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مخاطر
التوظيف السياسي

تهّدد اإلعالم في ليبيا
طرابلس - بوابة افريقيا اإلخبارية 

يعيش اإلعالم في ليبيا، منذ سبع سنوات، على وقع تحدّيات كبرى، فمع العام 2011 وانفجار »الوعود 
الكبرى” بالحرّية والّديمقراطّية والتعددّية، بدأ الصحافيون والنشطاء، في هذا البلد الخارج من حرب 
أهلّية طالت لشهور وخّلفت مئات اآلالف من الضحايا، يناضلون من أجل تكريس حقوقهم في التعبير 
الصحافيين  معاناة  زادت  فقد  البيدر،  حسابات  هي  تكن  لم  الحقل  حسابات  أّن  غير  الكلمة،  وحرّية 
كل  دائم،  بشكل  له،  تؤّشر  ما  وهو  واالضطهاد،  والقمع  المعاناة  وتعّمقت   2011 العام  بعد  الليبيين 

تقارير المنظمات الصحفية والحقوقية العالمية. 
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وقع  على  سنوات،  سبع  منذ  ليبيا،  في  اإلعالم  يعيش 
»الوعود  وانفجار    ٢٠١١ العام   فمع  كبرى،  تحديّات 
بدأ  والتعدديّة،  والّديمقراطيّة  بالحريّة  الكبرى« 
الصحافيون والنشطاء، في هذا البلد الخارج من حرب 
أهليّة طالت لشهور وخلّفت مئات اآلالف من الضحايا، 
يناضلون من أجل تكريس حقوقهم في التعبير وحريّة 

الكلمة.

من “مركزة” القمع إلى تنّوع مصادره: 
من بين الّتهم التي ُجّيشت، في طابور طويل، ضّد نظام العقيد معّمر القّذافي، في العام 
2011 لتبرير التدّخل العسكري في البالد وإنهاء الّنظام الذي حكم ليبيا ألربعة عقود، هي 
معّمر  العقيد  ليبيا طيلة حكم  في  الصحافة  واقع  أن  ورغم  والصحافة«،  التعبير  »قمع حرّية 
القّذافي لم يكن في وضع مثالي، وال يمكن نفي وجود سيطرة مطلقة للّدولة على وسائل 
اإلعالم وقوانين قاسية للنشر والتوزيع، فإّن ما هو مؤّكد أّن هذا “القمع” و«االضطهاد« كانا 
حيث   ،2011 العام  بعد  كثيرا  تغّير  الذي  األمر  األمنّية،  وأجهزتها  الّدولة  بيد  ممركزين 

تنّوعت مصادر القمع واالضطهاد  بين السياسي وااليديولوجي وحتى االجتماعي.
كانت معركة حرّية الصحافة في ليبيا، واضحة قبل العام 2011، افتكاك مساحات الحرّية 
معركة  عن  مفصولة  تكن  لم  معركة  الّدولة،  ومؤسسات  السياسّية  والقيادة  الّنظام  من 
معّمر  العقيد  نظام  سقوط  مع  لكن  واضحة،  كانت  و«المواجهة«  والتعددّية  الّديمقراطّية 
القّذافي ومع موجة »الوعود الكبرى« التي جاءت بها »ثورة 17 فبراير« إزداد األمر تعقيًدا وزاد 

القمع المسّلط على الصحافيين وعلى حرّية الصحافة والتعبير.
الجماعات المسّلحة، الجهادّية في معظمها، كانت أّول الخنادق في مواجهة هذه الحرّية 

خطاب  حول  متصّلبة  جماعات  الموعوة، 
المخالف  يرفض  ومغلق،  ماضوي  واحد 
المخالفين  ودموية  عنف  بكل  ويواجه  تمام 
فمفتاح  المعارضة،  والكلمة  والمختلفين 
برنيق  صحفية  تحرير  رئيس  بوزيد 
عام  مايو   26 بنغازي  بمدينة  قتل  الذي 
في  الصحافيين  أهم  أحد  كان   ،2014
لهذه  الرافض  بموقفهم  المعروفين  ليبيا 
الجماعات والّداعي لبناء دولة مدنية واعادة 
وشرطة،  جيش  من  الّدولة  مؤسسات  بناء 
في وقت كانت ترزح فيه ثاني كبرى المدن 
الجهادّية  الجماعات  سيطرة  تحت  الليبية 
االغتيال  عمليات  ايقاع  وعلى  المتطرفة 
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كانت معركة حريّة الصحافة في ليبيا، واضحة قبل العام 
والقيادة  النّظام  من  الحريّة  مساحات  افتكاك   ،٢٠١١
مفصولة  تكن  لم  معركة  الّدولة،  ومؤسسات  السياسيّة 
كانت  و«المواجهة«  والتعدديّة  الّديمقراطيّة  معركة  عن 
القّذافي  معّمر  العقيد  نظام  سقوط  مع  لكن  واضحة، 
 ١7 »ثورة  بها  جاءت  التي  الكبرى«  »الوعود  موجة  ومع 

فبراير« إزداد األمر تعقيًدا.

والنخب  للعسكريين  المتواصلة 
والمدنية والنشطاء والصحافيين.

هذه  حدود  عند  فقط  يتوّقف  ال  القمع 
وعند  المسّلحة  والميليشيات  الجماعات، 
والقتل  باالختطاف  الجسدّية  التهديدات 
والمنع من العمل، فغياب القوانين الحامية، 
فرض  على  القادرة  القوية  والمؤسسات 
من  أخرى  نزعات  تنعش  القانون،  سلطة 
من  القادمة  تلك  أخطرها  لعّل  القمع، 
محافظ  الليبي  فالمجتمع  ذاته،  المجتمع 
الّدولة(  غياب  ظّل  )وفي  القبلية  وتركيبته 
القيم  هي  اإلجتماعّية  األعراف  من  تجعل 
ما  وهو  المجتمع،  لحياة  المسيرة  العليا 
الصحافّية  المحاذير  حجم  من  يعّمق 

والثقافّية، التي من المفروض أن تكون محمّية )أساسا( بقوة القانون ومؤسسات الّدولة.

** السيطرة على اإلعالم والتوظيف الموّجه

أكثر  ومن  والصحافة،  االعالم  على  قوي  بشكل  ينعكس  ليبيا  في  السياسي  الصراع 
فالجماعات  والتوظيف،  التوجيه  محاولة  هي  اإلطار  هذا  في  ليبيا  تهّدد  التي  المخاطر 
اإلخوان  جماعة  وتبدو  وأهدافها،  مشاريعها  لتمرير  إعالمّية  روافد  عن  تبحث  السياسية 
تاريخها  بحكم  ليبيا،  في  السياسية  الجماعات  أهم  أحد  المثال(  سبيل  )على  المسلمين 
الطويل وبحكم صالبتها التنظيمية وقدم نصوصها وأدبياتها وكذلك تخالفاتها اإلقليمية 
والدولية الُمعلنة، هي المثال األقرب لتفكيك هذا التدخل الكبير التي يعانيه اإلعالم الليبي 

في اتجاه التأثير والتوظيف.
بمعزل عن  ليبيا،  في  المسلمين  اإلخوان  الحديث عن جماعة  يمكن  الحقيقة، ال  وفي 
السياسية  واألجسام  والميليشيات  معها  المتحالفة  االسالمّية  الجماعات  من  كامل  كلٍّ 
التابعة لها، وأيًضا وخاصة بمعزل عن خندق اقليمي كامل يمر عبر الّدوحة وأنقرة وحّتى 

الّسودان.
جماعة االخوان في ليبيا بتحالفاتها المحلّية واالقليمّية، وبنزعتها اإلختراقية لمؤسسات 
عناوين  تحت  داخلّية  سياسية  تحالفات  ضمن  تشتغل  التمكين،  عناوين  تحت  الّدولة، 
ايديولوجّية وجهوّية، هذه “الكتلة” المتداخلة تتحّرك سياسيا، وحتى عسكريا، تحت غطاء 

إعالمي كبير داخل شبكة كاملة من المؤسسات االعالمية المحلّية والّدولّية.
يعّمق من  السياسّية،  والمعارك  الحروب  والصحافة في  لإلعالم  السياسي  التوظيف  هذا 

أزمة اإلعالم في البالد، ويعّرض الصحافيين للتصنيفات، والتهديدات والخطر.
قنوات ومواقع اخبارية وصفحات للتواصل 
اعالمّية  شبكات  من  مدعومة  اإلجتماعي، 
بشكل  تشتغل  وتركيا،  قطر  في  خارجّية 
كامل على توجيه الّرأي العام في ليبيا بشكل 
النواة  ذات  “الكتلة”  هذه  مصالح  يخدم 

اإلخوانّية، توظيف لإلعالم والصحافيين.
ليبيا،  في  اإلعالمي  المشهد  يبدو  ال 
المحلية  التقارير  كل  بحسب  صحيا 
جّمة،  ومخاطر  صعبة  أوضاع  والّدولّية، 
لعبة  في  لالعالم  واضح  سياسي  وتوظيف 
تضع  مؤشرات  والسياسة،  والمال  الّدم 
ليبيا في ذيل الّدول حسب حرّية الصحافة، 
وهو ما يعكس -في الحقيقة- الوضع العام 

المتشّضي في البالد.
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الصحافة الليبية. .  

عبدالباسط غبارة             

أصبح العمل الصحفي في ليبيا منذ العام 2011، أمرا مرعبا لدى الكثير من المنخرطين في مهنة 
تعيش  االقتصادي،  واالنهيار  االجتماعي  والتشظي  المسلح  النزاع  ويالت  يعاني  بلد  ففي  المتاعب، 
الصحافة في ليبيا أسوء أحوالها نتيجة تزايد حاالت االنتهاكات واالعتقاالت التعسفية التي ُتمارس ضد 
الصحفيين، خاصة مع انتشار الميليشيات المسلحة التي ال تخضع ألي قوانين أو سلطة وتمارس سياسة 

تكميم األفواه ضد كل من يعارض نشاطاتها اإلجرامية. 

انتهاكات مستمرة وحرية مفقودة
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أصبح العمل الصحفي في ليبيا منذ العام ٢٠١١، أمرا 
مرعبا لدى الكثير من المنخرطين في مهنة المتاعب، 
ففي بلد يعاني ويالت النزاع المسلح، تعيش الصحافة 
في ليبيا أسوء أحوالها نتيجة تزايد حاالت االنتهاكات 

واالعتقاالت التعسفية التي تُمارس ضد الصحفيين.

ليبيا  تكون  أن  غريبا  وليس 
التصنيف  قائمة  أواخر  في 
التي  الصحافة  حرية  لمؤشر  العالمي 
المنظمات  من  العديد  تصدرها 
المتعلقة  المعايير  فكل  الدولية، 
كالضمانات  واإلعالم؛  التعبير  بحرية 
للصحفيين،  والقانونية  الدستورية 
وتزايد  لإلعالم،  الهيكلي  واإلصالح 
الدامية،  والهجمات  العنف  أعمال 
واالعتداءات الجسيمة، من الطبيعي أن 

تضع ليبيا في مؤخرة دول العالم. 
مراسلون  لمنظمة  تقرير  آخر  وفي 
لعام  الصحافة  حرية  مؤشر  حدود  بال 
أبريل/ من  الـ25  في  وصدر   ،2018

الصحافة  أوضاع  والذي يقيس  نيسان، 
لمرتبة  تقدمًا  محققة  المؤشر  على   162 المرتبة  ليبيا  احتلت  العالم،  حول  بلداً   180 في 
واحد عن العام 2017، وهي في المرتبة 15 عربيا، واألخيرة بالنسبة لدول إفريقيا الشمالية. 
وذكرت المنظمة أن العمل الصحافي في ليبيا محفوف بالمخاطر ووصفتها بأنها واحدة من 

أخطر دول العالم. 
االستقرار  عدم  إلى  لليبيا  المتدني  الترتيب  حدود  بال  مراسلون  منظمة  وأرجعت 
خشية  البالد  من  الفرار  إلى  بالصحفيين  دفع  الذي  المفتوح  والصراع  واألمني  السياسي 
العمليات االنتقامية، إضافة إلى أن أطراف الصراع في البالد تفرض مزيدا من القيود على 
لم  إنها  قائلة  الليبية،  للسلطات  انتقادات  المنظمة  المنظمة. وجهت  وفق  الصحافة  حرية 
تتخذ خطوات لتوفير الحماية للعاملين في اإلعالم، وغالبا يصبح المنفى االختيار األفضل 

للعاملين في هذا الحقل. 
وتتنازع سلطتان الحكم في ليبيا، إحداهما في الشرق واألخرى في الغرب، وسط انقسامات 
لكل مؤسسات الدولة. فيما تنتشر العديد من المليشيات المسلحة ذات الوالءات المختلفة 
يئنون  الصحفيون  وبات  السالح،  بقوة  ورؤاها  قواعدها  تفرض  حيث  البالد،  غرب  وخاصة 
تحت تهديد حراب البنادق، التي تسكت األصوات الباحثة عن رصد الواقع بحرية ومهنية. 

