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االفتتاحية

قبل العام 2011، كانت المعارضة الليبية في الداخل والخارج، تلخص 
أزمة الصحافة واإلعالم في ليبيا في مسألة »الحريات«. كان الجميع 
اإلعالم،  تطور  أمام  العقبة  هي  الراحل،  العقيد  جماهيرية  إن  يقول 

وإن »الثورة« ال تريد إلعالم حر ومتنوع أن يرى النور. 
العقيد  ورحل  مريرة.  أطلسية  حرب  بعد  الجماهيرية  سقطت 
وذهبت  »الحريات«  باب  وانفتح  شرسة.  معركة  بعد  القذافي 
حرة  صحافة  ظهرت  هل  ليبيا؟  في  اإلعالم  تطور  هل  »العقبة«. 

وديمقراطية؟ لألسف ال.
تبين للجميع أن قضية »الحريات« لم تكن إال طبقة خفيفة تخفي 
أزمات هيكلية وبنيوية يشكو منها اإلعالم الليبي. ما كان مجمعًا في 
يد الدولة أصبح مفقرًا في يد أمراء الحرب قادة الميليشيات المسلحة 
طواًل  واختراقها  البالد  لتخريب  ودولية  إقليمية  قوى  يد  في  وأدوات 

وعرضًا. وتحول العاملون في القطاع إلى رهائن.
 انفجر المشهد اإلعالمي فجأًة وأصبح كل حزب بما لديهم فرحيين. 
جهات  من  تبث  قنوات  تأسيس  إلى  تحولت  الليبي  الشعب  أموال 
األرض األربع، لخدمة أجندات قوى دولية وإقليمية ومجاميع إرهابية، أخر 

همها المصلحة العامة وأول مهامها مصالح أمرائها.
اإلعالم  على  اليوم  الضوء  نسلط  للمرصد  األسبوعي  العدد  في 
أصبح  وكيف  كان  كيف  الفوضى،  من  سنوات  ثماني  في  الليبي 

وإلى أين يتجه مستقباًل.
»المرصد«
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رمزي الزائري

قبل أحداث فبراير فبراير، كانت في ليبيا قناة أو اثنتان للحكومة، 
واليوم يوجد تقريبًا أكثر من 23 قناة ليبية بعضها غير معروف من 
القنوات  يمولها وما اتجاهاتها وأهدافها السياسية، وأغلبية هذه 
تحاول السيطرة على الوضع السياسي، لكن المشاهد أصبح يدرك 
له أهداف  الليبي، بل  القنوات ال يخدم الشعب  أن عدداً من هذه 
االعالم  سيظل  عليه  هو  ما  على  الحال  بقي  وإن  خاصة،  وخطط 
تؤثر  غير طبيعية  الموضوعية، وتسوده فوضى  عن  بعيداً  الليبي 

سلبًا في مصداقية الخبر نتيجة غياب القانون والمهنية . 
في المقابل ال تبدو حالة اإلعالم المرئي والمسموع الذي تمّوله 
الدولة، أقل وضوحا، فمعظم محطات التلفزيون واإلذاعة الحكومية 
بعض  سيطرة  إلى  تخضع  وباتت  العمل،  إلى  َتُعد  لم  السابقة 

الفصائل والميليشيات المسّلحة.

اإلعالم الليبي الحكومي 

مرآة تعكس الوضع القائم

يواجه الصحافيون 
الليبيون بعد رحيل 

القذافي أشكااًل 
جديدًة من الرقابة، 

تمارسها الميليشيات 
والفصائل المسلّحة 

والمجموعات اإلسالمية 
المتطرّفة. ولذلك، 

أصبح الصحافيون اليوم 
يفرضون على أنفسهم 

أشكااًل جديدًة من 
الرقابة الذاتية.



4 الخميس  1٣  ديسمبر 201٨             العدد: ٥٨ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

وقد أعادت وزارة الثقافة تسمية قناة التلفزيون الرئيسة، »الليبية«، التي كانت ُسمَِّيت 
»الجماهيرية 2« خالل األحداث، لتصبح »قناة ليبيا« ومحطة التلفزيون الرسمية الوحيدة. 
لكن مع أن هذه المحطة تتمّتع بقدرات تكنولوجية عالية، ُتَعّد الحالة األكثر إثارة للجدل 
في عملية التحّول اإلعالمي. ونظراً إلى وجود مشاكل إدارية وصراع على أصولها، فهي 

تبّث اآلن األفالم الوثائقية القديمة وبعض األغاني.
إلى  السابقة  واإلذاعة  التلفزيون  محطات  على  السيطرة  أجل  من  الصراع   ويؤّدي 
عرقلة عملية إعادة إطالقها. على سبيل المثال، شهدت قناة »الجماهيرية« التلفزيونية 
على  شرسة  معارك  القذافي،  عهد  في  الرئيسة  التلفزيون  محطة  وهي  السابقة، 
موظفيها وشعارها، وقد حاولت الحكومة االنتقالية فرض إدارة جديدة، وقد تصّدى 

لها الموظفون باإلضرابات واالعتصامات.
التلفزيون  محطة  باعتبارها  نفسها  »الوطنية«،  اآلن  تسّمى  التي  المحطة  فرضت 
الرسمية الرئيسة، مع أنها ليست كذلك بموجب القانون، ورفضت إعطاء هذا الدور إلى 
محطة »الليبية« السابقة، التي تكافح لالستمرار. قبلت الحكومة في نهاية المطاف هذا 
الوضع بحكم األمر الواقع، ومنحت قناة »الوطنية« الحقوق الحصرية لتغطية النشاطات 
تغّير  حالة  في  إدارتها  تبقى  واإلذاعة،  التلفزيون  محطات  من  غيرها  ومثل  الرسمية. 

مستمر.
ومع أن فكرة تحويل وسائل اإلعالم الرسمية القديمة إلى قنوات إعالم عام، على غرار 
هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، كانت مثار نقاش في المرحلة االنتقالية األولى، 
إال أن هذه الرؤية أصبحت اآلن أقّل جاذبية نظراً إلى األوضاع السيئة لوسائل اإلعالم 

المتنامية  واالتجاهات  السابقة،  الرسمية 
التي تشّجع وسائل اإلعالم الخاصة.

نظام  سقوط  من  وجيزة  فترة   بعد 
وضع  االنتقالية  الحكومة  قّررت  القذافي، 
الثقافة  وزارة  إشراف  تحت  اإلعالم  قطاع 
عام،  من  أقل  وبعد  المدني.  والمجتمع 
 44 المرسوم  أقّر   ،2012 أيار/مايو  في 
إنشاء المجلس األعلى لإلعالم الذي يرفع 
الوطني  المجلس  إلى  مباشرة  تقاريره 

ال تزال المهارات المهنية الضعيفة للصحافيين 
الليبيين تقّوض الجهود الرامية إلى بناء قطاع 

إعالم جديد.
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عن  مسؤواًل  ويكون  االنتقالي، 
وقد  اإلعالم.  قطاع  على  اإلشراف 
صناعة  تنظيم  بإعادة  المجلس  ُكلِّف 
األنظمة  صياغة   – ليبيا  في  اإلعالم 
اإلعالم،  بوسائل  الخاصة  والقوانين 
ومنح  السلوك،  لقواعد  مدّونة  واعتماد 
اإلعالمية  للمجموعات  الالزمة  التراخيص 
إدارة  سلطة  تحت  َعت 

ِ

وُوض المختلفة.19 
المجلس أصوُل اإلعالم الرسمي، واإلعالم 
والمراكز  والمسموع،  والمرئي  المكتوب 
وخارجها. البالد  داخل  كافة   اإلعالمية 
تعليق  إلى  الشديدة  االنتقادات   أّدت 
األعلى  بالمجلس  الخاصة  القرارات 
 2012 حزيران/يونيو  في  لإلعالم 
الوطني  المؤتمر  انتخابات  اختتام  حتى 
الوطني  المجلس  محّل  حّل  الذي  العام 
الوطني  المجلس  أن  االنتقالي. ومع 
الجديد  المجلس  على  صادق  االنتقالي 
أيضًا  أّكد  أنه  إال   ،2012 تموز/يوليو  في 
أن  »إلى  للمجلس،  االنتقالي  الدور  على 
بواجباته  العام  الوطني  المؤتمر  يقوم 
ومسؤولياته، ويّتخذ اإلجراءات التي يراها 
أّدى الصراع  ضرورية بعد ذلك«.21 وقد 
كلٌّ  يزعم  اللتين  الهيئتين،  هاتين  بين 

منهما أنه يمّثل الصحافيين، إلى تعميق االنقسام في مجتمع اإلعالم.
ح بتأسيس 

ِ

أصبح المجلس األعلى لإلعالم في حّد ذاته محور صراع على السلطة، ُسم
نقابات الصحافيين تحت شعار »الجمعيات«، األمر الذي جعل وظيفتها تقتصر على كونها 
د في جادو في غرب ليبيا في 

ِ

ناديًا اجتماعيًا. مع ذلك، انتخب الصحافيون، في مؤتمر ُعق
المؤلّف من  المجلس  أثار هذا  ثانيًا لإلعالم. وقد  أعلى  2012، مجلسًا  حزيران/يونيو 
21 عضواً، عاصفة جديدة من االنتقادات، يعود سببها أساسًا إلى أن الهيئة االنتخابية 
كانت تتألّف إلى حدٍّ كبير مما ُيعَرف بالمواطنين الصحافيين إضافة إلى فنيين بداًل من 

»صحافيين« محترفين. 
أعلى  مجلس  إنشاء  على  ترّكز  اإلعالم  قطاع  تنظيم  إعادة  حول  المناقشات  تزال  ال 
المجلس  يتمّتع  أن  على  اإلعالم،  وزارة  من  بداًل  القطاع  على  اإلشراف  ليتولّى  لإلعالم 
بسلطات تنفيذية. ويعتقد أنصار هذه الفكرة أن تعيين وزير لإلعالم سيؤّدي بال شّك 
إلى عودة هيمنة الحكومة على قطاع اإلعالم، مع مايترّتب عن ذلك من تداعيات على 

