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يقصــد باإلعــالم الليبــي كافــة وســائل اإلعــالم املطبوعــة واملســموعة واملرئيــة واإللكرتونيــة التابعــة 
للدولــة الليبيــة منــذ اســتقاللها وحتــى اآلن، وتعمــل وفقــا للنظــم واللوائــح الترشيعيــة الصــادرة عــن 

مؤسسات الدولة الترشيعية والحكومات التنفيذية املتعاقبة عىل الحكم يف ليبيا.

ــيطرتها يف  ــت س ــة وتح ــة الليبي ــه الدول ــا متلك ــو م ــام، وه ــي ع ــالم حكوم ــالم إىل إع ــم اإلع وينقس
مختلــف املناطــق مــن تجهيــزات وعقــارات وتقنيــات معــدة للعمــل اإلعالمــي، كــام يشــمل مــا متلكــه 

املؤسسات العامة والرشكات الحكومية من مباين وتجهيزات مخصصة للعمل اإلعالمي.

أمــا اإلعــالم الخــاص وهــو مــا يتعلــق باملؤسســات والــرشكات اإلعالميــة الخاصــة كالقنــوات الفضائيــة 
واألرضيــة املســموعة واملرئيــة، ووكاالت أنبــاء ورشكات اإلنتــاج اإلعالمــي وغريهــا التــي ميلكهــا 

األفراد أوالرشكات الخاصة، وال عالقة للدولة مبلكيتها أو إدارتها.

ــن  ــا م ــد واقعه ــدف رص ــة؛ به ــة املؤسســات اإلعالميــة العامــة اململوكــة للدول ــذه الدراس ــاول ه تتن
ــوف  ــة، والوق ــة، والتنظيمي ــة، والتحريري ــة، واالداري ــة، واملالي ــة، والتقني ــة، البرشي ــب املختلف الجوان
عــىل أوجــه القــوة والضعــف فيهــا، والتعــرف عــىل التحديــات واملشــكالت التــي تواجههــا، ومــن ثــّم 
ــقه  ــي يف ش ــي الليب ــهد اإلعالم ــر املش ــد يف تطوي ــأنها أن تفي ــن ش ــة م ــورات علمي ــروج بتص الخ

العام.

ــخيص  ــف وتش ــد ووص ــىل رص ــل ع ــي تعم ــة الت ــات الوصفي ــن الدراس ــة م ــذه الدراس ــد ه ــا تع منهجي
الحالــة اإلعالميــة الليبيــة الراهنــة، كــام هــي عليــه يف الواقــع، مــن خــالل تجميــع أكــرب قــدر ممكــن مــن 
املعلومــات والبيانــات والحقائــق املتعلقــة باإلعــالم الليبــي العــام، مبــا يتيــح تصنيفــا وتفســريا علميــا 
لتلــك املعلومــات والبيانــات، ويقــود إىل التعــرف عــىل االتجاهــات واملواقــف واآلراء والوقائــع 
ــا  املرتبطــة بــه، وبالتــايل إىل الفهــم الصحيــح والســليم واملوضوعــي للظاهــرة اإلعالميــة يف ليبي

يف شقها العام.

وقــد تــم يف هــذه الدراســة اســتخدام املنهــج املســحي يف شــقه امليــداين؛ مــن خــالل منوذجــني 
ــل،  ــة، والتموي ــط امللكي ــىل من ــا ع ــتمل هن ــذي اش ــالم ال ــائل اإلع ــح وس ــوذج مس ــام: من ــح، ه للمس

ومعدل االنتشار.

 ومنــوذج مســح أســاليب املامرســة اإلعالميــة الــذي يعنــى بالجوانــب التنظيميــة واالداريــة والفنيــة، 
والسياســات واألهــداف والخطــط اإلعالميــة، والتقنيــات املتاحــة، والكــوادر البرشيــة، وإمكانيــات 

الطباعة والتوزيع واإلعالن.

املقدمة
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ــة  ــه التنظيمي ــة وترشيعات ــه اإلداري ــىل هياكل ــرت ع ــة أث ــة هام ــل تاريخي ــر مبراح ــي م ــالم الليب واإلع
وسياسته وخططه وبرامجه ومن أهمها:

ــر يف  ــادة النظ ــة إىل إع ــة ماس ــا يف حاج ــالم يف ليبي ــع اإلع ــح أن واق ــدم يتض ــا تق ــالل م ــن خ وم

هياكلــه ومؤسســاته وسياســته وخطابــه وترشيعاتــه بالقيــام بدراســات مســحية ميدانيــة وتحليليــة 

عــىل املســتوى العــام والخــاص؛ للوصــول إىل بنــاء إعــالم قــوي يخــدم املجتمــع وتنميتــه لإلجابــة 

عىل التساؤل التايل:

ما هو الواقع الحقيقي لإلعالم الليبي العام والتحديات والرؤى املستقبلية له؟ 

وتبــدأ هــذه املرحلــة مــن صــدور أول قانــون ليبــي للمطبوعــات، وهــو القانــون رقــم 4 الصادر عــن والية 
برقــة 1950، وتــم إطالق اإلذاعة الليبية املوحدة عام 1957، وتأســيس وزارة لإلعالم ومصلحة اإلذاعة عام 
1958، وصدور قانون املطبوعات رقم 11 لسنة 1959، ويف هذه املرحلة بدأت اإلذاعة املرئية سنة 1968، 

ومتيزت هذه املرحلة بزيادة عدد املطبوعات وارتفاع نسب التوزيع والقراء.

أوال: من 1950 إىل 1969 مرحلة التأسيس:

وفيهــا ســيطرت الحكومــة عــىل وســائل اإلعــالم بشــكل مبــارش مــن خــالل تأميــم الصحــف املســتقلة 
والخاصــة، وتشــديد الرقابــة عــىل املطبوعــات، وتحديــد مصــدر واحــد لألخبــار واملعلومــات، ويف هــذه 
املرحلــة تغــري تســمية القطــاع أكــرث مــن إحــدى عــرشة مــرة، وتــم إلغــاء القطــاع يف بعــض األحيــان أو 

إدماجه يف مؤسسات أخرى.

ثانيا: من 1969 إىل 2010 مرحلة سيطرة الدولة عىل وسائل اإلعالم:

حيــث شــهدت هــذه املرحلــة تعــددا إعالميــا كبــريا يف بدايتهــا، وقــد وصلــت عــدد املطبوعــات إىل أكــرث 
ــا عــن املشــهد اإلعالمــي باســتثناء عــودة  مــن 400 مطبوعــة مــن صحــف ومجــالت، ثــم اختفــت نهائي
بعــض الصحــف، مثــل ليبيــا اإلخباريــة وفســانيا، ويف هــذه املرحلــة أيضــا تعــددت القنــوات التلفزيونيــة 
الفضائيــة والقنــوات املســموعة واملواقــع اإللكرتونيــة دون حســيب أو رقيــب، وســاهمت تلــك 
القنــوات وبخاصــة الفضائيــة يف تأجيــج الــرصاع الليبــي، وزيــادة االنقســام وعــدم التزامهــا باملعايــري 
املهنيــة واألخالقيــة للعمــل اإلعالمــي، ونرشهــا لخطــاب العنــف والكراهيــة، كــام متيــزت هــذه املرحلــة 
بارتفــاع عــدد حــاالت االغتيــال والخطــف والســجن الــذي طــال اإلعالميــني، وزيــادة االعتــداء عــىل 

املؤسسات اإلعالمية.

ثالثا : من 2011 إىل اآلن مرحلة عدم االستقرار اإلعالمي:
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يستهدف مجتمع الدراسة املؤسسات اإلعالمية التابعة للدولة الليبية وتشمل:

مجتمع الدراسة

أوال: الصحف

التعرف عىل اإلمكانات املادية والبرشية والفنية املوجودة بالقطاع.
ــىل  ــها ع ــا وانعكاس ــدى كفايته ــرصف وم ــه ال ــم وأوج ــل والدع ــادر التموي ــىل مص ــرف ع التع

اإلنتاج اإلعالمي.
االطالع عىل الخطط والربامج املستقبلية املعدة من قبل املسؤولني عن هذا القطاع.

التعرف عىل املشاكل واملعوقات التي تواجه القطاع اإلعالمي العام.
التعــرف عــىل املقرتحــات والتوصيــات التــي يراهــا القامئــون عــىل القطــاع؛ للخــروج مــن أزمتــه 

الحالية.

وتهدف هذه الدراسة إىل ما ييل:

1

2

3

4

5

صحيفة فرباير
صحيفة البالد

صحيفة ليبيا اإلخبارية
صحيفة املسار
صحيفة فسانيا

1

2

3

4

ثانيا:  القنوات املسموعة واملرئية التالية:

قناة ليبيا الوطنية املسموعة واملرئية
قناة ليبيا الرسمية املسموعة واملرئية

قناة ليبيا الرياضية
قناة الشبابية

راديو ليبيا
قناة الرشوق

1

2

3

4

5

6

ثالثا:  الهيئات واملؤسسات العامة:

وكالة األنباء الليبية
هيئة دعم وتشجيع الصحافة

الهيئة العامة لإلعالم
مركز تطوير اإلعالم الجديد

1

2

3

4

5
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البيانات األساسية تشمل الجانب التاريخي من حيث التأسيس والتسمية والجهة التابعة لها.

العنرص البرشي من حيث:
املسؤول األول عن املؤسسة وخربته وتخصصه ومؤهله العلمي.  

إجـمـالـي الـعـامـلـيـن الـرسـميني والـمـتـعـاونـيـن مـوزعـيـن حـسـب الـمـهـن والـتـخـصـصــات    

كــالــمـحـرريـن والـمـصـوريـن والــمــعــديــن والــمــراسـلـيــن والـمـذيـعـني والــمـخـرجـيـــن    
واإلداريني والفنيني واملنقطعني عن العمل وأسبابه.  

ــا أو  ــا أو تأجريه ــل وملكيته ــة العم ــا لطبيع ــدى مالمئته املقــرات والتجهيــزات الفنيــة املتوفــرة وم
تعرضهــا للســيطرة مــن جهــات أخــرى، إضافــة إىل حالــة املكاتــب واألثــاث واألجهــزة الفنيــة واإلنرتنــت، 
وأســتوديوهات التســجيل واملونتــاج والــورش واملعامــل، وتوفــر املكتبــات املطبوعــة واملســموعة 
واملرئيــة ووســائل النقــل والحواســيب ومحطــات اإلرســال واملطابــع وأقــامر البــث، وتغطيــة اإلرســال 

وغري ذلك من معلومات.

ــات  ــالن أو الهب ــر اإلع ــدى توف ــا وم ــدى كفايته ــا وم ــا ومصادره ــيل منه ــة واملس ــة الحالي امليزاني
والتربعــات األخــرى، إضافــة إىل الديــون املســتحقة كاملرتبــات أو مكافــآت املتعاونــني، وديــون 

اإليجارات والبث، وغري ذلك من الديون األخرى.

مــدى تعــرض املؤسســة للضغوطــات مــن املجموعــات املســلحة أو التدخــل لجهــات رســمية، وحريــة 
العمل يف ظل الظروف الراهنة.

السياسة التحريرية للمؤسسة.

الخطط املستقبلية. 

املشاكل التي تواجهها الجهة سواء كانت إدارية أو مالية أو أمنية.

مقرتحات لتطوير الجهة املعنية

أهم عنارص املعلومات املطلوبة

أدوات جمع املعلومات

استامرات خاصة أعدت لجمع املعلومات عن كل مرفق
املقابالت 

التقارير الصادرة عن املؤسسات الرقابية وغريها

1

2

3
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أوال           الصحف

هــذا وقــد واجــه الباحثــان العديــد مــن الصعوبــات خــالل إجرائهــام هــذا الدراســة، مــن أهمهــا تهــرب 
ــة  ــة، خاص ــات املطلوب ــات والبيان ــم املعلوم ــن تقدي ــة م ــالم العام ــائل اإلع ــىل وس ــني ع ــض القامئ بع
ــس  ــم والتوج ــدم الفه ــة ع ــن حال ــريه ضم ــن تفس ــا ميك ــو م ــايل، وه ــب امل ــا بالجان ــق منه املتعل
والخــوف والــرتدد يف التعامــل مــع املعلومــات، وتزويــد الباحثــني بهــا، مــن قبــل بعــض القامئــني عــىل 
الوســائل اإلعالميــة العامــة خاصــة اؤلئــك الذيــن يفتقــدون الخــربة والتأهيــل ومعرفــة طبيعــة العمــل 

اإلعالمي الذي يجب أن يتسم بالشفافية والجرأة وكشف الحقائق.

صــدرت صحيفــة فربايــر خــالل عــام 2011م عــن هيئــة دعــم وتشــجيع الصحافــة، كصحيفــة يوميــة تحليلية 
شــاملة مــن الحجــم النصفــي (التابلويــد)، وهــي مــن الصحــف املتعــرثة، والتــي ظلــت متوقفــة لفــرتات 
طويلــة ومتقطعــة، يتــوىل رئاســة تحريرهــا وقــت إجــراء الدراســة الحاليــة محمــد الرحومــي، يف حــني 
 23 منــذ  الصحفــي  العمــل  متــارس  التــي  التحريــر  رئيــس  نائــب  الجديــدي  فتحيــة  تتــوىل 

سنة.

رئيس التحرير: 

صحيفة فرباير أ

العنرص البرشي بالصحيفة 1

تاريخ الصدور

دورية الصدور

جهة اإلصدار

التخصص

2011

يومية

هيئة دعم وتشجيع الصحافة

شاملة

اسم نائب رئيس التحرير

مؤهله العلمي

تخصصه العلمي

سنوات الخربة اإلعالمية

فتحية الجديدي

بكالوريس

هيئة دعم وتشجيع الصحافة

23 سنة
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يبلــغ عــدد املحرريــن العاملــني بالصحيفــة مثانيــة محرريــن، وهــو عــدد قليــل جــدا، وال ميكــن أن يكــون 
كافيــا إلصــدار صحيفــة يوميــة، أمــا عــدد املخرجــني واملنفذيــن فيبلــغ 12 مخرجــا ومنفــذا، كــام يعمــل 
بالصحيفــة أربعــة مصوريــن، ويتعــاون معهــا خمســة عــرشة كاتبــا غــري متفــرغ، يف حــني أن اثنــني مــن 

عنارص الصحيفة منقطعني عن العمل؛ بسبب إقامتهم خارج طرابلس، وصعوبة التنقل أحيانا.
ــة  ــدورات التدريبي ــة ال ــن قل ــة م ــتيك الصحيف ــام تش ــلون، ك ــون أو مراس ــة مندوب ــد للصحيف وال يوج

لعنارصها.  
 ووفقــا لنائــب رئيــس التحريــر الســيدة فتحيــة الجديــدي فــإن العنــرص البــرشي بالصحيفــة كاف إلنجــاز 

العمل الصحفي. 