في  واإلعالم  الصحافة  واقع  على  وخيمة  بظالل  والسياسي  األمني  الوضع  هذا  وألقى 
ليبيا، وساهم بشكل كبير في قمع حرية التعبير، بعد أن وجد الصحافيين أنفسهم عرضة 
وثقت وحدة  وقد  قانونية.  وال  وال قضائية  أمنية  والتعذيب دون حماية  والخطف  لالغتيال 
الرصد والتوثيق مابين يناير عام 2012 وديسمبر عام 2015 ، 384 جريمة واعتداء جسيم 
تعرض له الصحفيون ووسائل إعالم عدة مابين القتل العمد والشروع بالقتل أو االختطاف 
الجائرة  التعسفي واالعتداء بالضرب فضاًل عن المالحقات القضائية  والتعذيب واالعتقال 

بقوانين باهتة. 
107 حالة اعتداء عنيفة ضد الصحفيين، بحسب المركز  2016، تم تسجيل  العام  وفي 

الليبي لحرية الصحافة. وهاجمت الجماعات 
في  اإلعالم  وسائط  في  العاملين  المسلحة 
االعتداءات  ذلك  في  بما  البالد،  أنحاء  جميع 
ووفقا  اثنين.   صحفيين  وقتل  البدنية 
مصرعهم  صحفيين  تسعة  لقي  للمركز، 
أثناء أداء واجبهم فى ليبيا منذ عام 2014. 

شئون  قسم  رصد   ،2017 مايو  وفي 
الحقائق  تقصى  وقسم  واإلعالم  الصحافة 
لحقوق  الوطنية  باللجنة  والتوثيق  والرصد 
اإلنسان بليبيا منذ بداية عام 2017 وقوع 
32 حالة اعتداء وانتهاكات بحق الصحفيين 
واإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية فى ليبيا 
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حرية  مؤشر  حدود  بال  مراسلون  لمنظمة  تقرير  آخر  في 
أبريل/نيسان،  من   ٢5 ال  في  وصدر   ،٢٠١٨ لعام  الصحافة 
١٨٠ بلدًا حول العالم،  والذي يقيس أوضاع الصحافة في 
تقدمًا  محققة  المؤشر  على   ١٦٢ المرتبة  ليبيا  احتلت 

لمرتبة واحد عن العام ٢٠١7.

واالعتقال  االختطاف  بين  تباينت 
اإلعالم  الوسائل  القسرى ووقف بث 
قنوات  مقر  على  واالعتداءات  المسموعة 
وتهديدات  مسموعة  وراديو  فضائية 

بالقتل واالختطاف لصحفيين وإعالميين. 
واإلعالم  الصحافة  حرية  ملُف  وُيعد 
والعمل  التعبير  حرية  وتعزيز  وضمان 
الملفات  أبرز  من  عنها  ودفاع  الصحفى 
عليها  تعمل  التى  الرئيسية  القضايا  و 
من  بليبيا،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
واالنتهاكات  الجرائم  وتوثيق  رصد  خالل 
واإلعالميين  الصحفيين  بحق  ترتكب  التى 
الحد  على  والعمل  اإلعالمية  والمؤسسات 
لمحاسبة  الدعوة  خالل  من  ووقفها  منها 
العقاب  من  اإلفالت  حالة  وإنهاء  مرتكبيها 
غياب  نتيجة  ليبيا،  فى  متفشية  باتت  التى 
توسع  وسط  القضائية  والمالحقة  العدالة 
الموجه  الجسيمة  واالنتهاكات  الُعنف  دائرة 

ضدَّ الصحفيين وغياٍب للُحريات اإلعالمية المنشودة فى ليبيا. 
اإلنسان  لحقوق  رايتس ووتش  أفادت منظمة هيومن   ،2017 يوليو  لها في  تقرير  وفي 
يد  على  واإلخفاء  والمضايقات  واالحتجاز  الجسدي  لالعتداء  وحقوقيين  ناشطين  بتعرض 
مجموعات مسّلحة »بعضها ينتمي إلى السلطات الحكومية، في طرابلس  وفي أماكن أخرى 
غرب البالد«. وقالت المديرة التنفيذية بالمنظمة لقسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا، في 
تقرير نشره موقع المنظمة الرسمي، إن ثمة ميليشيات ومجموعات مسلحة تعمل بعقلية 
إلى  منهم  بعديد  ودفعت  واإلعالميين  والمدونين  الناشطين  تالحق  ضّدنا«،  أو  معنا  »إّما 
مغادرة البالد وأسكتت اآلخرين، وفق قولها. وطالبت المنظمة على لسان المديرة التنفيذية 
تلك  وتحديدا  المسلحة  المجموعات  بمحاسبة  الوطني  الوفاق  حكومة  األوسط،  بالشرق 

التابعة لها في حال هددت ناشطين أو ضايقتهم أو اعتدت عليهم. 
أخرى  منظمات  وسبع  حدود  بال  مراسلون  رفعت   ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين  وفي 
مشروع  صياغة  هيئة  إلى  مفتوحة  رسالة  والصحافة  التعبير  حرية  عن  بالدفاع  معنية 
الدستور الليبي تدعو فيها إلى تعديل النص التشريعي حتى يتماشى مع المعايير الدولية 
الصحافة ويضمن  اعتماد دستور يكفل حرية  إذ من شأن  الصدد،  بها في هذا  المعمول 
حماية المصادر وأمن الصحفيين أن يشكل رسالة قوية إلى كل من ينتهكون حرية اإلعالم 
بشكل يومي، بل وقد يمثل خطوة هامة في سبيل مكافحة اإلفالت من العقاب على الجرائم 

المرتكبة ضد الصحفيين. 
أبريل  ففي  الصحافيين،  على  االعتداءات  مسلسل  فإن  المتواصلة،  التحذيرات  ورغم 
الصحافي  المركز  في  العضو  أن  التعبير«،  وحرية  لإلعالم  الليبي  »المركز  أعلن  الماضي، 
أمني،  قبل مسؤول  العاصمة طرابلس من  زارة في  أوقف في منطقة عين  التويب  رمضان 

واصفًا الواقعة بـ »الخطف«، معربًا عن »أسفه 
الخناق  تضييق  وسياسات  نهج  الستمرار 
قبل  من  والحقوقيين  الصحافيين  ومالحقة 
المسلحة،  والمجموعات  األمنية،  الجهات 

والتنكيل بحرية الصحافة. 
لحقوق  الوطنية  مقرر«اللجنة  أكد  فيما 
اإلنسان في ليبيا«، أحمد حمزة، في تصريح 
»عمليات  إن  الروسية،  »سبوتنيك«  لوكالة 
واإلخفاء  التعسفي  واالعتقال  الخطف 
وظاهرة  شائعة  باتت  ليبيا  في  القسري 
الضحايا  عدد  أن  إلى  مشيراً  كبير«،  بشكل 
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حالة   186 بلغ   ،2017 العام  في 
تعسفي،  اعتقال  حالة  و143  خطف، 
باإلضافًة إلى رصد 34 حالة اعتداء واعتقال 
الصحافيين  ضد  وتهديدات  قانوني  غير 
والناشطين المدافعين عن حقوق اإلنسان. 
الموجودة،  الحكومات  فشل  ظل  وفي 
حماية  على  عجز،  عن  أو  قصد  عن  سواء 
في  المتورطة  األطراف  وتتبع  اإلعالميين 
جرائم ضدهم، ال يجد الصحافيون في هذا 
اإلقالع  أو  المغادرة  سوى  خيارات  من  البلد 
الصحفي.  العمل  مزاولة  عن  اإلجباري 
أشارت   ،2018 فبراير  في  لها  تقرير  وفي 
منظمة مراسلون بال حدود، إلى إن ممارسة 
المهنة في ليبيا أصبحت »مغامرة« محفوفة 
بالمخاطر، وأدانت اإلفالت من العقاب الذي 
ضد  االنتهاكات  يرتكبون  من  به  ينعم 
يدفع  المناخ  هذا  أن  مضيفة  الصحفيين، 

نحو إخالء البالد من الصحفيين. 
إن  الليبي،  للشأن  المتابعون  ويرى 
بأصعب  تمر  ليبيا  في  اليوم  الصحافة 
التي لم تعهدها من قبل، حيث إن  أوقاتها 
االنتهاكات  هذه  يمارسون  الذين  الجناة 
التي تصل حدَّ القتل ال يجدون عقابا رادعًا 
مما  القضائية،  السلطة  قبل  من  ألفعالهم 
حد  إلى  وبسيطًا  سهاًل  األمَر  هذا  جعل 
كبير، فيستطيع أي شخٍص أن يعتدي على 

صحفي دون أن يالحق قانونيا. 
الوطنية  اللجنة  قالت   ،2018 مايو  وفي 
لها،  بيان  في  ليبيا  في  اإلنسان  لحقوق 
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن 
»في  تأتي  العالمية،  السنوية  الذكرى  هذه 
على  والتضييق  االنتهاكات  استمرار  ظل 
والوصول  والكلمة  الصحافة واإلعالم  حرية 
إلى المعلومة وعدم السماح للرأي المخالف 
الحر بحق الصحفيين واإلعالميين  بالتعبير 

والمؤسسات اإلعالمية في ليبيا. 
االعتداءات  تصاعد  إلى  اللجنة  وأشارت 
الليبيين  الصحفيين  بحق  واالنتهاكات 
واإلخفاء  واالعتقال  االختطاف  جرائم  من 
والتشكيالت  الجماعات  قبل  من  ألقسري 
المسلحة بعموم البالد في ظل استمرار حالة 
األجهزة  انهيار  نتيجة  العقاب  من  اإلفالت 
واستمرار  العدالة  منظومة  وضعف  األمنية 
عاجزة  باتت  التي  العقاب  من  اإلفالت  حالة 

عن مالحقة الُجناة ومحاسبتهم. 
الكبير  تضامنها  »عن  اللجنة  وأعربت 
الضحايا  واإلعالميين  الصحفيين  مع 
الجرائم  هذه  جراء  والمتضررين 
ارتكبت بحقهم«.  التي  البشعة  واالنتهاكات 

مطالبة »جميع السلطات األمنية والعسكرية 
بالقوانين  بااللتزام  بضرورة  البالد  بعموم 
الدولية  واإلعالنات  والمواثيق  واألعراف 
ووقف  واإلعالم،  الصحافة  لحرية  الضامنة 
واالنتهاكات  الممارسات  أشكال  جميع 
الصحافة  حرية  مباشر  بشكل  تمس  التي 
واإلعالم وحرية الصحفيين واإلعالميين في 
ليبيا، وكذلك وقف ممارسة سياسة تكميم 
األفواه أو تقييد العمل الصحفي واإلعالمي 

في ليبيا«. 
يعتبر اإلعالم، السلطة الرابعة في البالد، 
المعلومة  إيصال  في  المؤثر  لدوره  نظرا 
للرأي العام وكشف الحقائق ورصد القضايا 
الثالث  السلطات  غياب  في  لكن  وتحليلها، 
تبقى  والقضائية،  والتشريعية  التنفيذية 
السلطة الرابعة في ليبيا، رهينة خروج البالد 
من  دوامة  في  بها  ألقت  التي  األزمة  من 
لمعالم  تام  غياب  وسط  والصراع  الفوضى 
وتحقيق  نفوذها  بسط  على  القادرة  الدولة 

األمن واالستقرار وضمان حرية التعبير.

الــمــوجــودة،  الــحــكــومــات  فــي ظــل فشل 
حماية  على  عجز،  عن  أو  قصد  عن  سواء 
في  المتورطة  األطراف  وتتبع  اإلعالميين 
جرائم ضدهم، ال يجد الصحافيون في هذا 
البلد من خيارات سوى المغادرة أو اإلقالع 

اإلجباري عن مزاولة العمل الصحفي.
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،،

هل تحول المشهد 

اإلعالمي الليبي

إلى جزء من أزمة البالد
تونس ـ منور مليتي

الليبيون على مشهد إعالمي موجه تتحكم في  القذافي تعود  الراحل معمر  على امتداد حكم نظام 
خط تحريره وسائل ومؤسسات دولة قوية ترفض المساس بالثوابت العامة للشعب رغم أننا ال يمكن 

الحديث عن صحافة حرة بالمفاهيم المتعارف عليها.