اإلعالم المستقّل.
التعبير،  حرية  خنق  إلى  ستؤّدي  الليبي  اإلعالم  حالة  أن  من  الكثيرون  يخشى 

بأن  عام  تصّور  وجود  إلى  إضافة 
سبب  إلى  يفتقر  الرسمي  اإلعالم 
القذافي، وهو  بعد  ما  ليبيا  وجوده في 
الذين  األشخاص  يتشاطره  شعور 
القديم،  االعالم  رأس  على  كانوا 
ومنهم عبدالرزاق داهش الذي يقول: 
إذا  اليوم.  الرسمي  باإلعالم  أؤمن  »ال 
من  الممّولة  اإلعالم  لوسائل  سمحوا 
الدولة بانتقاد الحكومة، فماذا سيكون 
الفرق بين هذه الصحف وبين الصحف 

الخاصة؟«

الرسمي  باإلعالم  أؤمن  »ال   : داهش  عبدالرزاق 
اليوم. إذا سمحوا لوسائل اإلعالم الممّولة من 
الفرق  سيكون  فماذا  الحكومة،  بانتقاد  الدولة 

بين هذه الصحف وبين الصحف الخاصة؟«
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خطوط حمراء جديدة:

تشهد بيئة العمل الصحفي في ليبيا حالة استقطاب حادة متأثرة بالوضع السياسي 
إلى تدخل رؤوس األموال في السياسات  المتأزم واألوضاع األمنية الصعبة، باإلضافة 
التحريرية بالمؤسسات، مما أبعد بعضًا من المؤسسات اإلعالمية عن قواعد معايير 

المهنية بالصحافة.
ففي ظل الصراع الدائر على السلطة بين الشرق والغرب، ُيالحظ تفكك واضح في 
هياكل الدولة، علمًا بأن هذه الحرب السياسية المحتدمة تقّوض استقاللية الصحافة، 
غير  أزمة  تعيش  فليبيا  رئيسي،  بشكل  مستهدفين  الصحافيين  من  تجعل  ما  بقدر 
مسبوقة حيث أصبحت ممارسة الصحافة مغامرة محفوفة بالمخاطر في ظل الصراع 

المحتدم بين الحكومتين المتنافستين على السلطة.
وفي ظل االستقطاب الذي يخّيم على الوضع السياسي، أصبح اإلعالم مهمة مستحيلة 
تقريبًا، بينما بات إسكات الصحافيين هو الشغل الشاغل لعدد من الجماعات المسلحة، 
أو المسؤولين من كال الجانبين، وفي هذا السياق، الذي يطغى عليه اإلفالت من العقاب، 
عادًة ما ال يجد الصحافيون من خيار سوى 
المغادرة، حيث أُفرغت البالد تدريجيًا من 

الصحافيين والمنابر اإلعالمية«.
هيكلة  إعادة  إلى  سعيها  إطار  وفي 
الحكومة  حاولت  البالد،  في  اإلعالم  قطاع 
مع  تامة  قطيعة  إرساء  الليبية  االنتقالية 
بعض  إحراز  من  الرغم  وعلى  الماضي. 
صناعة  وجوُد  يكون  قد  لكن  التقدم 
من  ضربًا  وحّرة  منحازة  غير  إعالمية 

الوهم اليوم.
االنتقالية  المرحلة  إدارة  جلبت  وقد 
لوسائل اإلعالم مشكالت إضافية، فعملية 
إعادة الهيكلة المتقّلبة كانت غير واضحة 
هذا  األمد.  طويلة  الرؤية  إلى  وتفتقر 
الجديدة  الرسمية  وتفتقر قنوات اإلعالم 
التمويل  نماذج  إلى  تشكيلها،  أعيد  التي 
المستدامة.  التشغيل  ومعايير  الشفافة 
أما قطاع اإلعالم الخاص الذي ازدهر في 

اآلونة األخيرة، فيّتسم بالفوضى.
كما أّدى الصراع من أجل السيطرة على اإلعالم الرسمي، إلى وضع هذا القطاع في 
حالة من االضطراب، فقد اعُتِبَرت التدابير الصارمة التي اّتخذتها الهيئات االنتقالية 
في ما يتعلق باإلعالم الرسمي السابق، بمثابة عقاب لهذا القطاع. وتشّكل عزلة اإلعالم 
الليبي لعقود طويلة عن األسواق العربية والدولية، تحّديًا خاصًا لعملية إعادة بناء هذا 

القطاع، وخصوصًا عند مقارنته باإلعالم االنتقالي في كلٍّ من مصر وتونس.
 – الخفّية  الحمراء  الخطوط  أن  إال  اليوم،  أحراراً  الليبيين ليسوا  أن الصحافيين   كما 
الحفاظ  بحّجة  أنفسهم  رقابة على  إلى فرض  – دفعت بهم  والدين  الميليشيات  مثل 
على أمنهم الشخصي. كما ترتبط عملية إعادة بناء اإلعالم بقوة بإعادة البناء السياسي 
تؤثر  فيما  وتعثُّر،  ببطء  تسير  السياسي  االنتقال  فعملية  القذافي.  بعد  ما  ليبيا  في 

التوّترات القبلّية في الثقافة اإلعالمية. 
اإلعالم  صناعة  لكن  الدولة.  بناء  في  األساسية  الركيزة  المستقل  اإلعالم  ويعتبر 
الناشئة في ليبيا ال تزال تبحث عن دورها في مناخ سياسي معّقد. وبينما أصبح اإلعالم 
الهيكلية  القصور  أوجه  تعيق  الساسة،  مساءلة  على  قادراً  النهاية  في  الجديد  الليبي 
إعالم مهني  قيام  أن  والواقع  الديمقراطي.  التحّول  لعملية  العمل كمحّفز  على  قدرَته 
الهّشة في مرحلة ما  الوطنية  المصالحة  ليبيا وترسيخ  بناء  إعادة  وقوي سيساهم في 

بعد القذافي.

الرسمي  ــالم  اإلع أصــول  على  الصراع  أعــاق 
السابق عملية تحرير قطاع اإلعالم وتحديثه.

بوجود  القديم  الرسمي  اإلعالم  صحافيو  يقرّ 
فقد  تجاربهم،  في  اإليجابية  العناصر  بعض 
لم  أنها  رغم  الرسمية  اإلعالم  وسائل  أتاحت 
تخرج من مربع السلطة، للصحافيين بيئة عمل 

آمنة ذات خطوط تحريرية محّددة واضحة. 
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مهمة صعبة ومخاطر 
اإلعالم الليبي في زمن المليشيات..

عبدالباسط غبارة

أثرت األزمة المستعرة منذ سنوات في ليبيا على جميع القطاعات الحيوية في ظل غياب الدولة وسيطرة 
باعتبار  تلك،  الفوضى  حالة  من  المتضررة  القطاعات  طليعة  في  اإلعالم  القرار.ويأتي  على  الميليشيات 
المثلى  الوسيلة  المعلومة من مصدرها، وباعتباره  القرار في عملية بحثه عن  الطبيعي من دوائر  قربه 

للتأثير في الجماهير.
غياب  بسبب  فقط  ليس   ،2011 العام  منذ  باهظة  ضريبة  يدفعون  ليبيا  في  اإلعالميون  فتئ  وما   
وإنما ألنهم  توجهاتها،  بمختلف  المسلحة  للعصابات  بؤرة  إلى  البالد  الذي حول  السالح  وانتشار  األمن 

مستهدفون باإلسم لحساسية دورهم، الذي يتطلب التقيد بضوابط المهنة، وخاصة منهم َمن 
رفضوا الدوران في فلك الميليشيات.
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هذه االنتهاكات الجسيمة التي يتعرض 
تراجع  في  ليبيا  جعلت  اإلعالميون  لها 
والتعبير.وظهر  اإلعالم  حرية  في  مطرد 
العربي  المغرب  دول  ترتيب  في  جليا  هذا 
الصحافة،  لحرية  العالمي  التصنيف  في 
بال  مراسلون  »منظمة  أصدرته  الذي 
ليبيا  حّلت  حيث   ،2018 أفريل  في  حدود« 
واحدة  درجة  متقدمة   ،162 المرتبة  في 

على سلم الترتيب عن العام الماضي.
ليبيا  تزال  ما  المنظمة  تصنيف  ووفق   
الوضع  ذات  البلدان  فئة  ضمن  مصنفة 
الصحافة  حرية  درجات  وفق  جدا،  السيئ 
تصنيف  فئات.وأرجع   5 تشمل  والتي 
المتدني  الترتيب  حدود  بال  مراسلون 
السياسي  االستقرار  عدم  إلى  لليبيا 
دفع  الذي  المفتوح  والصراع  واألمني 
خشية  البالد  من  الفرار  إلى  بالصحفيين 
القيود  من  مزيدا  تفرض  البالد  في  الصراع  أطراف  أن  إلى  إضافة  االنتقامية،  العمليات 

على حرية الصحافة وفق المنظمة.
وفي واقع مرير تعيشه ليبيا في ظل إنتشار الميليشيات المسلحة ذات الوالءات المتعددة 
وخاصة في العاصمة الليبية، انتشرت حاالت االختطاف والتعذيب واالعتقال التعسفي في 
أوساط االعالميين.وقد وثقت وحدة الرصد والتوثيق مابين يناير عام 2012 وديسمبر 
عام 2015، 384 جريمة واعتداء جسيم تعرض له الصحفيون ووسائل إعالم عدة مابين 
واالعتداء  التعسفي  واالعتقال  والتعذيب  االختطاف  أو  بالقتل  والشروع  العمد  القتل 

بالضرب فضاًل عن المالحقات القضائية الجائرة بقوانين باهتة.
تضييق  عمليات  الماضية  األزمة  سنوات  خالل  وممتهنوها  االعالم  مهنة  وعانت 
متصاعدة وممنهجة، وبات الصحفيون يئنون تحت تهديد حراب البنادق، وطالتهم 
عمليات االغتيال والخطف والتغييب القسري، مما أجبر الكثير منهم على االنسحاب 
أن  حدود«،  بال  »مراسلون  منظمة  اعتبرت  الماضي،  فبراير  المشهد.وفي  من 
»أزمة غير مسبوقة«، معبرة عن مخاوفها من مغادرة  ليبيا تشهد  اإلعالم في  حرية 

