صوتي :التقرير
حرية التعبري يف ليبيا:
حملة تاريخية

أه ًال بكم يف
التقرير اخلاص بربنامج صوتي!
يسر منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا» أن تضع في
ّ
متناول أيديكم التقرير األول لبرنامج صوتي .1ويع ّد هذا التقرير
األول من نوعه بني سلسلة من التقارير الدورية التي ستنشرها
املنظمة ،بهدف رصد أوضاع حرية التعبير في ليبيا من املنظور
القانوني.
يق ّدم التقرير األول حتلي ً
ال لتأثيرات األحداث الرئيسية التي لعبت
دور ًا سواء في تعزيز حرية التعبير أو في تقويضها على امتداد
تاريخ ليبيا احلديثّ .
يغطي التقرير ثالث مراحل زمنية منفصلة
ً
ولكن مترابطة في ما بينها ،لعبت دورا فاع ً
ال في رسم مالمح
مر العقود .وهي تندرج كاآلتي:
حرية التعبير في البالد على ّ
 :1968-19511 .1فترة االستقالل ،امللكية ،والدستور اجلديد؛
 :2011-19692 .2فترة االعتقاالت الطالبية ،وحاالت اإلعدام
ونهاية اإلعالم املستقل؛
-20113 .3اليوم :عهد جديد حلرية التعبير في ليبيا؟
تفيد هذه اللمحة العامة التاريخية حول تط ّور حرية التعبير في
كدليل على أهمية هذا احلق األساسي لضمان التمتع
ليبيا
ٍ
كأساس لتحليل إطار العمل
باحلقوق واحلريات األخرى ،كما تفيد
ٍ
القانوني قيد التطبيق حالي ًا.
« 1صوتي» عبارة عن مبادرة من منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا»
تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية احلق في حرية التعبير ،ومتكني أصحاب الشأن
بأسلوب يضمن تعزيز وحماية هذا احلق األساسي من
املعنيني من املشاركة
ٍ
حقوق اإلنسان .للمزيد من املعلومات حول برنامج صوتي ،الرجاء زيارة املوقع
اإللكتروني .www.sawti.ly
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أما التقارير املستقبلية فستنظر في مواضيع أكثر حتديد ًا في ما
يتعلق بحرية التعبير ،فيتناول التقرير املقبل ،الذي من املتوقع أن
ينشر في وقت الحق من الشهر اجلاري ،التط ّورات التشريعية
ٍ
ذات الصلة بحرية التعبير في فترة ما بعد العام .2011
وباإلضافة إلى استعراض القوانني الرئيسية التي اعتمدت خالل
تلك الفترة ،سوف ننظر أيض ًا في التوصيات الدستورية املقترحة
في ما يتعلق بحرية التعبير وفق ما نشرتها الهيئة التأسيسية
لصياغة مشروع الدستور في ديسمبر من العام املاضي .فنجري
تقييم ًا ملوقف التوصيات من االلتزامات الدولية لليبيا ،وقوانينها
الوطنية ومدى احلاجة إلصالح القوانني الوطنية املتعلقة بحرية
التعبير لضمان توافقها مع التزامات ليبيا الدولية.
هذا وسوف يتض ّمن كل تقرير فقر ًة خاص ًة بعنوان «صوتي:
التأمالت» ،تتض ّمن لقا ًء قصير ًا مع أحد األشخاص الفاعلني
فنتطرق من خالل املقابلة إلى
املعنيني بحرية التعبير في ليبيا.
ّ
مخاوفهم وآمالهم وتوصياتهم في ما يتعلق بحرية التعبير .يتض ّمن
هذا التقرير لقا ًء حصري ًا مع ساملة الشعاب ،نقيبة صحفيي
طرابلس ،تستعرض لنا فيه أفكارها حول الوضع احلالي حلرية
التعبير في البالد .كما تدرج الفقرة اخلاصة بالتأمالت أيض ًا
حقائق مباشرة قامت منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا»
باستقائها وجمعها ،مثل االستطالعات التي تق ّدم حمل ًة عن آراء
املعنيني بحرية التعبير ووجهات نظرهم حيال بعض املواضيع ذات
الصلة بحرية التعبير.
يسر «محامون من أجل العدالة في ليبيا» أن تسمع صوتكم
ّ
نرحب بأي أفكار أو آراء لديكم حول القضايا التي
أنتم أيض ًا! ّ
ناقشناها في هذا التقرير أو التي سنتناولها في تقاريرنا املقبلة.
شاركونا أفكاركم عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي:
 sawti@libyanjustice.orgأو باالنضمام إلى محادثاتنا على
فايسبوك أو تويتر.

 :1968-1951 .1فرتة االستقالل،
امللكية ،والدستور اجلديد
دستور العام 1951
أقر دستور ليبيا في السابع من أكتوبر من العام ( 1951دستور
ّ
العام  )1951على أثر التوصية الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم
املتحدة بإقامة ليبيا كدولة ذات سيادة واستقالل في  21نوفمبر
 .1949وبتاريخ  24ديسمبر  ،1951حازت ليبيا استقاللها
و ّ
مت إعالنها ملكية تخضع حلكم امللك محمد إدريس السنوسي
(وسيشار إليه في ما بعد باسم امللك) .وكان دستور العام 1951
رسخ حقوق املواطنني الليبيني بعد
التشريع األول والوحيد الذي ّ
إقامة الدولة الليبية احلديثة.
نص فيه دستور العام  1951على عددٍ من املواد التي
في وقتٍ ّ
سعت من أجل صون حقوق الليبيني ،ش ّكلت موا ّد عديدة أخرى
عقبات في وجه التمتع الكامل باحلق في حرية التعبير وغيره من
تنص املواد  21و 22و 23من دستور العام
احلقوق ذات الصلةّ .
 1951على أحكام ذات صلة بحرية الضمير وحرية الدين والفكر
والتعبير وحرية الصحافة .وقد فرضت هذه املواد قيود ًا تعسفية
على احلق في حرية التعبير.

