سفارتها في ليبيا بعد عامين ونصف العام من إغالقها، لتصبح ثاني دولة تعيد فتح  -

 .9سفارتها بعد إيطاليا

                                                           
 .http://bit.ly/2kyI3dG، وموقع قناة النبأ:  http://f24.my/2kvZwDZ، وhttp://bit.ly/2l0Z8edموقع قناة العربية:  3
 http://bit.ly/2kY9GhC، وموقع صحيفة الوطن المصرية: http://bit.ly/2kY9OO9موقع قناة روسيا اليوم:  4
ميدل إيست:  ، وموقعhttp://bit.ly/2kvKoXx، وموقع سكاي نيوز عربية: http://bit.ly/2kz16ofموقع قناة العربية:  5

http://bit.ly/2jDGvQG. 
، وموقع الوسط: http://bit.ly/2jDRMQZ، ووكالة سبوتنيك الروسية: http://bit.ly/2kyYtmuجريدة اليوم السابع:  6

http://bit.ly/2kyNzgs. 
: 21، وموقع عربي http://bit.ly/2kvVSu5، وجريدة اليوم السابع المصرية: http://bit.ly/2kvVSu5موقع روسيا اليوم:  7

http://bit.ly/2kyKI7g. 
، وموقع قناة روسيا اليوم: http://bit.ly/2jE00sb: 21، وموقع عربي http://bit.ly/2kvYxnpوكالة رويترز:  8

http://bit.ly/2jDW8HL 
 ، وhttp://bit.ly/2kvXXGa، وقناة الجزيرة: http://bit.ly/2k2oCH9وكالة رويترز:  9

http://bit.ly/2l0Z8ed
http://f24.my/2kvZwDZ
http://bit.ly/2kY9OO9
http://bit.ly/2kz16of
http://bit.ly/2kvKoXx
http://bit.ly/2kyYtmu
http://bit.ly/2jDRMQZ
http://bit.ly/2kvVSu5
http://bit.ly/2kvVSu5
http://bit.ly/2kvYxnp
http://bit.ly/2jE00sb
http://bit.ly/2k2oCH9
http://bit.ly/2kvXXGa


 

 في لةبةالعمايةة اإل حالةال  4

 

ة حل األزمة الليبية، وإعالن الدول املشاركة في االجتماع اجتماع دول الجوار الليبي في القاهرة ملحاول -

 .10التمسك باتفاق الصخيرات، وحكومة الوفاق الوطني، ورفض التدخل العسكري األجنبي

دول إلى أمريكا، وتشمل القائمة  7قرار الرئيس األمريكي الجديد دونالد ترامب حظر دخول مواطني  -

 يبيا والصومال والسودان واليمن.مواطني كل من إيران وسوريا والعراق ول

تباينت وسائل اإلعالم تناولها وتغطيتها للقضايا واألحداث املتعلقة بالشأن الليبي، حيث حاولت بعض منها  

ي التغطية اإلخبارية تجاه رأي بعينه في  بعض تحّري  املهنية من حيث الحياد أو املوضوعية، فيما ظهر االنحياز ف

آخر، وفيما يلي أمثلة على  التباين في تناول بعض القضايا واألحداث الليبية في وسائل إعالم مختلفة على مدار 

 شهر يناير:

يناير، ودعوة فايز  2استقالة  موس ى الكوني، نائب رئيس املجلس الرئاس ي في حكومة الوفاق الوطني  .1

 رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، الكوني إلى التراجع عن استقالته.السراج 

حيث تباينت وسائل اإلعالم املختلفة في تغطية الحدث، ما بين مكتف بعرض الخبر دون رأي، وأخرى حاولت 

تصدير رأي بعينه سواء في فقرات التغطية أو في صياغة العناوين، فيما حرصت وسائل إعالم أخرى على 

 وعية في تناول وتحليل الخبر.املوض

، الخبر بعرضه فقط دون 12، و" املرصد"11ومثال على ذلك، ال حصًرا، تناول كل من موقعي "أخبار ليبيا"

،  هالخبر  بصورة تنحاز إلى رأي بعينمحاولة تفسيره، أو التدخل برأي، فيما حرصت مواقع أخرى على تغطية 

،  13تناول الحدث على أنه نتيجة لـ"خالفات تعصف باملجلس الرئاس ي"كما فعل موقع  قناة "روسيا اليوم" الذي 

 عن استعراض املوقع للحدث بتأكيد لرؤية بعينها تتلخص بما  
ً
وصدر ذلك عنواًنا للتغطية الخبرية، فضال

وصفه في ختام الخبر بـ"فشل املجلس الرئاس ي" التغطية بالقول: " بدا واضحا من حديث السراج أن الفشل 

هدد مهمة املجلس الرئاس ي وحكومة الوفاق، التي لم تنل ثقة البرملان؛ حيث قال السراج إن "االنسحاب في بات يت