الصحافيين البالد.
 ،2011 عام  منذ  تترنح  ليبيا  في  الوليدة  الصحافة  »حرية  إن  بيان،  في  المنظمة  وقالت 
خانقة«.وأدانت  سياسية  أزمة  من  يصاحبه  وما  البالد،  تعيشه  الذي  األمني  الوضع  بسبب 
مناخ  وسط  العقاب،  من  تام  إفالت  من  الصحافيين  ضد  االنتهاكات  مرتكبو  به  ينعم  »ما 
يدفع نحو إخالء البالد من صحافييها«، مشددة على أن »وضع الصحافيين ووسائل اإلعالم 

ال يطاق في ليبيا«.
الى  ليبيا  في  اإلعالميون  ويتعرض 
المليشيات  يد  على  جسيمة  إنتهاكات 
وتكميم  القمع  تمارس  التي  المسلحة 
يرفض  من  تجاه  الطرق،  بشتى  األفواه 
تبنى إيديولوجيتها والعمل تحت مظلتها.
وفي تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش 
أفاد   ،2017 يوليو  في  اإلنسان،  لحقوق 
لالعتداء  وحقوقيين  ناشطين  بتعرض 
واإلخفاء  والمضايقات  واالحتجاز  الجسدي 
على يد مجموعات مسّلحة بعضها ينتمي 
إلى السلطات الحكومية، في طرابلس  وفي 

أماكن أخرى غرب البالد.
بالمنظمة  التنفيذية  المديرة  وقالت 

باهظة  ضريبة  يدفعون  ليبيا  في  اإلعالميون 
منذ العام 2011، ليس فقط بسبب غياب األمن 
بؤرة  إلى  البالد  حول  الذي  السالح  وإنتشار 
توجهاتها،  بمختلف  المسلحة  للعصابات 
لحساسية  باإلسم  مستهدفون  ألنهم  وإنما 

دورهم.
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إن  الرسمي،  المنظمة  موقع  نشره  تقرير  في  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  لقسم 
الناشطين  تالحق  ضّدنا«،  أو  معنا  »إّما  بعقلية  تعمل  مسلحة  ومجموعات  ميليشيات  ثمة 
البالد وأسكتت اآلخرين، وفق  والمدونين واإلعالميين ودفعت بعديد منهم إلى مغادرة 
قولها.وطالبت المنظمة على لسان المديرة التنفيذية بالشرق األوسط، حكومة الوفاق 
الوطني بمحاسبة المجموعات المسلحة وتحديدا تلك التابعة لها في حال هددت ناشطين 

أو ضايقتهم أو اعتدت عليهم.
وقال ناشطون في المركز الليبي لحرية الصحافة، لـ »هيومن رايتس ووتش« إن العاملين 
في وسائل اإلعالم ال يثقون بالشرطة أو القضاء ويمارسون الرقابة الذاتية.ووفقا للتقرير 
السنوي للمركز لعام 2016، هاجمت الجماعات المسلحة 107 من العاملين في وسائط 
اإلعالم في جميع أنحاء البالد، بما في ذلك االعتداءات البدنية وقتل صحفيين اثنين. ووفقا 

للمركز، لقي تسعة صحفيين مصرعهم أثناء أداء واجبهم فى ليبيا منذ عام 2014.
وفي مايو 2017، رصد قسم شئون الصحافة واإلعالم وقسم تقصى الحقائق والرصد 
حالة   32 وقوع   2017 عام  بداية  منذ  بليبيا  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  باللجنة  والتوثيق 
تباينت  ليبيا  فى  اإلعالمية  والمؤسسات  واإلعالميين  الصحفيين  بحق  وانتهاكات  اعتداء 
واالعتداءات  المسموعة  اإلعالم  الوسائل  بث  ووقف  القسرى  واالعتقال  االختطاف  بين 

مسموعة  وراديو  فضائية  قنوات  مقر  على 
لصحفيين  واالختطاف  بالقتل  وتهديدات 

وإعالميين.
الموجودة،  الحكومات  فشل  ظل  وفي 
حماية  على  عجز،  عن  أو  قصد  عن  سواء 
المتورطة  األطراف  وتتبع  اإلعالميين 
وتيرة  تصاعدت  ضدهم،  جرائم  في 
مايو  الرادع.وفي  غياب  مع  اإلنتهاكات 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  أشارت   ،2018
اإلنسان في ليبيا في بيان لها، إلى تصاعد 
الصحفيين  بحق  واالنتهاكات  االعتداءات 
واالعتقال  االختطاف  جرائم  من  الليبيين 

عانت مهنة االعالم وممتهنوها خالل سنوات 
متصاعدة  تضييق  عمليات  الماضية  األزمة 
تحت  يئنون  الصحفيون  وبات  وممنهجة، 
عمليات  وطالتهم  البنادق،  حراب  تهديد 

االغتيال والخطف والتغييب القسري.
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5
واإلخفاء ألقسري من قبل الجماعات والتشكيالت المسلحة بعموم البالد في ظل استمرار 
حالة اإلفالت من العقاب نتيجة انهيار األجهزة األمنية وضعف منظومة العدالة واستمرار 

حالة اإلفالت من العقاب التي باتت عاجزة عن مالحقة الُجناة ومحاسبتهم.
وأعربت اللجنة »عن تضامنها الكبير مع الصحفيين واإلعالميين الضحايا والمتضررين 
السلطات  »جميع  مطالبة  بحقهم«.  ارتكبت  التي  البشعة  واالنتهاكات  الجرائم  هذه  جراء 
والمواثيق  واألعراف  بالقوانين  بااللتزام  بضرورة  البالد  بعموم  والعسكرية  األمنية 
الممارسات  أشكال  جميع  ووقف  واإلعالم،  الصحافة  لحرية  الضامنة  الدولية  واإلعالنات 
الصحفيين  وحرية  واإلعالم  الصحافة  حرية  مباشر  بشكل  تمس  التي  واالنتهاكات 
العمل  تقييد  أو  األفواه  تكميم  سياسة  ممارسة  وقف  وكذلك  ليبيا،  في  واإلعالميين 

الصحفي واإلعالمي في ليبيا«. 
على صعيد آخر، إتجهت العديد من المنابر اإلعالمية، للتموقع تحت مظلة الميليشيات 
للدعوة  التناصح  مؤسسة  المنابر،  هذه  المتطرفة.وأبرز  أفكارها  عن  الدفاع  وتبنت 
للجماعات  الدعم  أشكال  جميع  تقديم  الى  سعت  التي  ليبيا،  في  واإلعالم  والثقافة 
للدعوة  منبرها  إستخدمت  اإلرهابية.وقد 
والخروج  اإلرهابية  للمجموعات  لالنضمام 
على مؤسسات الدولة وشن الهجمات على 

الجيش الليبي.
فتعتبر  االخبارية،  بشرى  وكالة  أما 
الذراع اإلعالمي لسرايا الدفاع عن بنغازي 
بين  التحالف  ثمرة  تعد  التى  اإلرهابية، 
حرصت  ليبيا.وقد  في  واإلخوان  القاعدة 
بهذا  الخاصة  األخبار  بث  على  الوكالة 
والدعوة  صورته  تلميع  ومحاولة  التنظيم 

لإلنظمام إليه في قتال الجيش الليبي.
اإلخبارية،  »النبأ«  قناة  تعتبر  جهتها،  من 
المحسوبة  اإلعالمية  المنابر  إحدى 
ملكيتها  المتطرفة.وتعود  التيارات  على 
عبد  اإلرهابي  ليبيا  في  األول  قطر  لرجل 
الليبية  الجماعة  في  القيادي  بلحاج  الحكيم 
لها  الرسمي  البث  إنطالق  المقاتلة.ومنذ 
مسارا  القناة  تبنت   ،2013 اغسطس  في 
وتمليع  العنف  على  التحريض  في  واضحا 
صورة الجماعات اإلرهابية كتنظيم القاعدة 

وأنصار الشريعة وغيرها.
هذا التوجه الذي تبنته هذه المنابر اإلعالمية، جعلها في مرمى اإلنتقادات محليا ودوليا، 
ففي سبتمبر 2016 ، أدانت النقابة المستقلة لإلعالميين حاالت التشهير والتحريض على 
العنف والكراهية التي تبث على قناة النبأ.وفي ابريل من العام 2017، أظهر تقرير المركز 
الليبي لحرية الصحافة حول خطاب التحريض والكراهية في اإلعالم الليبي أن قناة النبأ 

تصدرت القنوات التليفزيوية، في بث خطاب التحريض والكراهية.
في  ودورها  والفتن  التطرف  نشر  في  االعالمية«  »اآللة  خطورة  على  التأكيد  باب  ومن 
تهديد االستقرار االقليمي والدولي، قامت الدول العربية األربعة، مصر والمملكة العربية 
كيانات  ضمت  التي  القوائم  في  إعالمية  منابر  بإدراج  والبحرين،  واإلمارات  السعودية 

وشخصيات إرهابية مدعومة قطريًا.
وبينما تتواصل المفاوضات بين مختلف األطراف الليبية بهدف التوصل إلى اتفاق وحدة 
العنيفة يوميًا  المعارك  2015، تستمر  المتحدة منذ بداية عام  وطنية تحت إشراف األمم 
الفوضى  هذه  وأمام  الجميع.  تطال  التي  العنف  دائرة  معها  وتتوسع  الليبية  األراضي  على 
المنفى،  إلى  الهروب  أو  لإلنتهاكات  التعرض  بين  غاليًا  الثمن  اإلعالميون  يدفع  العارمة، 
ويرى مراقبون أن اإلعالم في ليبيا في زمن المليشيات ينطوي على مخاطر جسيمة ويبدو 

مهمة مستحيلة.