الدستور نظام ًا قضائي ًا ضعيف ًا ،يدير دفة ميزان السلطة بعيد ًا عن
احملاكم .كما لم مينح الدستور صراح ًة احملكمة العليا صالحية
البت في توافق القوانني أو األوامر التنفيذية
املراجعة القضائية أو ّ
نصت املادة  43على أن احملكمة العليا واحملاكم
مع الدستور .فقد ّ
تنص
األخرى «تصدر أحكامها في حدود الدستور» في وقتٍ لم ّ
األحكام الواردة في الفصل الثامن على أي معايير بهذا الشأن.
كما اعتبر امللك مصون ًا ،ونتيجة لذلك هو غير مسؤول مبوجب
القانون في دستور العام  ،1951ومتتع بصالحيات واسعة على
احملاكم والهيئة التشريعية كما هو مبينّ في الفصلني اخلامس
والثامن من دستور العام  .1951وملا كان امللك مصون ًا من جهة
ّ
احتل مكان ًة
ويتمتع بصالحيات تنفيذية واسعة من جهة أخرى فقد
تتفوق على القانون وشغل موقع ًا عالي النفوذ ،ما م ّكنه من تقييد
احلقوق األساسية مبا في ذلك املتعلقة منها بحرية التعبير ،على
تعسفي ،وساعدته في ذلك القيود الواسعة النطاق للحقوق
ٍ
نحو ّ
املنصوص عليها في دستور العام .1951

نصت املادة  21على أنّ «حرية االعتقاد مطلقة وحتترم الدولة
ّ
جميع األديان واملذاهب وتكفل لليبيني واألجانب املقيمني في
أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر األديان على أن ال ّ
يخل ذلك
ونصت املادة  22على أنّ «حرية
بالنظام العام أو ينافي اآلدابّ ».
الفكر مكفولة ولكل شخص اإلعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق
والوسائل ولكن ال يجوز إساءة استعمال هذه احلرية في ما يخالف
نصت املادة  23على أنّ
النظام العام أو ينافي اآلداب» .وختام ًاّ ،
«حرية الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون ».تبدو هذه
املواد الثالثة وكأنها تو ّفر احلماية للحقوق األساسية ،إ ّال أنّ القيود
التعسفية التي تتض ّمنها تطرح جد ًال واسع ًا ،وتق ّوض احلماية التي
ينص عليها دستور العام  .1951فقد سمحت هذه الشروط للدولة
تعسفي نظر ًا إلى اللغة املبهمة وغير
بتقييد هذه احلقوق على ٍ
نحو ّ
الواضحة التي صيغت بها ،فاملادة  23مث ً
ال تكفل حرية الصحافة
والطباعة «في حدود القانون» .وهذا التقييد الواسع ميكن أن
تعسفي.
يستخدم بسهولة للح ّد من حرية التعبير على ٍ
نحو ّ

حظر املعارضة السياسية
خالل حقبة امللكية ،لم تكن املعارضة السياسية وأنشطة املجتمع
املدني أمر ًا مسموح ًا به ،وكان ّ
كل من يحاول تنظيم أحزاب
سياسية ،أو نقابات جتارية أو طالبية عرض ًة لالستهداف
واملالحقة .قبل موعد االنتخابات البرملانية في سنة  ،1952منع
امللك األحزاب السياسية الكبرى في ّ
كل من طرابلس وبرقة.
وعقب ذلك بفترة قصيرة ،حظر امللك جميع األحزاب السياسية
املتبقية .ونتيج ًة لذلك ،لم يعد من معارضة ّ
منظمة في ليبيا .و ّ
مت
حظر أحزاب املعارضة السياسية وتنظيمات املجتمع املدني التي
تش ّكلها األحزاب السياسية ،وحظرت معها النقابات التجارية
والطالبية .وفي العام  ،1962جرت محاكمة  78ليبي ًا لعضويتهم
في أحد أحزاب البعث وعوقبوا بالسجن مدة ناهزت  32شهر ًا.
كذلك األمر ،شنّت احلمالت العنيفة على النقابات التجارية ،ال
سيما بعد اكتشاف النفط في العام  1959حني عملت احلكومة
بج ّد لقمع التنظيمات العمالية 2.واستهدف الطالب بدورهم طيلة

باإلضافة إلى ذلك ،لم تكن الصالحيات املوزّعة على السلطات
الثالث ،التنفيذية ،والتشريعية والقضائية متوازن ًة مبوجب دستور
العام  1951مما ساهم في تقييد حرية التعبير .فقد أنشأ
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أن القيود
تبدو هذه املواد الثالثة وكأنها توفّ ر احلماية للحقوق األساسية ،إ ّال ّ
وتقوض احلماية التي ينص عليها
تتضمنها تطرح جد ًال واسعًا،
التعسفية التي
ّ
ّ
نحو
دستور العام  .1951فقد سمحت هذه الشروط للدولة بتقييد هذه احلقوق على ٍ
تعسفي نظرًا إىل اللغة املبهمة وغري الواضحة التي صيغت بها.
ّ