تطبــع صحيفــة فرباير يف مطابع الصحافة بالعاصمة طرابلــس، ويبلغ عدد صفحاتها 16 صفحة، وتصل عدد 
النســخ املطبوعــة منهــا 3000 نســخة، يــوزع منهــا 2000 نســخة فقــط، أما األلــف املتبقية فهــي تدخل 
ضمــن املرتجعــات، وتتــوىل إدارة التوزيــع هيئــة دعــم وتشــجيع الصحافــة بتوزيــع الصحيفــة يف عــدد 

محدود من املدن الليبية، وهي: طرابلس وبنغازي وسبها ومرصاته والزاوية ورصمان.
ونظرا لتوقف املطبعة عن العمل فقد توقفت الصحيفة أيضا عن الصدورعام 2017م. 

ويف الواقــع فــإن نســبة املرتجعــات تعتــرب عاليــة جــدا حيــث تصــل حــوايل ثلــث األعــداد املطبوعــة، 
كــام أن توزيــع الصحيفــة يف عــدد محــدود مــن املــدن يعــد قصــورا، ويعكــس خلــال يف عمليــة التوزيــع، 
ــبة  ــدين نس ــان ت ــات يعكس ــبة املرتجع ــة ونس ــخ املطبوع ــدد النس ــإن ع ــك ف ــن كل ذل ــر ع ــض النظ وبغ

اإلقبال عىل الصحيفة من جانب القراء.

الكوادر البرشية:

الطباعة والتوزيع 2

املقر والتجهيزات الفنية والتقنية 3

عدد املحررين

غريكافجيد-812431542

عدد املخرجني 
الكتاب عدد اإلدارينيعدد املصورينواملنفذين

مدى كفاية عدد املندوبنيعدد املنقطعنيعدد املراسلنياملتعاونون
العنرص البرشي

مدى وجود 
دورات تدريبية

مكان الطباعة

مشكلة الطباعة2017متوقفةالهيئة3000161000مطابع الهيئة

عدد النسخ 
مدى انتظام جهة التوزيعكمية املرتجعاتعدد الصفحاتاملطبوعة

الصدور
أسباب التوقفتاريخ التوقف

ملكية املقر

15عاديمتوسطغري مناسب4000ملك فرد

عدد الحواسيبمستوى املكاتبمستوى األثاثمدى مناسبة املقرقيمة اإليجار
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تحتــل الصحيفــة جــزء مــن مبنــى مؤجــر بقيمــة 4000 دينــار من قبــل هيئــة دعــم وتشــجيع الصحافة يف 
منطقــة الشــيخة راضيــة بشــارع الجمهوريــة مبدينــة طرابلــس، وهــو مقــر صغــري، ال يتناســب وطبيعــة 

العمل الصحفي.
ومتتلــك الصحيفــة 15 جهــاز حاســوب، و8 أجهــزة تســجيل مســموع، و4 آآلت تصويــر، و3 هواتــف أرضيــة، 

وسيارة واحدة، وتتوفر للصحيفة تغطية مناسبة من شبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت).
ــة واحــدة لالجتامعــات، ومقهــى واحــد، وثــالث دورات ميــاه، كــام أن مســتوى  وتتوفــر بالصحيفــة صال

املكاتب واألثاث املوجود بها يعترب متوسطا.

ــة  ــجيع الصحاف ــم وتش ــة دع ــل هئي ــن قب ــا م ــق عليه ــا يُنف ــة، وإمن ــتقلة للصحيف ــة مس ــد ميزاني ال توج
التــي تتــوىل عمليــة التمويــل لــكل احتياجــات الصحيفــة، ويف كل األحــوال فــإن املرصوفــات ال تفــي 
باحتياجــات العمــل الصحفــي وتعتــرب متدنيــة، أمــا املبالــغ املحصلــة مــن اإلعــالن فإنهــا تذهــب مبــارشة 

لهيئة دعم وتشجيع الصحافة.

امليزانية ومصادر التمويل 4

ــة  ــون صحيف ــر – إىل أن تك ــس التحري ــب رئي ــدي نائ ــة الجدي ــيدة فتحي ــا للس ــة – وفق ــعى الصحيف تس
محايــدة تهتــم أوال بالشــأن العــام، والشــأن املحــيل تحديــدا، وتهــدف إىل كشــف الحقيقــة ونقلهــا 

وإيصال صوت املواطن للمسؤولني. 

السياسات واألهداف 5

ماليــا تعــاين الصحيفــة مــن قلــة املبالــغ املاليــة املخصصــة لهــا، كــام أن عــدم وجــود نقابــة 
للصحفيني تتوىل الدفاع عن حقوقهم تعد أيضا من بني أهم املشاكل التي تعرتض الصحيفة.

املشاكل التي تعاين منها الصحيفة 6

مل تقدم نائب رئيس التحرير أي مقرتحات لتطوير الصحيفة.

مقرتحات تطوير الصحيفة 7

عدد آالت التسجيل

صالة اجتامعات – مقهى متوفر843
 3 حاممات

1

عدد السياراتتوفر املرافقاإلنرتنتعدد الهواتفعدد آالت التصوير
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تاريخ الصدور

دورية الصدور

جهة اإلصدار

التخصص

2011 – 7 – 15

يومية

هيئة دعم وتشجيع الصحافة

شاملة

العنرص البرشي بالصحيفة 1

اسم نائب رئيس التحريررئيس التحرير: 

مؤهله العلمي

تخصصه العلمي

سنوات الخربة اإلعالمية

الهادي القرقوطي

بكالوريس

علوم سياسية

25 سنة

يعمــل بصحيفــة البــالد 12 محــررا، و18 مخرجــا ومنفــذا، و4 مصوريــن، و30 كاتبــا متعاونــا، باإلضافــة إىل 
4 مراســلني خــارج البــالد، و21 مندوبــا داخــل البــالد، كــام يعمــل بالصحيفــة 7 إداريــني، وال يوجــد  أشــخاص 

منقطعني عن العمل يف الصحيفة.
ووفقــا لرئيــس التحريــر الســيد الهــادي القرقوطــي فــإن العنــارص البرشيــة العاملــة بالصحيفــة تعتــرب 
كافيــة إلنجــاز العمــل الصحفــي بصــورة جيــدة، عــىل الرغــم مــن نــدرة الــدورات التدريبيــة يف مجــال 

العمل الصحفي. 

الكوادر البرشية:

عدد املحررين

121847304- غريكافجيد21

عدد املخرجني 
الكتاب عدد اإلدارينيعدد املصورينواملنفذين

عدد املنقطعنيعدد املراسلنياملتعاونون عدد املندوبني
مدى كفاية 

العنرص البرشي
مدى وجود 

دورات تدريبية

صــدرت صحيفــة البــالد بتاريــخ 15 – 7 – 2011م كصحيفــة يومية شــاملة عن هيئــة دعم وتشــجيع الصحافة، 
ــذي  ــي، ال ــادي القرقوط ــة اله ــراء الدراس ــت إج ــا وق ــرأس تحريره ــادي، وي ــم الع ــن الحج ــي م وه

ميارس العمل الصحفي منذ 25 سنة، وقد توقفت عن الصدور سنة 2016م. 

صحيفة البالد ب
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ال توجــد ميزانيــة مســتقلة لصحيفــة البــالد، ومــا يتوفــر لهــا مــن مبالــغ ماليــة غــري كاف، رغــم أن لهــا 
مصــدر ( شــخيص وخــاص) للتمويــل كــام ذكــر الســيد الهــادي القرقوطــي رئيــس تحريــر الصحيفــة، أمــا 

دخل الصحيفة من اإلعالن فيعترب جيد جدا.
وال تتلقى الصحيفة أي هبات أو تربعات من أي جهة، كام أنه ال توجد أي ديون عليها.

امليزانية ومصادر التمويل 4

تطبــع صحيفــة البــالد مبطابــع هئيــة دعــم وتشــجيع الصحافــة بطرابلــس، وتصــل عــدد النســخ املطبوعــة 
إىل 5000 نســخة لــكل عــدد، يف حــني تبلــغ كميــة املرتجعــات 400 نســخة مــن كل عــدد، وتتــوىل الهيئة 

عملية التوزيع يف مختلف املدن الليبية.
وعــىل الرغــم مــن أن الصحيفــة ظلــت منتظمــة الصــدور لفــرتة طويلــة نســبيا، إال أنهــا توقفــت متامــا 
عــام 2016م، ومل تســتأنف الصــدور بعــد؛ وذلــك بســبب مشــكالت يتعلــق بعضهــا بالطباعــة، وبعضهــا 

اآلخر بظروف البالد. 

الطباعة والتوزيع 2

مكان الطباعة

الطباعة وظروف 2017متوقفةالهيئة500016400مطابع الهيئة
البالد 

عدد النسخ 
مدى انتظام جهة التوزيعكمية املرتجعاتعدد الصفحاتاملطبوعة

الصدور
أسباب التوقفتاريخ التوقف

املقر والتجهيزات الفنية  3

ملكية املقر

18جيدجيدجيد4000 دينارملك فرد

عدد الحواسيبمستوى املكاتبمستوى األثاثمدى مناسبة املقرقيمة اإليجار

ــه  ــك لصاحب ــو مل ــي، وه ــل الصحف ــة العم ــبة لطبيع ــدة ومناس ــاحة جي ــى ذو مس ــة مبن ــل الصحيف تحت
الذي يوجره للصحيفة مقابل مبلغ مايل قدره 4000 دينار ليبي.

ووفقــا لرئيــس التحريــر فــإن املقــر يعتــرب جيــدا، ويحتــوى عــىل مكاتــب مناســبة، ومؤثــث تأثيثــا جيــدا، 
ويتوفر للصحيفة 18 جهاز حاسوب، و12 جهاز تسجيل مسموع، و4 اآلت تصوير، ومزود بخدمات شبكة املعلومات 

الدولية (اإلنرتنت)، كام يحتوي عىل 4 خطوط هاتفية أرضية، ومتتلك الصحيفة سيارة واحدة.
أمــا فيــام يخــص املرافــق التــي يتضمنهــا مقــر الصحيقــة فإنهــا تتمثــل يف صالــة اجتامعــات واحــدة، 

وعدد من دورات املياه.

عدد آالت التسجيل

1صالة اجتامعات، وحاممات متوفر1248

عدد السياراتتوفر املرافقاإلنرتنتعدد الهواتفعدد آالت التصوير
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وفقــا لرئيــس التحريــر فــإن الصحيفــة تعتــرب صحيفــة وطنيــة شــاملة تعمــل باحرتافيــة ومهنيــة، وأنهــا 
تسعى لتوعية الرأي العام.

السياسات واألهداف 5

ــا  ــا أيض ــا، رمب ــن تفاصيله ــا وع ــح عنه ــة مل يُفص ــرى أمني ــة، وأخ ــكالت مالي ــن مش ــة م ــاين الصحيف تع
ألسباب أمنية.

املشاكل التي تعاين منها الصحيفة 6

مــن أهــم املقرتحــات التــى يــرى رئيــس التحريــر أنهــا مهمــة لتطويــر الصحيفــة: إقامــة دورات تدريبيــة 
للعاملني بالصحيفة، وتوفري أجهزة ومعدات جديدة وحديثة للعمل الصحفي. 

مقرتحات تطوير الصحيفة 7

تاريخ الصدور

دورية الصدور

جهة اإلصدار

التخصص

23 – 11 – 2011م

أسبوعية

هيئة دعم وتشجيع الصحافة

شاملة

العنرص البرشي بالصحيفة 1

اسم نائب رئيس التحريررئيس التحرير: 

مؤهله العلمي

تخصصه العلمي

سنوات الخربة اإلعالمية

سليمة عمر بن نزهة

ليسانس

صحافة

17 سنة

صــدرت صحيفــة فســانيا بتاريــخ 23 – 11 - 2011م كصحيفــة أســبوعية شــاملة عــن هيئــة دعــم وتشــجيع 
الصحافــة، وحجمهــا: 28 / 38، ويــرأس تحريرهــا وقت إجراء الدراســة ســليمة عامر بن نزهــة، التي متارس 
العمــل الصحفــي منــذ 17 ســنة، وقــد توقفــت الصحيفــة عــن الصــدور بعــد االنتهــاء مــن هــذه الدراســة 

وتحديدا يف منتصف مارس 2019م عندما تعرضت معداتها للنهب والرسقة. 

صحيفة فسانيا ج
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يعمــل بصحيفــة فســانيا 8 محرريــن، ومخرجــان، و3 مصوريــن، وإداريــان، أمــا عــدد الكتــاب املتعاونــني مع 
الصحيفة فيصل 20 كاتبا، وللصحيفة مراسلون بالخارج يصل عددهم 5، أما عدد املندوبني داخل البالد فيصل 10 

مندوبني صحفيني، وترى رئيسة التحرير أن عدد العاملني بالصحيفة كاف إلنجاز العمل.
أما بخصوص املنقطعني عن العمل فعددهم 10 أشخاص تغيبوا؛ بسبب توقف مرتباهم منذ عام 2015م.

الكوادر البرشية:

عدد املحررين

823220510 قليلةجيد10

عدد املخرجني 
الكتاب عدد اإلدارينيعدد املصورينواملنفذين

عدد املنقطعنيعدد املراسلنياملتعاونون عدد املندوبني
مدى كفاية 

العنرص البرشي
مدى وجود 

دورات تدريبية

تطبــع صحيفــة فســانيا مبطبعــة دار النــور مبدينــة بنغــازي، يف 16 صفحــة، وقــد وصل عدد نســخها يف 
مرحلــة ســابقة 5000 نســخة، ثــم تراجعــت إىل 1000 نســخة، تــوزع بالكامــل دون أي مرتجعــات، وتتــوىل 
الصحيفــة بإمكانياتهــا الذاتيــة عمليــة التوزيــع يف مــدن: ســبها/ طرابلــس/ بنغــازي/ درنــة/ الجفــرة/ 

أوباري/ وأحيانا مدينتا الشاطئ ومرصاتة، وهناك خطط لتوسيع دائرة التوزيع.
وتعتــرب صحيفــة فســانيا مــن أكــرث صحــف املرحلــة انتظامــا، حيــث مل تتوقــف عــن الصــدور إال خــالل فــرتة 

وجيزة عام 2014م؛ بسبب اندالع الحرب بني األطراف املتصارعة يف ليبيا، وتوقف الدعم املايل.  