إنتهاكات  الى  ليبيا  في  اإلعالميون  يتعرض 
التي  المسلحة  المليشيات  يد  على  جسيمة 
تمارس القمع وتكميم األفواه بشتى الطرق، 
والعمل  إيديولوجيتها  تبنى  يرفض  من  تجاه 

تحت مظلتها.

في  ليبيا  في  اإلعالم  أن  مراقبون  يرى 
مخاطر  على  ينطوي  المليشيات  زمن 
جسيمة ويبدو إصالحه مهمة مستحيلة.
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الليبيون يملكون 
ودائع في بنوك خارجية 
أجنبــية تقــدر بنحو 26 

بليون دوالر معظمها تابع 
لبنوك ليبية.

البحـث عـن الحريـة
تهـدده المليشيـــات

الصحافة في ليبيا..

رامي التلغ

 لم يخرج واقع العمل الصحفي في ليبيا بعد 2011 عن السياق العام للبالد، فقد أمسى أمرا مرعبا لدى 
الكثير من المنخرطين في مهنة المتاعب، ففي واقع يتسم بتفشي العنف المسلح واالنهيار االقتصادي و 
الالإستقرار السياسي، تعيش الصحافة في ليبيا أحلك سنواتها نتيجة تفاقم حاالت االنتهاكات واالعتقاالت 
التعسفية التي ُتمارس ضد الصحفيين، خاصة مع انتشار المليشيات المسلحة التي ال تخضع ألي ضابط 
قانوني أمام دولة ضعيفة غير قادرة على إنفاذ سلطتها تجد هذه الجماعات الفرصة لممارسة سياسة 

تكميم األفواه أمام كل صوت معارض.
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تكون  أن  المفاجئ  من  ليس  فإنه   التسّيب  عليه  يسيطر  الذي  السياق  هذا  ظل  في 
العديد  تصدرها  التي  الصحافة  حرية  لمؤشر  العالمي  التصنيف  قائمة  أواخر  في  ليبيا 
كالضمانات  واإلعالم؛  التعبير  بحرية  المتعلقة  المعايير  فكل  الدولية.  المنظمات  من 
العنف  أعمال  وتزايد  لإلعالم،  الهيكلي  واإلصالح  للصحفيين،  والقانونية  الدستورية 
دول  مؤخرة  في  ليبيا  تضع  أن  الطبيعي  من  الجسيمة،  واالعتداءات  الدامية،  والهجمات 

العالم.
 وفي تقريرها السنوي عن مؤشرات حرية الصحافة بالعالم لسنة 2018،صنفت منظمة 
مراسلون بالحدود ليبيا على انها من بين الدول التي يشكل فيها العمل الصحفي خطراً 

على العاملين.
أبريل   25 بتاريخ  نشر  الذي  حدود  بال  مراسلون  لمنظمة  السنوي  التقرير  في  جاء  و   
2018 أن وضع حرية الصحافة لم يترد على هذا النحو في أي منطقة أخرى بالعالم خالل 
العاملين  ضد  للعنف  خصبة  تربة  غالبا  تهيئ  العدائية  األجواء  هذه  أن  2017،و   عام 

باإلعالم أو لظهور قمع حكومي.
ضد  االنتهاكات  مرتكبو  به  ينعم  »ما  حدود«،  بالد  »مراسلون  أدانت  اإلطار  هذا  في 
الصحافيين من إفالت تام من العقاب، وسط مناخ يدفع نحو إخالء البالد من صحافييها«، 

مشددة على أن »وضع الصحافيين ووسائل اإلعالم ال يطاق في ليبيا«.
كما أوضحت المنظمة أن »البالد تفقد صحافييها الذين يفضلون الذهاب إلى المنفى 
التي أصبحت  المهنة،  التوقف عن ممارسة هذه  يختارون  أو  اإلعالمي،  لمواصلة عملهم 
محفوفة بالمخاطر إلى حد مفرط«. كما أوضحت المنظمة أنه وفقًا ألرقامها »لجأ ما ال يقل 
عن 67 صحافيًا إلى المنفى، بينما اضطرت 8 منابر إعالمية 
ليبية إلى التواصل مع جمهورها من مختلف بلدان منطقة 

الشرق األوسط«.
ويعيش الصحفي في ليبيا في ظل الوضع األمني الحالي، 
في  تختلف  التي  والمخاطر  التهديدات  من  حلقة  داخل 
وعنف  المصدر  مجهولة  هاتفية  مكالمات  من  شكلها 
جسدي على غرار اإلختطاف وتدمير المعدات أو مصادرتها 
أو االعتداء على المؤسسة اإلعالمية لتصل إلى حد اإلغتيال. 

على  يترد  لم  الصحافة  حرية  وضع 
أخرى  منطقة  أي  في  النحو  هذا 

بالعالم خالل عام 2017.
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الوضع الصحفي نواقيس  التي تعنى بمتابعة  الدولية  المؤسسات  من ذلك دقت 
الخطر للحالة الليبية.

2015 إن جماعات مسلحة مختلفة  رايتس ووتش في تقرير نشر سنة  إذ قالت هيومن 
في ليبيا هاجمت، وخطفت ورهبت وهددت وقتلت بطريقة عنيفة صحفيين ليبيين وأفلتت 
من العقاب على مدى العامين الماضيين، مما حدا بالعديد إلى الفرار من البالد أو فرض 
الصحفيين  مالحقة  على  المحاكم  تعمل  عينه،  الوقت  وفي  نفسه.   على  الذاتية  الرقابة 
وغيرهم قضائيًا بتهمة التشهير بالمسؤولين الحكوميين وغيرها من التهم التي تنتهك 

حرية التعبير.
فإخفاق الحكومات المتعاقبة والسلطات المؤقتة في حماية الصحفيين أنهك الكثير من 
حرية وسائل اإلعالم المحدودة التي كانت موجودة في أعقاب أحداث 2011 التي أطاحت 

بالزعيم الليبي معمر القذافي.
تحت  صفحة   54 في  الواقع  والتقرير 
اإلعالم:  وسائل  على  الحرب  عنوان 
ليبيا«،  في  الهجوم  تحت  »الصحفيون 
يقول إن السلطات أخفقت في محاسبة أي 
الصحفيين  على  االعتداءات  عن  شخص 
ومعظمها   ،2012 منذ  اإلعالم  ووسائل 

ارتكب على يد كيانات غير حكومية.
على  المحاكم  تعمل  ذاتها،  األثناء  وفي   
فيهم  بمن  قضائيًا،  األشخاص  مالحقة 
الصحفيون، على الجرائم المتعلقة بالتعبير 
بإهانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الرأي،  عن 
سوءا  الوضع  وازداد  حكوميين.  مسؤولين 
على الصحفيين عندما اندلعت الصراعات 
مايو/أيار  في  متوّطنة  وأضحت  المسلحة 
2014، مما سّرع في خروج الصحفيين من 

ليبيا خوفا على سالمتهم.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق 
مناخ  سمح  »لقد  أفريقيا:  وشمال  األوسط 
باالعتداء  للميليشيات  العقاب  من  اإلفالت 
والتهديد والخطف، وحتى بقتل الصحفيين 
ينبغي  النظر.  وجهات  أو  تقاريرهم  بسبب 
غير  والكيانات  الحكومية  السلطات  على 
أن  األراضي  على  تسيطر  التي  الحكومية 
تدين االعتداءات على الصحفيين وتحاسب 

المسؤولين عنها حيثما أمكن ذلك«.
ووثقت هيومن رايتس ووتش، من خالل 

المقابالت التي أجريت في ليبيا وعن بعد، 91 حالة على األقل من التهديدات واالعتداءات 
حتى   2012 منتصف  من  الممتدة  الفترة  في  النساء،  بين  منها   14 الصحفيين،  ضد 

نوفمبر/تشرين الثاني 2014. 
وتشمل الحاالت 30 عملية اختطاف أو اعتقاال تعسفيا لفترة قصيرة وثماني حاالت قتل، 
وإن كان الصحفيون قد تعرضوا للقتل في بعض الحاالت بطريق الخطأ خالل إعدادهم 
لتقارير تتعلق بأحداث العنف.  كما وثقت هيومن رايتس ووتش 26 هجمة مسلحة ضد 
مكاتب محطات التلفزيون واإلذاعة. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش في معظم الحاالت 
األدلة التي تدلل على أن الجماعات المسلحة سعت لمعاقبة الصحفيين ووسائل اإلعالم 

إلعداد التقارير، أو آلرائهم، أو لتعاطفهم المتصور.
يوّضح  اإلعالمي  للقطاع  وتنظيمي  قانوني  إطار  بعد  هناك  ليس  أنه  مراقبون  يشير 
الصحفي في  للعمل  القانونية  الحماية  توفير  بالتالي  تطبيقيا  بعدا  يعطيها  و  المفاهيم 

مرحلة أولى أمال في بلوغ الدولة مرحلة القدرة على إنفاذ قوانينها.

المنفى،  إلى  صحافيًا   67 عن  يقل  ال  ما  لجأ 
إلى  ليبية  إعالمية  منابر   8 اضطرت  بينما 
بلدان  مختلف  من  جمهورها  مع  التواصل 

منطقة الشرق األوسط.

تعمل المحاكم على مالحقة األشخاص 
على  الصحفيون،  فيهم  بمن  قضائيًا، 

الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الرأي.

91 حالة على األقل من التهديدات واالعتداءات 
في  النساء،  بين  منها   14 الصحفيين،  ضد 
حتى   2012 منتصف  من  الممتدة  الفترة 

نوفمبر/تشرين الثاني 2014. 
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شريف الزيتوني

يمكن  التي  األشياء  بين  من   ،2011 العام  أحداث  بعد  ليبيا  في 
هو  السياسي،  والصراع  األمنية  الفوضى  جانب  إلى  مالحظتها 
مشهد  في  والمسموعة  المرئية  اإلعالم  لوسائل  الملفت  االنتشار 
أصبح أشبه باالنفالت الذي ال تحكمه ضوابط وفي ظل غياب تام ألي 
البالد وحتى  فعلى كامل خريطة  اإلعالم.  لقطاع  مؤسسات منظمة 
وفضائيات  إذاعات  الليبي  اإلعالمي  المشهد  إلى  خرجت  خارجها 
التوجهات كّل منها يغّرد لصالح سربه، رغم ما سببه ذلك  مختلفة 

من توتير لألجواء في بلد أحوج ما يكون لخطاب التهدئة والحوار.