تلك الفترة بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية في الستينات
من القرن العشرين ومعارضتهم للحرب األميركية في فيتنام،3
وتص ّدت احلكومة بإجراء محاكمات جماعية بحق الطالب في العام
4
.1967
ّ
املستقل
الدالئل على نشوء اإلعالم
على الرغم من القمع الذي مارسته احلكومة على قيادة النشاطات
السياسية في البالد ،إ ّال أنّ حرية الصحافة حظيت بدعم القانون.
نص القانون الليبي الصادر في  14أكتوبر  1959بشأن
فقد ّ
الصحافة والنشر ،كما هو مع ّدل مبوجب املرسوم امللكي الصادر
في  24نوفمبر  1962على حرية الصحافة والنشر وحرية الرأي
والتعبير طاملا أنها تتوافق مع احلقوق املنصوص عليها في
الدستور .في تلك الفترة ،بلغ عدد املطبوعات  14صحيفة يومية
وأسبوعية ،و 13مجلة شهرية ونصف شهرية ،وثماني صحف
باللغة اإلنكليزية وثالث صحف باللغة اإليطالية .وكانت الصحف
املستقلة متثل نسبة  65%من سائر املطبوعات ،مقارنة بنسبة
5
 35%من الصحف التابعة للدولة.
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كما اتخذت احلكومة الليبية في تلك الفترة خطوات إجرائية دعمت
ٍ
ّ
ّ
واملنظم .فعلى سبيل املثال ،طالبت
املستقل
من خاللها اإلعالم
الدولة الليبية في العام  1963منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم
والثقافة  -اليونيسكو بالقيام بخطوات فعالة من أجل إنشاء وكالة
ٍ
أنباء ليبية وطنية لكي تكون املصدر الرئيسي لألخبار اخلاصة
بليبيا بالنسبة إلى وسائل اإلعالم احمللية والدولية .وبالتالي ،صدر
القانون رقم  17لسنة  1964من أجل إنشاء وكالة األنباء الليبية
الوطنية (يشار إليها بالوكالة) .وقد أ ّدى القانون دور ًا بارز ًا في
تعزيز أخالقيات اإلعالم ،وح ّدد أنّ على الوكالة توفير خدمات
األنباء بطريقة صحيحة وغير متحيزة .ودلّت تلك اخلطوات على
ما بذلته الدولة من جهود ملموسة من أجل التشجيع على احترام
أخالقيات اإلعالم ،وإضفاء الطابع املهني على حرية التعبير.
مبزيج من العوامل التي عزّزت
بشكل عام ،اتسمت تلك الفترة
ٍ
ٍ
حرية التعبير واحلقوق ذات الصلة وق ّوضتها في آن .وعلى الرغم
من أنّ حرية التج ّمع وتكوين اجلمعيات كانت مق ّيد ًة في ليبيا،
إ ّال أنّ حرية الصحافة عرفت تط ّور ًا هام ًا ساهم في تعزيز حرية
التعبير في القانون واملمارسة.

 :2011-1969 .2فرتة االعتقاالت الطالبية،
وحاالت اإلعدام ونهاية اإلعالم املستقل
اإلصالحات القمعية
على أثر االنقالب العسكري في  1سبتمبر  ،1969ألغي دستور
ّ
ليحل محلّه اإلعالن
العام  ،1951كما هو مع ّدل في العام ،1963
الدستوري الليبي املؤقت (اإلعالن الدستوري لعام  .)1969وكان
الهدف من اإلعالن الدستوري لعام  1969أن يش ّكل إجرا ًء يط ّبق
مؤقت ًا إلى حني اعتماد دستور دائم للبالد 6.وبعد سنوات عديدة،
ع ّدل اإلعالن الدستوري لعام  1969مبوجب إعالن قيام سلطة
الشعب في مارس  ،1977وإعالن اجلماهيرية العربية الليبية
الشعبية االشتراكية .وفي تلك الفترة ،خضعت حرية التعبير لقيود
لتجرم
أكثر من ذي قبل ،وع ّدل قانون العقوبات لسنة 1953
ّ
مبوجبه أشكال تعبير عدة غالب ًا ما فرضت على ممارستها عقوبات
خطيرة.
حظر املعارضة السياسية
تنص املادة  13من اإلعالن الدستوري لعام  1969على أنّ حرية
ّ
الرأي «مكفولة في حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة» .عمدت
احلكومة إلى مكافحة النشاطات التي اعتبرت متجاوز ًة حلدود
مت مث ً
مصلحة الشعب .فقد ّ
ال حظر األحزاب السياسية مبوجب
نص
والذي
احلزبية
جترمي
بشأن
1972
القانون رقم  17لسنة
ّ
حتديد ًا على أنّ «احلزبية خيانة» .ورغم أنّ تلك اإلجراءات قد
استكملت السياسات التي ط ّبقت في عهد امللك السابق ،إ ّال أنّ
احلكومة في تلك الفترة قد قابلت املتنافسني السياسيني مبزيد
فنصت املادة  3من القانون رقم  17لسنة  1972مث ً
ال
من العنفّ .
ّ
على عقوبة اإلعدام لكل من انض ّم إلى أي جت ّمع أو تنظيم أو
تشكيل يقوم على فكر سياسي مضاد ملبادئ ثورة الفاحت أو ق ّدم
تنص املادة  207من قانون العقوبات
أية مساعدة له .كذلك األمرّ ،
 6مقدمة اإلعالن الدستوري لعام « :1969بصدد هذا اإلعالن الدستوري ليكون
أساس ًا لنظام احلكم في مرحلة استكمال الثورة الوطنية الدميقراطية ،وحتى يتم
إعداد دستور دائم يعبر عن اإلجنازات التي حتققها الثورة ويحدد معالم الطريق
أمامها»