                                                           
، وموقع قناة النبأ: http://bit.ly/2knXFi7، وكالة سبوتنيك الروسية: http://bit.ly/2k7N6kHموقع قناة سكاي نيوز:  10

http://bit.ly/2k2c2b0 :وموقع ميدل إيست ،http://bit.ly/2jDQ1Dl. 
11 http://bit.ly/2kyts28 
12 http://bit.ly/2jDnEoy 
  http://bit.ly/2k6ZSzSالرئاسي،ليبيا: خالفات تعصف بالمجلس موقع روسيا اليوم،  13

http://bit.ly/2k7N6kH
http://bit.ly/2knXFi7
http://bit.ly/2k2c2b0
http://bit.ly/2k2c2b0
http://bit.ly/2kyts28
http://bit.ly/2jDnEoy
http://bit.ly/2k6ZSzS
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، فيما استعرض موقع "ليبيا املستقبل" الخبر 14هذه املرحلة لن يوصل ليبيا إال ملزيد من األزمات والصراعات"

 ".15على أنه "ارباك للوسطاء وزيادة في متاعب حكومة الوفاق

" والذي 21سائل إعالم أخرى حاولت تغطية الخبر بصورة موضوعية تحليلية، من بينها موقع "عربي لكن و 

"، وعلى 16تناول التغطية بعنوان استفهامي احتجاجات واستقاالت: هل بدأ الصدام داخل "الرئاس ي" الليبي؟

 .17جلس الرئاس ي؟"هذا النهج تناول موقع "الوسط" الحدث بعنوان "ماذا تعني استقالة الكوني من امل

زيارة  زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوش ي إلى الجزائر، ومحاولته الوساطة مع األطراف الليبية  .2

 .18املتنازعة إلحداث تقارب بينهم في محاولة منه للمساعدة في إيجاد حلول لألزمة الليبية

الصادر باللغة العربية أن ينتهج  CNNوقع وتباينت وسائل اإلعالم في تغطية الخبر، فعلى سبيل املثال، حاول م

املوضوعية، باستعراض تحليلي للحدث بعنوان استفهامي: "هل ينجح الغنوش ي في لعب دور الوساطة بين 

، فيما وّجهت صحيفة الحياة اللندنية الحدث بالرأي أن "توافق الجزائر على وساطة  19األطراف الليبية؟"

ا عالقته بإسالميي ليبيا"، وصدرت ذلك في عنوان تقرير لها لتغطية الخبر الغنوش ي بين األطراف الليبية سببه

، والتي اختتمته بالقول : "يرى مراقبون أن زيارة راشد الغنوش ي الجزائر تندرج في هذا 20على صفحات الجريدة

 إلى العالقات املميزة التي تربطه بأطراف فاعلة في ليبيا، بخاصة االسالميين. وتع
ً
ول الجزائر على السياق نظرا

، دون ذكر أو تحديد 21عالقات الغنوش ي بهذه األطراف للمساعدة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين"

لهوية املراقبين التي استندت إليهم الصحيفة، وفي اتجاه  موضوعي ومحايد، اكتفت العديد من املواقع اإلخبارية 

طورات املبادرة الثالثية التونسية الجزائرية املصرية من أجل الليبية األخرى تغطية تحركات الغنوش ي، وت

 حلحلة األزمة الليبية.

خالصة القول، أن التغطيات اإلخبارية للشأن الليبي شهدت تبايًنا من الحياد أو املوضوعية من ناحية، أو 

باب هذا التباين، االنحياز لرأي فصيل سياس ي بعينه من ناحية أخرى، وربما كان االنقسام السياس ي أحد أس

خاصة وأن لكل فصيل سياس ي ليبي وسيلة إعالمية تتحدث باسمه، وبالتالي تتبنى وجهة نظره تجاه األحداث 

 والقضايا الليبية محل التغطية اإلخبارية.

                                                           
 المصدر السابق. 14
15 http://bit.ly/2l2I8Uc 
16 http://bit.ly/2jJmQKj 
17 http://bit.ly/2kY7W87  
  http://bit.ly/2l386qoصحيفة الرأي التونسية:  18
19 http://cnn.it/2jJZOTj  
 http://bit.ly/2k287uKwصحيفة الحياة اللندنية: 20
 المصدر السابق. 21

http://bit.ly/2kY7W87
http://bit.ly/2l386qo
http://cnn.it/2jJZOTj
http://bit.ly/2k287uKw
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أوضاع الصحفيين داخل األراض ي اللليبية، إال أن شهر ال تزال حالة االنقسام السياس ي، تلقي بظاللها على 

ه إلى تنظيم الدولة في ليبيا، ءيناير شهد جدال واسعا حول حقيقة ما نشر بشأن ما صّرح به عضو  ادعى انتما

، وذلك 2014قوات خليفة حفتر في شرق البالد، بإعدام صحافيين تونسيين فقدا في ليبيا في سبتمبر  اعتقلتهو 

يناير، والذي أكد فيها أنه شهد إعدام سفيان الشورابي ونذير  6ات" بثتها قناة  الحدث الليبية في في "اعتراف

 . 22القطاري في غابة قرب مدينة درنة

وردت وزارة الخارجية التونسية على ما بثته قناة الحدث بالقول بتأكيدها على متابعة تطورات "ملف إختفاء  

القطاري في ليبيا، وتولي قضية الصحافيين املختطفين في ليبيا أهمية الصحافيين سفيان الشورابي ونذير 

 بالغة".