حرب مكشوفة
في خارطة بال ضوابط

ليس خافيا على أحد أن 
ليبيا تعتبر منذ اإلطاحة 
بنظام القذافي ساحة 

حرب حقيقية. حرب 
حقيقية بالسالح وحرب 

حقيقية حول المال 
وبالمال، وطبيعي إذن 

أن تكون حربا حقيقية 
أيضا باإلعالم باعتباره 

أيضا سالحا مهما
في المعارك.

اإلعالم الليبي بعد فبراير..
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ليس خافيا على أحد أن ليبيا تعتبر منذ اإلطاحة بنظام القذافي ساحة حرب حقيقية. 
أيضا  حقيقية  حربا  تكون  أن  إذن  وطبيعي  وبالمال،  المال  حول  وحرب  بالسالح  حرب 
باإلعالم باعتباره سالحا مهما في المعارك بما يملكه من تأثير كبير في توجيه الرأي العام 

كل حسب قدرته وإمكانياته.
بالنسبة إلى اإلذاعات فإنها تعتبر األكثر عددا واألكثر توزعا بين مناطق البالد. ومعلوم 
أن الكلفة المالية للعمل واإلنتاج اإلذاعيين غير مكلفة ومتاحة حتى لمن ال يملكون أمواال 
من  للعديد  محليا  صوتا  وجعلها  اإلذاعات  تلك  انتشار  كبير  بشكل  سهل  وهذا  كثيرة، 
خارج  مقرا  يتخذ  األخيرة  السنوات  في  منها  البعض  وجود  ينفي  ال  ذلك  أن  رغم  الفئات، 
البالد يعبر منه عن مواقفه واختار أن يكون ذا توجهات إقليمية معينة األمر الذي فرض 
كانت  أنها  اعتبار  على  المواطنين  تشكيات  على  بناء  المسؤولين  طرف  من  البث  إيقاف 
منصات لبث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. ومن حسن حظ الليبيين أنها جاءت في فترة 

استعادت فيها الدولة وإن بشكل جزئي بعضا من مؤسساتها.
اإلشكال اآلخر في مستوى بث اإلذاعات المحلية، هو ضبط الخطاب، حيث يشير مراقبون 
الخطابات  المشرفين عليها بخطورة بعض  إما عن غير وعي من  انفالتات تقع  إلى عّدة 
الكراهية  الوضع من خالل بث خطابات  تأجيج  نوايا في  أن هناك  أو  األهلي،  السلم  على 
والعنف، بل أحيانا حتى خطابات إرهابية، وهذا حصل خاصة بين سنوات 2012 و2016، 
التي تعتبر »سنوات الجمر« بالنسبة إلى الليبيين نظرا لوقوع جزء من أراضي البالد تحت 
باألساس، تصّدر  إذاعية  إعالمية،  لنفسها مؤسسات  تنظيمات جهادية أسست  سيطرة 

قيمة  تدرك  ألنها  خطابها،  خاللها  من 
الخبر  نشر  في  محليا  اإلذاعي  الصوت 
السنوات  تلك  خالل  كانت  التي  والمعلومة 
جزءا من سالح داعش ومثيالتها في ليبيا. 
وأجنبية  ليبية  إعالمية  مصادر  ذكرت  وقد 
داعش  إذاعة  على  المشرف  المدير  مقتل 
هجوم  عبر  زرقون  عبدالهادي  سرت  في 
يونيو  المرصوص في  البنيان  شنته قوات 
سرت  في  تبث  كانت  واإلذاعة   .2016
أغلبها  في  خطاباتها  واتسمت  وضواحيها 
الترغيب  خطابات  من  قليل  مع  بالعنف، 

بين  توزعا  واألكثر  عددا  األكثر  تعتبر  اإلذاعات 
المالية  الكلفة  أن  فمعلوم  البالد.  مناطق 
ومتاحة  مكلفة  غير  اإلذاعيين  واإلنتاج  للعمل 
أمواال كثيرة، وهذا سهل  حتى لمن ال يملكون 
بشكل كبير انتشار تلك اإلذاعات وجعلها صوتا 

محليا للعديد من الفئات.
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باألساس  تستهدف  كانت  التي  االستقطاب  عملية  إطار  في 
الشباب.

في  الدائر  الصراع  من  جزءا  كان  اإلذاعي  البث  أن  ورغم 
الفضائية،  بالقنوات  مقارنة  أقل  تأثير  ذا  يبقى  أنه  إال  ليبيا، 
التي تعتبر ملفا كبيرا يحتاج إلى عمليات بحث واستقصاء في 
األطراف التي تقف وراءها والتمويالت التي تتلقاها، من عدة 
أطراف أجنبية أدخلت نفسها في الصراع الليبي منذ سنواته 

األولى.
تتوزع الفضائيات الليبية اليوم على أكثر منطقة وأكثر من 
بلد، وتعتبر محط نظر الليبيين، كل حسب توجهاته ومواقفه 
تقّدم  التي  تتوفر لكل األطراف فضائياتها  السياسية، حيث 
لها الخطاب الذي تريد. وليس خافيا أن جل القنوات الليبية 
تضمن  لكي  بالمال  تدعمها  سياسية  أطراف  وراءها  تقف 
الذي يجعلها مساندا لها في الصراع  النجاح  أدنى من  حدا 
الدائر، لكن األمر الملفت هو الفضائيات المدعومة من جماعات اإلسالم السياسي، بل 
التوجه  لنفهم  معّين  بلد  في  فضائيات  تتواجد  أن  فيكفي  السياسي.  اإلسالم  دول  من 
العام لها، وهذا حال القنوات الليبية في تركيا التي تمتلك إمكانيات ضخمة تجعلها دائما 
محافظة على توازنها بل يجعلها قادرة على استقطاب أكثر ما يمكن من إعالميين في إطار 
أنها تفقد  باعتبارها تعرف  لها  البالد كان ضرورة  المالي. ووجودها خارج  اإلغراء  عملية 
أي مشروعية لها في الداخل، وقد سبق لبعض تلك المؤسسات أن تعرض لالقتحام في 
الليبيين. والمشكل في  التوتير التي اعتمدتها في بث الفرقة بين  طرابلس نظرا لحالة 
هذه القنوات التي تلقى الرضى أساسا من 
أطراف معرفة في غرب البالد، أنها اختارت 
الداعم  خطابها  لبث  الخارج  في  التمركز 
جعل  الذي  األمر  التكفيرية  للتنظيمات 

إيقافها عن تجاوزاتها صعبا.
قنوات  فيه  برزت  أيضا  البالد  شرق 
فضائية مختلفة في مشروعها مع حركات 
االصطفاف  واختارت  السياسي  اإلسالم 
الليبي في معركته ضد  إلى جانب الجيش 
واضح  اإلمكانيات  فارق  أن  ورغم  اإلرهاب، 
الدوحة  تعتبر  حيث  الدعم  أطراف  في 
قنوات  لفائدة  كبيرين  مخزنْين  وأنقرة 
المؤسسات  إال  منهم،  والمقربين  اإلخوان 
معركة  تخوض  البالد  شرق  اإلعالمية 
حقيقية انتصارا لمبادئ الليبيين في رفض 
أن  كثيرون  ويعتبر  اإلرهابية،  الجماعات 
الذي  األمر  كبير  حد  إلى  ذلك  في  نجحت 

جعلها قريبة منهم.
اليوم  ليبيا  في  الحديث  يمكن  ال 
عن مشهد إعالمي سليم مهما كانت 
درجة تطوره ومحاولة مسايرته لما هو 
فحالة  والعالم،  المنطقة  في  موجود 
قائمة،  مازالت  السياسي  الصراع 
بعض  يسود  مازال  األمني  والتوتر 
وسائل  يجعل  الذي  األمر  المناطق، 
ومرئييها  مسموعها  الليبية  اإلعالم 
تحاول  التي  الكثيرة  النفوذ  قوى  أمام 

توجيهها أينما وكيفما أرادت.

منطقة  أكثر  على  اليوم  الليبية  الفضائيات  تتوزع 
حسب  كل  الليبيين،  نظر  محط  وتعتبر  بلد،  من  وأكثر 
توجهاته ومواقفه السياسية، حيث تتوفر لكل األطراف 

فضائياتها التي تقّدم لها الخطاب الذي تريد.

خارجها  وحتى  البالد  خريطة  كامل  فعلى 
الليبي  اإلعالمي  المشهد  إلــى  خرجت 
كّل  التوجهات  مختلفة  وفضائيات  إذاعات 

منها يغرّد لصالح سربه.

سليم  إعالمي  مشهد  عن  الحديث  يمكن  ال 
الصراع  فحالة  تطوره،  درجــة  كانت  مهما 
مازالت قائمة، األمر الذي يجعل وسائل اإلعالم 
النفوذ  الليبية مسموعها ومرئييها أمام قوى 
وكيفما  أينما  توجيهها  تحاول  التي  الكثيرة 

أرادت.
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إسطنبول - المرصد 

الليبية  الشؤون  في  بالتدّخل  اتهامات  عّدة  تركيا  تواجُه 
والتوّرط  المتطرفة  اإلسالمّية  الجماعات  ودعم  الّداخلية 
الجماعات  وتسليح  اإلرهابية  العمليات  في  المباشر 
باألسلحة  واللوجستي  المالي  الّدعم  خالل  من  المتطرفة، 
المتحدث  المسماري،  احمد  العقيد  هاجم  فقد  والمعدات، 
باسم الجيش الوطني الليبي، منذ أيام خالل مقابلة مع وكالة 
األنباء األلمانية تركيا، متهما إياها بالتدخل في شؤون ليبيا 

ودعم اإلرهاب في بالده.