الليبي على عقوبة اإلعدام لـ«كل من روج نظريات أو مبادئ ترمي
لتغيير مبادئ الدستور األساسية أو النظم األساسية للهيئة
حرم القانون رقم  45لسنة
االجتماعية أو لقلب نظم الدولة» .كما ّ
 1972اإلضرابات واالعتصامات واملظاهرات.
في مارس من العام  ،1979أطلقت حملة شاملة للقضاء على
املعارضة ،وطالبت بتصفية معارضي النظام في داخل ليبيا
وخارجها .في اخلارج ،قام عناصر املخابرات الليبية مبراقبة
املعارضني في بالد االغتراب ،وعمدوا إلى مالحقتهم ،وقتلهم في
بعض األحيان ،في حني استكملت احلكومة هجماتها العنيفة بحق
املعارضني وأنشأت ما عرف بـ«محاكم الشعب» التي افتقرت إلى
أبسط معايير احملاكمة العادلة .كما تش ّكلت اللجان الثورية التي
أوكلت إليها مهمة حتقيق االنضباط على املستويني اإليديولوجي
والسياسي ،ومعاقبة اخلونة واملعارضني .واستمرار ًا بهذه
املمارسات ،صدرت وثيقة الشرعية الثورية في  9مارس 1990
فساهمت أكثر فأكثر في قمع احلريات ،ومنحت الهيئة التنفيذية
حصان ًة حتميها من أي مساءلة قانونية.
الرقابة على اإلعالم
شهد اإلعالم في ليبيا أشكال قمع قاسية مارستها احلكومة خالل
هذه الفترة .فبعد االنقالب العسكري في سنة  ،1969كان يتم
اقتياد جميع الصحفيني الذين تعتبر كتاباتهم «مخالف ًة ملبادئ ثورة
الفاحت» أمام محكمة الشعب.
وكانت وكالة األنباء الليبية التي تأسست باملرسوم امللكي لعام
 1964أيام امللك قد استبدلت عام  1970بوكالة اجلماهيرية
لألنباء (جانا) التي حتولت إلى وكالة األنباء الرسمية والوحيدة
ّ
وأقر القانون
املرخصة لنشر األخبار األجنبية واحمللية حول ليبيا.
ّ
رقم  75لسنة  1973بشأن تأميم الصحف والدوريات اخلاصة
واملستقلة ومنح حق السيطرة عليها بالكامل للدولة .ولم تعد تصدر

شهد اإلعالم يف ليبيا أشكال قمع قاسية مارستها احلكومة خالل هذه الفرتة.
فبعد االنقالب العسكري يف سنة  ،1969كان يتم اقتياد جميع الصحفيني الذين تعترب
ً
«خمالفة ملبادئ ثورة الفاحت» أمام حمكمة الشعب.
كتاباتهم
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واملدرسون الذين
عملت احلكومة على تقييد احلرية األكادميية ،وبات األساتذة
ّ
أما
يتجرأون على تناول القضايا السياسية احلساسة يواجهون خطر االنتقامّ .
ّ
صارم ،فيما حظر
لتنظيم
التشكيالت الطالبية من قبيل االحتادات الطالبية فخضعت
ٍ
ٍ
تشكيل أي نقابات طالّبية مستقلة.

نتيجته أكثرية الصحف التي كانت موجود ًة مبا فيها البالغ،
والرائد ،واحلرية ،والشورى ،واجلهاد ،والرأي ،وامليدان واحلقيقة.
ولم تنشر بعدها سوى أربع صحف محلية هي الشمس ،والفجر
اجلديد ،والزحف األخضر ،واجلماهيرية .كما امتلكت الدولة
وأحكمت سيطرتها على قنوات البث ووسائل اإلعالم املطبوعة
7
نص القانون رقم  76لسنة
محتكر ًة بذلك تدفق املعلومات .وقد ّ
 1972بشأن املطبوعات ،والذي ع ّدل في ما بعد مبوجب القانون
رقم  120لسنة  ،1972والقانون رقم  75لسنة  ،1973على أنّ
للصحفيني والكتاب احلق في حرية التعبير عن رأيهم وفي إذاعة
اآلراء واألنباء «في إطار مبادئ املجتمع وقيمه وأهدافه ».كما
رعى القانون رقم  76لسنة  1972أيض ًا شؤون الصحافة وحصر
حقوق النشر بـ«املؤسسة العامة للصحافة».
الثورة الثقافية وحاالت اإلعدام أمام العامة
بدأت الدولة ثورتها الثقافية في اجلامعات حيث أجبر الطالب
على حضور محاضرات حول نظام اجلماهيرية 8اجلديد .وعملت
واملدرسون
احلكومة على تقييد احلرية األكادميية ،وبات األساتذة
ّ
يتجرأون على تناول القضايا السياسية احلساسة يواجهون
الذين
ّ
خطر االنتقام .أ ّما التشكيالت الطالبية من قبيل االحتادات
صارم ،فيما حظر تشكيل أي نقابات
لتنظيم
الطالبية فخضعت
ٍ
ٍ
البية مستقلة .بتاريخ  21ديسمبر  ،1975أجرى ط ّ
ط ّ
الب جامعة
https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_i m 7
ages/Libya%20WOW%202005.pdf
 8أي دولة اجلماهير
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بنغازي عملية انتخاب رئيس رابطة الطالب ،وفي  25ديسمبر
ش ّكلوا رابط ًة كاملة األعضاء مستقل ًة عن الدولة ،ليتم في اليوم
التالي إلقاء القبض على الرئيس املنتخب وعلى سائر أعضاء
الرابطة .ونتيجة لتلك اإلجراءات القمعية ،نزل الطالب إلى
الشوارع احتجاج ًا على تدخل موظفي احلكومة في كلياتهم .فما
كان من القوات التابعة للحكومة إال أن قامت بإطالق النار على
الطالب ما أودى بحياة الكثيرين منهم .اعتقل مئات الطالب يومها
ولم يطلق سراح بعضهم ألشهر .وفي  7أبريل  ،1976قامت
اللجان الثورية مبالحقة اجلامعيني املشتبه مبعارضتهم النظام.
وشنقوا في جامعة الفاحت (التي أصبحت تعرف اليوم بجامعة
طرابلس) وفي ساحة بنغازي العامة ،وجرى بثّ عملية اإلعدام
على التلفزيون الليبي .م ّثل ذلك اليوم نقط ًة محوري ًة في اجلرائم
املرتبكة ض ّد حقوق اإلنسان في ليبيا ،وبات السابع من أبريل
مناسب ًة سنوي ًة تستغلّها الدولة لطرد املعارضني من مؤسسات
التعليم ،ولتمارس الشنق واالعتقال واإلعدام بحق الطالب .وكانت
عمليات القتل في بعض احلاالت تعقب سنوات من السجن بال
محاكمات.