، صحفي قناة هكما أدانت منظمة "مراسلون بال حدود" ما وصفته بـ"االعتقال التعسفي الذي طال وئام بن زابي

 ودون قيد أو شرط،  14ليبيا بانوراما، يوم 
ً
وقالت في بيانها أن يناير في شرق ليبيا، مطالبة بإطالق سراحه فورا

عتبر ميدانا بالغ الخطورة بالنسبة للصحفيين. واستمرار مكانة ليبيا في املركز 
ُ
 180)من أصل  164ليبيا ال تزال ت

، وانضم إلى مراسلون بال حدود املركز  الليبي لحرية الصحافة 23بلدا( على التصنيف العاملي لحرية الصحافة

، منتقًدا بث قناة هبن زابية بضرورة إطالق سراح املصور فيه القوات األمني يناير طالب 16الذي أصدر بياًنا في 

جرى من حوار معه من "ليبيا روحها الوطن" مقطًعا مصوًرا ُيظهر اعتقال قوة  أمنية  للمصور الصحفي،  وما 

 لكرامته اإلنسانية املركز بيانقبل ُمعتقليه وصفه 
ً
 . 24غير القانوني" لحظة اإلعتقال التعسفي بأنه "ُيعد إذالال

تبين من رصد التناول اإلعالمي للقضايا الليبية على مدار الشهر؛ استمرار انعكاس حالة االنقسام السياس ي في 

البالد بصورة سلبية على الحالة اإلعالمية من ناحية، وعلى أوضاع الصحفيين واإلعالميين من ناحية أخرى، 

التباين في التناول اإلعالمي للقضايا واألحداث الليبية، وعدم انتهاج املهنية وفي ضوء ذلك؛ يتوقع استمرار حالة 

مظلة موحدة لإلعالميين والصحفيين يصدر عنها ميثاق  لصحفية لألحداث، خاصة في ظل غيابفي التغطيات ا

وفق معايير فنية -شرف إعالمي متفق عليه، ينتج عنه قانون موحد للصحافة يتضمن عقوبات صحفية 

 لكل من يخالف املهنية الصحفية في التغطية اإلخباري. -دةمحد

                                                           
 /:bit.ly/2k2eVJ2http/موقع روسيا اليوم:  22
 http://bit.ly/2k2DVTHمنظمة مراسلون بال حدود:  23
24 http://bit.ly/2jqcJxl 

 

http://bit.ly/2k2eVJ2
http://bit.ly/2k2DVTH
http://bit.ly/2jqcJxl
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مصري في مبادرة لحل  -جزائري  -لكن هناك توقع إلمكانية حدوث حلحلة للملف اإلعالمي، في ظل تحرك تونس ي 

األزمة الليبية، والتي يتوقع أن تتفق وسائل اإلعالم حولها، حتى وإن كان هناك تباين في تغطيتها، إال أن هذا 

 .نحو إنتاج حلول لألوضاع في ليبيا لحوار السياس ي بين الفرقاءاتقدم  كلما باين يتوقع زواله التدريجيتال

أما على صعيد االنتهاكات بحق الصحفيين واإلعالميين؛ فيتوقع أن يستمر لفترة زمنية طويلة، مع استمرار 

االقتتال ين لتغطيتها، وفي ظل استمرار ، ومحاولة صحفيين وإعالميمناطق مختلفة من ليبيا املعارك الدائرة في

توثيقها ونقلها للرأي العام املحلي والعربي والدولي، وهو ما يعرض حياة في ليبيا ومحاوالت الصحفيين 

الصحفيين للخطر إما باإلصابة أو القتل أو االختطاف، فيما تعزز حالة االنقسام السياسية استمرار تعرض 

 العتقال.للتضييق واصحفيين 
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 نبذة لعن المنظمة اللةبةة للسةاسات و اإلستراتةجةات

 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست واإلستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء  2015مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحفي طرابلس ليبيا, و تم  2014

لى إاألبحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة   جهدها من أجل 

تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك 

إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السيا
ً
سات العامة واإلستراتيجيات للحكومة من الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

و  ورش عمل و خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات

 منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.
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