؟
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كان المشهد اإلعالمي قاطرة تجربة متفردة في المنطقة 
إذ تحولت وسائل  النظر عن أي تقييم لها  العربية بقطع 
اإلعالم على محدوديتها في ظل قناتين فضائيتين فقط 
وعدد من الصحف إلى قوة ضغط إيجابية لتقدم ليبيا في 

صورة البلد الثائر على األوضاع العربية البائسة

بشأن  خاصة  القذافي  نظام  فترة  خالل  الليبي  اإلعالم  على  المؤاخذات  كانت  مهما 
الحريات غير أن ذلك ال ينفي أن صورة ليبيا التي عكستها وسائل اإلعالم كانت صورة 
واضحة، دولة قوية تبسط نفوذها على كامل ترابها السيادي، سياسات اختارت االنتصار 
لقضايا األمة العربية ولمشاغل القارة اإلفريقية وصورة مجتمع يرتهن إلى منظومة من 

قيم التضامن والتسامح ونبذ أي شكل من أشكال العنف أو الكراهية.
عن  النظر  بقطع  العربية  المنطقة  في  متفردة  تجربة  قاطرة  اإلعالمي  المشهد  كان 
فضائيتين  قناتين  ظل  في  محدوديتها  على  اإلعالم  وسائل  تحولت  إذ  لها  تقييم  أي 
فقط وعدد من الصحف إلى قوة ضغط إيجابية لتقدم ليبيا في صورة البلد الثائر على 

األوضاع العربية البائسة وقوة ضغط ضد 
التي  والدولية  اإلقليمية  القوى  مخططات 
الفوضى  في  بالمنطقة  الزج  على  تراهن 
لمصالحها  خدمة  األوراق  ترتيب  إلعادة 

االستراتيجية.
قبل فوضى  اإلعالمي  المشهد  يميز  ما 
لليبيا دولة وشعبا  أنه نحت  العربي  الربيع 
صورة  لها  وقدم  وقوميا  وطنيا  مشروعا 
جزء  يكون  أن  في  يستميت  الذي  البلد 
كان  إن  الملفات  مختلف  بشأن  الحل  من 
أو  الداخلي  الليبي  الصعيد  على  ذلك 
مواقفه  كانت  حيث  العربي  الصعيد  على 
متناغمة تماما مع السياسات التي انتهجها 
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فترة  خالل  الليبي  اإلعالم  على  المؤاخذات  كانت  مهما 
التي  ليبيا  صورة  أن  ينفي  ال  ذلك  أن  غير  القذافي  نظام 
عكستها وسائل اإلعالم كانت صورة واضحة،  كونها دولة 
تلك  من  جزءا  إعالمها  وكان  محيطها  في  مهابة  قوية 

الصورة.

النظام  راهن  ما  وكثيرا  القذافي 
كمحرك  اإلعالم  وسائل  على 
وصناعة  بل  التاريخ  محركات  من  أساسي 
إعالمية  آالت  مواجهة  في  قومي  تاريخ 
على  مبنية  عربية  وحتى  ودولية  إقليمية 

قاعدة فرق تسد.
تغير  القذافي  نظام  سقوط  بعد 
من  مستفيدا  تماما  اإلعالمي  المشهد 
سياسات  تمتلك  مركزية  دولة  غياب 
إعالمية واضحة حتى أن وسال اإلعالم التي 
تفجرت بشكل الفت باتت رهن قوة المال 
تعكس  ال  فوضى  في  بها  ليزج  والسالح 
وبعد  واألمنية  السياسية  الفوضى  سوى 
وخادمة  للدولة  تابعة  مؤسسات  كانت  أن 
لها تحولت غالبية وسائل اإلعالم إلى سالح 
المال  بقوة  الذين يستأثرون  بيد  إضافي 

والسالح والحسابات السياسية.
بأن  القول  إلى  ذهبنا  ما  إذا  نبالغ  وال 
خالل  تحول  الليبي  اإلعالمي  المشهد 
»إعالم  إلى  الماضية  الثماني  السنوات 
المسلحة  الجماعات  تتجاذبه  مليشيات« 
من  أو  إيديولوجيا  استمالته  خالل  من  إما 
اإلعالميون  ليصبح  عليه  االستقواء  خالل 
أي  من  مجردين  أنفسهم  الليبيون 
أو وضع حيادي يقدم  أو مهنية  استقاللية 
صورة شفافة عما يحدث في البالد ما دفع 
بالعشرات منهم إلى الهجرة لتستفيد من 
خبراتهم وسائل إعالم خارجية خاصة بعد 
والتنكيل  واالختطاف  االغتياالت  حاالت 

والتعذيب.
جيدا  تدرك  المسلحة  الجماعات  كانت 
سطوة وسائل اإلعالم على اتجاهات الرأي 
الداخلي والخارجي تماما كما تدرك  العام 
يمسك  إعالم  وسيلة  بأي  يمسك  من  أن 
في النهاية بالمعلومة وبشبه المعلومة أو 
حتى بصناعة معلومة خاطئة يراد الترويج 
وسائل  قوة  أن  أيضا  تدرك  وكانت  لها 
السالح  قوة  على  تأثيرا  تقل  ال  اإلعالم 
أنه تم تقديم  والمال ولعل ذلك ما يفسر 
متناثرة  صور  لليبيا،  صورة  من  أكثر 
اإلجحاف  ومن  بها  اإللمام  الصعب  من 
سقوط  قبل  اإلعالم  بوسائل  مقارنتها 

الدولة المركزية الليبية. 
بعد نحو 7 أشهر فقط من سقوط نظام 
تماما  اإلعالمي  المشهد  تفجر  القذافي 
وأحصى  المسلحة  الجماعات  تفجرت  كما 
و5  ومجلة  صحيفة   120 نحو  المراقبون 
محطات إذاعية 10 محطات تلفزيونية في 
المكاتب  قبل  من  كبيرة  تسهيالت  ظل 

المشهد  بأن  القول  إلى  ذهبنا  ما  إذا  نبالغ  ال 
الثماني  السنوات  الليبي تحول خالل  اإلعالمي 
تتجاذبه  ميلشيات«  »إعـــالم  إلــى  الماضية 
استمالته  خالل  من  إما  المسلحة  الجماعات 
إيديولوجيا أو من خالل االستقواء عليه ليصبح 
اإلعالميون الليبيون أنفسهم مجردين من أي 

استقاللية أو مهنية.
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تضبط  أن  شأنها  من  معايير  أو  مقاييس  أي  دون  االنتقالي  الوطني  للمجلس  المحلية 
حالة االنفجار تحت عنوان الثورة وحرية الراي والتعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة. 

حتى  تصاعديا  نسقا  ماضية  الثماني  السنوات  امتداد  على  اإلعالم  وسائل  وأخذت 
إذاعية وتلفزيونية بعضها يبث برامجه من  قناة   50 اليوم نحو  المراقبين يحصون  أن 
داخل ليبيا وبعضها األخر يبثها من الخارج إضافة إلى العشرات من المواقع اإللكترونية 
غالبيتها تفتقد ألبجديات المهنية أو الشفافية في نقل األحداث وصياغة الخبر وصناعة 
التي  الصورة  وبين  األرض  واقع  على  يجري  ما  بين  الهوة  عمق  ما  الدقيقة  المعلومة 

تشكلت في أذهان الليبيين وغير الليبيين وهي صورة مخاتلة ومخادعة.
استفادت  ثورة  ويقود  قوميا  مشروعا  يحمل  ونظاما  قوية  كدولة  ليبيا  صورة  تناثرت 
بطريقة  المسلحة  الجماعات  أجزاءها  لتتقاسم  خاصة  اإلفريقية  البلدان  من  عدد  منها 
غنائمية غير عابئة بأن ذلك التناثر عبث بصورة البالد وتالعب بها األمر الذي قدم صورة 
مشوهة عن طبيعة مسارات ثماني سنوات لتظهر البالد في صورة المرتهن لقوة السالح 

وسفك الدماء والتناحر على مراكز القرار العسكري والسياسي واإلداري.
المركز  أن  هنا  نستحضر  أن  ولنا 
مدينة  في  تأسس  الذي  اإلعالمي 
يمد  لم  الصحافة  حرية  راية  رافعا  بنغازي 
عليه  استولى  إذ  السالح  قوة  أمام  كثيرا 
مع  تواصل  جسر  إلى  وحولوه  الثورجيون 
إلى  والترويج  الدولية  الصحافة  مراسلي 
مشاريع إعالمية محددة ومعدة سلفا على 
مقاس الثوار ليفقد أي مصداقية أو مهنية 
أجندة  وليخدم  األحداث  مع  التعاطي  في 
أو  الوطني  اإلعالم  ما يكون عن  ابعد  هي 

القومي.
نلمس  االجتماع  علماء  إلى  عدنا  إذا 
في  وتتمثل  األهمية  من  غاية  على  حقيقة 

من المفيد هنا أن نذكر أن المشهد اإلعالمي الليبي فشل 
إلى حد اآلن في التحول إلى سلطة رابعة إضافة السلطات 
الثالث المعروفة ال بسبب ندرة اإلعالميين المهنيين الذين 
يمتلكون الكفاءة وإنما بسبب تغول النشاط السياسي 
اتجاهات  على  اإلعالم  سطوة  يخشى  الذي  والعسكري 

الرأي العام.
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أن األفكار والمعلومات تتحول في لحظة تبنيها من قبل اتجاهات الرأي العام إلى 
قوى تحرك التاريخ وهي نظرية األلماني ماكس فيبر المتناقضة تماما مع نظرية 
اإلعالمي  المشهد  على  تنطبق  العلمية  القاعدة  هذه  أن  ويبدو  المادية،  ماركس  كارل 
الليبي ولكن بناء على مدى قوة هذه الجماعة المسلحة أو تلك على بسط سيطرتها على 

وسائل اإلعالم.
حاولوا  واإلعالميين  الصحفيين  من  عددا  أن  اإلعالمي  المشهد  في  القراءة  وتظهر 
صناعة إعالم مستقل ونزيه وشفاف في مسعى إلى اختراق الصورة المشوهة التي تقف 
وراءها قوة الضخ المالي وسطوة السالح لكنهم تعرضوا إما إلى االغتيال أن االختطاف 
والتعذيب والتنكيل وبلغ األمر إلى حد اقتحام عديد من مقرات وسائل اإلعالم وحرقها.

نظام  سقوط  أعقاب  في  تفجرت  التي  اإلعالم  وسائل  غالبية  أن  القراءة  تظهر  كما 
القذافي تتقاسم خيطا مشتركا إذ هي تروج بشكل دعائي تقليدي إلى نجاح الثورة لتقدم 
نفسها على أنها جزء من الحل والحال أنها ال تعدو أن تكون سوى جزء من مشاكل ليبيا 
بعد أن انزلقت في خطاب الكراهية والتحريض على العنف في مجتمع كثيرا ما استمات 
في الدفاع عن وسطيته وجنوحه للسلم األهلي وتضامن مكوناته االجتماعية والسياسية.
وفي ظل غياب مؤسسات دولة رقابية تم تحويل وجهة وسائل اإلعالم من قوة ضغط 
إيجابية تقدم صورة دقيقة ونزيهة عن الشأن الليبي إلى وسائل دعائية لمشاريع مختلف 
التاريخ  ذات  البالد  صورة  وشوهت  الليبي  الواقع  على  تعسفت  ما  كثيرا  ومتناقضة  بل 
يمتلك  أداء  على  بناء  اإلنساني  والتاريخ  العربي  التاريخ  صناعة  في  ساهم  الذي  العريق 

حدا مقبوال من المهنية والحرفية.
أن  نذكر  أن  هنا  المفيد  من  ولعه 
حد  إلى  فشل  الليبي  اإلعالمي  المشهد 
إضافة  رابعة  سلطة  إلى  التحول  في  اآلن 
السلطات الثالث المعروفة ال بسبب ندرة 
يمتلكون  الذين  المهنيين  اإلعالميين 
النشاط  تغول  بسبب  وإنما  الكفاءة 
السياسي والعسكري الذي يخشى سطوة 
والتأثير  العام  الرأي  اتجاهات  اإلعالم على 
التقارير  ندرة  يفسر  ما  ذلك  ولعل  فيها 
دقيقا  تشخيصا  تقدم  التي  اإلعالمية 
ما  وهو  السياسي  المشهد  لتعقيدات 
فسح المجال أمام وسائل اإلعالم األجنبية 

لتقدم أكثر من صورة موجهة حول ليبيا كل حسب خلفياته السياسية والفكرية وحسب 
أجنداته ال في ليبيا فقط بل في المنطقة بأسرها.

بال شك هناك طفرة إعالمية ولكنها طفرة تجنح إلى ما هو سلبي أكثر من جنوحها إلى 
ما هو إيجابي نتيجة سطوة النشاط السياسي المسلح والحال أن اإلعالم الحر والمستقل 
أي  عن  بعيدا  الوطنية  المصلحة  بشأن  إال  معها  يلتقي  ال  للسياسات  موازيا  خطا  يمثل 
شكل من أشكال االرتهان لهذا الحزب أو الجماعة أو تلك، االمر الذي قاد باإلعالم الليبي 

إلى جزء من المشكل الذي يستوجب تأطير فوضاه باتجاه ممارسة الحرية المسؤولة.
ويبدو أن تركيز وسائل اإلعالم الليبية على كل ما هو سلبي سواء تعلق بالنزاعات أو 
ليبيا إال في  إلى  التي ال تتعرض  العربية واألجنبية  باألحداث تغذت منه وسائل اإلعالم 
حال وقوع حدث إرهابي أو هجومات دموية ما جعلها تنزلق نحو تقديم صورة نرى أنها 

مغالطة ألن الواقع الليبي والقضايا الليبية ال يمكن حصرهما في تلك الصورة السلبية.
تروض  وكأنها  اإلعالم  وسائل  بدأت  السياسية  التسوية  لمسار  المتعثر  التقدم  ومع 
اإلرث  من  تتغذى  لليبيا  قديمة  جديدة  صورة  نحت  إعادة  على  أوال  بنفسها  نفسها 
اإلعالمي لنظام القذافي تماما كما هو الحال لما يحدث في تونس حيث تراجعت عناوين 
تحاول  وثانيا  السابق  النظام  وشيطنة  العنف  على  تحريض  من  يرافقها  وما  الثورجية 
ترويض السياسيين على أنه من حق أي وسيلة إعالم أن تمارس نشاطها بكل استقاللية 
وليس من مشموالتها المهنية الترويج للكراهية والضغينة والعنف لتتشكل صورة أقرب 

للشأن العام الليبي.