 - 2011 .3اليوم :عهد جديد حلرية
التعبري يف ليبيا؟ الفرص والتحديات
توسع ًا سريع ًا من
عرف اإلعالم الليبي خالل ثورة العام ّ 2011
حيث عدد وسائل اإلعالم املختلفة واستخدامها ،إ ّال أنّ تق ّدم ليبيا
على درب حماية احلق في حرية التعبير قد واجه عقبات خطيرة،
على مدى االربع سنوات السابقة نتيجة التشريعات القمعية
وأعمال العنف .كما ساهمت االعتداءات املباشرة والعشوائية
املتزايدة على الشخصيات املعنية بحرية التعبير من صحفيني،
وناشطني ،ومحامني في تقويض احلق في حرية التعبير .وقد أ ّدى
ذلك إلى الرقابة الذاتية وباتت األخبار تبث على نحو انتقائي.
العقبات القانونية
ال تزال القوانني الليبية املتعلقة بحرية التعبير تتض ّمن أحكام ًا
عديدة تق ّيد هذا احلق ،منتهك ًة بذلك اإلعالن الدستوري الليبي
الصادر في  3أغسطس ( 2011اإلعالن الدستوري لعام )2011
الذي يفيد كإطار عمل مؤقت للحقوق ونظام احلكم إلى حني صياغة
دستور دائم للبالد واملصادقة عليه.

نص
«إضعاف الروح املعنوية للمواطنني» في أثناء احلرب .كما ّ
القانون على عقوبة السجن املؤبد في احلاالت التي ينتج فيها عن
وجرم وعاقب بالسجن كل من صدر
هذه األفعال «ضرر بالبالد»
ّ
عنه ما يش ّكل «مساس ًا بثورة السابع عشر من فبراير» .وقد
أقرت احملكمة العليا الليبية في ما بعد عدم توافق هذا القانون مع
ّ
أقر املجلس الوطني االنتقالي أيض ًا القانون رقم
الدستور .كما ّ
 15لسنة  2012الذي ال يجيز مناقشة الفتاوى الصادرة عن دار
اإلفتاء في وسائل اإلعالم .جدير بالذكر أنّ هذه القوانني تفرض
قيود ًا واسعة على حرية التعبير وتنتهك التزامات ليبيا الدولية،
ال سيما املادة  19من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية.
كما صدر القانون رقم  5لسنة  2014الذي ع ّدل املادة  195من
قانون العقوبات الليبي بهدف معاقبة ّ
كل من صدر عنه «ما يش ّكل
مساس ًا بثورة السابع عشر من فبراير ،وكل من أهان عالنية
إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أحد
أعضائها أثناء تأديته للوظيفة أو بسببها أو أهان شعار الدولة
أو علمها» .وإنّ اعتماد هذه اللغة الشاملة في مادة تتعلق بحرية
نحو تعسفي على حاالت خاصة
التعبير يتيح تطبيق القانون على ٍ
بحسب ما تراه الدولة مناسب ًا .ولها تأثيرات سلبية على مساءلة
احلكومة وقد ينتج عنها مزيد من التقييد ألحكام حرية التعبير.

ينص اإلعالن الدستوري لعام  2011على حماية حرية التعبير في
ّ
املادة  14منه التي جاء فيها« :تضمن الدولة حرية الرأي وحرية
التعبير الفردي واجلماعي ،وحرية البحث العلمي ،وحرية االتصال،
وحرية الصحافة ووسائل اإلعالم والطباعة والنشر ،وحرية التنقل،
وحرية التجمع والتظاهر واالعتصام السلمي ،ومبا ال يتعارض مع
القانون ».ال يعكس اإلعالن الدستوري لعام  2011التزامات ليبيا
الدولية بالكامل ،فهو ال يلغي الرقابة بصريح العبارة وال يشمل
احلق في التماس املعلومات واألفكار وتلقيها ونشرها ،كما هو
منصوص عليه في املادة  19من العهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية .كما أنه ال يشمل كافة أنواع التعبير ووسائل
التواصل ،وال مينح احلقوق املذكورة جلميع األشخاص ،من دون
اعتبار للمركز أو السنّ أو اجلنسية.