اإلعالم الليبي في تركيا 

وتوظيفات اإلسالم السياسي

تواجُه تركيا عّدة 
اتهامات بالتدّخل في 

الشؤون الليبية الّداخلية 
ودعم الجماعات 

اإلسالميّة المتطرفة 
والتورّط المباشر في 

العمليات اإلرهابية 
وتسليح الجماعات 

المتطرفة، من 
خالل الّدعم المالي 

واللوجستي باألسلحة 
والمعدات.
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وقال المسماري، عند سؤاله على دالئله بأن تركيا هي من وراء إرسال المتفجرات أو 
دعم اإلرهاب في ليبيا، »زيارات )الرئيس التركي رجب الطيب( أردوغان للمنطقة خطيرة 
مع  مأزق  في  ليبيا  وضع  التركي  والطربوش  وتشاد،  والسودان  تونس  من  لكل  جدا 
اإلرهابيين، وتركيا وظفت كل إمكانيتها لدعم اإلرهاب في ليبيا وهذا شءي ليس سرا«.
وتابع أن »تركيا وقطر والسودان وإيران هى الدول الرئيسة التي تلعب على توطين 
األزمة في ليبيا«، مشيرا إلى أن »تركيا عالجت مصابي اإلرهابيين في معارك بنغازي في 
مستشفياتها ودعمتهم حتى عاد بعضهم للمعارك وصورهم نعرضها في مؤتمراتنا 

الصحفية«.
السلطات  أوقفتها  التي  السفينة  في  عليها  عثر  التي  المتفجرات  »كمية  أن  وأضاف 
بعض  محاصره  يحاول  وأردوغان  االنتخابات،  مراكز  تفوق  طن،   410 تبلغ  اليونانية 
ليبيا  في  الوطنية  القوة  على  مؤامرة  هناك  و  وقطر  السودان  مع  بالتعاون  المناطق 

ومصر من قبل تركيا«.
وأشار إلى أن »تركيا نقلت مقاتلين من سورية والعراق إلى السودان«، قائال إنه »وبعد 
عن  االسالمي  العالم  إلى  العودة  تريد  فإنها  االوروبي،  االتحاد  إلى  انضمامها  رفض 

طريق نفوذها السابق بالخالفة اإلسالمية« بحسب تعبيره.
اإلتهامات ال تتوّقف عند هذا الحد، بل تواجه تركيا اتهامات أخرى بتوظيف شبكات 
إعالمّية كاملة لخدمة مشروعها في ليبيا، هذه الوسائل اإلعالمّية الليبية التي تتخذ 
قبل  من  والتسهيل  الّدعم  كل  تجد  بأنها  إتهامات  تواجه  لها،  مقرا  اسطنبول  من 
الجماعات  عبر  واقتصادًيا  سياسيا  التركي  التوّسع  ألجندات  خدمة  التركّية  الحكومة 

اإلسالمية.

** إعالم ليبي في تركيا.. بتمويل قطري: 
موقع  كشف  اإلطار  هذا  وفي 
»من  بعنوان  له  تقرير  في  »قطرليكس« 
إخوانية  فضائيات   5 تمول  قطر  تركيا.. 
ليبية بـ70 مليون دوالر سنويا« أّن النظام 
بـ70  سنوية  موازنة  خصص  القطري 
مليون دوالر لتمويل قنوات فضائية ليبية 
تابعة لجماعة اإلخوان والجماعة المقاتلة.

الحدث«،  »ليبيا  قناة  أّن  التقرير  وكشف 
بنغازي  مدينة  من  برامجها  تبث  التي 
يتولى  الدوحة  »نظام  إن  قالت  )شرق( 

تواجه بعض القنوات الليبية اتهامات بأنها تجد كل 
خدمة  التركيّة  الحكومة  قبل  من  والتسهيل  الّدعم 
عبر  واقتصادًيا  سياسيا  التركي  التوّسع  ألجندات 

الجماعات اإلسالمية.
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تمويل خمس قنوات تلفزيونية ليبية، تبث برامجها من األراضي التركية، منها قناتان 
تم تصنيفهما ضمن قائمة الكيانات والعناصر اإلرهابية، الصادرة عن الدول العربية 

األربع«.
وأضاف التقرير أّن قناة »ليبيا األحرار«، التي تملكها شركة الريان القطرية، ويديرها 
علي الصالبي وسليمان دوغة، تحصلت على 23 مليون دوالر سنويًا من قطر، على حّد 
قوله، مشيرا إلى أن قطر أسست القناة في مارس 2011، لتطلق بثها من الدوحة، في 
إطار الحرب اإلعالمية ضد النظام السابق، قبل أن تنتقل في العام الماضي إلى البث 

من إسطنبول.
وقال تقرير موقع »قطر ليكس« أن »نظام الدوحة يخصص سنويا 19 مليون دوالر 
لتمويل قناة »النبأ«، التي يملكها عبدالحكيم بلحاج، القيادي السابق في الجماعة الليبية 
المقاتلة، وانطلق البث الرسمي لها في أغسطس 2013، لتكون أحد أبواق الجماعات 

اإلرهابية ومنها منظومة فجر ليبيا وتنظيم القاعدة، بحسب تعبيره
مضيًفا أّنه وفي 30 مارس 2016، أغلقت القناة إثر مداهمة مقرها من قبل مسلحين 
فيه  كتب  خبر  شاشتها  على  ظهر  بعدما  تمامًا،  القناة  بث  توقف  حيث  طرابلس،  في 
»عاجل: أبناء مدينة طرابلس وثوارها يوقفون قناة النبأ، قناة الفتنة والتحريض وكل 
من يشارك في القناة بعد فتحها سيتعرض للسؤال من ثوار المدينة«، والحقًا تم نقل 

مقر القناة إلى تركيا، بحسب التقرير.
المركز  2017، أظهر تقرير  أبريل  أّنه في  بالقول  »قطر ليكس«  وتابع تقرير موقع 
قناة  أن  الليبي،  اإلعالم  والكراهية في  التحريض  الصحافة حول خطاب  لحرية  الليبي 

في  التلفزيونية،  القنوات  تصدرت  النبأ 
وكشف  والكراهية،  التحريض  خطاب  بث 
في  جاءت  الكرامة  عملية  أن  عن  التقرير 

مقدمة المستهدفين بهذا الخطاب.
السياق  الموقع، في ذات  وأضاف تقرير 
سنوي  بتمويل  تحظى  »الرائد«  قناة  أّن 
ماليين  تسعة  يبلغ  القطري  النظام  من 
بثها ألول مرة في  أطلقت  أن  بعد  دوالر، 
16 سبتمبر 2015 من إسطنبول، ضمن 
ما يسمى بشبكة الرائد اإلعالمية التابعة 

لجماعة اإلخوان الليبية، بحسب قوله.

أظهر تقرير المركز الليبي لحرية الصحافة حول 
خطاب التحريض والكراهية في اإلعالم الليبي، 
النبأ تصدرت القنوات التلفزيونية، في  أن قناة 

بث خطاب التحريض والكراهية.
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الحبيب األسود 

معمر  الراحل  العقيد  بنظام  اإلطاحة  حرب  إنطلقت  إن  ما 
القذافي ، حتى تشّكل مالمح المراهنة على اإلعالم كأداة لتزييف 
الوقائع وطمس الحقائق ونشر األكاذيب وتلميع اإلرهاب وتقديم 
اإلرهابيين على أنهم ثوار يقاتلون في سبيل الحرية ، وقام نظام 

السياق،  هذا  في  كبير  بدور  الدوحة 
القنوات  من  عدد  بإطالق  سارع  حيث 
الفضائية مقابل حمالت تشويه كانت 
ورموزه  الوطني  اإلعالم  تستهدف 

وتحاصر صوته وصورته

أبـــــواق اإلرهــــاب

تخصصت قناة » النبأ« 
في التحريض على 

العنف وتمليع صورة 
الجماعات اإلرهابية 

كتنظيم القاعدة
وأنصار الشريعة

وجبهة النصرة

اإلعالم عندما يتحول الى أداة جريمة 
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وكانت أولى تلك المنابر القطرية قناة » ليبيا األحرار « التي بدأت بثها الفعلي 
من قطر  في مارس 2011 ، إضافة الى قناة »ليبيا الحرة « التي أسسها محمد 
نبوس في بنغازي و قناة أحفاد المختار التي أنطلق بثها  من الزنتان، وقد كان الفتا 
أن هذه القنوات الثالث إنطلق بثها معا على قمر عرب سات بدر 4 إبتداء من يوم 30 

مارس 2011، ثم على القمر الصناعي نايلسات ، 
« في حين كلف  ليبيا لكل األحرار   « القطرية وراء تمويل قناة  الريان  ووقفت شركة 
بإدارتها محمود شمام ، الليبي الحاصل على الجنسية األمريكية ، والذي كان معارضا 
لنظام القذافي في الواليات المتحدة  ، وتم جلبه الى الدوحة ليقوم بوظيفة مستشار 
لقناة الجزيرة ، ثم تولى منصب المكلف بالملف اإلعالم في المجلس اإلنتقالي الذي 
تشكل إبان أحداث فبراير ، إال أن النظام القطري تخلص  في 12 يوليو 2014  من 
تتناسب  ال  التي  العلمانية  المدنية  ميوالته  بسبب  القناة   إدارة  من  وطرده   ، شمام 
إلستقالة   مقدمة  شمام  طرد  حادثة  وكانت   ، لليبيا  اإلخواني   القطري  المخطط  مع 
عدد من مذيعي ومراسلي القناة، كان أبرزها إستقالة مديرة القناة ورئيسة مجلس 
اإلدارة المؤقتة هدى السراري  فيما تبعها إستقالة المراسل من طرابلس معتز خريف 
وتبعه بعد أسبوعين اإلعالميان نبيل الحاج، ومحمد زيدان، في 9 أغسطس 2014، 
إلى جانب رئيس التحرير علي حامد العريبي والمنتج احمد عرابي والمحرر محمد أنور 

والمذيع محمد صالح ورئيس القسم الرياضي عصام حسين ،
جلسات  نقلها  وعدم  القناة  سياسة  تغير  على  احتجاجًا  االستقاالت  هذه  وجاءت 

مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، 
مما  له،  المناؤة  للمظاهرات  ونقلها 
اإلسالمي  للتيار  انحيازاً  البعض  فسره 
التي  القطرية  الحكومة  تدعمه  الذي 
استقال  أرضها،كما  في  القناة  تستضيف 
في نفس اليوم المراسل أحمد اللبيدي، 
وخالد  هاشم،  عبدالعزيز  والمصورين 
المراسلة  أيضًا  استقالت  كما  خميس. 