يبدو أن تركيز وسائل اإلعالم الليبية على كل ما هو سلبي 
سواء تعلق األمر بالنزاعات أو باألحداث، تغذت منه وسائل 
اإلعالم العربية واألجنبية التي ال تتعرض إلى ليبيا إال في 

حال حدث إرهابي أو هجومات دموية.
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رامي التلغ

لك  يقول  من  ليبيا  في  يوجد  وال  فيه.  السير  تواصل  أن  الصعب  من  لكن  طريقك،  يعترض  أحد  ال 
عليك أن تتوقف عن ممارسة العمل اإلعالمي، إال أن هذا ال يعني أن مقرك سيكون محميا من قذائف 
القذافي في 2011 حتى  بنظام  اإلطاحة  تلفزيونية منذ  وقنوات  الميليشيات. حدث هذا ضد صحف 

اآلن.

رصاصات الظالم 
تغتال جنود

السلطة الرابعة

الصحافة الليبية بعد فبراير..
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الدولية،  الحقوقية  ووتش  رايتس  هيومان  منظمة  رصدت 
9١ حالة على األقل  ٢٠١5  أن هناك  خالل تقرير لها العام 
بلغ  الصحفيين  ضد  واالعتداءات  التهديدات  من  ليبيا  في 

بعضها حد القتل

حقوقية  منظمات  بحسب 
فإن  ودولية،  منها  محلية  وإعالمية 
تاريخ  في  األسوأ  كانا  و2014   2013 عامي 
ليبيا على العاملين في مجال اإلعالم والذين 
االعتداءات  جراء  مجاله  منهم  الكثير  ترك 
المدن  كل  في  تطالهم  التي  والتهديدات 
غرب(  )العاصمة،  طرابلس  أكبرها  السيما 
المدن  تلك  بين  ومن  )شرق(.  وبنغازي 
الصحفيون  فيها  يتعرض  التي  كذلك 
والتي  البالد،  شرقي  الواقعة  درنة  للخطر 
أشهر  قبل  داخلها  من  متشددون  أعلن 
صارت  والتي  داعش  لتنظيم  مواالتهم 
هناك  الصحفيين  فجل  تقريبا،  إعالم  بال 
وصلت  متكررة  لتهديدات  مهنتهم  تركوا 
المدن  أكبر  ثاني  بنغازي،  وهناك  للجميع. 

الليبية والتي شهدت عام 2014 أكبر كم من االنتهاكات للعاملين بقطاع الصحافة من قتل 
العالم على مزاولي مهنة  المدن في  المدينة من أخطر  الذي جعل  وخطف وتغييب، األمر 

الصحافة.
وفي  تقرير له، صدر في يناير/ كاون ثاني 2015، اعتبر المركز الليبي لحرية الصحافة 
)غير حكومي( سنة 2014 أسوأ عام للحريات اإلعالمية منذ أربعة أعوام )منذ بدء أحداث 
فبراير في 2011(، مشيراً إلى أن مدينة بنغازي تصدرت المدن من حيث عدد االنتهاكات. 
وفي ظل وجود سلطات محلية تتصارع فيما بينها، فإن مرتكبي الجرائم واالنتهاكات ضد 
الصحفيين الليبيين لم يطالهم القانون حتى اآلن، رغم تنديدات محلية ودولية واسعة لما 

ارتكب ضدهم من جرائم.
عالميا، رصدت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، خالل تقرير لها العام 
2015، أن هناك 91 حالة على األقل في ليبيا من التهديدات واالعتداءات ضد الصحفيين 
بلغ بعضها حد القتل، وذلك في الفترة الممتدة من منتصف 2012 حتى نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2014. وبينت المنظمة المعنية بحقوق اإلنسان في العالم، ومقرها نيويورك، أن 14 
حالة من هذه االنتهاكات طالت النساء، مؤكدة أن الجماعات المسلحة التي قامت بمهاجمة 
بينت  األثناء،  تلك  وفي  العقاب.  من  أفلتت  الليبيين  الصحفيين  من  العديد  وقتل  وخطف 
المنظمة العالمية أن حاالت االنتهاكات شملت كذلك 30 عملية اختطاف أو اعتقال تعسفي 

لفترة قصيرة و8 حاالت قتل.
أن  مبينا  وإذاعة،  تلفزيون  محطات  مكاتب  ضد  مسلحة  هجمة   26 التقرير  وثق  كما 
خلفية  على  اإلعالم  ووسائل  الصحفيين  معاقبة  على  عملت  ليبيا  في  المسلحة  الجماعات 
إعداد تقارير أو اإلجهار برأي يخالف أجندات هذه الجماعات، دون تسمية تلك الجماعات. 
أنه  يظهر  فيما  ُقتلوا  شخصا   250 بين  من  ليبيين  صحفيين  ثمة  أن  المنظمة  وأوضحت 
تحرير  رئيس  بوزيد،  مفتاح  الشهير  الصحفي  بينهم  من   2014 في  سياسية  اغتياالت 

صحيفة برنيق المستقلة والمعارضة لإلسالميين في بنغازي.
وعن ذلك، بين الصحفي معتز ونيس، رئيس تحرير صحيفة برنيق أن قتلة مفتاح بوزيد 
ارتكبوا تلك الجريمة في وضح النهار وفي شارع جمال عبد الناصر أكثر المناطق ازدحاما 

أن  على  يدل  ذلك  أن  مؤكداً  بالمارة، 
منتهكي حرية الصحافة في ليبيا ال يخافون 
أن  وتابع  يطالهم.  ال  الذي  العقاب  من 
االنتهاكات ضد الصحفيين ارتفعت حدتها 
طرف  طرفين،  إلى  الليبيين  انقسام  بعد 
الكرامة في الشرق والبرلمان  يوالي عملية 
آخر  وطرف  )شرق(،  طبرق  في  المنعقد 
وقال  الغرب.  في  ليبيا  فجر  عملية  يوالي 
جل  أغلقت  ذلك  بسبب  إنه  ونيس  معتز 
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معظم  أن  كما  المحلية،  الصحف 
خارج  غادرت  قد  القنوات  مكاتب 
البالد تفاديا للخطر الذي أصبح يتعاظم كل 

يوم.
مسلحون  قتل   2013 أغسطس/آب  وفي 
الحرة،  ليبيا  قناة  في  المذيع  مجهولون 
أحد  من  خروجه  أثناء  قوصاد،  الدين  عز 
المساجد بمدينة بنغازي، وهو ما أثار موجة 
كبيرة من النقد في ليبيا خاصة أن قوصاد 
لم يكن محسوبا على أي اتجاهات فكرية أو 
سياسية، بل كان يشتهر ببرامجه التنموية 

واالجتماعية البعيدة عن الصراع في ليبيا.
العامالت  النساء  القتل  جرائم  طالت  كما 
في هذا المجال، ففي مايو/ أيار عام 2014 
ُوجدت المذيعة نصيب كرنافة، البالغة من 
حافلة  سائق  مع  مذبوحة  سنة،   23 العمر 
بشارع الذهب بمدينة سبها جنوبي البالد، 
في  السخط  من  موجة  ذلك  أثار  وكالعادة 

األوساط الليبية.
وفي العام 2014، أقدمت مجموعة ليبية 
اختطاف  على  الهوية  مجهولة  مسلحة 
األنباء  وكالة  مراسل  هدية،  إبراهيم 
تجولهما  خالل  وشقيقه  ب(  ف  )أ  الفرنسية 
بمنطقة  الرئيسية  الشوارع  أحد  في 
المراسل  تعرض  فيما  ببنغازي،  الصابري 
للتعذيب قبل أن يترك سراحه ويطلب منه 

ترك المهنة بشكل نهائي.
اإلعالميين  من  ثالثة  اختطاف  تم  كما 
العام  من  شباط  فبراير/  في  الليبيين 
الدائم،  إبراهيم سعيد عبد  الماضي، وهم 
عبد  وإبراهيم  الساكت،  حسن  وصدام 
الذين  اإلعالميين  من  وهم  الرضا،  القادر 
في  وكانوا  بليبيا  سبها  مدينة  في  يعملون 
طرابلس  إلى  للسفر  المطار  إلى  طريقهم 

للقيام ببعض المهام الصحفية هناك.
أبوابها  المحلية  الصحف  جل  أقفلت  كما 
حدة  تصاعد  بعد  اإلصدار  عن  وامتنعت 
قورينا  صحيفة  ومنها  البالد  في  العنف 
والجديدة  وفبراير  الوطن  وليبيا  الجديدة 
الصحف.  من  وغيرها  والنور  ورؤيا  واألحوال 
الليبية  ولم تشر المنظمات الحقوقية سواء 
في  المتورطين  إلى  الدولية  أو  المحلية 
الجرائم التي تطال الصحفيين هناك، لكنها 
لم  التي  المسلحة  المليشيات  صفة  تذكر 

تحدد هويتها.
عبد  الليبي  والكاتب  الباحث  ويقول 
الواحد حركات في تقرير له بعنوان التقرير 
والتعبير  والصحافة  اإلعالم  لحرية  السنوي 
للعام 2017 ... عام قتل آخر أن 11 صحافيا 

ضد  واالنــتــهــاكــات  الــجــرائــم  مرتكبو 
الصحفيين الليبيين لم يطلهم القانون 
حتى اآلن، رغم تنديدات محلية ودولية 
واسعة لما ارتكب ضدهم من تجاوزات.

 30 كذلك  شملت  االنتهاكات  حــاالت 
عملية اختطاف أو اعتقال تعسفي لفترة 

قصيرة و8 حاالت قتل.

،،

،،
،،
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أقفلت جل الصحف المحلية أبوابها وامتنعت عن اإلصدار 
بعد تصاعد حدة العنف في البالد.

ليبيا وأجنبيا تم اغتيالهم في ليبيا في الستة سنوات األخيرة، 3 منهم سنة 2016 وصحافي 
سنة 2015 وصحافي سنة 2014 وصحافي سنة 2013 و5 صحافيين سنة 2011، وذلك في 

مناطق متفرقة من ليبيا بين طرابلس وبنغازي وسرت ومصراتة والبريقة.
يضيف التقرير أنه من بين الصحافيين اللذين تم اغتيالهم يوجد 4 صحافيين غربيين 
و6 ليبيين وصحافي عربي واحد. كما نّددت منظمة مراسلون بال حدود في هذا السياق 

باغتيال ثالثة صحافيين بين سنتي 2016 و2017 من بينهم صحافي هولندي. 
وذّكر التقرير بالصحافي الليبي »ونام بن زابية« الذي تم اختطافه في يناير/كانون الثاني 
لمقر  الميليشيات  إحدى  بحرق  تنديدها  حدود  بال  مراسلون  منظمة  عن  ونقل  الماضي، 
قناة النبأ التلفزيونية وتسريب قائمة بأسماء 80 صحفيا على نحو يعّرض حياتهم للخطر. 
منطقة  هي  ليبيا  في  الصحافيين  على  خطرا  األكثر  المناطق  أن  إلى  حركات  تقرير  وأشار 
54,54 بالمئة وتليها منطقتي مسراطة وسرت  بنغازي حيث تصل نسبة الخطر فيها إلى 

بـ18 بالمئة ثم طرابلس والمرج بـ9 بالمئة.
على صعيد متصل نجت مديرة مكتب قناة ليبيا االحرار التلفزيونية الخاصة من محاولة 
اغتيال في بنغازي بشرق ليبيا بعدما اطلق مجهولون عيارات نارية عدة باتجاهها، بحسب 
ما اعلن مصدر في القناة. وقال الصحافي رجب محمد ايبلبلو ان »خديجه العمامي، مديرة 
مكتب بنغازي في قناة ليبيا االحرار تعرضت لعيارات نارية عدة وهي داخل سيارتها في 
العمامي  باتجاه  نارية غزيرة  الى مكتبها. وأضاف أن مجهولين اطلقوا عيارات  طريقها 
تلقت  االعتداء  من  نجت  وبعدما  أنها  وأوضح  اغتيال.  محاولة  من  بأعجوبة  نجت  التي 

تهديدات هاتفية بالقتل مشيرا الى أنها تلقت ثالثة تهديدات.
وجاءت محاولة االغتيال هذه بعد أيام من 
برامج  الدين قوصاد وهو مذيع  اغتيال عز 
في قناة ليبيا الحرة الخاصة. وقال المصدر 
الذي طلب عدم ذكر اسمه »قتل عز الدين 
الحرة  ليبيا  تلفزيون  في  المذيع  قوصاد 
بعد  النار  عليه  اطلقوا  مجهولين  برصاص 
امام  متوقفة  كانت  التي  سيارته  استقل  ان 

بنك للدم في بنغازي«.