الطباعة والتوزيع 2

مكان الطباعة

منتظمة اىل حد الصحيفةصفر100016مطبعة دار النور
--كبري

عدد النسخ 
مدى انتظام جهة التوزيعكمية املرتجعاتعدد الصفحاتاملطبوعة

الصدور
أسباب التوقفتاريخ التوقف

املقر والتجهيزات الفنية  3

ملكية املقر

2تحتاج لصيانةقديمال إجابة-وزارة الثقافة

عدد الحواسيبمستوى املكاتبمستوى األثاثمدى مناسبة املقرقيمة اإليجار

عدد آالت التسجيل

صالة اجتامعات، وحاممات، متوقف221
صفرومقهى

عدد السياراتتوفر املرافقاإلنرتنتعدد الهواتفعدد آالت التصوير



12

مل تخصــص أي ميزانيــة لصحيفــة فســانيا خــالل ســنة 2018م، وبالتــايل ال توجــد أي مبالــغ مالية مســيّلة 
تديرهــا الصحيفــة، كــام مل يســبق للصحيفــة أن اســتلمت أي هبــات أو تربعــات مــن أي جهــة كانــت، كــام 
مل يســتلم بعــض املوظفــني العاملــني بالصحيفــة مرتباتهــم منــذ أربــع ســنوات، وتعتــرب تلــك املرتبــات 
يف عــداد ديــون الصحيفــة، أمــا فيــام يخــص قيمــة أي ديــون أخــرى قــد تكــون مرتتبــة عــىل الصحيفــة 
كالطباعــة، أو حقــوق املتعاونــني، أو إجــاميل املرتبــات، فــإن رئاســة تحريــر الصحيفــة ال علــم لهــا بهــا، 

وهي تندرج ضمن املعلومات التي متتلكها هيئة دعم وتشجيع الصحافة.
أما فيام يتعلق بدخل الصحيفة من اإلعالن فيعترب جيدا وفقا لرئيسة تحرير الصحيفة. 

امليزانية ومصادر التمويل 4

ــا  ــك وفق ــة، وذل ــىل املهني ــة ع ــتها التحريري ــد يف سياس ــاملة تعتم ــبوعية ش ــة أس ــانيا صحيف فس
لرؤيــة رئيســة التحريــر، وتحافــظ عــىل الثوابــت الوطنيــة، وتهــدف إىل نــرش الوعــي والثقافــة، وتحــاول 
مللمــة شــمل الوطــن مــن خــالل مشــاركة الكتــاب والصحفيــني واملثقفــني مــن جميــع مــدن ليبيــا، ونــرش 
ثقافــة القــراءة مــن خــالل توزيــع الصحيفــة عــىل املقاهــي والتجمعــات الثقافيــة بشــكل مجــاين يف 
بعــض األحيــان، وتوثيــق الذاكــرة الثقافيــة الوطنيــة مبــا تجــود بــه قرائــح الكتــاب واألدبــاء واملفكريــن، 

وتقديم وجبة إخبارية ثقافية منوعة من خالل تنوع صفحات وملفات الصحيفة.  

السياسات واألهداف 5

املشاكل املالية:

 انعــدام الدعــم واملســاندة املاليــة، واملتمثلــة يف عــدم دفــع مرتبــات الصحفيــني املتعاونــني مــع 
ــة  ــدة مالي ــود عه ــدام وج ــاب - انع ــاج الكت ــتامرات إنت ــع اس ــدم دف ــنوات - ع ــن 4 س ــرث م ــة ألك الصحيف

للمصاريف اليومية للصحيفة - عدم دفع القيمة املالية الخاصة بطباعة الصحيفة. 

املشاكل اإلدارية: 

تحتاج الصحيفة لتوظيف عنارص جديدة يف االدارة، لكن الظروف املالية للصحيفة تحول دون ذلك. 

املشاكل الفنية: 

ــاج  ــام تحت ــت، ك ــنوات مض ــس س ــود إىل خم ــي تع ــيب الت ــزة الحواس ــدم أجه ــن ق ــة م ــاين الصحيف تع
ــاالت  ــة يف مج ــورات الحاصل ــب التط ــن تواك ــني واملنفذي ــة للمخرج ــة مكثف ــدورات تدريبي ــة ل الصحيف

اإلخراج والتنفيذ، كام تحتاج أيضا لتطوير وتحديث موقعها اإللكرتوين. 

املشاكل التي تعاين منها الصحيفة 6

تعــود ملكيــة املقــر الــذي تشــغله صحيفــة فســانيا إىل وزارة الثقافــة، وهــو مقــر متواضــع ســواء مــن 
ــد، وال  ــاج إىل تجدي ــذي يحت ــم وال ــاث القدي ــة، أو األث ــاج إىل صيان ــي تحت ــب الت ــتوى املكات ــث مس حي
متتلــك الصحيفــة ســوى حاســوبنَْي، وآلتــي تصويــر، وآلتــي تســجيل كذلــك، وبالصحيفــة جهــاز هاتــف 
ــيلة  ــة أي وس ــك الصحيف ــف، وال متتل ــت) متوق ــة (اإلنرتن ــات الدولي ــبكة املعلوم ــط لش ــا خ ــد، وبه واح

مواصالت خاصة بها، يف حني تتوفر بها بعض املرافق كصالة اجتامعات، ومقهى، وحامم.
أمــا فيــام يتعلــق مبــدى مناســبة املقــر يف املجمــل لطبيعــة العمــل الصحفــي فــإن الســيدة رئيســة 

التحرير مل تبد أي إجابة بالخصوص.  
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املشاكل األمنية: 

انعــدام األمــن يف محيــط الصحيفــة مــام عرضهــا للرسقــة أكــرث مــن مــرة والتهديــد، وبذلــك ولألســف 
ــات إىل  ــن الصحفي ــان م ــرّت اثنت ــال، وف ــا باالغتي ــن صحفييه ــني م ــدت اثن ــة فق ــإن الصحيف ــديد ف الش
تونــس، والزال الوضــع األمنــي مــرتٍد جــدا، كــام تعرضــت الصحيفــة كذلــك إىل اعتــداءات متكــررة 

استهدفت مقرها، ونهبت ورسقت معداتها الفنية.   

يتطلــب تطويــر الصحيفــة إجــراء دورات تدريبيــة مكثفــة يف مجــاالت التحريــر، واإلخــراج والتنفيــذ، 
ــة  ــدات تقني ــزة ومع ــري أجه ــا توف ــب أيض ــام يتطل ــن، ك ــني واملصوري ــن واملخرج ــر، للمحرري والتصوي

حديثة، باإلضافة إىل تخصيص ميزانية كافية؛ لسد احتياجات ومتطلبات العمل.

مقرتحات تطوير الصحيفة 7

الكوادر البرشية:

عدد املحررين

13مل يحدد5512 غري موجودةغري كاف-

عدد املخرجني 
الكتاب عدد اإلدارينيعدد املصورينواملنفذين

عدد املنقطعنيعدد املراسلنياملتعاونون عدد املندوبني
مدى كفاية 

العنرص البرشي
مدى وجود 

دورات تدريبية

تاريخ الصدور

دورية الصدور

جهة اإلصدار

التخصص

1 – 12 – 2012م

يومية – أسبوعية مؤقتا

هيئة دعم وتشجيع الصحافة

شاملة

العنرص البرشي بالصحيفة 1

اسم نائب رئيس التحريررئيس التحرير: 

مؤهله العلمي

تخصصه العلمي

سنوات الخربة اإلعالمية

بشري عبدالسالم زعبيه

بكالوريوس 

علوم سياسية

40 سنة

صــدرت صحيفــة املســار بتاريــخ 1 – 12 - 2012م كصحيفــة يوميــة – أســبوعية - مؤقتــا شــاملة عــن هيئــة 
ــذي  ــه، ال ــالم زعبي ــري عبدالس ــة بش ــراء الدراس ــت إج ــا وق ــرأس تحريره ــة، وي ــجيع الصحاف ــم وتش دع

ميارس العمل الصحفي منذ 40 سنة. 

صحيفة املسار د
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ــر  ــا، وال تتوف ــي تتبعه ــار الت ــة املس ــىل صحيف ــاق ع ــة االنف ــجيع الصحاف ــم وتش ــة دع ــوىل هيئ تت
ــام مل  ــا، ك ــون ومجاالته ــم الدي ــا، أو حج ــة له ــة املخصص ــوص امليزاني ــات بخص ــة أي معلوم للصحيف

يسبق للصحيفة تلقي أي هبات أو تربعات من أي جهة، وال يوجد أي دخل للصحيفة من اإلعالن. 

امليزانية ومصادر التمويل 4

يعمــل بصحيفــة املســار 5 محرريــن، و5 مخرجــني، ومصــور واحــد، وإداريــان اثنــان، ومراســل واحــد خــارج 
البــالد، يف حــني يبلــغ عــدد املنقطعــني عــن العمــل 3 أشــخاص، ويعــود ســبب انقطاعهــم وفقــا لرئيــس 
التحريــر إىل وضــع الهيئــة املرتبــك، وال يوجــد للصحيفــة مندوبــون صحفيــون باملــدن الليبيــة، ويعتــرب 
ــدورات  ــق بال ــام يتعل ــا في ــي، أم ــل الصحف ــري كاف للعم ــل وغ ــار قلي ــة املس ــني بصحيف ــدد العامل ع

التدريبية للعاملني بالصحيفة فإنها غري موجودة عىل االطالق. 

تطبــع صحيفــة املســار يف مدينة طرابلس، ويصل عدد نســخها 1000 نســخة يف كل عــدد، وتحتوي عىل 
20 صفحــة، وحجمهــا: 28/38، وتتــوىل رشكــة املختــار للتوزيــع توزيعهــا داخــل العاصمــة طرابلــس، ومل 
يحــدد رئيــس التحريــر كميــة املرتجعــات، وقــد ظلــت الصحيفــة منتظمــة الصــدور يف أول عهدهــا، إال 

أنها متوقفة حاليا؛ بسبب قلة اإلمكانيات، وسوء اإلدارة، والظروف العامة.

تحتــل الصحيفــة مبنــى ذو مســاحة غــري مناســبة لطبيعــة العمــل الصحفــي، وهــو ملــك لصاحبــه الــذي 
يؤجــره للصحيفــة مبقابــل مبلــغ مــايل مل يحــدده رئيــس التحريــر، كــام أن مســتوى املكاتــب بالصحيفــة 
ــجيل، وال  ــر، وال آآلت تس ــة آآلت تصوي ــك الصحيف ــع، وال متتل ــاث متواض ــزودة بأث ــي م ــب، وه ــري مناس غ
خطوطــا هاتفيــة، وال وســائل نقــل خاصــة بهــا، كــام أنــه ال يوجــد بهــا صالــة اســتقبال، وال صالــة 
ــن  ــاح م ــط املت ــص الخ ــام يخ ــا في ــا، أم ــة متدني ــرى املتاح ــق األخ ــتوى املراف ــرب مس ــات، ويعت اجتامع

شبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت) فإنه ال يتناسب وطبيعة العمل الصحفي.

الطباعة والتوزيع 2

مكان الطباعة

قلة اإلمكانيات وسوء -متوقفةاملختار للتوزيعمل يحدد100020مطبعة دار النور
اإلدارة والظروف 

عدد النسخ 
مدى انتظام جهة التوزيعكمية املرتجعاتعدد الصفحاتاملطبوعة

الصدور
أسباب التوقفتاريخ التوقف

املقر والتجهيزات الفنية والتقنية 3

ملكية املقر

غري محددغري مناسبمتوسطغري مناسب-مؤجر

عدد الحواسيبمستوى املكاتبمستوى األثاثمدى مناسبة املقرقيمة اإليجار

عدد آالت التسجيل

صفرحاممات فقطال يتناسب مع طبيعة العملصفرصفرصفر

عدد السياراتتوفر املرافقاإلنرتنتعدد الهواتفعدد آالت التصوير
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ــدق  ــري الص ــىل معاي ــد ع ــة تعتم ــة مهني ــرب صحيف ــار تعت ــة املس ــإن صحيف ــر ف ــس التحري ــا لرئي وفق
والدقــة واملوضوعيــة، ملتزمــة بثوابــت الوطــن، وقيــم الديــن واحــرتام األعــراف االجتامعيــة، وتتبنــى 
قضايــا النــاس، وهــي تهــدف إىل توعيــة وتنويــر املتلقــي بالحقائــق املتعلقــة بقضايــا الوطــن 
واملجتمــع؛ مــن أجــل صناعــة رأي عــام واٍع ومســتنري، والتصــدي للســلوكيات الســيئة، وعــىل رأســها 

الفساد بأوجهه السياسية واالقتصادية واالجتامعية.

السياسات واألهداف 5

املشاكل املالية: ضعف املرتبات.

املشاكل اإلدارية: ضعف النظام اإلداري.

املشاكل الفنية: توزيع غري مدروس ملستلزمات وأدوات العمل الصحفي.

املشاكل األمنية: غياب الحامية.

املشاكل التي تعاين منها الصحيفة 6

1- توفري اإلمكانيات املادية.
2- توفري الكادر البرشي الكفؤ.

3- توسيع شبكة املراسلني.
4- التدريب املستمر للعاملني بالصحيفة.

5- تحسني مستوى الطباعة.
6- تحسني مستوى التوزيع.

7- تنشيط اإلعالن.

مقرتحات تطوير الصحيفة 7

العنرص البرشي بالصحيفة 1

صــدرت صحيفــة ليبيــا اإلخباريــة بتاريخ 29 - 2 - 2012م كصحيفة يومية شــاملة، تتبع مــن الناحية اإلرشافية 
ــل  ــارس العم ــذي مي ــالم، ال ــامل الع ــامد س ــة ع ــراء الدراس ــت إج ــا وق ــرأس تحريره ــة، وي وزارة الثقاف

الصحفي منذ 21 سنة. 

تاريخ الصدور

دورية الصدور

جهة اإلصدار

التخصص

29 – 2 – 2012مف

يومية

وزارة الثقافة

إخبارية شاملة

صحيفة ليبيا االخبارية هـ
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تطبــع صحافــة ليبيا اإلخبارية يف العاصمة طرابلس، ويصل عدد نســخها 5000 نســخة، تــوزع بالكامل دون 
مرتجعــات، وتتــوىل رشكــة املختارعمليــة التوزيــع يف املنطقــة الغربيــة واملنطقــة الوســطى، 

وسابقا يف املنطقتني الرشقية والجنوبية.
.48x33 :وتصدر صحيفة ليبيا اإلخبارية يف 16 صفحة بحجم

وقــد صــدرت الصحيفــة بشــكل منتظــم منــذ عددهــا األول، ملــدة ثــالث ســنوات ونصــف، إال أنهــا توقفــت 
يف شهر يوليو 2014م بعد األحداث التي شهدتها البالد، لتعاود الصدور يف عام 2016م، إال أنها رسعان 
مــا توقفــت كذلــك، لتصدر مــن جديــد يف عــام 2017م، ولتتوقف بعد ذلــك بقليــل، وأخريا عــاودت الصدور 

يف نوفمرب 2018م.  