لم تنجح الدولة الليبية في إلغاء القوانني التي تق ّيد املطبوعات.
فالقانون رقم  76لسنة  1972بشأن املطبوعات ال يزال ساري ًا
بشكل رسمي حقوق النشر في هيئتني عامتني هما
وهو يحصر
ٍ
دار اجلماهيرية واملؤسسة العامة للصحافة ،وفي االحتادات
العمالية والنقابات .على الرغم من أن هذه القوانني لم تطبق
بشكل
ٍ
فعال ،إ ّال أن اخلطر قائم بأن تستخدم لتقييد نشر املطبوعات من
خالل هيئات النشر األخرى ،بصورة تعسفية.

وكانت احلكومات االنتقالية في ليبيا قد اعتمدت عدد ًا من األحكام
أقر املجلس الوطني
التي ق ّيدت حرية التعبير وقوضتها .فقد ّ
االنتقالي القانون رقم  37لسنة  2012بشأن جترمي متجيد
الطاغية الذي نص على عقوبة السجن املؤبد لكل من أذاع أخبار
أو بيانات أو إشاعات أو دعايات كأن قام بـ«الثناء على معمر
محمد عبد السالم أبو منيار القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأوالده
ومتجيدهم» وكان من شأن ذلك «إلقاء الرعب بني الناس» أو

اإلعالم الليبي ما بعد العام 2011
مع من ّو اإلعالم املستقل
بشكل متسارع منذ الثورة عام ،2011
ٍ
سعت الدولة إلى إصالح هيكلية تنظيم اإلعالم .نتيج ًة لذلك ،نقل
املرسوم رقم  44لسنة  2012بشأن إنشاء املجلس األعلى لإلعالم
والصادر عن املجلس الوطني االنتقالي مهمة تنظيم اإلعالم من
وزارة الثقافة واملجتمع املدني إلى املجلس األعلى لإلعالم (املجلس).
صوتي :التقرير حرية التعبري يف ليبيا :حملة تاريخية

ً
عرضة للتهديد املستمر ،ليس بسبب إقرار قوانني تقيد التمتع
تبقى حرية التعبري
الكامل لهذا احلق ونتيجة غياب التنظيم اإلعالمي فحسب ،بل نظرًا للوضع األمني
املرتدي أيضًا .فقد أدت االعتداءات املباشرة والعشوائية املتزايدة على الشخصيات
املعنية بحرية التعبري إىل الرقابة الذاتية وإخضاع عملية اختيار األخبار ملعايري صارمة.
يختص املجلس األعلى بـ«وضع اللوائح ومشاريع القوانني املنظمة
للعمل اإلعالمي» ،و«إصدار ميثاق الشرف اإلعالمي» و«منح
التراخيص الالزمة للمؤسسات اإلعالمية بكافة أنواعها» ،و«إعداد
تص ّور لكيفية انتخاب رئيس أعضاء املجلس األعلى لإلعالم»
و«النظر في شكاوى األفراد ضد املؤسسات اإلعالمية».

في فترة ما بعد الثورة ،ارتفع عدد القنوات التلفزيونية من محطتني
فقط في السنوات السابقة ،إلى حوالى خمسني قناة وفتحت
عشرات احملطات اإلذاعية وصدرت صحف يومية عديدة وما
يقارب اإلثنتي عشرة صحيفة خاصة بني أسبوعية وشهرية .في
10
بنغازي وحدها ،ارتفع عدد الصحف إلى  180في العام .2012

علّق املجلس الوطني االنتقالي أعمال املجلس األعلى لإلعالم في
يونيو من العام  2012جراء حملة االنتقادات الواسعة التي شنّها
أفراد املجتمع املدني وأعضاء اجلسم اإلعالمي ،وفي الشهر
نفسه ،جت ّمع ما يقارب األلف إعالمي في مدينة جادو وش ّكلوا
بشكل أساسي إلى انتخاب ممثلني إعالميني ليحلّوا
ملتقى هدف
ٍ
ً
ّ
محل أولئك الذين مت تعيينهم من قبل املجلس الوطني االنتقالي
ّ
لعضوية املجلس املنحل .ولكن سرعان ما جوبه املجلس اجلديد
بأعضائه األحد والعشرين املنتخبني من قبل ملتقى اإلعالميني
في جادو مبوجة انتقادات عارمة ،نظر ًا لغياب فئات مهنية من
الصحفيني محددة بوضوح ،ما أ ّدى إلى احتدام النقاش حول
الكفاءات املهنية للممثلني املنتخبني في أدائهم ألدوارهم .تأسس
بعد ذلك مجلس أعلى جديد في يوليو من العام  2012مبوجب
املرسوم رقم  62/2012الصادر عن املجلس الوطني االنتقالي
ليتولى «اإلشراف على اإلعالم الليبي بصفة عامة إلى حني استالم
املؤمتر الوطني العام مهامه واتخاذ ما يراه بشأنه 9».فتواجدت
هيئتان لتمثيل اإلعالميني ،ما تسبب باإلرباك واالنقسامات وسط
املجتمع اإلعالمي .وفي نوفمبر من العام  2012استبدل املؤمتر
الوطني العام املجلس األعلى الثاني بوزارة اإلعالم ،فارتفعت
شكاوى اإلعالميني ثاني ًة خوف ًا من ازدياد سيطرة الدولة على
نحو يفرض مزيد ًا من القيود على حرية التعبير.
اإلعالم على ٍ

وفي ظل انعدام االستقرار على األرض ،لم تنجح ليبيا في صون
حقوق اإلنسان للصحفيني واإلذاعيني .واستهدفت املجموعات
املسلحة اإلعالميني ،ونتيج ًة لذلك ،أخضعوا للترهيب ،واالختطاف،
واالغتيال ،وتعرضت مقار أعمالهم لالعتداء والهجوم أيض ًا.