سيرين العماري.
بإدارة  الصالبي  علي  تكليف  تم  وقد 
نقلها  يتم  أن  قبل   ، الدوحة  من  القناة 
سليمان  إداتها  ليتولى  إسطمبول  الى 

إستقطاب  على  العمل  خالل  من  والثقافية  الفنية  الساحة  إلختراق  إتجه  الذي  دوغة 
قنوات  ظهرت  أن  بعد  خصوصا   ، الليبي  الشارع  إهتمام  لكسب  البارزين  نجومها 
المدرجة ضمن  النبأ«   « قناة  ، ومنها    الجماعات اإلخوانية  منافسة على كسب رضى 
الكيانات اإلرهابية ، وهي إخبارية في ليبيا مملوكة لرجل قطر األول في ليبيا اإلرهابي 
عبد الحكيم بلحاج القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة  والمصنف إرهابيا في قائمة 
المسلمين  اإلخوان  تيار  أنها محسوبة على  ، كما  لإلرهاب  المناهضة  األربعة  الدول 
2013 من قبل اإلخواني وضاح  في ليبيا، وقد انطلق  بثها الرسمي   في اغسطس 
خنفر المدير العام األسبق لقناة » الجزيرة « ،  وظلت ضمن القنوات القليلة التي تعمل 
في العاصمة طرابلس بعد طرد مليشيات فجر ليبيا لكافة القنوات الخاصة وإغالقها، 
وخاصة منها الموالية لشرعية البرلمان المنتخب والمساندة للجيش الوطني ، قبل 

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

فتحها سيتعرض للسؤال من ثوار المدينة«.
فيه  أدانت  بيانا  لإلعالميين   المستقلة  النقابة  أصدرت    2016 سبتمبر  وفي29  

الريان القطرية وراء تمويل قناة  وقفت شركة 
بإدارتها  كلف  حين  في   » األحرار  لكل  ليبيا   «
محمود شمام ، الليبي الحاصل على الجنسية 
األمريكية ، والذي كان معارضا لنظام القذافي 

في الواليات المتحدة.
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على  والتحريض  التشهير  حاالت 
قناة  على  تبث  التي  والكراهية  العنف 
غير  البرامج  كثرة    « الى  ،وأشارت  النبأ 
الحيادية في القناة والتي تستضيف طرفا 
األطراف  غياب  في  الصراع  أطراف  من 
والخيانة  بالعمالة  تتهمها  التي  األخرى 
والقتل كما فعل الضيف في إحدى حلقات 
اتهم  عندما   ” اليوم  بنغازي   ” برنامج 
قتل  في  بالمساهمة  األممية  البعثة 
األمر  قنفودة  في  العالقين  المدنيين 
على  ترتكب  افتراء  جريمة  يعد  الذي 

الهواء وتحريضا ضد البعثة«
وفي مارس 2017 توقفت قناة “النبأ” 
تعرضها  بعد  أخرى   مرة  البث  عن 
بمنطقة  جي,   . .بي  األر  بقذائف  لهجوم 
،وأظهرت  طرابلس  بالعاصمة  “زناتة” 
صور منتشرة لمقر القناة أشتعال النيران في المبنى ، ثم سرعان ما عادت للبث من 

مقر بديل تحت حراسة مسلحين تابعين لتنظيم أنصار الشريعة
وفي ابريل من العام ذاته ، أظهر تقرير المركز الليبي لحرية الصحافة حول خطاب 
التحريض والكراهية في اإلعالم الليبي أن قناة النبأ تصدرت القنوات التليفزيوية، في 
بث خطاب التحريض والكراهية، وكشف التقرير أن عملية الكرامة جاءت في مقدمة 

المستهدفين بهذا الخطاب
الئحة  ضمن  إرهابية  كيانا  القناة  الليبي  النواب  مجلس  إعتبر   2017 يونيو  وفي 

بالشخصيات والكيانات المتهمة باإلرهاب في ليبيا
« التابعة لمؤسسة التناصح للدعوة والثقافة  » التناصح  تضاف الى القئمة قناة 
واالعالم الجناح » الشرعي « لتحالف جماعة اإلخوان اإلرهابية  والجماعة اإلسالمية 
المقاتلة في ليبيا ، وللميلشيات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة أو القريبة منه 
التي تم تشكيلها  والدروع  بنغازي  الدفاع عن  الثوار وسرايا  مثل مجالس شورى 
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 
وتبث  قطر  تمولها    » التناصح   « وقناة 
من تركيا ويديرها المدعو » أبو الحارث 
« سهيل الغرياني ابن اإلرهابي الصادق 
قبل  من  المعزول  ليبيا  مفتي  الغرياني 
مجلس النواب في ديسمبر 2014 والذي 
بطرابلس  اإلفتاء  دار  إدارة  في  استمر 
المتالحقة  الحكومات  حماية  تحت 
الى   ، السياسي  االسالم  لقوى  الخاضعة 
باإلتحاد  يسمى  لما  عضويته  جانبه 
العالمي لعلماء المسلمين الذي يتزعمه 

اإلرهابي يوسف القرضاوي
التحريض  في  القناة  تخصصت   وقد 
ومؤسسات  الوطني  الجيش  على 
مباشرة  فتاوى  وبث   ، الليبية  الشرعية 
الى  خاللها  من  يدعو  اإلرهاب  لمفتي 
سفك دماء الليبيين ، ومن على شاشتها 
المدن  بإقتحالم  الغرياني  الصادق  أفتى  عبد الحكيم بالحاج

محمود شمام
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لحكم  الخاضعة  غير  والمناطق 
الممتلكات  وإعتبار  اإلخوان 
للثوار  حرب  غنائم  فيها  والخاصة  العامة 
الشرقية  المنطقة  الحرب على  وبإعالن   ،
التي نجحت في مواجهة اإلرهاب والتطرف 
وإهدار دم القائد العام للقوات المسلحة 
التيارات  ،وتكفير  حفتر  خليفة  المشير 
السياسي   لإلسالم  المعادية  السلفية 
،كما  والديمقراطية  العلمانية  والقوى 
ثوار  مجلس  ومساندة  دعم  الى  دعا 
بنغازي وسرايا الدفاع عن بنغازي بالمال 
والسالح واألفراد ، وبلغ به األمر  أن أفتى 
بأن الحرب على الجيش الوطني أهّم من 
 ، اإلرهابي  داعش  تنظيم  على  الحرب 
وبأن مقاتلة أنصار النظام السابق فرض 
عين ، وأن » من اليشكر قطر مقامه أقل 

من مقام الكلب « ما أثار سخط األغلبية الساحقة من الليبيين
ويحمل مسؤولون ليبيون القناة مسؤولية سفك دماء الليبيين في مناسبات عدة 
حيث حرضت على قتل المخالفين وإعتبرت ممتلكاتهم غنائم لميلشيات االسالم 

السياسية المرتبطة بقطر ، كجماعة اإلخوان والجماعة الليبية المقاتلة اإلرهابيتين
الداعية  دول  الصادرة عن  الررهابية  الكيانات  قائمة  القناة ضمن   إسم   ورد  وقد 
الشخصيات  الئحة  ضمن  مديرها   وإسم  إسمها  ذكر  وورد   ، اررهاب  لمكافحة 
والكيانات اإلرهابية الصادرة عن مجلس النواب الليبي في يونيو  2017 ، بينما أشار 
2017،حول  15 يونيو  الثاني الصادر في  الليبي لحرية الصحافة في تقريره  المركز 
»رصد خطاب الكراهية في القنوات التلفزيونية« الى أن  قناة التناصح تصدرت قائمة 
النزاعات المسلحة واإلرهاب، باإلضافة لتكريسها  القنوات  األكثر إخالال  في تغطية 

خطاب الكراهية والتحريض بنسبة بلغت 41 % ،
كما يعد اإلرهابي والمتطرف عبدالباسط غويلة من أبرز المسؤولين الرسميين في 
المسؤول عن  لإلرهابي سلمان عبيدي،  التناصح، وقد كان غويلة مساعداً  مؤسسة 
الهجوم اإلرهابي الذي وقع في ميدان مدينة مانشستر البريطانية في مايو  2017 ،  
وكان مركز دراسة اإلرهاب في كندا، قد كشف في 2014 عن شريط فيديو ظهر فيه 
المشاركة  إلى  اإلرهابيين  المقاتلين  من  كبيراً  عبدالباسط غويلة، وهو يدعو عدداً 

الوطني  الجيش  قوات  ضد  القتال  في 
فجر  عملية  انطالق  عند  وذلك  الليبي، 
عبدالباسط  أظهر  كما  اإلرهابية.  ليبيا 
غويلة دعمًا قويًا لجماعة أنصار الشريعة 
التي أصبحت فيما بعد جزءاً من تنظيم 
داعش اإلرهابي في مدينة بنغازي، وقد 
 2016 عام  في  أويس  يدعى  ابنه  ُقتل 
خالل معارك ضد الجيش الوطني الليبي 
وكان  بنغازي،  لمدينة  الغربي  بالمحور 
»داعش«،  تنظيم  صفوف  في  يقاتل 
ميدان  في  الغائب  صالة  عليه  وأقيمت 
قناة  ونقلتها  بطرابلس،  الشهداء 
لإلرهابي  المملوكة  النبأ  وقناة  التناصح 

الليبي عبدالحكيم بلحاج.
من  مجموعة  ليبيا  في  ظهرت   كما 
الشركات اإلعالمية ذات المنحى اإلرهابي 
ومنها  وكالة بشرى لإلعالم  التي عرفت 