الطباعة والتوزيع 2

مكان الطباعة

منذ 2014 ولعدة غري منتظمةاملختار للتوزيعصفر500016طرابلس
مرات

أحداث 2014

عدد النسخ 
مدى انتظام جهة التوزيعكمية املرتجعاتعدد الصفحاتاملطبوعة

الصدور
أسباب التوقفتاريخ التوقف

املقر والتجهيزات الفنية  3

ملكية املقر

18مناسبمناسبمناسب-وزارة الثقافة

عدد الحواسيبمستوى املكاتبمستوى األثاثمدى مناسبة املقرقيمة اإليجار

عدد آالت التسجيل

2متوفرةمتوفر وجيد1033

عدد السياراتتوفر املرافقاإلنرتنتعدد الهواتفعدد آالت التصوير

الكوادر البرشية:

عدد املحررين

ال يوجد 1811616101
منقطعون غري منتظمةجيد4

عدد املخرجني 
الكتاب عدد اإلدارينيعدد املصورينواملنفذين

عدد املنقطعنيعدد املراسلنياملتعاونون عدد املندوبني
مدى كفاية 

العنرص البرشي
مدى وجود 

دورات تدريبية

اسم نائب رئيس التحريررئيس التحرير: 

مؤهله العلمي

تخصصه العلمي

سنوات الخربة اإلعالمية

عامد سامل العالم

بكالوريوس 

صحافة

21 سنة
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ال توجــد جهــة ممولــة للصحيفــة، إال أن وزارة الثقافــة توفــر املقــر واألجهــزة واملعــدات، لكــن ميزانيــة 
الصحيفــة غــري مدرجــة ضمــن ميزانيــة وزارة الثقافــة، وبالتــايل مل تُســيّل أي مبالــغ ماليــة للصحيفــة 
خــالل العــام 2018م، وتعتمــد الصحيفــة عــىل اإلعــالن إىل حــد كبــري، وخاصــة خــالل الفــرتة مــن 2012م 

وحتى 2014م.
وتعــاين الصحيفــة مــن بعــض الديــون املتمثلة يف مكافــآت املتعاونــني التي تصــل 10000 دينــار ليبي، 
إال أنــه ال توجــد أي دون أخــرى متعلقــة بالطباعــة أو غريهــا، كــام أن الصحيفــة مل يســبق لهــا تلقــي أي 

هبات أو تربعات من أي جهة كانت.  

امليزانية ومصادر التمويل 4

وفقــا للســيد رئيــس التحريــر فــإن صحيفــة ليبيــا اإلخباريــة تتبنــى منهجــاً معتــدالً، وتقــف عــىل مســافة 
واحــدة مــن الجميــع، وعــىل الرغــم مــن تبعيتهــا إلحــدى الهيئــات الحكوميــة إال أن سياســة الصحيفــة ال 
تقــوم عــىل املبالغــة يف مــدح وتأييــد جهــود الحكومــة أو تربيــر أخطائهــا، وكذلــك فــإن الصحيفــة ال 

تغايل يف النقد الجارح للحكومة وتصيد أخطائها. 
ــث  ــا، بحي ــا وفني ــورة موضوعي ــدة ومتط ــة جدي ــي برؤي ــل صحف ــم عم ــة إىل تقدي ــعى الصحيف وتس

تستطيع مواكبة التطور الهائل و"الرتم" الرسيع الذي فرضته الصحافة اإللكرتونية.

السياسات واألهداف 5

ــد  ــا، فق ــة له ــة خاص ــود ميزاني ــدم وج ــي ع ــة ه ــا الصحيف ــاين منه ــي تع ــة الت ــاكل املالي ــرز املش أب
ــود  ــن البن ــة م ــة للثقاف ــة العام ــن الهيئ ــا م ــدم له ــم املق ــىل الدع ــد ع ــها تعتم ــذ تأسيس ــت من ظل

األخرى، خاصة فيام يتعلق بالتجهيزات الفنية واملكتبية، ومكافآت املتعاونني.

املشاكل اإلدارية : 

املشــاكل اإلداريــة هــي أقــل املشــاكل التــي تعرضــت لهــا الصحيفــة خاصــة بعــد تقليــص عــدد 
اإلداريــني العاملــني بهــا، حيــث إنــه يف بدايــة صــدور الصحيفــة كان عــدد اإلداريــني يتجــاوز عــدد 

الصحفيني. 

املشاكل الفنية : 

ــارات  ــون امله ــن ميتلك ــني الذي ــص الفني ــاء، ونق ــرر للكهرب ــاع املتك ــت، واالنقط ــبكة اإلنرتن ــف ش ضع
الالزمة لإلخراج الصحفي والتنفيذ. 

املشاكل األمنية : 

ــيس  ــة للتأس ــنوات الالحق ــة يف الس ــة األمني ــاءت الحال ــث س ــة حي ــل مختلف ــر مبراح ــي م ــع األمن الوض
ابتــداًء مــن ســنة 2013 وحتــى نهايــة 2015، وهي الفــرتة التي بدأ فيها الرصاع الســيايس، وانــدالع الحرب 
ــة أداء  ــارشة، وعرقل ــات مب ــات ملضايق ــني والصحفي ــن الصحفي ــدد م ــرض ع ــكان ... وتع ــن م ــرث م يف أك

عملهم.

املشاكل التي تعاين منها الصحيفة 6

تحتــل صحيفــة ليبيــا اإلخباريــة مقــرا مملــوكا لــوزارة الثقافــة، وهــو مناســب لطبيعــة العمــل الصحفــي، 
ــات  ــد، وخدم ــاث الجي ــبة، واألث ــب املناس ــل كاملكات ــىل العم ــاعدة ع ــروف املس ــه كل الظ ــر في وتتوف
اإلنرتنت، كام يوجد بالصحيفة 18 جهاز حاســوب، و10 آالت تســجيل، و3 آالت تصوير، و2 هاتف أريض، وهاتف 
محمــول، وســيارتني، باإلضافــة إىل املرافــق املســاعدة التــي تحتاجهــا الصحيفــة كصالــة االجتامعــات، 

واملقهى، ودورات املياه. 
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الجانب التاريخي

بــدأ البــث اإلذاعــي يف ليبيــا يف فــرتة متقدمــة منــذ ثالثينيــات وأربعينيــات القــرن املــايض أي يف 
فــرتة اإلحتــالل اإليطــايل وفــرتة االنتــداب الغــريب لليبيــا، إال أن البدايــة الفعليــة لإلذاعــة املســموعة 
الليبيــة بــدأت منــذ االســتقالل مــن خــالل قناتــني صغريتــني واحــدة ببنغــازي وأخــرى يف طرابلــس، ثــم 
واملســاعدات  بهــا  الدولــة  اهتــامم  وبفضــل  الليبيــة،  اإلذاعــة  باســم   1957 ســنة  يف  توحــدت 
الدوليــة متكنــت مــن تغطيــة أغلــب األرايض الليبيــة بالبــث اإلذاعــي، وزادت ســاعات اإلرســال اليومــي، 
ــنة  ــرا يف س ــدأ متأخ ــوين ب ــث التلفزي ــن الب ــة، لك ــة واملحلي ــموعة العام ــوات املس ــدد القن ــم زاد ع ث
1968 مســتخدما التجهيــزات الفنيــة والعنــارص البرشيــة الخاصــة باإلذاعــة املســموعة، لكنــه رسعــان مــا 
تطــور وشــد انتبــاه املشــاهد يف ليبيــا، ورصــدت الحكومــة الليبيــة الكثــري مــن األمــوال لتطويــر 
محطــات اإلرســال، وزيــادة ســاعات البــث اإلذاعــي املــريئ واملســموع فقــد بلــغ مــا رصف عــىل اإلعــالم 

بصفة عامة حوايل 431 مليون دينار بنهاية 1997  .
ــن  ــة م ــموعة واملرئي ــمية املس ــا الرس ــاة ليبي ــة وقن ــموعة واملرئي ــة املس ــا الوطني ــا ليبي ــد قنات وتع
أقــدم القنــوات التابعــة للدولــة، وبــدأت قناتــا ليبيــا الرياضيــة والشــبابية وعــدد مــن القنــوات املحليــة 
يف اإلرســال اإلذاعــي خــالل العقــد الثــاين مــن القــرن الحــايل، أمــا راديــو ليبيــا الــذي بــدأ يف بثــه بعــد 
2011 بشــغل مقــر وتجهيــزات إذاعــة صــوت إفريقيــا، والتــي بــدأت باســم صــوت الوطــن العــريب ســنة 
1973، أمــا قنــاة الــرشوق وفروعهــا والعديــد مــن القنــوات املســموعة والقنــوات املرئيــة الفضائيــة 
الخاصــة انتــرشت بعــد 2011، والجــدول رقم (1) يبني املعلومات األساســية حــول القنوات اإلذاعيــة التابعة 

للدولة.

محمــد عــيل األصفــر، التطــور التاريخــي لإلذاعتــني املســموعة واملرئيــة يف ليبيــا، مجلــة البحــوث اإلعالميــة، مركــز البحــوث والتوثيــق اإلعالمــي، 
العدد: 30-29، ليبيا: 2004.

ــا اإلخباريــة:  تأســيس مكاتــب  ــر لتطويــر صحيفــة ليبي مــن أهــم املقرتحــات التــي يراهــا رئيــس التحري
للصحيفــة يف كل املــدن الرئيســية يف ليبيــا؛ بهــدف تغطيــة كافــة األحــداث املهمــة يف املناطــق 

الداخلية، وزيادة عدد صفحات الصحيفة؛ بغية الوصول إىل تغطية أكرب وأشمل لألحداث. 

يضــم اإلعــالم العــام التابــع للدولــة الليبيــة عــدد مــن القنــوات اإلذاعيــة املســموعة واملرئيــة األرضيــة 

والفضائة التالية:

  1- قناة ليبيا الوطنية املسموعة واملرئية 
  2- قناة ليبيا الرسمية املسموعة واملرئية
  3- قناة ليبيا الرياضية املسموعة واملرئية 

  4- قناة الشبابية
  5- راديو ليبيا 

  6- قناة الرشوق وفروعها التابعة ملركز تطوير اإلعالم الجديد
ــات                       ــا، والبلدي ــا وفني ــة مالي ــا الوطني ــاة ليبي ــع قن ــات تتب ــة بالبلدي ــموعة محلي ــاة مس ــدد "23"  قن   7- ع

إداريا وإرشافيا

مقرتحات تطوير الصحيفة 7

ثانيا        القنوات اإلذاعية املسموعة واملرئية

(1)

(1)
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العنرص البرشي

يعمــل بالقنــوات اإلذاعيــة العامــة مــا يزيــد عــن 3050 موظفــا، إضافــة إىل 160 متعاونا، منهــم %75  من 
املوظفني محسوبون ماليا عىل قناة ليبيا الوطنية.

وتنقســم املهــن الوظيفيــة يف أغلــب القنــوات اإلذاعيــة إىل محرريــن ومخرجــني ومصوريــن ومعــدي 
ومنفــذي برامــج، وفنيــي مونتــاج وصيانــة وديكــور وإضــاءة، ومراســلني، ومندوبــني، وإداريــني، 
وغريهــم، ويــرى املديــر املســؤول يف قنــاة ليبيــا الرياضيــة التــي يعمــل بهــا 318 مســتخدما، 
وقنــاة الشــبابية التــي يعمــل بهــا 117 مســتخدما أن العــدد املوجــود لديهم غــري كاف لتســيري عمل تلك 
القنــوات، وبالنظــر للظــرف التي متر بها البالد فهناك 15 شــخصا منقطعا عن العمل، منهــم 13 بقناة ليبيا 

الرياضية، واثنان بقناة الشبابية.
وعــىل الرغــم من العدد الكبري املحســوب عىل قنــاة ليبيا الوطنيــة بإجاميل قــدره "2615" يعمل منهم 
عــدد "300" شــخص فقــط، والجميــع يتقــاىض مرتباتــه مــن قنــاة ليبيــا الوطنيــة موزعــني عــىل مختلــف 
املناطــق الليبيــة، وخاصــة محطــات اإلرســال املتوقفــة، وبعــض القنــوات املحليــة واملكاتــب اإلعالميــة، 
ــة  ــن قل ــوات م ــع القن ــاين حمي ــام. وتع ــا الع ــب رأي مديره ــم  حس ــن عمله ــرف أماك ــم ال تع وبعضه

الدورات التدربية للعاملني بها يف مختلف املجاالت.

املقرات والتجهيزات الفنية

متلــك الدولــة مقــرات أغلــب القنــوات اإلذاعيــة املســموعة واملرئيــة، وهــي مناســبة ومجهــزة 
باســتتناء مقــر قنــاة ليبيــا الرياضيــة الــذي يعــاين مــن مشــاكل متعــددة يف األثــاث واملكاتــب 
ــة  ــا الوطني ــاة ليبي ــات قن ــزة وتقني ــا أجه ــا، أم ــات وغريه ــات والقاع ــيب واملكتب ــزة والحواس واألجه
الخاصــة باملونتــاج والتســجيل واإلنرتنــت فهــي يف حاجــة إىل صيانــة وتطويــر مبــا يتــالءم مــع أحــدث 
الــتـقـنـيـــات والـمـواصـفـــات الـعـالـمـــية، ويتوفــر بتلــك الـقـــنوات عــدد 13 وســيلة نقــل يف قنــايت 

الشبابية وليبيا الوطنية.

الجدول (1) معلومات عامة عن القنوات اإلذاعية

القناة

ليسانسطارق القزيرياإلعالمرياضيةالنادي2004ليبيا الرياضية 20آداب

ماجسترينبيل السوكنياإلعالمعامةالشبابية2007الشبابية 20إدارة أعامل

ليبيا الوطنية 
املسموعة 

واملرئية 
 1968- 1957

الهيئة العامة 
إلذاعات الجامهريية 

العظمى
بكالوريسعيل جربيلاإلعالمعامة 35حاسوب

ليبيا الرسمية 
املسموعة 

واملرئية
وسام فرحاتاإلعالمعامةقناة الجامهريية 19762 - 1998

زكريا اللبيباإلعالمعامةصوت إفريقيا1973راديو ليبيا

مركز تطوير عامة2012الرشوق
اإلعالم الجديد

الجهة التابعة التخصصاالسم السابقسنة التأسيس
الخربة بالسنةاملؤهل العلمياالسملها التخصص

املدير العام
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امليزانية ومصادر التمويل

تتــوىل الدولــة الــرصف عــىل القنــوات العامــة وتوفــر ميزانياتهــا وتغطــي مرتبــات العاملــني بهــا، حيــث 
يشــري الجــدول رقــم (4) إىل 31 مليــون دينــار مخصصــات القنــوات املذكــورة لعــام 2018 وأغلبهــا تــم 
تســييله مــا عــدا املخصــص لقنــاة ليبيــا الرياضيــة، وتعــد تلــك امليزانيــة غــري كافيــة عــىل حــد تعبــري 
مديــري القنــوات، ومل يســاهم دخــل اإلعــالن إال بقيمــة 35 ألــف دينــار يف قنــاة الشــبابية، وال توجــد 
ديــون مرتبــات باســتتناء قنــاة ليبيــا الرياضيــة التــي يبلــغ ديــون املتعاونيــني معهــا مليــون ومئــة ألــف 

دينار.
وبخصــوص البــاب الثــاين والخــاص بالتجهيــزات والصيانــة وإنتــاج الربامــج وغريهــا مــن املناشــط 
اإلذاعيــة فهــو ال يكفــي حســب رأي املســؤولني بالقنــوات املذكــورة وتبلــغ الديــون املرتاكمــة عــىل 

جميع القنوات 3 ماليني دينار معظمها خاصة بالبث واإلرسال ومكافآت املتعاونني.