عز الدين قوصاد
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حسين مفتاح

والبيانات  التقارير  كل  تتفق 
تصدرها  التي  والنشرات 
والدولية  المحلية  المنظمات 
اإلعالم  بمجال  المعنية 
والصحافة والعاملين في حقل 
اإلعالم، أن أوضاع الصحفيين 
أصبحت  الليبيين  واإلعالميين 
تختلف  وال  حاالتها،  أسوء  في 
المناخ  حالة  في  جميعها 
الصحفيون  فيه  يعمل  الذي 
)وفقا  والذي  واإلعالميون، 
بيئة  إلى  تحول  التقارير(  لتلك 
معظم  بسببها  اضطر  طاردة 
البالد  من  للخروج  الصحفيين 
وتجنب  واالبتعاد  الصمت  أو 
الدخول في معركة غير عادلة 
مع مجموعات مسلحة تحركها 
تؤمن  ال  ضيقة  أجندات 

باالختالف.

اإلعالم الليبي بين هجرة 
المحليين وسيطرة 

،،األقالم الوافدة
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مباشرة  النتيجة  هذه  تأت  لم 
وكأنها استسالم من قبل الجميع أمام 
أول تحد، بل جاءت بعد تضحيات كبيرة كلفت 
حياتهم،  واإلعالميين  الصحفيين  من  عددا 
ومغادرة  القسري  التهجير  آخرين  وكلفت 
مجبرين،  بالصمت  الذوا  وآخرون  البالد، 
لهم  أتيحت  ممن  القليل  النذر  إال  يتبق  ولم 
المؤسسات  بعض  في  العمل  في  الفرصة 
على  المسيطرة  القوى  ببعض  المرتبطة 
إلى  تحولت  التي  البالد  في  المناطق  بعض 
موحدة  سلطة  ال  مختلفة  نفوذ  مناطق 

تربطها.
منذ سنة 2011 أصبحت تقارير المنظمات 

بالمتوالية  يكون  ما  أشبه  بشكل  ليبيا  في  الصحافة  حرية  حالة  تردي  ترصد  الدولية 
الهندسية، حيث تدرج تصنيف ليبيا من وسط القائمة الدولية إلى آخرها، ولم تشهد سنة 
من السنوات السبع تقدما ولو نسبيا، ولعل تقرير منظمة صحفيون بال حدود الدوري األخير 
الذي صدر في شهر مايو الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من 
في  العاملين  لمعاناة  وتطرق  تفصيلي  بشكل  ليبيا  في  الوضع  لخص   2018 مايو  شهر 
الليبي  المركز  مع  بالمشاركة  تقريرها  المنظمة  نشرت  حيث  يعانونه،  وما  اإلعالم  مجال 
لحرية الصحافة، تحت عنوان »حرية اإلعالم في قبضة الٌمنتهكين«، الذي أكد أن الصحفيين 
الذي وثق  التقرير  الليبيين اليزالون تحت طائلة  منتهكي حرية الصحافة واإلعالم، ووثق 
46 اعتداء خالل الفترة بين يناير وديسمبر للعام 2017، في 16 مدينة ليبية، مشيرا إلى أن 
هذا الرقم ال يمثل إال جزءاً قليال من االعتداءات والجرائم التي يعيشها الصحفيون بشكل 
يومي، فالكثير منهم ٌيفضل السكوت وعدم تقديم الشكاوى خوفًا من ردود فعل انتقامية 

تام  بإفالت  ينعمون  الذين  المنتهكين  من 
تعيشه  الذي  الصراع  ظل  في  العقاب  من 

ليبيا منذ عدة سنوات »وفقا للتقرير«.
ضد  الممارس  العنف  أسباب  وأرجع 
في  سياسية  وأسباب  لدوافع  الصحفيين 
على  القيود  فرض  الى  باإلضافة  اغلبها 
الوصول للمعلومات، ووفقا لذلك تقبع ليبيا 
180 بلداً(  في  162  )من أصل  في المركز 
لسنة  الصحافة  لحرية  العالمي  التصنيف 
الوفاق  حكومة  التقرير  واتهم   .2018
دوليا  بها  المعترف  الحكومة  باعتبارها 
عملية  خطوات  أي  اتخاذ  في  بالتقصير 
الصحفيين  واحترام  اإلعالم  قطاع  إلصالح 
واإلجراءات  التقييدات  من  تزيد  إنها  بل 

التعسفية تجاههم.
معها  استحال  التي  الحالة  تلك  ظل  في 
وضعف  موضوعي،  بشكل  اإلعالمي  العمل 
الليبية، واصطفافها  أداء مؤسسات اإلعالم 
أماكن  في  السائدة  األطراف  وراء  جميعا 
تواجدها، تراجع عدد كبير من الصحفيين 
العمل،  في  االستمرار  وتجنبوا  واإلعالميين 
من  كبير  عدد  تسرب  عليه  ترتب  ما  وهو 
كان  مكانها  ولملء  الصحفية  الكفاءات 
غير  وصحفيين  إعالميين  وجود  الخيار 
أصبح  وبذلك  النقص،  لتعويض  ليبيين 

تصدرها  التي  والنشرات  والبيانات  التقارير  كل  تتفق 
اإلعالم  بمجال  المعنية  والدولية  المحلية  المنظمات 
أوضاع  أن  اإلعالم،  حقل  في  والعاملين  والصحافة 
أسوء  في  أصبحت  الليبيين  واإلعالميين  الصحفيين 

حاالتها.

لم تأت هذه النتيجة مباشرة وكأنها استسالم من قبل 
كبيرة  تضحيات  بعد  جاءت  بل  تحد،  أول  أمام  الجميع 
حياتهم،  واإلعالميين  الصحفيين  من  عددا  كلفت 
البالد،  ومغادرة  القسري  التهجير  آخرين  وكلفت 

وآخرون الذوا بالصمت مجبرين.

https://lcfp.org.ly/wp-content/uploads/2018/05/Annual-Report2017.pdf
https://lcfp.org.ly/wp-content/uploads/2018/05/Annual-Report2017.pdf
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اإلعالم الليبي يشتمل على األجانب 
ولعل  السابق،  في  يعتده  لم  بشكل 
تزايد  إلى  أدت  التي  األسباب  من 
إلى  يرجع  الليبيين  غير  الصحفيين  أعداد 
أحداث  من  شهدته  لما  ونتيجة  ليبيا  كون 
أصبحت مركزا إعالميا ليس محليا وأقليميا 
فحسب بل عالميا أيضا، وهو ما ترتب عنه 
العرب  واإلعالميين  الصحفيين  اهتمام 
واألجانب بليبيا وهم من يسمون »المتهمون 
على  يتوزعون  والذين  الليبي«،  بالشأن 
ذلك  في  بما  المختلفة،  اإلعالم  مؤسسات 
وكاالت األنباء والصحف والقنوات الفضائية 
كثير  في  وبل  والدولية،  العربية  اإلخبارية 
من وسائل اإلعالم الليبية التي تنتشر خارج 
تعتمد  التي  وهي  مختلفة،  ألسباب  البالد 
التي  الدول  في  اإلعالمية  الخبرات  على 
لألوضاع  بالنظر  وذلك  لها  مقرات  تتخذها 

اللوجيستية والمالية لتلك المؤسسات.
السلطات  دور  غياب  ظل  في  متتال  بشكل  ويتدنى  الليبي  اإلعالم  وحالة  وضع  ويتفاقم 
الرسمية التي يجب عليها توفير المناخ المناسب، والتكفل ببسط األمن واالستقرار ليؤدي 
الوفاق بالمسؤولية  الجميع دوره، وهذا ما جعل منظمة مراسلون بال حدود تتهم حكومة 
عن أوضاع الصحافيين واإلعالميين، حيث اتهمت المنظمة التي تعنى بأحوال الصحفيين 
يوليو  شهر  من  العاشر  في  نشرته  لها  تقرير  في  الوفاق  حكومة  اإلعالمية،  والمؤسسات 
الجاري، بعرقلة عمل الصحفيين الدوليين والليبيين والمراسلين ووسائل االعالم األجنبية .

»ظروف  إن  تقريرها  في  المنظمة  وقالت 
العمل ساءت بشكل خطير منذ وصول فائز 
السلطات  أن  مؤكدة  الُحكم«،  إلى  السراج 
لمنع  تخّيله  يمكن  ال  بشكل  تعمل  الليبية 
الصحفي  العمل  واصفة  الصحافيين،  عمل 
»السقوط  مرحلة  إلى  وصل  بأنه  ليبيا  في 
مّمن  المهنة،  أهل  أن  إلى  مشيرة  التام«، 
أسمائهم  ذكر  عدم  يطلبون  حاورتهم 

بسبب الضغط الشديد المسلط عليهم.
له  تعرض  ما  بين  المنظمة  وربطت 
ووصول  ليبيا  في  األجانب  الصحفيون 
للمجلس  رئيسا  طرابلس  إلى  السراج 
الرئاسي لحكومة الوفاق، قائلة في تقريرها 
»بعد وصول حكومة فائز السراج إلى الحكم 
عمل  ظروف  عرفت   ،2016 مارس   30 في 
الصحافيين األجانب في ليبيا تراجعا كبيرا«.

شهادات  عن  الدولية  المنظمة  ونقلت 
العمل  بأن  أجنبية  إعالم  لوسائل  مراسلين 
مستحيلة  مهمة  أصبح  ليبيا  الصحفي  في 
والمراسلين  األجانب  للصحافيين  بالنسبة 
مكتب  مدير  استنكره  ما  وهو  المحليين، 
حدود،  بال  لمراسلون  افريقيا  شمال 
صهيب الخياطي، وقال  »تضع هذه القواعد 
الجديدة حياة الصحافيين في خطر وتجعل 

منهم أهدافا للميليشيات الُمسّلحة«.

الدولية  المنظمات  تقارير  أصبحت   ٢٠١١ سنة  منذ 
ترصد تردي حالة حرية الصحافة في ليبيا بشكل أشبه 
ما يكون بالمتوالية الهندسية، حيث تدرج تصنيف ليبيا 
من وسط القائمة الدولية إلى آخرها، ولم تشهد سنة 

من السنوات السبع تقدما ولو نسبيا.

اتهمت منظمة مراسلون بال حدود التي تعنى بأحوال 
الوفاق  حكومة  اإلعالمية،  والمؤسسات  الصحفيين 
يوليو  شهر  من  العاشر  في  نشرته  لها  تقرير  في 
والليبيين  الدوليين  الصحفيين  عمل  بعرقلة   ،٢٠١٨

والمراسلين ووسائل االعالم األجنبية .

السراج
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،،
شريف الزيتوني

تعتبر ليبيا من الدول الرائدة في الصحافة المكتوبة على مستوى المنطقة العربية بفضل انتشار عدد 
من الصحف فيها منذ القرن التاسع عشر، حيث تشير بعض المصادر أن أول صحيفة انتشرت بالبالد 
كانت تأتي من مصر في النصف األول من القرن بعنوان »الوقائع المصرية«، وكانت تلقى رواجا كبيرا 
لدى المثقفين الليبيين المولعين بالقراءة وبالعالم الجديد من الصحافة الذي لم يكن معروفا عندهم. 
»طرابلس  بعنوان  ليبية  صحيفة  أول  مع  عشر  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  خالل  الموعد  كان  ثم 
الغرب« وكانت إيذانا بتاريخ جديد من الصحافة المكتوبة تواصل إلى اليوم رغم مروره بمراحل مختلفة 

بين ما هو إيجابي وبين ما هو سلبي.

جرائد »القذافي« تنتهي من المشهد الليبي

سنوات اجتثاث 
الصحافة الليبية

https://alarab.co.uk/%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D9%25
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الهامة  العقود  من  باعتباره  القذافي  معّمر  العقيد  عهد 
رغم  والمجالت  بالصحف  ثريا  عهدا  كان  البالد  تاريخ  في 
اختالف قيمتها، فبين العام ١97٠ و ٢٠٠٦ طبعت عشرات 
البالد  داخل  توزّع  وكانت  والنشريات  والمجالت  الجرائد 

وكان محتوى المادة فيها مختلف التقييم.

