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أمحد الفيتوري (مواليد  )1955كاتب وروائي وصاحب ورئيس حترير أسبوعية «امليادين»
اليت صدرت بني مايو/ماي  2011وسبتمرب  2014يف بنغازي يُقيم حاليًا بالقاهرة .ويُسهم
مبقال دوري يف جريدة وموقع «الوسط» الليبيني .وكان سجني رأي لنحو عشر سنوات زمن
العقيد مُعمر القذايف بني  1978و 1988وخرج ليؤسس العديد من التجارب يف الصحافة
الثقافية بليبيا .ويف هذا احلوار ـ الذي أجري خصيصًا لورقة منتدى «دعم» يف يوليو/جويليه
 2019ـ إطاللة على رؤيته لواقع اإلعالم ببالده بعد الثورة وحيث يتردد إىل حينه على مدهنا.

كيف ترى اإلطار التشريعي لتحوالت اإلعالم بليبي�ا بعد ثورة  17فرباير/فيفري؟
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لم تصدر إىل اآلن أي قوانني جديدة ختص الصحافة واإلعالم يف ليبي�ا .فقط تم تفعيل قوانني كانت معطلة
أيام القذايف ،وهي ُتتيح ُحرية اإلصدار الصحفي .كما لم أسمع أو أعرف بأي تراتيب ُمهمة ُ
ومؤثرة يف تنظيم
األوضاع اإلعالمية بعد الثورة.

ما تقييمكم لما حلق باإلعالم الرسيم ..وهل جرت محاوالت لالنتقال إىل إعالم عمويم؟
اإلعالم الرسيم حترر يف أعقاب الثورة مباشرة بشكل تلقايئ مع انهيار ُسلطة القذايف .لكن يف املحصلة

جرى تثبيت األمور على ما هي عليه .بقي إعالم دولة يتبع السلطة االنتقالية املؤقتة .وربما املستجد هو
أنك تستطيع إصدار صحيفة كما جرى السماح بإطالق اإلذاعات عرب تأويل قانون الصحافة .وبالنسبة
ً
ً
للمطبوعات الصحفية صدر حوايل  365عنوانا جديدا بني عايم  2011و.2012

حوار مع الكاتب الصحفي
الليبي أحمد الفيتوري
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كنا ممنوعين من الكالم
ولذا بدأنا بالصراخ

حاوره كارم يحيى
أجرى هذا احلوار بنادي الزمالك بالقاهرة  15 ،يوليو  /جويليه 2019
هل جرى أي ُّ
حتول يف عالقة ُسلطة الدولة باإلعالم الرسيم؟

ما أفضل رقم حققه توزيع الصحف الليبي�ة بعد الثورة؟
أقىص توزيع للصحف الليبي�ة حققته صحيفة «ليبي�ا» الصادرة عن وزارة اإلعالم والثقافة وهو  20ألف
َّ
نسخة ً
يوميا .لكنها توزع باألساس على مؤسسات الدولة ،بينما حنن يف «امليادين» كنا نصل إىل الناس
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حدث نقاش بالفعل حول حتول اإلعالم الرسيم إىل إعالم عمويم لكن لم يرق إىل إحداث نت�اجئ عملية.
وبالطبع حدث حراك داخل املؤسسات اإلعالمية الرسمية ملناقشة حتولها إىل إعالم عمويم .وطرأ نوع من
وتقريب�ا ما جرى أن هذه املؤسسات حتررت يف البداية ً
ً
ذاتي�ا
االنفتاح على أداء اإلذاعات على سبي�ل املثال.
وبشكل عشوايئ ً
نظرا لتآكل سلطة الدولة وتفكك عالقة املؤسسات اإلعالمية هذه مع السلطات املؤقته
قبل أن تعود إىل عالقة تبعية ما.
ُ
هل تطلعنا على جتربة أسبوعية «امليادين» كنموذج لما جرى على الساحة الصحفية بعد
الثورة؟
َّ
كانت «امليادين» توزع يف كل أحناء ليبي�ا .تصدر يف بنغازي ويجرى نقل نسخها بالطريان وبالسيارات حني
وحيث تضطرب حركة النقل اجلوي .نرسل للموزعني باملدن الرئيسية ومنها إىل مدن أقل أهمية وقرى.
وأقىص توزيع حققته الصحيفة هو عشرة آالف نسخة .وهو رقم جيد بالنسبة ألسبوعية .ولم يكن لدين�ا
ً
ً
مقدما على
أعباء مالية كبرية .فمعظم العمل تطوعي .حقا لم نكن خنسر .وساعدتن�ا اشرتاكات مدفوعة
ً
االستمرار .كان لدين�ا حوايل ألف اشرتاك كما لم تكن مصاريف الطباعة عبئ�ا .فمالك املطبعة كان باألصل
ً
متساهل معنا.

ِّ
مباشرة ونوزع يف القرى كما وصلنا إىل القارئ اللييب يف تونس.
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هل كان هناك سوق لإلعالنات وكان لكم حصة
منها؟
بعض املؤسسات دعمتن�ا باإلعالنات ً
نظرا لنجاح الصحيفة.
كيف كانت اخلطوط احلمراء أمام «امليادين»؟
لم نشعر خبطوط حمراء إال سلطة الشارع.

لماذا توقفت «امليادين» إذن على الرغم مما
تتحدث عنه من جناح؟
أوقفت اجلريدة يف  2014ألن السائق املوزع الذي ينقل
نسخها تم االعتداء عليه يف مصراته.