تســتخدم أغلــب القنــوات الرســمية البــث الفضــايئ مثــل النايــل ســات واألوريب لتغطيــة كل املناطــق 
الليبيــة وبعــض دول العــامل الخارجــي باإلرســال املســموع واملــريئ، إضافــة إىل العديــد مــن محطــات 

اإلرسال املسموع واملريئ حسب ما يتبني يف الجدول رقم ( 3 ).

  وثيقة معدة من قبل القناة الوطنية

الجدول (3) محطات اإلرسال املسموع واملريئ  

MW قناة ليبيا الوطنية املسموعة املوجة املتوسطة

SW قناة ليبيا الوطنية املسموعة املوجة القصرية

FM قناة ليبيا الوطنية املسموعة التشكيل الرتددي

قناة ليبيا الوطنية املرئية طرابلس

قناة ليبيا الوطنية املرئية بنغازي

قناة ليبيا الوطنية املرئية سبها

قناة ليبيا الوطنية املرئية رست

FM قناة القرآن الكريم

FM (صوت إفريقيا سابقا) راديو ليبيا

FM قناة الرسمية املسموعة

FM قناة الشبابية

FM قناة الرتاثية

FM قناة اإلميان

قناة ليبيا الرياضية املرئية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12

1

34

28

62

91

13

10

5

10

7

8

2

14

مناطق التغطيةمحطات اإلرسال املسموع واملريئ

(2)

(2)
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الضغوط املهنية

ال تعــاين القنــوات التابعــة للدولــة وفــق رأي املســؤولني مــن أي ضغــوط أوتدخــالت مــن املجموعــات 
ــه  ــوات ال تواج ــك القن ــام أن تل ــل، ك ــني للتدخ ــت مرت ــي تعرض ــبابية الت ــاة الش ــتتناء قن ــلحة باس املس
تدخــالت مــن الجهــات الحكوميــة وأن عملهــا اإلذاعــي يســري بحريــة واســتقاللية حســب مــا يــراه 

القامئون عليها.

املشاكل والصعوبات التي تواجه القنوات

تنقســم املشــاكل والصعوبــات التــي تواجــه القنــوات العامــة حســب الجــدول (5) إىل مشــاكل ماليــة، 
ومنهــا ضعــف مرتبــات العاملــني بهــا، وقلــة املخصصــات املاليــة، وتأخــر تســييل امليزانيــة، إضافــة إىل 
املشــاكل اإلداريــة، مثــل نقــص املكاتــب والحواســيب والطابعــات بقنــاة ليبيــا الرياضيــة، كــام أن هــذه 
القنــاة تواجــه مشــاكل فنيــة كنقــص الكــوادر الفنيــة واملعــدات، وتعــاين قنــاة الشــبابية مــن مشــكلة 
انقطــاع الكهربــاء والبنيــة التحتيــة، يف حــني أن أغلــب األجهــزة يف قنــاة ليبيــا الوطنيــة يف حاجــة إىل 

صيانة وتطوير مبا يتالءم مع التقنيات الحديثة. 

 جدول (5) املشاكل والصعوبات التي تواجه القنوات

نقص مكاتب وحواسيب تأخر تسيل امليزانيةليبيا الرياضية
وطابعات

ال توجدنقص كوادر فنية ومعدات

البنية التحتيةثقافة املسؤولنيضعف مرتباتالشبابية
الكهرباء

ضعف الرشطة

ليبيا الوطنية املسموعة 
واملرئية

بريوقراطية التعامل مع ضعف مخصصات
الجهات العليا

تحتاج إىل تطوير

1

2

3

مشاكل أمنيةمشاكل فنيةمشاكل إداريةمشاكل ماليةالقناة

جدول (4) امليزانية ومصادر التمويل
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السياسة التحريرية

يــرى مديرقنــاة الشــبابية أن السياســة التحريريــة تســعى نحــو املوضوعيــة، ومحاولــة االرتقــاء 
مبستوى ثقافة الشباب سياسيا وثقافيا واجتامعيا ورياضيا.

قناة الشبابية:

تحــدد قنــاة ليبيــا الوطنيــة سياســتها التحريريــة يف التعبــري عــن آراء النــاس وتشــجيع الجمهــور عــىل 
فهــم املعنــى الحقيقــي للدميقراطيــة، كــام تســعى القنــاة الوطنيــة يف سياســتها التحريريــة إىل 

تدريب العاملني بها، ورفع قدرتهم اإلنتاجية.

قناة ليبيا الوطنية:

الخطط املستقبلية

التوســع يف البــث اإلذاعــي، والعمــل عــىل إنشــاء قنــاة مرئيــة وموقــع إلكــرتوين يكــون عــىل هيئــة 
شبكة للقناة عىل اإلنرتنت.

قناة الشبابية:

ــة يف  ــاءات الوطني ــن اللق ــتفادة م ــتقبلية إىل االس ــا املس ــة يف خططه ــا الوطني ــاة ليبي ــعى قن تس
إعداد الربامج اإلذاعية.

كــام تســعى كذلــك إىل مالحقــة التطــور التقنــي الحديــث، واســتيعاب مخرجــات التعليــم اإلعالمــي يف 
ليبيا، وللقناة خطة إلنشاء مركز للتدريب والتطوير الربامجي.

قناة ليبيا الوطنية:

املقرتحات املستقبلية

ربــط الربامــج املســموعة بالربامــج املرئيــة يف الفــرتات الصباحيــة والدخــول يف املنافســة يف 
جــودة الربامــج عــىل مســتوى شــامل إفريقيــا، واســتغالل موقــع القنــاة للربــط الربامجــي املبــارش 

واملسجل.

قناة الشبابية:

تقــرتح قنــاة الوطنيــة ضــم كل القنــوات الحكوميــة يف مؤسســة واحــدة، وإصــدار ترشيعــات إعالميــة 
منظمة للعمل اإلعالمي يف ليبيا. 

قناة ليبيا الوطنية:
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تأسست وكالة األنباء الليبية سنة 1964م، مبوجب القرار رقم 17 لسنة 1964م، الصادر بتاريخ 1 – 10 – 1964
م تحت اســم "وكالة األنباء الليبية" وظلت بهذا االســم حتى 2 – 6 – 1972م عندما تم تغيري اســمها إىل 
وكالة أنباء الثورة العربية، ويف 7 – 10 – 1977م صار اسمها وكالة الجامهريية لألنباء، لتعود يف 20 – 10 – 
2011م إىل مســامها األول وكالــة األنبــاء الليبيــة، وقــد تعــددت التبعيــات اإلداريــة للوكالــة حتــى صــارت 

يف الوقت الحايل تتبع الهيئة العامة لإلعالم. 

مدير الوكالة: 

ثالثا        وكاالت األنباء

وكالة األنباء الليبية (طرابلس) أ

العنرص البرشي بالوكالة 1

اسم مدير الوكالة

مؤهله العلمي

تخصصه العلمي

سنوات الخربة اإلعالمية

العارف املختار بيوك

ليسانس

إعالم

20 سنة

يعمــل بوكالــة األنبــاء الليبيــة 270 شــخصا، بينهــم 40 محــررا، و16 مصــورا، و20 موظفــا إداريــا، وللوكالــة 
خمسة مكاتب داخل ليبيا، يعمل بها 35 شخصا، يف مدن: بنغازي، وسبها، والجفرة، وغريان، ورست.

أمــا يف الخــارج فللوكالــة قبــل عــام 2011م 13 مكتبــا يف عدد مــن الدول العربيــة واألجنبية هــي: تونس 
ــا  -  ــدن - روم ــس - لن ــا - باري ــس أباب ــوم - أدي ــت - الخرط ــريوت - الكوي ــق - ب ــرة - دمش ــر - القاه - الجزائ

بروكسل – مدريد، وهذه املكاتب جميعها متوقفة عن العمل يف الوقت الحايل.  
ــربة ، إال أن  ــون وذوو خ ــون مؤهل ــا صحفي ــة لديه ــإن الوكال ــة ف ــارص الصحفي ــص العن ــام يخ ــا في     أم
املشــكلة األساســية التــي تواجههــا يف هــذا الجانــب تتمثــل يف عــدم وجــود صــف ثــاٍن يســتلم الحقــا 
املهمــة ويســتفيد مــن الخــربة الطويلــة التــى متتلكهــا العنــارص الحاليــة، علــام بــأن الوكالــة مل تقــم 
عــىل  عنــرصا  عــام  كل  يف  تخــرس  أنهــا  مــع   ،  2010 عــام  منــذ  جــدد  صحفيــني  بتعيــني 
االقــل مــن عنــارص الخــربة لإلحالــة عــىل التقاعــد ، كــام أن االنتشــار الواســع لوســائل اإلعــالم أدى إىل 

خرسان الوكالة لعدد من عنارصها؛ نتيجة املغريات التى تقدمها تلك الوسائل.

الكوادر البرشية:

إجاميل العاملني

2704016207513
(مقفلة)

مكاتب خارجيةمكاتب محليةمنقطعونإداريونمصورون محررون
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وعــىل صعيــد املنقطعــني عــن العمــل فإنــه يوجــد 7 أشــخاص دخلــوا يف خانــة املنقطعــني نهائيــا عــن 
العمــل بالوكالــة، وذلــك ألســباب متعــددة، بينهــا حــاالت نــزوح؛ بســبب االشــتباكات التــي شــهدتها عــدد 
مــن املناطــق، وعــدم االســتقرار األمنــي، والتحــاق البعــض بالعمــل مــع مؤسســات أخــرى خــارج البــالد؛ 

بسبب املغريات املادية، ويرفض البعض اآلخر االلتحاق بالعمل ألسباب تتعلق مبزاجه الشخيص.
ــل إال ملوظــف واحــد فقــط؛  ــن العم ــني ع ــات املنقطع ــك فلــم توقــف مرتب ــن ذل ــىل الرغــم م وع

لتفضيله العمل مع إحدى القنوات التى تبث من خارج ليبيا.
وبخصوص الدورات التدريبية فإنها محدودة وقليلة جدا، وال تفي بالغرض املحدود. 

ــة  ــبا لطبيع ــد مناس ــر يع ــة، واملق ــة الليبي ــي الدول ــة ه ــاء الليبي ــة  األنب ــر وكال ــة ملق ــة املالك الجه
العمل، رغم أن املكاتب واألثاث يف حاجة إىل تجديد، ومتتلك الوكالة 70 جهاز حاســوب، ولها اشــرتاكات 
يف خدمــة اإلنرتنــت مع ثالث رشكات متخصصة يف هذا املجال، وللوكالة 7 آالت تســجيل مســموع، و15 آلة 

تصوير، و20 خط هاتفي، و17 وسيلة نقل.
وتتوفر بالوكالة بعض املرافق تتمثل يف دورات املياه واملقهى. 

2 املقر والتجهيزات الفنية والتقنية: 

أجهزة حاسوب

مقهى 7152017موجود70
وحاممات

مرافق سياراتخطوط هاتفيةآالت تصويرآالت تسجيل مسموع إنرتنت

متــول وكالــة األنبــاء الليبيــة مــن الخزانــة العامــة، حيــث خصــص للوكالــة ســنة 2018م مــن ميزانيــة البــاب 
الثــاين 800 ألــف دينــار فقط،  ســيل منها فعليــا 600 ألف دينــار، أما البــاب األول فخصص فقــط للمرتبات، 
ومل تتلــق الوكالــة أي هبــات أو تربعــات مــن أي جهــة كانــت، وتعــد امليزانيــة - وفقــا للســيد العــارف 

بيوك مدير الوكالة – محدودة وغري كافية.
أمــا فيــام يتعلــق بالديــون املســجلة عــىل الوكالــة فتتمثــل يف ديــون املتعاونــني التــي تبلــغ 35 ألــف 
دينــار، وديــون العمــل اإلضــايف، ومكافــآت لجان ســابقة، ومراســلني يف الفــرتة مــن 2011م وحتى 2016

م وقيمتها 150 ألف دينار.
ــاء  ــح وكاالت أنب ــف دوالر لصال ــون ونص ــغ ملي ــة فتبل ــة األجنبي ــتحقة بالعمل ــون املس ــبة للدي ــا بالنس أم

أجنبية مقابل اشرتاكات.

امليزانية ومصادر التمويل: 3

35 ألف دينار

ديون حالية

800 ألف دينار

ميزانية الباب الثاين

مرتبات فقط

ميزانية الباب األول

150 ألف دبنار

ديون سابقة

مليون ونصف دوالر

ديون بالعملة الصعبة
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تضــم الوكالــة خمــس إدارات رئيســية هــي : إدرة التحريــر والرتجمــة - إدارة الصحافــة اإللكرتونيــة – إدارة 
ــم  ــة ، وكل إدارة تض ــة واملالي ــؤون اإلداري ــات - إدارة الش ــة - إدارة العالق ــية والفني ــؤون الهندس الش
عــددا مــن األقســام، فمثــال تضــم إدارة التحريــر والرتجمــة أقســام: التحريــر املحــيل - التحريــر العاملــي 

– الرتجمة  -املراسلني -التصوير -اإلبراق -الرصد املريئ .

هيكلية العمل بالوكالة: 4

ــة  ــة بخدم ــوم الوكال ــور، وتق ــة، والص ــر اإلخباري ــار، والتقاري ــات األخب ــرتكيها خدم ــة ملش ــدم الوكال تق
التبــادل اإلخبــاري مــع وكاالت األنبــاء الجزائريــة، واملغربيــة، والتونســية، والــرشق األوســط، وقــد 

توقفت األوىل؛ بسبب خلل يف املنظومة، والثانية؛ بسبب الديون وتوقف خدمة التحويالت.
أمــا فيــام يخــص االشــرتاك يف وكاالت األنبــاء األجنبيــة فقــد توقفــت جميعهــا؛ نظــرا لرتاكــم الديــون 

املستحقة لسنوات 2011م – 2016م.
وبســبب الظــروف الســابقة فــإن الوكالــة اقتــرصت يف الحصــول عــىل األخبــار عــىل مكاتبهــا الداخليــة، 

وبعض وكاالت األنباء، ومكاتب اإلعالم يف مؤسسات الدولة، وشبكة املعلومات الدولية.