عهد العقيد معّمر القذافي باعتباره 
من العقود الهامة في تاريخ البالد كان 
اختالف  رغم  والمجالت  بالصحف  ثريا  عهدا 
طبعت  و2006   1970 العام  فبين  قيمتها، 
وكانت  والنشريات  والمجالت  الجرائد  عشرات 
ويشرف  قراؤها  لها  وكان  البالد  داخل  توّزع 
مجال  في  أكفاء  أساتذة  منها  العديد  على 
بين  مختلفة  مواضيع  تتناول  وكانت  اإلعالم، 
ما هو سياسي وما هو ثقافي وما هو اجتماعي 
باإلضافة إلى المواضيع الرياضية التي طبعت 

ألجلها أيضا عدد من الجرائد.
وردية،  أنها  على  الصورة  تظهر  ال  ولكي 
كانت الصحف في ليبيا أيام حكم العقيد معّمر 
القذافي تسير وسط سياق سياسي عربي عام 
دائما ما يكون مقّيدا بشروط ال يمكن التمّرد 
من  قريبة  الصحف  أغلب  وكانت  كثيرا،  عليها 
نظام الحكم وحتى هوامش الحرية التي كانت 
ثقافي  أو  اجتماعي  هو  ما  على  مرّكزة  تمنح 
ممارسات  انتقاد  ليبيا  في  مسموحا  كان  حيث 
الحكم المحّلي باعتباره هو الموجود في البالد 
اعتمادا على رؤية خاصة في توزيع الصالحيات، 
أو انتقاد بعض مظاهر الفساد في المستويات 
مستوى  وعلى  سياسيا  أما  والوسطى.  الدنيا 
مركزي فكان من الصعب االقتراب من بعض 
الخطوط ككل الموجود في واقعنا العربي الذي 
تمثل السلط العليا هاجسا مهما كانت طريقة 

حكمها.
المؤاخذات كثيرة على حالة اإلعالم أيام حكم العقيد، هذا األمر يعرفه جيدا حتى من كان 
في داخل النظام، لكن األمر الذي يؤكده كثيرون أن عديد الصحف الليبية في فترة العقيد 
العربية، حيث كان الموقف  القذافي كانت تقّدم مادة محترمة في مستوى القضايا  معّمر 
اإليجابي لنظام العقيد من فلسطين مساهما في تطوير تلك المادة في عالقة بالقضية، 
العام  به  اإلطاحة  لحظة  إلى  متوتر  بطبيعتها  كانت  التي  الغرب  مع  العالقة  أو في مستوى 
2011. كما أن انفتاح العقيد على إفريقيا كان له صداه في بعض الصحف حيث أسست 
بواقع  أساسا  معنية  وكانت  إفريقية«،  و«شؤون  الجديدة  »إفريقيا  بعناوين  الجرائد  بعض 
إفريقيا وبتركيز القيادة السياسية عليها. كما أن عددا من الجرائد الليبية كانت محترمة 
في الزوايا الثقافية، حيث لم تسقط في االبتذال الذي سقطت فيه نظيراتها في المنطقة 

العربية وحافظت على حد أدنى من االلتزام 
ليبيا  تنتجه  ما  على  مرّكزة  ثقافية  بمواد 
سنويا من إصدارات شعرية أو فنية وكانت 

مقروءة لدى قطاع من المثقفين.
ليبيا  الجارتين  في  وقع  ما  عكس  وعلى 
وتونس اللتين مرتا بمخاض مشابه أفضى 
الصحف  وحافظت  النظامين  سقوط  إلى 
القطع  ليبيا  فيهما على تواجدهما، وقع في 
نهائيا مع كل ما له عالقة بالنظام السابق، 
الصدور  عن  الجرائد  أغلب  توقفت  حيث 
تواصل  من  وحتى  االجتثاث،  من  كنوع 
تعسفي  بشكل  مصادرتها  تمت  صدورها 
بعد األحداث دون أي إجراء منطقي مراعاة 
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لكي ال تظهر الصورة على أنها وردية، كانت الصحف في 
ليبيا أيام حكم العقيد معّمر القذافي تسير وسط سياق 
سياسي عربي عام دائما ما يكون مقيّدا بشروط ال يمكن 
التمرّد عليها كثيرا، وكانت أغلب الصحف قريبة من نظام 
مرّكزة  تمنح  كانت  التي  الحرية  هوامش  وحتى  الحكم 

على ما هو اجتماعي أو ثقافي.

لحرمة العمل اإلعالمي وكان ذلك تحت منطق »التأميم« الذي تبناه »الثوار« دون إدراك من 
القائمين بالفعل أن العمل الصحفي مهما كانت المؤاخذات عليه يبقى مادة قابلة للتطور 
وفق الواقع الذي تعيشه وهو ما لم يفهمه »ثوار« ليبيا الذي اختاروا القطيعة مع كل الجرائد 
قبل  الليبية  الجرائد  في  المسؤولين  بعض  مع  الحساب  تصفية  في  وبدأوا  بل  القديمة، 
2011، وتحميلهم المسؤولية السياسية وكانوا مهددين في حياتهم وعائالتهم إلى درجة 
أن عددا كبيرا اختار المغادرة وترك البالد حفاظا على سالمته واألسماء في ذلك كثيرة، وحتى 
من أشرفوا على تلك المؤسسات بعد األحداث كان مصيره الموت مثلما وقع لإلعالم مفتاح 
بوزيد الذي كان يرأس تحرير صحيفة برنيق حيث اغتالته إحدى المليشيات اإلسالمية في 

العام 2014 بسب انتقاده الكبير لها. 
ليبيا، لكنه كان تغّيرا نحو األسوأ،  المكتوبة في  أشياء كثيرة تغيرت في واقع الصحافة 
عوض  غيره(،  )وحتى  المكتوب  اإلعالم  واقع  أن  الليبيون  يتوقعه  يكن  لم  الذي  واألمر 
راهنوا  األسوأ وحتى من  نحو  توجه  لذلك،  التسويق  تم  ما  األفضل حسب  نحو  يتطور  أن 
الصحفي  فيه  كان  الذي  الوضع  على  يتحسرون  اليوم  أصبحوا  جديد  صحفي  واقع  على 
 2012 سنوات  أن  ودولية  محلية  إنسانية  منظمات  تعتبر  حيث   ،2011 قبل  والصحافة 
و2013 و2014، كانت األسوأ في تاريخ الصحافة الليبية بسبب عمليات الخطف والتهديد 
والتعذيب وحتى القتل التي تعرض لها العاملون في قطاع اإلعالم. واليوم لم يعد الحديث 
17 فبراير، بل عن مصير قطاع كامل مهدد  التي كانت تصدر قبل  الجرائد  عن مصير 
في البالد، حيث أصبح كل صحفي إما متخندقا في صف سياسي معّين وهذا حال األغلبية 
مضطرة، إما اختار الهجرة كحل للسالمة الجسدية ولضمان هامش قليل من الحرية، أو 
أنه يشتغل و«روحه على أكفه« ويكفي أن يغضب زعيم سياسي أو رئيس مليشيا من مقال 
الزعيم  المواقع حتى يجد الصحفي نفسه مقيدا بين يدي ذلك  صحفي مكتوب في أحد 

أو الرئيس وقد وقعت في ذلك حاالت كثيرة 
اختلفت المصائر فيها.

مرحلة  تغلق  وكأنه  اليوم  ليبيا  بدت 
الوسائل  طغيان  ظل  في  الورقية  الصحف 
لم  الحقيقية  البداية  لكن  الحديثة،  الرقمية 
لحظة  منذ  بل  تحديدا  السبب  لذلك  تكن 
أيام  الصادرة  للجرائد  وقعت  التي  التصفية 
منطق  يكن  لم  حيث  القذافي  معّمر  العقيد 
المليشيات ينظر للمسألة في جانبها القيمي 
كسلطة هامة في أي دولة بقدر ما كان ينظر 
كان  الذي  للنظام  سياسية  كواجهة  إليها 
يحكم، فانتهى مصيرها إلى االندثار وليندثر 
معه قطاع كانت ليبيا من أول المبادرين فيه 

منذ القرن التاسع عشر.

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-2011-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A/


24 الخميس  12  يوليو 2018             العدد: 36 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

،،
الحبيب األسود 

بعد  الليبي  اإلعالمي  في المشهد  اإلرهابي  الخطاب  تغلغل  مدى  تكشف  أن  عابرة  يمكن  نظرة 
2011، حيث تحولت  بعض وسائل اإلعالم الى أدوات إجرام في حق الدولة والمجتمع، من خالل دورها 
السافر  في تمزيق النسيج االجتماعي ونشر التطرف واإلرهاب والكراهية، وفي خدمة مشاريع إقليمية 
ودولية مشبوهة على حساب مصلحة الشعب، وفي ذلك اإلطار ال يزال نظام الدوحة  يسير على نهجه 
التخريبي في ليبيا معتمدا على وسائل عدة، من بينها تلك األبواق الخاضعة لجماعات إرهابية مرتبطة 

أساسا بجماعتي اإلخوان و«اإلسالمية المقاتلة«.

أبواق الفتنة  في ليبيا..

اإلعال م واإلجرام
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يسمى  لما  اإلعالمية  الذراع  لإلعالم  بشرى  وكالة  تمثل 
قبل  من  المدعوم  اإلرهابي  بنغازي  الدفاع  سرايا  بتنظيم 
النظام القطري، وقد تخصصت في التحريض على القتل 

وبث الفتنة بين الليبيين.

المصنفة  الكيانات  بين  ومن 
المناهضة  الدول  قبل  إرهابية  من 
لإلعالم،  السرايا  مركز  لإلرهاب، 
ذات  تحريضية  إعالمية  مؤسسة  وهو 
بأجندات  مرتبطة  تكفيرية  مرجعية 
في  اإلرهاب  لدعم  القطري  المشروع 
أجنحة  أبرز  بين  من  وتعتبر  المنطقة، 
الذي  اإلرهابي  بنغازي  ثوار  شورى  مجلس 
 2014 يونيو   20 تأسيسه  في  عن  أعلن 
السياسي  في  االسالم  لميلشيات  كتجمع 
أنصار  ومنها  تنظيم  الليبية  بنغازي  مدينة 
اضافة   1 ليبيا  درع  الشريعة  وميليشيا 
الله  وراف  فبراير   17 ميلشيا  شهداء  الى 
المجموعات  األخرى  السحاتي والعديد من 
التي تأتمر بأوامر كل من عبد الحكيم بالحاج 
الصادق  اإلرهاب  ومفتي  الصالبي  وعلي 

اإلنتحارية  للعمليات  مصورة  ألشرطة  بثه  لإلعالم،  السرايا  مركز  عن  عرف  الغرياني .وقد 
ولوصايا اإلنتحاريين ولمشاهد تصفية عناصر من الجيش الوطني وفتاوى اإلرهاب الصادرة 
بالتحالف  مباشرة  يرتبطون  ممن  القاعدة  تنظيم  عناصر  وبعض  الغرياني  الصادق  عن 

القطري اإلخواني حتى أن بعض الليبيين أطلقوا عليه إسم مركز الرعب برعاية قطرية.
من جانبها، تمثل وكالة بشرى لإلعالم الذراع اإلعالمية لما يسمى بتنظيم سرايا الدفاع 
بنغازي اإلرهابي المدعوم من قبل النظام القطري، وقد تخصصت في التحريض على القتل 
وكانت  التكفير،   فتاوى  ،ونشر  الوقائع  وتزوير  األخبار  وبتزييف  الليبيين،  بين  الفتنة  وبث 
سرايا الدفاع عن بنغازي قد تشكلت من فلول ميلشيات اإلخوان وتنظيم القاعدة في مدينة 
بنغازي ممن دحرهم الجيش الوطني الليبي وإختاروا الفرار الى المنطقتين الغربية والوسطى 
حيث قاموا بلململة صفوفهم واستقطاب مئات المرتزقة من المعارضة التشادية المسلحة 

ومقاتلين من جماعات إرهابية ناشطة في مدن الساحل الغربي للبالد كطرابلس وبنغازي. 
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التنظيم اإلرهابي حصل على تمويالت من قطر وأخرى من 
تجار ورجال أعمال مرتبطين عقائديا بجماعة اإلخوان كانوا قد فروا من بنغازي والمنطقة 
من  مدعوم  مهم  مالي  نفوذ  مركز  يشكلون  باتوا  حيث  طرابلس  العاصمة  الى  الشرقية 

الدوحة وأنقرة. 
صالح  األمم  عقيلة  المستشار  الليبي  النواب  مجلس  حذر  رئيس   2016 أغسطس  وفي 
المتحدة من التداعيات الخطيرة الناجمة والمتكررة،  جراء األفعال التي ترتكبها ما يسمى 
التي ترقى لجرائم حرب .وعبر  صالح  في رسالة بعث  الدفاع عن بنغازي”،  “قوات سرايا  بـ 
األمر”  لهذا  الخطيرة  التداعيات  “من  خشيته  المتحدة  عن  لألمم  العام  األمين  إلى  بها 
وقال:  »نذكر عنايتكم بما ترتكبه تلك المجموعات من أفعال إرهابية ترقى لجرائم حرب، من 
خالل ترويع القرى اآلمنة وتخريب الممتلكات والبنى التحتية، واختطاف المواطنين اآلمنين 
بجماعات  واالرتباط  السوابق  ذوي  من  قياداته  بعض  أن  كما  حق،  وجه  دون  األسرى  وقتل 

متطرفة والتي تم تصنيفها دوليًا كجماعات 
إرهابية ».