كيف ِّ
تقيم بصفة عامة دور اإلعالم بليبي�ا بعد
الثورة بشأن االنتقال إىل الديمقراطية؟
من قبل البلد لم يكن بها إعالم باملعين احلقيقي .كانت دعاية
ومنشورات ولم يكن لدين�ا صحافة .ولذا عندما انفتحت
األوضاع يف البالد على مصراعيها ظهر املهين بقوة وغري املهين
استطالعا ً
ً
مبكرا لـ(يب يب يس) الربيطاني�ة اعترب
بقوة .وأتذكر أن
ً
ً
ُ
أن ليبي�ا قطعت شوطا كبريا على طريق حرية الصحافة .وهذا
ألنن�ا بالفعل بدأنا من الصفر .بالطبع كانت وستظل هناك
أخطاء يف ممارسة اإلعالم .هي أخطاء املبت�دئني .لكن الصورة
ً
ً
إجيابي�ا يف ُحرية اإلعالم ومع
تطورا
يف عمومها أنن�ا شهدنا
االنتخابات.

هل استطاع اإلعالميون يف ليبي�ا تطوير آليات
للتعديل الذايت ومن أجل املهني�ة؟
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أنا كنت ضد وضع ميث�اق شرف صحفي يف ليبي�ا .وهذا ألن
القوى املتغلبة كانت من املحافظني واإلسالميني .وقلت ليكن
ً
ً
ً
يف البداية عندنا مهنة أول ثم الحقا نضع لها ميث�اقا .وال داعي
لتكبي�ل الصحافة بالقيود ً
مبكرا.

ثمة تصور مفاده أن ليبي�ا ال تعرف اليوم وسيلة
إعالم تعمل على مستوى قويم وتغطي البالد كاملة
بسبب االقتت�ال واالنقسام ..ما رأيكم؟
لدين�ا قناة تليفزيون  218املدعومة من اإلمارات على

أنا كنت ضد
وضع ميثاق
شرف صحفي
في ليبيا .وهذا
ألن القوى
المتغلبة كانت
من المحافظين
واإلسالميين.
وقلت ليكن في
البداية عندنا
مهنة ً
أول ثم
الحقا نضع لها
ً
ميثاقا
ً

األرجح .وهي لها مراسلون يف كل أحناء ليبي�ا
وبشكل مذهل وهم يت�ابعون األخبار املحلية
حىت على مستوى القرى .وهذا أمر لم حيدث
من قبل يف تاريخ ليبي�ا .هنا ساعدت التقني�ات
اإللكرتوني�ة يف التغلب على االنقسام ،وكذا
على طبيعة ليبي�ا كبلد مرتايم األطراف.
ً
لكن حقا ال توجد صحيفة ورقية قومية اآلن
يف ليبي�ا .فالصحف القومية ماتت .وال يوجد
اليوم جريدة رقم  1يف ليبي�ا بسبب األوضاع
األمني�ة.
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هل اإلذاعات أصبحت األهم بني
وسائل اإلعالم يف ليبي�ا؟
ً
شخصيا أرى أن التليفزيون هو رقم
ال ..أنا

 1و 2و 3ثم تأيت السوشيال ميديا وبعدها
اإلذاعات .واإلذاعة الوطني�ة الليبي�ة لم
ً
جمهورا.
تستطع أن تطور من نفسها وجتتذب
وأعتقد أن اإلذاعات اخلاصة هزمتها .وعلين�ا
أن ننظر إىل أبعد من السيايس هنا .فقد أصبح
يف ليبي�ا تليفزيونات وإذاعات معني�ة باألساس
باالجتماعي والثقايف والفين .وهذا ما جيتذب
ً
عموم الليبيني متجاوزا االنقسامات السياسية واليت تعكس نفسها يف النشرات ومادة الرأي السيايس .هنا
تطور مهم طرأ على اإلعالم يف ليبي�ا.

كيف ترى أبرز املالمح العامة يف املشهد اإلعاليم اجلديد بليبي�ا؟
ً
أول أالحظ أن معظم العاملني ً
حاليا يف اإلعالم اللييب من الشباب وحىت ممن يشغلون املناصب القيادية
يف العديد من الوسائلً .
وثاني�ا هناك تطور جيرى على صعيد املهنة مع تكثيف التدريب ونقل اخلربات .كان
ً
لدين�ا وقبل الثورة كلية إعالم يف بنيغازي وأضيفت إليها أخرى يف طرابلس زمن القذايف أيضا .لكن التطور
اجلاري ً
حاليا هو نتيجة الدورات التدريبي�ة وبإسهام منظمات إقليمية ودولية .وامللمح الثالث يتلخص يف
ً
ممنوعا من الكالم وبال صوت فإنك أول ما تتحدث ستتكلم بصوت مرتفع عال .بالطبع كنا
أنه عندما تكون
ممنوعني من الكالم فمن الطبيعي أن نب�دأ بالصراخ .ويجب أن نتفهم هذا بالنسبة لليبيني .ولكن بالطبع
هناك من يتعمد أن يستمر خطاب الكراهية ومن بينهم اإلخوان املسلمون .هو بالفعل خطاب موجود
ً
متغلبا .وهو يف احنسار ،ولم تعد الناس تهتم به .وعلين�ا أن ندرك مغزي أن اإلسالميني
عندنا ،لكين ال أراه
خسروا بشكل عام االنتخابات الثالثة يف ليبي�ا بني  2011و .2012

بالفعل نشأت تنظيمات نقابي�ة متعددة .لكنها ظلت ضعيفة ومشتت�ة نتيجة لألزمة السياسية واالحرتاب
األهلي.
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ما وضع التنظيم النقايب للصحفيني واإلعالميني يف ليبي�ا بعد الثورة؟