خدمات الوكالة: 5

تعتمــد الوكالــة يف نــرش أخبارهــا ونقلهــا عــن مصادرهــا الرســمية تحقيقــا ملبــدأ املصداقيــة ، كــام 
تنــرش أخبارهــا وتقاريرهــا انطالقــا مــن مبــدأ الحياديــة دون تبنــي وجهــات النظــر، كذلــك تهتــم بصفــة 
خاصــة بنــرش كل مــا يخــص املصالحــة الوطنيــة، وجهــود مل الشــمل، وتتفــادى نــرش األخبــار والبيانــات 

ذات العالقة بالتوجهات السياسية والحزبية أو التى تدعو لنرش الفنت .

السياسة التحريرية للوكالة:  6

املشاكل املالية : 
تراكــم الديــون املســتحقة عــىل الوكالــة لصالــح االتحــادات العربيــة واإلقليميــة؛ لعــدم ســداد 

االشرتاكات الخاصة بالعضوية لصالح كل من :
اتحاد وكاالت أنباء الدول العربية .

اتحاد وكاالت الدول االسالمية .
اتحاد وكاالت أنباء املغرب العريب .
اتحاد وكاالت أنباء البحر املتوسط .

وجميعها مل تدفع منذ عام 2011م
كذلــك الديــون املســتحقة لــوكاالت األنبــاء العامليــة وهــي : رويــرتز -الفرنســية - األملانيــة - الصحافــة 

املتحدة - اإلسبانية - الصينية ، وهى ديون تراكمت بني 2011، و2016 م.
يشار إىل أن قيمة الديون حوايل مليون ونصف دوالر .

املشاكل التي تعاين منها الوكالة: 7

(1)
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تأسست وكالة األنباء الليبية سنة 1964م، وذلك مبوجب القرار رقم 17 لسنة 1964م، الصادر بتاريخ 1 – 10 
– 1964م تحت اســم وكالة األنباء الليبية، وظلت بهذا االســم حتى 2 – 6 – 1972م عندما تم تغيري اســمها 
إىل وكالة أنباء الثورة العربية، ويف 7 – 10 – 1977م صار اسمها وكالة الجامهريية لألنباء، لتعود يف 20 – 
10 – 2011م إىل مســامها األول وكالــة األنبــاء الليبيــة، وقــد تعــددت التبعيــات اإلداريــة للوكالــة حتــى 

صارت يف الوقت الحايل تتبع مجلس الوزراء. 

وكالة األنباء الليبية (بنغازي): ب

- التوسع يف عمل املندوبني بحيث يغطي كافة املدن واملناطق.
- استحداث منظومة إخبارية؛ لربط الصالت مبارشة مع كافة املكاتب واملندوبني باملدن. 

-  التوسع يف نرش التقارير النوعية.
- إعادة افتتاح املكاتب الخارجية.

- إعادة ربط الصالت مع االتحادات العربية والدولية، وكذلك أهم وكاالت األنباء العاملية.
-  استحداث خدمات الفيديو بعد إعادة تحديث وإطالق املوقع الجديد للوكالة عام 2018م.

-  االهتامم بنرش الصور من كافة املدن دعام لألخبار املحالة من املندوبني.
ــودة   ــارص املوج ــم العن ــة، وتدعي ــر والرتجم ــة يف التحري ــة ومؤهل ــة متخصص ــارص إعالمي ــني عن - تعي
بعنــارص جديــدة متخصصــة يف الخدمــات التــى يقدمهــا املوقــع باللغــات العربيــة واإلنجليزيــة 

والفرنسية.
- إقامة دورات تأهيلية للعنارص الصحفية الجديدة يف الداخل والخارج.

الخطط املستقبلية للوكالة: 8

املشاكل اإلدارية : 
مشــاكل الوكالــة اإلداريــة ال تنفصــل عــن مشــاكل مــا تعانيــه وســائل اإلعــالم يف ليبيــا عمومــا؛ لعــدم 
وجــود جســم أعــىل يضمهــا وينســق معهــا ويحلحــل مشــاكلها، ويُعنــى بهــا ويتابــع أداءهــا، رغــم 
مخاطباتنــا العديــدة للمجلــس الرئــايس بالخصــوص، كذلــك مطالبتنــا بإعــادة نقــل تبعيــة الوكالــة إىل 
مجلــس الــوزراء، إضافــة إىل مامطلــة الوزيــر املفــوض بهيكلــة مؤسســات الدولــة يف اعتــامد 

الهيكل التنظيمي للوكالة رغم مرور أكرث من 6 أشهر لالعتامد، ومل يتم حتى اآلن .

املشاكل األمنية : 
ال توجد أي مشكالت أمنية يف الوقت الحايل.

املشاكل الفنية : 
باألخبــار بصفــة  الخاصــة  إضافــة إىل تعطــل املنظومــة  الفنيــة والهندســية،  التجهيــزات  نقــص 

مستمرة؛ لقدمها حيث تعود إىل عام 1996 م.
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مدير الوكالة: 

العنرص البرشي بالوكالة 1

اسم مدير الوكالة

مؤهله العلمي

تخصصه العلمي

سنوات الخربة اإلعالمية

إبراهيم هدية املجربي

بكالوريوس

إدارة

15 سنة

يعمل بوكالة األنباء الليبية (بنغازي) 120 شخصا، بينهم 40 محررا، و4 مصورين، و40 موظفا، وللوكالة 13 
مكتبــا محليــا، أي واحــد يف كل دائرة انتخابية، وعىل صعيــد املكاتب الخارجية فللوكالــة 3 مكاتب يف كل 

من تونس ومرص وفرنسا.
أمــا فيــام يخص العنــارص املدربة واملؤهلة بالوكالــة فإنها ال تتجاوز 10 % وفقا ملا ذكره الســيد إبراهيم 

هدية املجربي، كام أن الدورات التدريبية للصحفيني قليلة وغري كافية.  
ويصــل عــدد املنقطعــني عــن العمل 14 شــخصا، ومن أهــم أســباب االنقطاع اســتالم املرتبات مــن الوكالة 

املوازية بطرابلس.

الكوادر البرشية:

إجاميل العاملني

13 واحد لكل دائرة 1204044014
انتخابية

3 يف تونس 
ومرص وفرنسا

مكاتب خارجيةمكاتب محليةمنقطعونإداريونمصورون محررون

متتلــك الدولــة الليبيــة مقــر الوكالــة، الــذي يعتــرب مناســبا مــن حيــث مســاحته لطبيعــة العمــل 
الصحفــي، ويحتــوي املقــر عــىل مكاتــب وأثــاث مناســبني، ومتتلــك الوكالــة 60 جهــاز حاســوب، و10 آالت 
تســجيل مســموع، و4 آالت تصويــر، وســيارة واحــدة، كــام أن املقــر مــزود بخدمــة اإلنرتنــت، ويحتوي عىل 

املرافق األساسية كدورات املياه واملقهى. 

2 املقر والتجهيزات الفنية والتقنية: 

أجهزة حاسوب

مقهى 10421موجود60
وحاممات

مرافق سياراتخطوط هاتفيةآالت تصويرآالت تسجيل مسموع إنرتنت
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ــم  ــادي، والقس ــم االقتص ــام تتمثــل يف: القســم الســيايس، والقس ــددا مــن األقس ــة ع تضــم الوكال
الثقــايف، والقســم االجتامعــي، والقســم الريــايض، وقســم الرتجمــة، والقســم املحــيل، والقســم 

الدويل، إضافة إىل قسم الشؤون اإلدارية.

هيكلية العمل بالوكالة: 4

ــة،  ــات الصحفي ــر، والتحقيق ــار، والتقاري ــل يف: األخب ــرتكيها تتمث ــة ملش ــات صحفي ــة خدم ــدم الوكال تق
والصور.

ــادل  ــاء العربيــة واألجنبيــة، وإمنــا توجــد اتفاقيــات تب وال توجــد للوكالــة أي اشــرتاكات مــع وكاالت األنب
مع بعض وكاالت األنباء العربية فقط.

وتحصــل الوكالــة عــىل األخبــار مــن مكاتبهــا ومراســليها، ومــن بعــض القنــوات الفضائيــة، باالضافــة إىل 
ما تزودها به املصادر الحكومية.

خدمات الوكالة: 5

تلتزم الوكالة باتباع سياسة متزنة يف صياغة ونرش أخبارها.

املشاكل املالية :
 انعدام الدعم وشح املخصصات.

عدم العدالة يف مرتبات العاملني بالقطاع.

السياسة التحريرية للوكالة:  6

املشاكل التي تعاين منها الوكالة: 7

متــول الوكالــة مــن الخزانــة العامــة، وال تتجــاوز األمــوال املخصصــة للوكالــة قيمــة مرتبــات العاملــني، 
ومل تتلــق الوكالــة أي تربعــات أو هبــات، وتصــل الديــون املســتحفة عــىل الوكالــة إىل 250 ألــف 

دينار، وهي ديون تتعلق باإليجارت خالل فرتة النزوح.
وبالتايل فإن امليزانية املخصصة للوكالة غري كافية عىل اإلطالق.

امليزانية ومصادر التمويل: 3

250 ألف دينار

ديون حالية

صفر

ميزانية الباب الثاين

مرتبات فقط

ميزانية الباب األول

-

ديون سابقة

-

ديون بالعملة الصعبة
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رابعا        هيئة دعم وتشجيع الصحافة

تأسســت هيئــة دعــم وتشــجيع الصحافــة (بنغــازي) ســنة 2015 كجســم مــوازي لهيئــة دعــم وتشــجيع 
ــالم  ــة لإلع ــة العام ــع الهيئ ــالد، وتتب ــل بالب ــذي ح ــيايس ال ــام الس ــد االنقس ــس، بع ــة بطرابل الصحاف

والثقافة، وليس للهيئة فروع خارج مدينة بنغازي.
وقد حددت مهامها يف : 
1.إصدار الصحف واملجالت.

2.إصدار املطبوعات الدورية.
3.إقامة الندوات وامللتقيات والدورات يف العمل الصحفي. 

هيئة دعم وتشجيع الصحافة بنغازي أ

رئيس الهيئة: 

العنرص البرشي  1

اسم مدير الهيئة

مؤهله العلمي

تخصصه العلمي

سنوات الخربة اإلعالمية

خديجة الصادق بسيكري

ليسانس

لغة فرنسية

30 سنة

املشاكل الفنية :
 قدم األجهزة وعدم وجود منظومة نرش. 

املشاكل األمنية :
ال توجد حراسة  للمقر من وزارة الداخلية.

توحيد وكالة األنباء الليبية يف وكالة واحدة.

الخطط املستقبلية للوكالة: 8
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يبلغ عدد العاملني بهيئة دعم وتشجيع الصحافة (املوازية) بنغازي 139 شخصا، منهم 76 ذكر، و62 أنثى، 
يعمــل 14 منهــم يف املجــال اإلداري، و2 يف التصويــر، و7 يف اإلخراج والتنفيذ، أما عــدد املحررين فلم 
يتــم تحديــده مــن قبــل الســيدة رئيســة الهيئــة، كذلــك مل يتــم تحديــد عــدد األفــراد املنقطعــني عــن 

العمل، رغم حرص أسباب االنقطاع يف:
1-  نزوح البعض.

2-  املوظفني غري ذوي الكفاءة ال ميارسون العمل.
3-  سفر البعض للخارج.

وهــو مــا يعنــى أن هنــاك عــددا غــري معــروف مــن املنقطعــني عــن العمــل، ووفقــا للســيدة رئيســة 
الهيئــة فــإن الهيئــة تعــاين مــن نقــص يف كوادرهــا البرشيــة يف بعــض التخصصــات، رغــم أنهــا قــد 

نفذت عددا من الدورات التدريبية، وهي كذلك بصدد تنظيم دورات أخرى.

الكوادر البرشية:

إجاميل العاملني

ال توجدمل يحدد2147مل يحدد139

صحف الهيئةعدد املنقطعنيمخرجون ومنفذونإداريونمصورون محررون

تحتــل هيئــة دعــم وتشــجيع الصحافــة بنغــازي مقــرا مملــوكا للهئيــة العامــة لإلعــالم والثثافــة، وهــو ال 
يتناســب وطبيعــة العمــل الصحفــي خاصــة يف حــال متكــن الهئيــة مــن إصــدار الصحــف التــي تعمــل 

عىل إصدارها مستقبال، أما األثاث املتاح فهو متواضع وغري كاف.
وعــىل صعيــد التجهيــزات التقنيــة، فــإن الهئيــة متتلــك فقــط جهــازي حاســوب، وليســت لديهــا أي آالت 
تســجيل أو تصويــر أو خطــوط هاتفيــة، كــام أنهــا غــري مــزودة بخطــوط اإلنرتنــت، أمــا فيــام يخــص وســائل 
ــة  ــق الرضوري ــض املراف ــزودة ببع ــة م ــام أن الهيئ ــرية، ك ــة صغ ــيارتني، وحافل ــك س ــا متتل ــل فإنه النق

(مقهى وحامم).

ليــس للهيئــة ميزانيــة، ومل تخصــص لهــا أي مبالــغ ماليــة عــدا املرتبــات خــالل ســنة 2014م ، أمــا فيــام 
يتعلق بالديون فلم تقدم لنا أي بيانات تتعلق بذلك.

2 املقر والتجهيزات الفنية والتقنية: 

أجهزة حاسوب

مقهى 3صفرصفرصفرغري موجود2
وحاممات

مرافق سياراتخطوط هاتفيةآالت تصويرآالت تسجيل مسموع إنرتنت

امليزانية ومصادر التمويل: 3

إصدار صحيفة األحوال، وإنشاء مركز للدراسات والبحوث.

أهم ما أنجزته الهيئة منذ تأسيسها :  4
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تسعى هيئة دعم وتشجيع الصحافة (بنغازي) ضمن خطتها املستقبلية إىل تحقيق اآليت:
1- إصدار صحيفة.

2- إقامة ندوات إعداد عنارص صحفية وفنية وتدريبهم.
3- تفعيل مركز الدراسات، وإعادة إصدار الدوريات.

الخطط املستقبلية للهيئة:  5

املشاكل املالية : 
عدم وجود ميزانية تسيريية.

املشاكل اإلدارية : 
عــدم كفــاءة كثــري مــن املوظفــني يف مجــال اإلدارة؛ نتيجــة التعيــني العشــوايئ، وعــدم وجــود دورات 

تدريبية، وبالتايل فإن هوالء املوظفني يعتربون عبئا عىل الهيئة. 

املشاكل الفنية : 
عدم وجود أجهزة حواسيب، وأجهزة إخراج مريئ مام يعيق إصدار الصحف. 