وتابع، “في الوقت الذي تشهد فيه بالدنا 
والتوافق  االستقرار  نحو  إيجابية  تطورات 
أمر  إلى  عنايتكم  نلفت  أن  نود  السياسي، 
األمنية  التطورات  في  متمثال  الخطورة؛  بالغ 
“سرايا الدفاع  األخيرة، ومحاولة ما يعرف بـ 
بعض  على  آخر  عدوان  شن  بنغازي”،  عن 
األجزاء من شرق البالد، مستهدفة الوصول 
إلى مدينة بنغازي بعد نجاح جيشنا الوطني 

في دحرها في المرة السابقة ” .
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سيطر   2016 سبتمبر  وفي 
منطقة  على  الليبي  الوطني  الجيش 
سرايا  جعل  ما  النفطي،  الهالل 
ميلشيات  مع  تتحالف  بنغازي  عن  الدفاع 
وتقوم  البالد،  غرب  في  السياسي  االسالم 
الجفرة،  منطقة  في  عمليات  غرفة  بتكوين 
على  بهجوم  الماضي  مارس  في  لتقوم 
سيطرت  حيث  النفطي،  الهالل  منطقة 
لمدة أسبوعين على بعض المناطق قبل أن 

يطردها الجيش الوطني من جديد. 
أعلن  قائد   2017 األحداث  تلك  وأثناء 
العميد  بنغازي  عن  الدفاع  سرايا  مليشيا 
إلى  قواته  بتبعية  الشركسي  مصطفى 
قواته  ،وقال  إن  الوفاق  حكومة  دفاع  وزارة 
آالف ضابط، وضابط  ثالثة  أكثر من  تضم 
صف، وجندي، فروا من بنغازي بعد رفضهم 

االقرار لالنقالبيين ومجرمي الحرب” في اشارة إلى عملية الكرامة التي أطلقها المشير خليفة 
حفتر”،   إضافة إلى الكتيبة 12 مشاة المكلفة من قبل وزارة دفاع حكومة الوفاق.

أما مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة واالعالم، فتعتبر الجناح » الشرعي « لتحالف جماعة 
المرتبطة  المسلحة  وللميلشيات  ليبيا،  المقاتلة في  اإلرهابية  والجماعة اإلسالمية  اإلخوان 
بتنظيم القاعدة أو القريبة منه مثل مجالس شورى الثوار وسرايا الدفاع عن بنغازي والدروع 
التي تم تشكيلها رسميا في ظل حكومات المؤتمر الوطني العام في العامين 2012 و2013، 
إضافة الى منظومة فجر ليبيا اإلخوانية التي قادت األنقالب على مجلس النواب المنتخب في 
يونيو 2014 بعد هزيمة اإلسالميين ،وسيطرت على العاصمة طرابلس بعد معارك دامية. 
وللمؤسسة قناة فضائية تمولها قطر وتبث من تركيا ويديرها المدعو » أبو الحارث « وهو 
سهيل الغرياني ابن اإلرهابي الصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول من قبل مجلس النواب 
الحكومات  حماية  تحت  بطرابلس  اإلفتاء  دار  إدارة  في  استمر  والذي   2014 ديسمبر  في 
المتالحقة الخاضعة لقوى االسالم السياسي، الى جانبه عضويته لما يسمى باإلتحاد العالمي 

لعلماء المسلمين الذي يتزعمه اإلرهابي يوسف القرضاوي.
الليبية،  الشرعية  ومؤسسات  الوطني  الجيش  على  التحريض  في  تخصصت  القناة  وقد 
على  ومن  الليبيين،  دماء  سفك  الى  خاللها  من  يدعو  اإلرهاب  لمفتي  مباشرة  فتاوى  وبث 
اإلخوان  لحكم  الخاضعة  غير  والمناطق  المدن  بإقتحام  الغرياني  الصادق  أفتى  شاشتها 
المنطقة  على  الحرب  وبإعالن  للثوار،  حرب  غنائم  فيها  والخاصة  العامة  الممتلكات  وإعتبار 
التيارات  ،وتكفير  حفتر  خليفة  المشير  المسلحة  للقوات  العام  القائد  دم  الشرقية  وإهدار 
دعم  إلى  دعا  كما  والديمقراطية،  العلمانية  السياسي  والقوى  لإلسالم  المعادية  السلفية 
ومساندة مجلس شورى مجاهدي بنغازي وسرايا الدفاع عن بنغازي بالمال والسالح واألفراد، 
وبلغ به األمر  أن أفتى بأن الحرب على الجيش الوطني أهّم من الحرب على تنظيم داعش 
مقامه  قطر  يشكر  ال  »من  وأن  عين،  فرض  السابق  النظام  أنصار  مقاتلة  وبأن  اإلرهابي، 

أثار سخط األغلبية  أقل من مقام الكلب« ما 
الساحقة من الليبيين. 

ويحمل مسؤولون ليبيون  قناة »التناصح« 
الليبيين في مناسبات  مسؤولية سفك دماء 
المخالفين  قتل  على  حرضت  حيث  عدة 
لميلشيات  غنائم  ممتلكاتهم  واعتبرت 
بقطر،  المرتبطة  السياسية  االسالم 
المقاتلة  الليبية  والجماعة  اإلخوان  كجماعة 
واسم  اسم  القناة  اإلرهابيتين. وكان 
الشخصيات  الئحة  ضمن  وردا  قد  مديرها 
مجلس  عن  الصادرة  اإلرهابية  والكيانات 

أعلن الغرياني تكفير التيارات السلفية المعادية لإلسالم 
دعا  ،كما  والديمقراطية  العلمانية  السياسي  والقوى 
الى دعم ومساندة مجلس ثوار بنغازي وسرايا الدفاع عن 

بنغازي بالمال والسالح واألفراد.

الصاذق الغرياني
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حمل مسؤولون ليبيون  قناة »التناصح« مسؤولية سفك 
على  حرضت  حيث  عدة  مناسبات  في  الليبيين  دماء 
لميلشيات  غنائم  ممتلكاتهم  واعتبرت  المخالفين  قتل 

االسالم السياسية المرتبطة بقطر

الماضي،  يونيو  في  الليبي  النواب 
لحرية  الليبي  المركز  أشار  بينما 
الثاني  تقريره  في  الصحافة 
»رصد  2017،حول  يونيو   15 في  الصادر 
التلفزيونية«  القنوات  في  الكراهية  خطاب 
قائمة  تصدرت  التناصح  أن  قناة  الى 
النزاعات  تغطية  إخالال  في  القنوات  األكثر 
لتكريسها  باإلضافة  واإلرهاب،  المسلحة 
بلغت  بنسبة  والتحريض  الكراهية  خطاب 

.% 41
كتلة  تقدم  رئيس   2016 مارس  وفي 

الوفاق، أبو القاسم قزيط، بدعوى قضائية ضد قناة التناصح و اإلعالمي العامل فيها محمد 
على  ظهروا  الذين  قزيط  إن  وقال  العنف.  على  والتحريض  التشهير  البوسيفي  بتهمة 
شاشة القناة بصفتهم ثوار الساحات، وفي مقدمتهم محمد البوسيفي  حرضوا عليه وعلى 
زمالئه ممن اجتمعوا للتشاور من أجل تطبيق أحد بنود االتفاق السياسي، وهو إنشاء مجلس 
172/2016، وبهذا أصبحت دعوى  الدولة. وأضاف قزيط أن الدعوى المقدمة تحمل رقم 

رسمية لدى النائب العام.
بما  اإلسالمي  المغرب  بالد  في  الجهاد  قاعدة  بتنظيم  يعرف  ما  أشاد   2016 يوليو  وفي 
وصفه بالموقف الشجاع للمفتي المعزول  الصادق الغرياني من على شاشة قناة »التناصح« 

الداعم للتنظيم اإلرهابي في حربه على الجيش الوطني. 
التناصح وقناتها الفضائية ضمن  الليبي مؤسسة  النواب  2017 أدرج مجلس  وفي يونيو 
قائمة الشخصيات والكيانات اإلرهابية، والتي تنفذ أجندة قطرية تخريبية في ليبيا، ورداً على 
ذلك أشاد ما يعرف بتنظيم »قاعدة الجهاد في بالد المغرب اإلسالمي« اإلرهابي بما وصفه 
التناصح  قناة  شاشة  على  من  الغرياني  الصادق  المعزول  الليبي  للمفتي  الشجاع  بالموقف 
الداعم للتنظيم اإلرهابي. وأكد المركز الليبي لحرية الصحافة في تقرير له، أن قناة التناصح 
الجماعات  لمصلحة  المسلحة  النزاعات  تغطية  في  إخالاًل  األكثر  القنوات  قائمة  تصدرت 
اإلرهابية، فضاًل عن تكريسها خطاب الكراهية والتحريض على العنف والقتال. وقد صنفت 
الصادق  العام  ومشرفها  التناصح«   « اإلرهاب  مؤسسة  لمكافحة  الداعية  العربية  الدول 

الغرياني ضمن قائمة العناصر والكيانات اإلرهابية السائرة في فلك النظام القطري. 
في  الرسميين  المسؤولين  أبرز  من  غويلة  عبدالباسط  والمتطرف  اإلرهابي  يعد  كما 
مؤسسة التناصح، وقد كان غويلة مساعداً لإلرهابي سلمان عبيدي، المسؤول عن الهجوم 
مركز  مايو  2017،  وكان  في  البريطانية  مانشستر  مدينة  ميدان  في  وقع  الذي  اإلرهابي 
دراسة اإلرهاب في كندا، قد كشف في 2014 عن شريط فيديو ظهر فيه عبدالباسط غويلة، 
وهو يدعو عدداً كبيراً من المقاتلين اإلرهابيين إلى المشاركة في القتال ضد قوات الجيش 
الوطني الليبي، وذلك عند انطالق عملية فجر ليبيا اإلرهابية. كما أظهر عبدالباسط غويلة 
دعمًا قويًا لجماعة أنصار الشريعة التي أصبحت فيما بعد جزءاً من تنظيم داعش اإلرهابي في 
مدينة بنغازي، وقد ُقتل ابنه يدعى أويس في عام 2016 خالل معارك ضد الجيش الوطني 
وأقيمت  »داعش«،  تنظيم  صفوف  في  يقاتل  وكان  بنغازي،  لمدينة  الغربي  بالمحور  الليبي 

الشهداء  ميدان  في  الغائب  صالة  عليه 
وقناة  التناصح  قناة  ونقلتها  بطرابلس، 
عبدالحكيم  الليبي  لإلرهابي  المملوكة  النبأ 

بلحاج.
الدوحة  نظام  يخصص   2014 ومنذ 
 » التناصح   « لقناة  سنويا  دوالر  ماليين   7
الغرياني،  سهيل  يديرها  اإلرهابية  التي 
وتنضوي تحت لواء ديوان اإلفتاء بطرابلس 
الغرياني  الصادق  اإلرهابي  إشراف  تحت 
إلصادر  منصة  القناة  من  جعل  الذي 
سمح  التي  الفتوى  الشاذة  أهمها  الفتاوى 
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للقتال  التطوع  إلى  خاللها  الليبيين 
في صفوف الجماعات اإلرهابية التي 
ثوار  شورى  »مجلس  باسم  يعرف  ما  تضم 
ليبيا  في  الدائرة  الحرب  أن  وزعم  بنغازي«، 
هي حرب بين اإلسالم والكفر، ودعا أنصاره 
كما  المتطرفة،  ليبيا  فجر  قوات  دعم  إلى 
العام  وقآئده  الوطني  الجيش  بتكفير  أفتى 
ال  من  كل  وبتحقير  حفتر،  خليفة  المشير 

يوالي قطر ونظامها. 
التيارات  تكفير  الغرياني  أعلن   كما 
السلفية المعادية لإلسالم السياسي  والقوى 
الى  دعا  ،كما  والديمقراطية  العلمانية 
وسرايا  بنغازي  ثوار  مجلس  ومساندة  دعم 
الدفاع عن بنغازي بالمال والسالح واألفراد، 
على  الحرب  بأن  أفتى  األمر  أن  به  وبلغ 

النظام  أنصار  مقاتلة  وبأن  اإلرهابي،  داعش  تنظيم  على  الحرب  من  أهّم  الوطني  الجيش 
السابق فرض عين، وأن » من اليشكر قطر مقامه أقل من مقام الكلب « ما أثار سخط األغلبية 

الساحقة من الليبيين. 
أما قناة » النبأ« المدرجة ضمن الكيانات اإلرهابية، فتعتبر كذلك أحد أهم أبواق اإلرهاب 
القطري في ليبيا ،وهي إخبارية خاصة مملوكة لرجل قطر األول في ليبيا  عبد الحكيم بلحاج 
القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة  والمصنف إرهابيا في قائمة الدول األربعة المناهضة 
لإلرهاب، و محسوبة على تيار اإلسالم السياسي المتشدد في ليبيا. انطلق بثها الفضائي  في 
بنظام  اإلطاحة  بعد  تكليفه  تم  الذي  خنفر  وضاح  اإلخواني  إشراف  تحت   2013 اغسطس 
القذافي، بتأطير  إعالم الجماعات اإلرهابية في طرابلس،  وظلت ضمن القنوات القليلة التي 
تعمل في العاصمة طرابلس بعد طرد مليشيات فجر ليبيا لكافة القنوات الخاصة وإغالقها، 

قبل أن تلتجءي الى األراضي التركية حيث باتت تبث برامجها من اسطنبول. 
اإلرهابية  الجماعات  صورة  وتمليع  العنف  على  التحريض  في  »النبأ«  قناة  وقد تخصصت 
القطرية  لإلجندات  الكامل  النصرة  وبتبنيها  وجبهة  الشريعة  وأنصار  القاعدة  كتنظيم 
والتركية داخل ليبيا وخارجها ،وفي 30 مارس 2016 تم اغالق القناة إثر مداهمة مقرها  من 
قبل مسلحين في العاصمة طرابلس، حيث توقف بث القناة تماما بعدما ظهر على شاشتها 
خبر كتب فيه »عاجل: أبناء مدينة طرابلس وثوارها يوقفون قناة النبأ، قناة الفتنة والتحريض 

وكل من يشارك في القناة بعد فتحها سيتعرض للسؤال من ثوار المدينة«.
حاالت  فيه  أدانت  لإلعالميين  بيانا  المستقلة  أصدرت  النقابة   2016 وفي29  سبتمبر 
»  كثرة  الى  ،وأشارت  النبأ  قناة  على  تبث  التي  والكراهية  العنف  على  والتحريض  التشهير 
البرامج غير الحيادية في القناة والتي تستضيف طرفا من أطراف الصراع في غياب األطراف 
 ” التي تتهمها بالعمالة والخيانة والقتل كما فعل الضيف في إحدى حلقات برنامج  األخرى 
بنغازي اليوم »عندما اتهم البعثة األممية بالمساهمة في قتل المدنيين العالقين في قنفودة 

على  ترتكب  افتراء  جريمة  يعد  الذي  األمر 
الهواء وتحريضا ضد البعثة«.