وتبقى حرية التعبير عرض ًة للتهديد املستمر ،ليس بسبب إقرار
قوانني تقيد التمتع الكامل لهذا احلق ونتيجة غياب التنظيم
اإلعالمي فحسب ،بل نظر ًا للوضع األمني املتردي أيض ًا .فقد أدت
االعتداءات املباشرة والعشوائية املتزايدة على الشخصيات املعنية
بحرية التعبير إلى الرقابة الذاتية وباتت األخبار تبث بطريقة
إنتقائية.
وقد ساهمت كل تلك الظروف اآلنفة الذكر في أن أعلنت منظمة
«فريدوم هاوس» تراجع وضع اإلعالم في ليبيا من «حر جزئي ًا»
إلى «غير حر» في الفترة بني  2011و.2013
 9قرار املجلس الوطني االنتقالي رقم  62لسنة  2012بشأن تعديل قرار املجلس
الوطني االنتقالي رقم  58لسنة  2012بشأن املجلس األعلى لإلعالم.
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يبينّ اجلدول أدناه ،واملع ّد استناد ًا إلى أبحاثنا امليدانية ،عدد
االنتهاكات التي طالت اإلعالميني بدء ًا من سبتمبر وحتى نوفمبر
من العام :2014
االعتداءات ضد اإلعالميني والناشطني في الفترة بني
سبتمبر ونوفمبر من العام 2014

املصدر« :محامون من أجل العدالة في ليبيا»
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اإلعالميون ،الناشطون ،والسياسيون الذين هوجمت منازلهم 5 :أشخاص
االعتداءات على املؤسسات اإلعالمية 7 :مؤسسات إعالمية
إغالق املؤسسات اإلعالمية 2 :مؤسسة إعالمية
اغتيال اإلعالميني والناشطني 5 :أشخاص
اختطاف الناشطني واإلعالميني 7 :أشخاص
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اخلامتة
والتوصيات
تخضع حرية التعبير للتقييد في ليبيا منذ أكثر من ستني عام ًا
وتسهم في ذلك القوانني واملمارسات املتغيرة في البالد .في عهد
االستقالل ،عزّزت حرية التعبير في وسائل اإلعالم ولكنها خضعت
للقيود من الناحيتني القانونية والسياسية .أما بعد االنقالب
العسكري عام  ،1969قيدت حرية التعبير أكثر فأكثر إلى ح ّد أنها
فقدت متام ًا .وفي مرحلة ما بعد الثورة عام  ،2011شهدت البيئة
اإلعالمية زياد ًة في وسائل اإلعالم وحركات املجتمع املدني .غير
أنّ هذا التقدم واجه العراقيل والعقوبات من خالل القوانني اجلديدة
واالنتهاكات املتكررة ض ّد أصحاب الشأن املعنيني بحرية التعبير.
من هنا ،من الضروري للغاية أن تعمل الهيئة التشريعية على
صياغة قوانني حتمي حرية التعبير وأن تتخذ احلكومة اخلطوات
اإليجابية لتوفير بيئة تتيح وتس ّهل التمتع بهذا احلق بكل فعالية.
تق ّدم منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا» التوصيات
التالية:
1 .1يجب مراجعة وإلغاء القوانني واملراسيم الصادرة قبل العام
 2011أو عن السلطات االنتقالية بعد ثورة  2011التي
تق ّيد التمتع الكامل باحلق في حرية التعبير وال تزال سارية
املفعول اليوم .وتتض ّمن هذه القوانني ،من بني جملة أحكام
أخرى ،القانون رقم  5لسنة  2014الذي ع ّدل املادة 195
من قانون العقوبات ملعاقبة ّ
كل من صدر عنه ما يش ّكل
مساس ًا بثورة السابع عشر من فبراير ،وكل من أهان عالنية
إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو
أحد أعضائها؛ والقانون رقم  15لسنة  2012الذي ال يجيز
مناقشة الفتاوى الصادرة عن دار اإلفتاء في وسائل اإلعالم؛
واملرسوم رقم  5لسنة  2014الذي يحظر محطات التلفزيون
الفضائية من بث اآلراء «املعادية لثورة السابع عشر من
فبراير»؛ واملرسوم رقم  13لسنة  2014بشأن قطع التمويل
عن منح دراسية مخصصة لطلبة باخلارج إضافة إلى رواتب
ومكافآت املوظفني املشاركني في أنشطة «معادية لثورة
السابع عشر من فبراير»؛

2 .2يجب أن تنص القوانني املستقبلية على احلق في حرية
التعبير مبا يتوافق مع التزامات ليبيا الدولية باحترام حقوق
ينص عليه العهد الدولي اخلاص
اإلنسان مبا في ذلك ما ّ
باحلقوق املدنية والسياسية لسنة  1966وامليثاق األفريقي
حلقوق اإلنسان والشعوب لسنة 1981؛
3 .3يجب أن حت ّدد حرية التعبير بحيث تشمل حق كل إنسان في
«التماس مختلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها
إلى آخرين دومنا اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو
مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها» كما
هو منصوص عليه في املادة  19من العهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية ،ويجب أن تطبق على جميع
األفراد من دون اعتبار للمركز أو السنّ أو اجلنسية؛
4 .4يجب أن تو ّفر الدولة البيئة القانونية واالجتماعية التي تتيح
وتس ّهل التمتع باحلق في حرية التعبير بفعالية ،وهي تشمل
توفير احلماية الالزمة للمعنيني بحرية التعبير والسماح لهم
بالتعبير عن آرائهم بحرية من دون أي قيود غير مشروعة
ومتنع اجلهات الفاعلة غير املنتمية للدولة من التدخل في
ممارسة اآلخرين للحق في حرية التعبير عن طريق قيادة
التحقيقات وإخضاع املسؤولني للمحاسبة واجلبر للضحايا
عن الضرر الذي يسببه األفراد أو الهيئات أو الدولة.
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صوتي:
التأمالت