املشاكل األمنية : 
ال توجد أي مشاكل أمنية.

املشاكل التي تعاين منها الهيئة: 6

وضــع برامــج لتطويــر أداء العاملــني يف مجــاالت:  الحاســوب – اإلدارة – التصويــر – العالقــات العامــة، إال 
أن ذلك يتوقف عىل توفر اإلمكانيات املالية الالزمة. 

مقرتحات تطوير الهيئة: 7
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مــن  الباحثــان  يتمكــن  مل  إعالميــة  ومؤسســات  جهــات 

الحصول عىل معلومات مبارشة عنها:

ــاع  ــىل القط ــرشف ع ــت ت ــي كان ــة الت ــالم والثقاف ــة اإلع ــال ألمان ــالم بدي ــة لإلع ــة العام ــت الهيئ أسس
اإلعالمــي قبــل التغــري الســيايس ســنة 2011، وأشــارت تقاريــر ديــوان املحاســبة إىل وجــود حالــة مــن 
االرتبــاك مــن قبــل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي بخصــوص قــرارات إنشــاء الهيئــة بدمجهــا تــارة، وفصلهــا 
تــارة أخــرى، كذلــك األمــر لــدى حكومــة الوفــاق الوطنــي حيــت أهملــت هــذه الحكومــة الهيئــة العامــة 
ــة  ــوح الرؤي ــدم وض ــرا لع ــة، ونظ ــذه الدراس ــداد ه ــني إع ــا إىل ح ــس له ــف رئي ــدم تكلي ــالم يف ع لإلع

والرسالة واألهداف الخاصة بها فإنها فشلت يف القيام باملهام املناطة بها.
ــا  ــة له ــة التابع ــات اإلعالمي ــع املؤسس ــا م ــط عالقاته ــن رب ــن م ــالم مل تتمك ــة لإلع ــة العام      فالهيئ
وحرصهــا ومتابعتهــا واســتيعاب العنــارص اإلعالميــة التابعــني لقطــاع اإلعــالم ســابقا، ومل تتمكــن مــن 
ــني أو  ــي للباحث ــاع اإلعالم ــن القط ــية ع ــات األساس ــر املعلوم ــة، ومل توف ــط عملي ــج وخط ــع برام وض

التعاون معهم "األمر الذي ساهم يف عدم توفرمعلومات عنها يف هذه الدراسة".
ومــام يالحــظ عــىل هــذه الهيئــة هــو عــدم قدرتهــا عــىل متثيــل القطــاع اإلعالمــي مــا جعــل الهيئــة 

العامة للثقافة واملجتمع املدين تستحود عىل جزء كبري من املناشط اإلعالمية   .
ومــن خــالل متابعــة تقاريــر ديــوان املحاســبة والهيئــة العامــة للرقابــة اإلداريــة يالحــظ وجــود العديــد 
ــيس وزارة  ــذ تأس ــة من ــة ومالي ــات إداري ــمل مخالف ــالم تش ــة لإلع ــة العام ــىل الهيئ ــات ع ــن املالحظ م
لإلعــالم بعــد 2011 مل يتــم تســويتها أو معالجتهــا حيــث تكــررت عــدة مــرات يف تلــك التقاريــر 
ــة  ــن 15 مالحظ ــرث م ــادر يف 2017 أك ــبة الص ــوان املحاس ــر لدي ــر تقري ــمل آخ ــال ش ــبيل املث ــىل س فع

مالية عىل الهئية مل يتم تسويتها أو إيقافها والنظر فيها  .
ويف نفــس اإلطــار أوردت الهيئــة العامــة للرقابــة اإلداريــة عــدد 15 مالحظــة ومخالفة إدارية عــن الهيئة 
العامة لإلعالم يف تقريرها لعام 2016، وتم إعادة 8 مالحظات يف التقرير الصادر عام 2017 شملت النقاط 

التالية   :
1- ال يوجد مـالك وظيفي وهيكل تنظيمي معتمد.

2- عدم وجود خطة تدريبية بالهيئة 
3- تفيش ظاهرة التسيب اإلداري، وعدم العمل عىل حلحلتها

4- عــدم االلتــزام بإحالــة صــور مــن مراســالتها التي ترتــب التزامــات ماليـــة إىل هيئــة الرقابــــة اإلدارية، 
باملخالفة ألحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية.

5- عــدم وجــود لجنة لشــؤون املوظفــني، باملخالفة لقانــون رقم (12) لســنة 2010 بإصــدار قانون عالقات 
العمل والئحته التنفيذية.

6- عدم قيام الهيئة بتشكيل مجلس تأديب باملخالفة.
7- عــدم وجــود لجنــة للتدريــب بالهيئـــة، باملخالفــة للقانون رقــم (12) لســنة 2010 بإصدار قانــون عالقات 

العمل.
8- عــدم وجــود متابعــة للجهــات املمنــوح لهــا إذن مزاولــة النشــاط اإلعالمــي؛ للتأكــد مــن مــدى التــزام 

الجهة بالضوابط اإلعالمية؛ حفاظا عىل أمن الوطن واستقراره.

الهيئة العامة لإلعالم أوال

 تقرير ديوان املحاسبة ص: 746
 تقرير الهيئة العامة للرقابة اإلدارية 2017 ص: 151

(3)

(3)

(3)

(4)

(4)
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يف ســنة 2013 تــم اعتــامد تســمية راديــو ليبيــا ليحــل محــل املركــز العــام لإلذاعــات املوجهــة (صــوت 
إفريقيــا) ســابقا الــذي أســس ســنة 1973 باســم صــوت الوطــن العــريب، ويشــغل راديــو ليبيــا نفــس 
املــكان وبنفــس التجهيــزات واملعــدات التــي كانــت لــدى املركــز العــام لإلذاعــات املوجهــة، ونظــرا 
لعــدم توفــر معلومــات عــن الراديــو، وعــدم اســتكامل االســتبيان املعــد لهــذه الدراســة، وعــدم تعــاون 
املســؤولني عــن الراديــو، فإنــه تــم االعتــامد عــىل املعلومــات الــواردة يف تقاريــر ديــوان املحاســبة، 

ومن أهمها   :
1- تــم إصــدار القــرار رقــم 209 لســنة 2013 مــن قبــل مجلــس الــوزراء باعتــامد تســمية را ديــو ليبيــا ليحــل 
محــل املركــز العــام لإلذاعــات املوجهــة "صــوت إفريقيــا" فقــط دون إعــادة النظــر يف الخطــة 
اإلعالميــة والتوجــه اإلعالمــي لإلذاعــة، وكذلــك النواحــي اإلداريــة التــي تنظــم عمــل اإلذاعــة فضــال عــن 
أن القــرار معيــب يف شــكله القانــوين، مــن حيــث عــدم اإلشــارة يف ديباجتــه إىل القــرار ل.ش.ع. رقــم 
380 لســنة 1998 بشــأن "إعــادة تنظيــم املركــز العــام مــع مالحظــة أن مســمى (راديــو) يخــرج عــن نطاق 

اللغة العربية التي تعترب اللغة الرسمية للدولة الليبية.

2- نقــص الكــوادر املتخصصــة (الفنيــة واملاليــة) بأهــم اإلدارات ذات العالقــة املبــارشة باملجــال 
اإلعالمــي القــادر عــىل تســيري عمــل اإلذاعــة، حيــث إنهــا تــدار حاليــا بعــدد 175 موظفــا مــن أصــل 255 
موظفــا، فضــال عــن االعتــامد يف عملهــا األســايس عــىل موظفــني للعمــل املؤقــت بالراديــو عــىل 

أساس التعاون، وبنظام املكافآت املقطوعة، وفق قرارات وتكليفات يصدرها املدير العام.

ــب  ــن مناص ــاء م ــل يف اإلعف ــا تتمث ــظ أن جله ــام لوح ــر الع ــرارات املدي ــىل ق ــالع ع ــالل االط ــن خ 3- م
ــن  ــا م ــآت، وغريه ــح مكاف ــد، ومن ــة للتقاع ــتقاالت، وإحال ــر" واس ــعار آخ ــني إش ــة "لح ــات مؤقت وتكليف

القرارات التي تبني عدم االستقرار اإلداري لإلدارة، وغياب الرؤيا الواضحة إلدارة اإلذاعة لتنفيذها.

ــن  ــراج ع ــا اإلف ــه، منه ــفهية ملوظفي ــامت الش ــدار التعلي ــىل إص ــو ع ــام للرادي ــر الع ــامد املدي 4- اعت
مرتبات أو رصف مكافآت.

ــن  ــال ع ــو، فض ــني بالرادي ــني ومتعاون ــا ملوظف ــاوت يف قيمته ــآت، والتف ــع يف رصف املكاف 5- التوس
تحميلها الخاطئ عىل بنود امليزانية.

6- يتــم رصف مكافــآت شــبه مســتمرة للجــان املشــكلة (لجنــة شــؤون املوظفــني/ لجنــة املشــرتيات) 
ليست عن كل اجتامع، فضال عن تحميل القيمة ضمن املرتب األسايس.

7- يتــم رصف مكافــأة املديــر العــام بقيمــة 2500 دينــار بشــكل مســتمر عىل الرغــم من إيقافهــا لبضعة 
أشــهر مــن قبــل الشــؤون اإلداريــة واملاليــة؛ تنفيــذا لقــرار وزيــر اإلعــالم املكلــف رقــم 27 لســنة 2015
ــل  ــم تحمي ــام، ويت ــر الع ــيد املدي ــفهية للس ــامت الش ــىل التعلي ــاء ع ــا بن ــادة رصفه ــم إع ــه ت م، إال أن

القيمة ضمن املرتب األسايس للمعني باملخالفة.

8- قيــام املديــر العــام بإعــادة تكليــف مديــر مكتــب املراجعــة الداخليــة عــىل الرغــم مــن أن إعفــاءه 
ــر  ــه، وعــدم التقيــد بتنفيــذ إجــراءات الضبــط الداخــيل (وفــق تقري مــن مهامــه كان نتيجــة ضعــف أدائ

ديوان املحاسبة 2013م).

راديو ليبيا ثانيا 
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9- تــم إصــدار قــرارات مــن املديــر العــام لذاتــه بشــأن اإليفــاد يف مهمــة عمــل داخليــة، حيــث كان مــن 
املفــرتض أن املعنيــني بالقــرار هــم موظفــو اإلدارات املختصــة باإلذاعــة، وليــس املديــر العــام 

لطبيعة املهام، وعالقتها بالعمل الفني.

10- تحميــل االســتقطاعات الضامنيــة واملرتبــات بــإذن الــرصف عــىل ح/ الودائــع واألمانــات يف حــني أنــه 
ال ميلك هذا الحساب ضمن الحسابات املرصفية الخاصة به.

ــة)  ــم الخزين ــرصف (خت ــد ال ــم يفي ــة بخت ــتندات املرفق ــرصف واملس ــات ال ــع أذون ــم جمي ــاب خت 11- غي
لضامن عدم تكرار رصفها، وهذا يخالف نص املادة 105 من الئحة امليزانية والحسابات واملخازن.

12- قيــام إدارة الراديــو بالرصف بالتجاوزعىل الباب األول مببلــغ 94,905 دينار يف حني كان مقدار التجاوز 
عىل الباب الثاين مببلغ 5,051 دينار لسنة 2016م، باملخالفة لنص املادة 87 من الئحة امليزانية والحسابات 

واملخازن. 

بالنظــر لعــدم توفــر املعلومــات عــن الهيئــة العامــة لدعــم وتشــجيع الصحافــة نــورد مــا جــاء يف آخــر 
تقاريــر ديــوان املحاســبة والهيئــة العامــة للرقابــة اإلداريــة، حيــث ورد يف آخــر تقريــر للهيئــة العامــة 

للرقابة اإلدارية املالحظات واملخالفات اإلدارية التالية   :
1- اعتامد الهيكل التنظيمي للهيئة باملخالفة للترشيعات والنظم القانونية املعمول بها.

2- إصــدار قــرارات تعيــني وترقيــات اســتثنائية دون عرضهــا عــىل لجنــة شــؤون املوظفــني باملخالفــة 
ألحكام قانون عالقات العمل رقم (12 ) لسنة 2010 م والئحته التنفيذية.

ــج  ــن نتائ ــر ع ــم تقاري ــا وتقدي ــل دون متابعته ــام عم ــام مبه ــان؛ للقي ــف لج ــرارات بتكلي ــدار ق 3- إص
أعاملها باملخالفة للنظم املعمول بها.

ــل رقــم (12)  ــة باملخالفــة ألحــكام قانــون عالقــات العم 4- عــدم وجــود مــالك وظيفــي معتمــد للهيئ
لسنة 2010 م.

5- االســتمرار يف إصــدار قــرارات للمتعاونــني، عــىل الرغــم مــن التعليــامت الصــادرة مــن وزارة املاليــة 
بشأن تعذر رصف مرتبات املتعاونني؛ لعدم توفر التغطية املالية الالزمة.

ــات  ــون عالق ــكام قان ــا ألح ــة وفق ــا الدوري ــد اجتامعاته ــني بعق ــؤون املوظف ــة ش ــزام لجن ــدم الت 6- ع
العمل رقم (12 ) لسنة 2010 م، والئحته التنفيذية.

7- التقصــري يف اتخــاذ االجــراءات القانونيــة الالزمــة حيــال عــدم التــزام بعــض املديريــن واملوظفــني 
بساعات العمل، واملوظفني املنقطعني عن العمل فرتات طويلة.

ــه  ــي تواج ــاكل الت ــة املش ــول ملعالج ــاد الحل ــتقبلية، وايج ــط مس ــع خط ــة ووض ــري يف دراس 8- التقص
املطبعة.

الهيئة العامة لدعم وتشجيع الصحافة ثالثا

(6) التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة اإلدارية 2016 ص:228
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وشمل آخر تقرير لديوان املحاسبة املالحظات واملخالفات اإلدارية واملالية التالية   : 
- إغفــــال مكتــــب املراجعــــة الداخليــــة القيــــام باملهــــام املســندة إليــــه، واملتمثلــــة يف إعداد 
تقارير شهرية عـــن ســـري العمـل وتقـدميها لـإلدارة العليـا للهيئـة، وإجـراء الجــرد املفــاجئ للخزينــة 

واملخــازن باملخالفــة ألحكــام املــادة (293) من الئحة امليزانية والحسابات واملخازن.

 - لــــوحظ توســــع إدارة الهيئــــة بصــرف مكافآت ملــــوظفني دون اتخاد اإلجــــراءات القانونية املنظمة 
باملخالفة ما يعكس القصور يف املحافظة عىل املال العام.