“النبأ”  قناة  توقفت   2017 مارس  وفي 
لهجوم  تعرضها  أخرى  بعد  مرة  البث  عن 
“زناتة”  بمنطقة  جي،   . .بي  األر  بقذائف 
بالعاصمة طرابلس ،وأظهرت صور منتشرة 
ثم  المبنى،  في  النيران  أشتعال  القناة  لمقر 
للبث من مقر بديل تحت  ما عادت  سرعان 
أنصار  لتنظيم  تابعين  مسلحين  حراسة 

الشريعة، ومنه إنتقلت للبث من تركيا. 
تقرير  أظهر  ذاته،  العام  من  أبريل  وفي 
حول  الصحافة  لحرية  الليبي  المركز 

 قناة » النبأ« المدرجة ضمن الكيانات اإلرهابية  تعتبر أحد 
أهم أبواق اإلرهاب القطري في ليبيا ،وهي إخبارية خاصة 
بلحاج  الحكيم  ليبيا  عبد  في  األول  قطر  لرجل  مملوكة 
إرهابيا  المقاتلة  والمصنف  الليبية  الجماعة  في  القيادي 

في قائمة الدول األربعة المناهضة لإلرهاب،

عبد الحكيم بالحاج
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وتمليع  العنف  على  التحريض  في  »النبأ«  قناة  تخصصت 
وأنصار  القاعدة  كتنظيم  اإلرهابية  الجماعات  صورة 
لإلجندات  الكامل  النصرة  وبتبنيها  وجبهة  الشريعة 

القطرية والتركية داخل ليبيا وخارجها.

والكراهية  التحريض  خطاب 
النبأ  قناة  أن  الليبي  اإلعالم  في 
في  التليفزيوية،  القنوات  تصدرت 
وكشف  والكراهية،  التحريض  خطاب  بث 
التقرير أن عملية الكرامة جاءت في مقدمة 

المستهدفين بهذا الخطاب.
النواب  مجلس  إعتبر   2017 يونيو  وفي 
الئحة  ضمن  إرهابية  كيانا  القناة  الليبي 
باإلرهاب  المتهمة  والكيانات  بالشخصيات 

في ليبيا. 
أبواق  أبرز  أحد  النبأ«   « قناة  وتعتبر 
ليبيا  في  اإلخواني  القطري  اإلرهاب 
هو  عبد  ومؤسسها  العربية،  والمنطقة 

الحكيم الخويلدي بالحاج الذي  سافر إلى أفغانستان سنة 1988 للمشاركة في الحرب ضد 
الليبية  الجماعة  ليبيين آخرين ما تسمى  الروسية حيث أسس  هناك رفقة مقاتلين  القوات 
كابول  سقوط  ،وبعد  التسعينيات  مطلع  ليبيا  في  القاعدة  تنظيم  ذراع  المقاتلة  اإلسالمية 
غادر بالحاج  أفغانستان، متوجهًا إلى عدة دول خصوصا 4 شملت جل إقامته هي السودان 
وباكستان وتركيا وقطر، قبل أن يعود  إلى ليبيا عام 1994 حيث أنطالق في إعادة تشكيل 
عن  لالعالن  إستعدادا  البالد  بشرق  الجبلية  األخضر  الجبل  مناطق  فى  جماعته  وتدريبها 
بدء المواجهات المسلحة ضد نظام الليبي السابق ،إال أن اإلجهزة األمنية  استبقت تحرك 
الجماعة األرهابية بضرب مراكز التدريب عام 1995 وقتل أميرها في مناطق الجبل األخضر 
فى ذلك الوقت عبد الرحمن حطاب واستطاع عبد الحكيم بلحاج مغادرة ليبيا والعودة إلى 

أفغانستان.
 ،) إرهابية  في مدينة درنة ) شرق  المقاتلة  أول عملية  الجماعة  1995 نفذت  العام  وفي 
الصباحية  اثناء تمارينهم  الشرطة  14 طالبا فى كلية  أرهابية بذبح  عندما قامت مجموعة 
في مرتفعات درنة، و تم تكليف اللواء عبد الفتاح يونس أنذاك بقيادة حملة أمنية وعسكرية 
للقضاء على جماعة بالحاج  استعمل فيها سالح الطيران لقطع دابر اإلرهابيين المتحصنين 
في المناطق الجبلية الوعرة، وفي يوليو 2011 تم إغتيال  يونس قائد الجناح العسكري لثورة 
17 فبراير ضد نظام القذافي  إنتقاما من حربه على جماعات بالحاج في تسعينيات القرن 

الماضي ،ورفضه لسيطرة. 
واعتقل ب بلحاج في ماليزيا في فبراير 2004 عن طريق مكتب الجوازات والهجرة بتدخل 
من المخابرات االمريكية ثم جرى ترحيله إلى بانكوك للتحقيق معه من قبل األمريكيين من 

ثم نقل إلى ليبيا بتاريخ 8 مارس 2004.
المقاتلة،  بعد سلسلة  الليبية  قيادات  أفرج عن  بلحاج ومجموعة من   2010 مارس  وفي 
يوسف  اإلرهابي  من  فاعلة  وبمشاركة  قطرية  بوساطة  الفكرية  والمراجعات  الحوارات  من 
القرضاوي وعدد من قيادات ما يسمى باالتحاد العالمي لعلماء المسلمين الممول قطريا، 
في  والمقيم  بليييا  المسلمين  االخوان  جماعة  زعيم  الصالبي  علي  المراجعات  تلك  وقاد 
العاصمة القطرية الدوحة منذ سنوات، والذي يدير حاليا قناة » ليبيا األحرار « التي أطلقتها 

للجماعة  أعالمية  كذراع   2011 في  قطر 
الراحل  العقيد  لنظام  المناوئة  اإلرهابية 

معمر القذافي. 
عبد  بنقل  قطر  قامت   2011 صيف  وفي 
لتقديمه  الليبية  العاصمة  قلب  الى  الحكيم 
نظام  ضد  المسلحة  الثورة  قائد  أنه  على 
السياسي  والمحلل  الكاتب  وقال  القذافي، 
في  سقوط  و  أنه  العبيدي،  جبريل  الليبي 
أنه  القيادي  على  بلحاج  أظهرت  طرابلس 
حين  في  طرابلس،  تحرير  عمليات  قائد 
النسحاب  سقطت  طرابلس  أن  الواقع 
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إلى  وذهابه  طرابلس  من  القذافي  لخروج  ونظرا  للقذافي،  التابعة  األمنية  الكتائب 
اجتزأ  القطري  اإلعالمي  التضليل  ولكن  أشهر،  بعدة  طرابلس  سقوط  قبل  سرت، 
لم  جديدة  عسكرية  بدلة  في  طرابلس،  »محرر«  أنه  على  بلحاج  وأظهر  الصورة، 
أرض  في  وليس  الدوحة،  استوديوهات  في  كان  صاحبها  ألن  واحدة؛  تراب  ذرة  تلمسها 
المعركة التي كانت مجرد نيران صديقة بين الميليشيات التي هاجمت مقر باب العزيزية 

وهي تقاتل نفسها”.
المصارف  من  عدد  على  يده  بالحاج  وضع  طرابلس  على  المزعومة  سيطرته  بعد 
العزيزية  القذافي بباب  الحكومية، وكذلك على مبالغ مالية ضخمة كانت موجودة في مقر 
الى صاحب شركة  الدوالرات، ومن سجين سابق  مليارات من  الى صاحب  يتحول  ،ما جعله 
طيران وعشرات من المؤسسات االقتصادية والعقارات وخاصة في تركيا وإسبانيا وإيطاليا 
،وقد استفاد في ذلك من عالقات ساعدته قطر على ربطها مع وزير الخارجية ازمريكية أنذاك 

هيالري كلينتون. 
2012 و2014، استطاع  الليبيين في انتخابات  ورغم فشله وحزبه، في نيل ثقة الناخبين 
طريق  عن  األخرى  المدن  وبعض  طرابلس  العاصمة  مفاصل  على  يسيطر  أن  بالحاج 
الميلشيات المدعوة قطر ومنها تنظيم أنصار الشريعة، والميلشيات المدعومة من الدوحة، 

استفادته  الى  إضافة  القاعدة،  وتنظيم 
عباءة  تحت  اإلخوان،  جماعة  مع  تحالفه  من 

الرعاية القطرية التركية. 
كشفت أن  ليبية  إعالمية  تقارير  وكانت   
موازنة  خصص  القطري  النظام 
لتمويل  أمريكي  سنوية  ب70 مليون دوالر 
لجماعة  التابعة  الليبية  الفضائية  القنوات 
الى أن  ،مشيرة  المقاتلة  والجماعة  اإلخوان 
قنوات  خمس  تمويل  يتولى  الدوحة  نظام 
تلفزيونية ليبية تبث برامجها من األراضي 
التركية، منها قناتان تم تصنيفهما ضمن 
قائمة الكيانات والعناصر اإلرهابية الصادرة 
لمكافحة  الداعية  األربع  العربية  الدول  عن 
قناة  السياق،  تحصلت  هذا  اإلرهاب. وفي 
»ليبيا األحرار« التي  تملكها شركة  »الريان« 
القطرية ويديرها حاليا سليمان دوغة على 
»تنظيم  وكان  سنويا.   دوالر  مليون   23

الحمدين« أسس القناة في مارس 2011 لتطلق بثها من الدوحة، في إطار الحرب اإلعالمية 
ضد النظام السابق، قبل أن يستقيل  تنتقل في العام الماضي الى البث من اسطنبول. 

بعد   2014 يوليو   12 في  إدارتها  رئاسة  مجلس  شمام  من  محمود  اإلعالمي  واستقال 
وإنحيازها  ليبيا،  فجر  لمنظومة  بدعمها  والسياسية  الفكرية  هويتها  عن  القناة  كشفت  أن 
لجماعات اإلسالم السياسي، ليعلن الحقا عن إستقالة عدد من مذيعي ومراسلي القناة، من 
بينهم  اإلعالميان نبيل الحاج، ومحمد زيدان،  إلى جانب رئيس التحرير علي حامد العريبي 
الرياضي  القسم  ورئيس  صالح  محمد  والمذيع  أنور  محمد  والمحرر  عرابي  احمد  والمنتج 
عصام حسين، كما استقال  المراسل أحمد اللبيدي، والمصورون عبدالعزيز هاشم، وخالد 
خميس، والمراسلة سيرين العماري. وبعد أن بدأت مسيرتها كقناة تتظاهر بأنها »مستقلة 
جامعة« تحولت القناة الى أحد أبرز أبواق اإلخوان ومن ورائهم نظام الدوحة  كما يخصص 
 « لقناة  سنويا  دوالر  ماليين  و7  النبأ«،   « قناة  لتمويل  دوالر  مليون   19 سنويا  الدوحة  نظام 

التناصح. « 
دوالر  ماليين  تسعة  يبلغ  القطري  النظام  من  سنوي  «  بتمويل  الرائد   « قناة  تحظى  كما 
أمريكي، بعد أن أطلقت بثها ألول مرة في 16 سبتمبر 2015 من أسطنبول، ضمن ما يسمى 
 » بانوراما   « قناة  الليبية. وبدورها، تحصل  اإلخوان  لجماعة  التابعة  اإلعالمية  الرائد  بشبكة 
التابعة لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة اإلخوانية الليبية، على تمويل سنوي 

يصل الى 11 مليون دوالر أمريكي.

وضاح خنفر وراء تٔاسيس قناة » النبٔا« 
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