اإلرهابي الصادق الغرياني

علي الصالبي
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يسمى  لما  اإلعالمية  الذراع  كونها 
اإلرهابي  بنغازي  الدفاع  سرايا  بتنظيم 
المدعوم من قبل النظام القطري ، وقد 
القتل  لعلى  التحريض  في  تخصصت 
وبث الفتنة بين الليبيين ، وبتزييف األخبار 

وتزوير الوقائع ،ونشر فتاوى التكفير ، 
قد  بنغازي  عن  الدفاع  سرايا  وكانت 
اإلخوان  ميلشيات  فلول  من  تشكلت 
وتنظيم القاعدة في مدينة بنغازي ممن 
وإختاروا  الليبي  الوطني  الجيش  دحرهم 
الفرار الى المنطقتين الغربية والوسطى 
حيث قاموا بلململة صفوفهم واستقطاب 
التشادية  المعارضة  من  المرتزقة  مئات 
المسلحة ومقاتلين من جماعات إرهابية 
للبالد  الغربي  الساحل  مدن  في  ناشطة 

كطرابلس وبنغازي
الدول  قبل  من  المعلن  اإلرهاب  تصنيف  بيان  في  الواردة  الكيانات  بين  ومن 
ذات  تحريضية  إعالمية  مؤسسة  وهو   ، لإلعالم  السرايا  مركز   ، لإلرهاب  المناهضة 
 ، المنطقة  القطري لدعم اإلرهاب في  المشروع  مرجعية تكفيرية مرتبطة بأجندات 
وتعتبر من بين أبرز أجنحة نجلس شورى ثوار بنغازي اإلرهابي الذي أعلن عن تأسيسه  
2014 كتجمع لميلشيات االسالم السياسي  في مدينة بنغازي الليبية  20 يونيو  في 
 17 شهداء  لميليشيا  اضافة   1 ليبيا  درع  وميليشيا  الشريعة   أنصار  تنظيم  ومنها  
فبراير وراف الله السحاتي والعديد من المجموعات ضمن هذه الميليشيا متعاون مع 
معقل اإلخوان المسلمين في مصراتة  فيما وصفت أجهزة الدولة األمنية الرسمية 

هذه الميليشيا آنذاك بـ)جسم غريب مجهول الهوية والتبعية(
ويجمع المراقبون على الدور التخريبي الذي يقوم به جانب مهم من اإلعالم الليبي 
، ففي يونيو 2018 نشرت وزارة الداخلية الليبية تقريرا بإمضاء مكتبها اإلعالمي  جاء 
فيه أن  وسائل اإلعالم المختلفة، تلعب  من دون أن تتنبه دوراً في نشر خطاب الكراهية، 
وتوعيته،  ومواجهته  له  التصدي  ينبغي  ما  القضايا،  لمجمل  طرحها  خالل  من  وذلك 

وبناء المبادرات للتوعية باستخدام المصطلحات التي تجنب الحض على الكراهية.
تعريف  أن  على  الشأن،  هذا  في  والتقارير  والبحوث  الدراسات  أغلب  اتفقت  فقد 
الكره  مشاعر  يثير  كالٍم  كل  بالتعريف  وهو  لآلخر،  هجاٍء  حالة  بأنه  الكراهية  خطاب 
نحو مكوٍن أو أكثر من مكونات المجتمع، 
أو  بالطرد  أفراده  بإقصاء  ضمنًا  وينادي 
ومعاملتهم  الحقوق،  بتقليص  أو  اإلفناء 
يحوي  كما  أقل.  درجة  من  كمواطنين 
شوفينية  علنًا،  أو  ضمنًا  الخطاب،  هذا 
أقدم  أو  عدداً  أكثر  لمكون  استعالئية 
تاريخًا في أرض البلد، أو أغنى أو أي صفٍة 
تخولهم  أنها  المكون  هذا  أفراد  يرى 
يتجاوز خطاب  للتميز عن غيرهم… وقد 
إلى  ليتوّجه  الواحد  البلد  الكراهية 

شعوٍب وفئات وشرائح خارجه.
وحذر خبراء اإلعالم واألكاديميون من 
خطورة محتوى وسائل اإلعالم المختلفة، 
العام،  الرأي  على  السلبي  وتأثيرها 
بالحقد  الخطاب  هذا  تكثيف  ظل  في 
منابرها  في  العنف  على  وبالتحريض 

اإلعالمية. سليمان دوغة

وضاح خنفر وراء تٔاسيس قناة » النبٔا« 
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الذى  والتخبط  القصور  مدى  يالحظ  الراهنة،  الفترة  في  لإلعالم  فالمتابع 
الصراع  تأجيج  في  السلبي  لدوره  نظراً  المرئي،  خاصة  وسائله،  بكل  يعانيه 
العنف  والتحريض على  الكراهية  الحرب األهلية، بسبب تفشي خطاب  وإشعال فتيل 

من خالل األشكال التلفزيونية المختلفة.
التي  الفوضي  ظل  في  األخيرة،  األونة  في  الخطير  الخطاب  ذلك  حدة  زادت  وقد 
يعيشها قطاع اإلعالم، بسبب غياب السلطات المختصة المشرفة على وسائل اإلعالم، 
وعدم وجود لوائح لتنظيم اإلعالم، األمر الذي أدى إلى احتكار المال للقنوات الخاصة، 
وإلى  وأيدولوجية،   سياسية  أجندة  نحو  العام  الرأي  لتوجيه  أجنبية  دول  من  وبدعم 
استغالل هذه القنوات من قبل بعض األطراف، لتمرير أجنداتها، مما ضرب بالنسيج 

المجتمعي، وزاد من توظيفه كأداة لالنتقام واإلقصاء وضرب اآلخر.
الكراهية  حالة  مسؤولية  يتحملون  واإلعالميين  اإلعالم  أن  الليبية  الداخلية  وقالت 
ورفع  المواطن،  توعية  في  بدوره  يقوم  أن  به  يجدر  فاإلعالم  المجتمع،  في  واالنقسام 
مستواه الثقافي والمعرفي، على الرغم من وجود بعض التجاوزات، التي قد تخدم أجندات 
المجتمع، واالنفتاح اإلعالمي  العنف والكراهية بين مكّونات  انتشار  خاصة، وتتسّبب في 

وانتشار الفضائيات ساعد بشكل كبير، على ارتفاع إدراك المواطن العربي ووعيه.
المهني  إخاللها  في  تقع  الليبية،  الفضائية  القنوات  أغلب  بأن  نستنتج  هنا  ومن 
التسييس  مدي  النتيجة  هذه  وتعطي  السياسية،  برامجها  في  خاصة  والتحريضي 

للخطاب اإلعالمي، والتحكم في توجيهه، 
القنوات  هذه  ماللكي  لرغبات  وفقًا 
المهني  الضعف  عن  فضاًل  اإلعالمية، 
غرف  في  الصحفيون،  يعانيه  الذي 
اإلعالمية  المؤسسات  داخل هذه  األخبار 

المختلفة.
لحرية  الليبي  المركز  حذر  وقد 
الصحافة، في ليبيا في أكثر من مناسبة، 
الكراهية”،  “خطاب  تنامي  خطورة  من 
الذين  الصحفيين  أن  على  مشدداً 
االختالالت  هذه  مثل  في  يشاركون 

المهنية معرضين للمحاسبة القانونية.
»اإلعالم    : له  تقرير  في  المركز  وقال 
دون ُمثل أخالقية عليا اليتجرد فقط من 

إمكاناته الرائعة للخدمة العامة، ولكنه يصبح خطراً فعليًا على المجتمع«. خير شاهد 
حي على هذه المقولة هو وضع اإلعالم المنقسم في ليبيا، والذي تصطف وسائله بكل 
تشهدها  التي  األهلية  الحرب  في  الصراع  أطراف  مع  متقابلة  صفوف  في  إمكاناتها 
مدى  يالحظ  الراهنة،  الفترة  في  الليبي  لإلعالم  فالمتابع   .2014 صيف  منذ  البالد 
القصور والتخبط الذى يعانيه بكل وسائله، خاصة المرئي ، نظراً لدوره السلبي في 
تأجيج الصراع والحرب األهلية بسبب تفشي خطاب الكراهية والتحريض على العنف 
من خالل األشكال التلفزيونية الٌمختلفة. وقد زادت حدة ذلك الخطاب الخطير في ظل 
الفوضي التي يعيشها قطاع اإلعالم  بسبب غياب السلطات المختصة المشرفة على 
وسائل اإلعالم وعدم وجود لوائح لتنظيم اإلعالم، األمر الذي أدى إلى أوال إلى احتكار 
المال السياسي لقنوات خاصة بدعم من دول أجنبية لتوجيه الرأي العام نحو أجندة 
األطراف  بعض  قبل  من  الدولة  قنوات  استغالل  إلى  وثانيا  وأيدولوجية،   سياسية  
أداة  كا  توظيفه  من  وزاد  الٌمجتمعي  بالنسيج  ضرب  مما  أجنداتها  لتمرير  المسلحة 

لالنتقام واإلقصاء وضرب اآلخر «
اإلعالم  وسائل  يتصدر  اإلخواني  المؤدلج  اإلعالم  فإن   ، المراقبين  أغلب  ووفق 
الناشرة لخطاب الكراهية والمستمرة في بث األكاذيب وفي العمل على الترويج للفتنة 
الوطن ويتجه  ، وهو ما جعله يفقد حاضنة  الليبي  المجتمع  الفوضى وتقسيم  ونشر 
لنفث سمومه من تركيا بتمويالت قطرية تشير المصادر والتقارير الى أنها تصل الى 

70 مليون دوالر سنويا

حذر المركز الليبي لحرية الصحافة، في ليبيا في 
“خطاب  تنامي  خطورة  من  مناسبة،  من  أكثر 
الذين  الصحفيين  أن  على  مشددًا  الكراهية”، 
المهنية  االختالالت  هذه  مثل  في  يشاركون 

معرضين للمحاسبة القانونية.
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كاريكاتير

محمد قجوم