  - ضعــف التعزيــز املســـتندي لـــبعض أذونـــات الصـــرف باملخالفـــة ألحكـــام املـــادة (99) مــــن الئحــــة 
امليزانيــــة والحســــابات واملخــــازن، فضــــال عــــن إغفــــال اســــتيفاء بعــــض البيانـــــات األساســـــية 
بـــــأذونات الصـــــرف، وكـــــذلك عـــــدم تـــــرقيم بعـــــض أذونـــــات الرصف بأرقام متسلسلة باملخالفة 

للامدة 106 مــــن الئحــــة الحســــابات وامليزانية واملخازن . 

- لوحــظ عــدم توافــق املؤهــالت العلميــة لـــبعض شـــاغيل الوظـــائف القياديـــة الفنيـــة بالهيئــة األمر 
الذي ساهم وبشكل مبارشة يف سوء أداء بعض األقسام.

 - عــدم قيــام إدارة الهيئــة بإعــداد مـــذكرات تســـوية حســـاب املصـــرف باملطابقـــة أدى إىل كشــف 
الحساب من خالل إصدار صكوك تم ترجيعها من قبل املرصف. 

ــد مــن إقفالهــا  ــة والتأكـ ــة واملتابعـ - عــدم إمســاك ســجل خــاص بالعهــد املرصوفــة ألحــكام الرقابـ
نهاية السنة. 

- صــــرف ُعهــــد بــــدون صــــدور قــــرار يــبني اســــم مســــتلم العهــــدة وقيمتهــا ونوعهــــا والغرض 
منها.

9- تكليف موظفني بوظائف قيادية تنقصهم الخربة أثر سلبا عىل عمل اإلدارات املكلفني بها.

10- عــدم االلتــزام بأحــكام قانــون عالقات العمــل رقــم (12 ) لســنة 2010 م والئحته التنفيذية بشــأن ضبط 
امللفات الشخصية للقياديني واملوظفني .

11- مل يتم إعداد سجالت تحليلية لألصول الثابتة واملنقولة.

ــرد  ــابات، والج ــة الحس ــىل حرك ــة ع ــق بالرقاب ــا يتعل ــا م ــة، خصوص ــة الداخلي ــام الرقاب ــف نظ 12- ضع
املفاجئ واملرصوفات وغريها باملخالفة لالئحة امليزانية والحسابات واملخازن.
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تــم إنشــاء مركــز تطويــر اإلعــالم الجديــد بعــد التغيري الســيايس ســنة 2011 إال أن عــدم توفــر املعلومات 
عــن قانــون إنشــائه وأهدافــه وبرامجــه وعــدم توفــر صفحــة خاصــة بــه عــىل الشــبكة الدوليــة 
"اإلنرتنــت" ملعرفــة املزيــد عنــه باســتتناء صفحــة عــىل الفيــس تظهــر بعــض نشــطاته، إضافــة لعــدم 
تعــاون املركــز مــع الباحثــني ورفــض اســتكامل البيانــات الخاصــة باالســتبيان املحــال إىل مديــر املركــز 

حال دون معرفة املزيد عنه.
ويف آخــر تقريــر لديــوان املحاســبة رسد بعــض املالحظــات املاليــة عــن مركــز تطويــر اإلعــالم الجديــد، 

منها   :
1- إغفــــال تــــرقيم أذونــــات الصــــرف باملخالفــــة للمــــادة 100 مــــن الئحــــة امليزانيــــة والحســابات 

واملخازن.

2- إغفـــال خـــتم أذونـــات الصـــرف ومرفقاتهـــا بختم يفيـــد الصـــرف معـــززا بتوقيـــع الرصاف، باملخالفة 
للامدة 105 من الئحة امليزانية والحسابات واملخازن.

3-  عدم مسك سجل خاص بااللتزامات القامئة عىل املركز.

4- التجاوز يف اإلنفـــاق خصـام مـــن البـاب األول بواقـع 176,943 دينـار باملخالفـة للامدة 10 من القانون 
املايل للدولة.

5- التـــــأخر يف إحالـــــة االســـــتقطاعات القانونيـــــة، واملتمثلـــــة يف صـــندوق الجهـــــاد، وصندوق 
التضامن االجتامعي، وصندوق الضامن االجتامعي.

مركز تطوير اإلعالم الجديد رابعا
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 الخامتة

تأثــري الوضــع الســيايس واألمنــي عــىل قطــاع اإلعــالم وانقســامه رشقــا وغربــا، وإعــالم رســمي 
وآخر وطني.

ــاع  ــىل القط ــرشف ع ــة ت ــة أو مؤسس ــاع  وزارة أو هيئ ــة للقط ــة قوي ــة مرجعي ــود جه ــدم وج ع
وتوجهه لألصلح ومبا يخدم املجتمع ويساهم يف تطويره. 

غياب الصحافة الورقية العامة والخاصة عن املشهد اإلعالمي.

ــالم يف  ــة لإلع ــرتاتيجة ورؤي ــود اس ــدم وج ــع ع ــالم م ــاع اإلع ــة قط ــات املتعاقب ــامل الحكوم إه
ليبيا.

غيــاب الترشيعــات اإلعالميــة املنظمــة للقطــاع وعــدم مواكبــة مــا هــو موجــود للتطــورات 
التكنولوجية والعاملية.

غيــاب الدعــم املــادي واملعنــوي للقطــاع اإلعالمــي العــام، يف مقابــل ضــخ األمــوال وتوفــري 
اإلمكانيات للقطاع الخاص.

عــدم وجــود جديــة يف التعامــل مــع املالحظــات الــواردة يف تقاريــر ديــوان املحاســبة، والهيئــة 
العامة للرقابة االدارية.

1

2

3

4

5

6

7

أوال        نتائج الدراسة

النتائج العامة للدراسة:   أ

تراجــع حجــم امليزانيــات املخصصــة للعمــل الصحفــي، وعــدم وجــود موازنــات خاصــة ومســتقلة 
لكل صحيفة عىل حدة.

عــدم وجــود آليــة لتوزيــع الصحــف يف مختلــف املناطــق واملــدن والقــرى الليبيــة يف التوقيــت 
املناسب.

عدم مناسبة الكثري من املقار التي تعمل من خاللها الصحف لطبيعة العمل الصجفي.

ندرة الدورات التدريبية املخصصة للصحفيني، وتدين مستوى ما تم تنفيذه منها.

عدم وجود مالك وظيفي للصحف الليبية محل الدراسة.

ــب  ــب والتخري ــف للنه ــض الصح ــكات بع ــار وممتل ــرض مق ــني، وتع ــة للصحفي ــة األمني ــاب الحامي غي
أكرث من مرة، كام حدث لصحيفة فسانيا.

1
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6

النتائج املتعلقة بالصحف ب
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توقف جميع املكاتب الخارجية للوكالة، التي كان عددها 13 مكتبا عن العمل.

عــىل الرغــم مــن امتــالك الوكالــة للعديــد مــن الخــربات البرشيــة ذات الكفــأة املهنيــة العاليــة إال 
أنــه وبســبب تقاعــد بعضهــم لعامــل الســن، وتحــول بعضهــم للعمــل يف القطــاع الخــاص 
الوكالــة  فــإن  2010م  عــام  منــذ  جديــدة  تعيينــات  وجــود  وعــدم  املاليــة،  للمغريــات 

مهددة بفقد خرباتها ما مل يتم وضع سياسة تحول دون ذلك.

تــدين حجــم امليزانيــات املاليــة املخصصــة للوكالــة، وهومــا أثــر عــىل ســري العمــل بهــا خاصــة 
ــي  ــرتاكات الت ــي االش ــربى، وه ــاء الك ــرتاكاتها يف وكاالت األنب ــون اش ــديد دي ــق بتس ــام يتعل في

توقفت؛ بسبب تراكم الديون.

عــدم وجــود جســم إداري يكــون مرجعــا للوكالــة (وزارة – هيئــة – إلــخ) يكــون حلقــة وصــل بينهــا 
وبني الحكومة.

إهــامل الحكومــات الليبيــة للوكالــة، وعــدم إرشاكهــا يف تغطيــة مناشــطها يف الداخــل 
والخارج.

ــة  ــرتة زمني ــذ ف ــة من ــات املختص ــه للجه ــم إحالت ــة رغ ــي للوكال ــكل التنظيم ــامد الهي ــدم اعت ع
طويلة.

قــدم األجهــزة الفنيــة وعدم تجديدها منذ عــام 1996م، وتعطــل املنظومة الخاصــة باألخبار بصفة 
مستمرة.
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النتائج املتعلقة بوكالة األنباء الليبية ج

ــق  ــف املناط ــىل مختل ــني ع ــة موزع ــا الوطني ــاة ليبي ــىل قن ــوبني ع ــني املحس ــدس العامل تك
ــام حقيقيــة ميارســونها يف مجــال العمــل اإلذاعــي، يف مقابــل قلــة  الليبيــة، دون أي مه

العنارص البرشية املؤهلة واملتخصصة يف قنايت: ليبيا الرياضية، والشبابية.

ندرة الدورات االذاعية املخصصة للعاملني بالقنوات اإلذاعية محل الدراسة.

تــرسب العديــد مــن العنــارصذوي الخــربة والكفــاءة العاليــة مــن القنــوات اإلذاعيــة العامــة إىل 
القنوات اإلذاعية الخاصة؛ نظرا للمغريات املادية.

عدم وجود هيكلية إدارية تنظيمية واضحة لجميع القنوات محل الدراسة.

عــدم كفايــة امليزانيــات املخصصــة للعمــل اإلعالمــي بالقنــوات اإلذاعيــة، وتراكــم الديــون 
املســجلة عليهــا، وتــدين مســتوى مرتبــات العاملــني بالقنــوات العامــة مقارنــة مبرتبــات 

العاملني يف القنوات الخاصة.

تعــدد القنــوات اإلذاعيــة اململوكــة للدولــة دون وجــود سياســات إعالميــة واضحــة تضبــط وتحــدد 
عملها، والهدف من إنشائها وخططها املستقبلية، وطبيعة توجهاتها.
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39

ثانيا       الصعوبات التي واجهت إعداد الدراسة الحالية

ــع  ــاون م ــة يف التع ــة العام ــات اإلعالمي ــض املؤسس ــىل بع ــني ع ــردد القامئ ــؤ وت ــرب وتلك ته
الباحثــني، وتلــك املؤسســات هــي: هيئــة دعــم وتشــجيع الصحافــة (طرابلــس) – راديــو ليبيــا – 

القناة الرسمية – مركز تطوير اإلعالم الجديد.

عــدم إدراك بعــض قيــادات املؤسســات االعالميــة املســتهدفة بالدراســة وتحديــدا املؤسســات 
املذكورة آنفا أهمية البحث العلمي، ما انعكس سلبا يف طريقة تعاملهم مع الباحثني.

عــدم إجابــة بعــض املســتهدفني بالدراســة عــىل كل بعــض فقــرات االســتبيان املعــد مــن طــرف 
الباحثني واملوجه لهم.  

بناء عىل ما تم التوصل إليه من نتائج فإن الباحثني يوصون باآليت:

1
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3

ثالثا       توصيات الدراسة

إجــراء املزيــد مــن الحــوارات والنــدوات والحلقــات العلميــة بحضــور أكادمييــني يف مجــال اإلعــالم، 
ومامرســني إعالميــني يكــون مــن بينهــم قيــادات املؤسســات اإلعالميــة؛ ملناقشــة ســبل تطويــر 

اإلعالم الليبي.

رضورة أن تضــع الجهــات العليــا يف الدولــة واملخولــة باختيــار القيــادات اإلعالميــة معايــري 
واضحــة ومهنيــة تتعلــق بالتخصــص العلمــي والخــربة والكفــاءة فيــام يتعلــق باختيــار وتكليــف 

تلك القيادات، وإال تركت للمزاج أو اعتبارات غري علمية.

ــك  ــاق تل ــفافية إنف ــن ش ــة تضم ــع آلي ــع وض ــة، م ــيلة إعالمي ــكل وس ــة ل ــات الكافي ــع امليزاني وض
امليزانيات.

 اإلرساع بوضــع جســم يحتــوي ويــرشف عــىل جميــع املؤسســات اإلعالميــة العامــة، ويضــع لهــا 
السياسات العليا مبا يحدد أولويات املجتمع ويخدم مصالحه.

ــاء  ــتمرار بق ــل اس ــا يكف ــة مب ــة العام ــات اإلعالمي ــني باملؤسس ــة للعامل ــاع املالي ــني األوض تحس
الكفاءات البرشية بالعمل بتلك املؤسسات، وعدم انتقالها للمؤسسات اإلعالمية الخاصة.

اإلرساع بسن قانون ينظم العمل اإلعالمي، ويحدد الحقوق والواجبات والحريات للصحفيني.

حاميــة املؤسســات اإلعالميــة العامــة وممتلكاتهــا مــن التعــدي والعبــث مــن قبــل الخارجــني عــن 
القانون.

االهتــامم بالتدريــب اإلعالمــي، ووضعــه مبــارشة تحــت رقابــة ورعايــة املؤسســات اإلعالميــة مبــا 
يضمن تحقيقه للغايات املستهدفة.

ــارص  ــوادر والعن ــىل الك ــط ع ــاء فق ــة، واإلبق ــات اإلعالمي ــة للمؤسس ــاكل إداري ــع هي اإلرساع بوض
التــي تحتاجهــا تلــك املؤسســات، مبــا يســاعد عــىل تخليصهــا مــن الكــم الهائــل مــن املوظفــني 

املحسوبني عىل القطاع، الذين يشكلون عبئا عليه.   
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رضورة إحالــة التقاريــر التــي تصدرهــا الجهــات الرقابيــة حــول الفســاد والتجــاوزات املاليــة 
ــأنها،  ــات بش ــتكامل التحقيق ــة؛ الس ــات القضائي ــة إىل الجه ــات اإلعالمي ــة يف املؤسس واإلداري
ــك  ــرش تل ــالم بن ــائل اإلع ــزام وس ــك، وإل ــاد تل ــات الفس ــه يف عملي ــت تورط ــن يثب ــة م ومعاقب
التقاريــر، واألحــكام القضائيــة املتعلقــة بهــا، مــا يجعــل الــرأي العــام عــىل درايــة مبــا يحــدث مــن 

تجاوزات، ويضمن توفر الشفافية.   
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املركــز الليبــي لحريــة الصحافــة  مؤسســة ليبيــة مســتقلة غري ربحيــة تعمــل يف الدفاع عن  
حريــة الصحافــة واإلعــالم  وحاميــة الصحفيــني ،  وقــد أسســها  صحفيــون وقانونيــون 
ومدافعــني  عــن حقــوق اإلنســان عــىل إثــر تفــيش اإلعتــداءات الخطــرية بحــق الصحفيــني 
ــع  ــق املجتم ــدد ح ــام يه ــة م ــات املٌضلل ــة واملعلوم ــاب الكراهي ــي خط ــني  وتنام الليبي

الليبي يف املعرفة وٌحرية التعبري
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