لقاء مع االستاذة (ساملة الشعاب)
نقيبة صحفيني طرابلس
 ما تقييمك لوضع حرية التعبير في ليبيا اآلن؟الوضع في احلقيقة سيئ جد ًا ووصل إلى درجة بالغة من
الصعوبة ،فقد أصبحنا كصحفيني اليوم هاربني من مدننا ومن
بيوتنا ليس خوف ًا على حياتنا بل خوف ًا على أهلنا وعلى سالمتهم،
وأصبحت أفواهنا مكتومة اليوم ،وأصبحنا ال نقوى على ممارسة
حقنا في التعبير عن آرائنا حتى كمواطنني وليس كصحفيني،
ألن لو مت ذلك فع ً
ال وعبرنا عن هذه اآلراء فسيتم االعتداء علينا
وممارسة العنف ضدنا بكل تأكيد وهذا ما حصل فع ً
ال مع العديد
من زمالئنا الذين أعتدوا عليهم وحرقوا منازلهم أيض ًا ،وهذا ما
يهددنا به مجهولون اآلن فع ً
ال .
 وما هو تقييمك ملوقف احلكومة من هذه االنتهاكات؟في احلقيقة احلكومة اآلن جسم عاجز متام ًا ،فلم يكن لها أي
دور باجتاه االعالم واالعالميني بل ولم تتخذ أي موقف قوي
يذكر في مواجهة اجلرائم التي يتعرض لها االعالميون بشكل
دائم ومستمر ،بل ولألسف أحيان ًا كنّا نتعرض لالعتداء من قبل
بعض األجهزة التي تتبع احلكومة أو املؤسسات الرسمية للدولة
بشكل أو بآخر وهو ما حصل لنا أمام مقر املؤمتر الوطني العام
في طرابلس عندما اعتدى علينا احلراس هناك ،والذين لم تتخذ
احلكومة أي إجراء ضدهم .
ٍ
 يوجد في ليبيا اآلن وزارة خاصة باإلعالم ،ألم يكن لهادور في حماية االعالميني؟
أبد ًا لم يكن للوزارة أي دور في حماية االعالم واالعالميني،
فالوزارة في نظري لم تفعل بالشكل املطلوب منها أص ً
ال ،فلم تقدم
أي عمل يذكر في سبيل النهوض باإلعالم في البالد ولم تقدم
لنا أي خدمات تذكر كإعالميني  ،كما إننا ضد فكرة أن يكون
لإلعالم وزارة من االساس ،فال ميكن لإلعالم جسم يديره وزير
تابع للحكومة الذي عينته بطبيعة احلال ،بل اقترحنا أن يكون
هناك مجلس أعلى لإلعالم يسير من ذوي اخلبرة من الصحفيني
واالعالميني الليبيني وفق نظام أساسي قوي ووفق معايير منظمة
بشكل يحترم حقوق االعالمي ويكفل حرياته .
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 ما هو أكثر شيء مقلق في نظرك وتعتبرينه اخلطر االولعلى حرية التعبير في ليبيا اآلن؟
أكثر شيء مقلق فع ً
ال هو هذا العدد الهائل من امليليشيات املسلحة
املنتشرة في البالد والتي متارس ما يحلو لها من أعمال بال
حسيب وال رقيب مينعها من الوقوع في هذه االنتهاكات اجلسيمة
التي ترتكبها اآلن ،حيث أن هذه امليليشيات ال تعترف ال بشرعية
دولة وال بشرعية انتخابات ،هذه االجسام الالشرعية ال تعترف
إال بشريعة القوة وفرض الرأي بالعنف والتهديد فال يوجد في
معتقدات هذه اجلماعات شيء اسمه حرية رأي أو مخالفة الرأي،
بل تعمل وفق ملبدأ أن لم تكن معي فأنت ضدي وأنت عد ٌو لي
وهو لألسف ما أدى إلى االعتداء على عدد من زمالئنا الذين مت
االعتداء عليهم واختطافهم وحرق منازلهم ،ال لشيء إال ألنهم
عبروا عن آرائهم .
 كلمة أخيرة من حضرتك كنقيبة صحفيي طرابلس.في اخلتام أناشد كل املنظمات واملؤسسات احمللية والدولية
املهتمة بحقوق الصحافة واإلعالم وحرية التعبير بشكل عام،
أناشدهم بأن يرفعوا أصواتهم عالي ًا على كافة األصعدة الدولية
التي من شأنها أن تغير األوضاع في ليبيا إلى األفضل بعون
اهلل عز وجل ،وأناشدهم أن يأزروا االعالميني في ليبيا وان
يناصروهم في قضيتهم وفي نيل حقوقهم وحرياتهم ،فالوضع
في البالد حقيقة ينذر بقرب قيام دكتاتورية جديدة تقوم على جلم
االصوات وإخمادها لقيام هذه الدكتاتورية دون مضايقات من
أحد ،وهي السياسة التي اتبعها النظام السابق أيض ًا في سبيل
إرساء قواعد دكتاتور ّيته التي امتدت لسنني طويلة.
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