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العريب  الربيع  ثورات  موجة  عقب 
يف  نادت  واليت   2011 عام  مطلع  يف 
مطالبها األساسية األوىل صارخًة حبق 
وشؤون  مسائل  يف  للمواطنني  التعبري 
قوة  أو  رادعة  سلطة  دون  دولهم 
قاهرة حتد من ُحريتهم - ظهر مفهوم 
الكراهية  خطاب  أو  الكريه  اخلطاب 
الشرق  منطقة  يف  السطح  على 
والذي  إفريقيا  وشمال  األوسط 
من  العديد  يف  تغريات  معه  حمل 
 speech Hate املفاهيم التحريضية
املستخدمة سواء على أرض الواقع أو 
على وسائل اإلعالم التقليدية ومواقع 

التواصل االجتماعي.

يوجد  ال  اليوم  إىل  الكراهية  خطاب 
عليه  تتفق  ومادي  محدد  تعريف  له 
بعض  إن  حيث  العالم,  دول  جميع 
ضبابي�ة  يف  تساهم  له  التعريفات 
هذا  ماهية  إىل  والوصول  املعرفة 
املصطلح أكرث من توضيحه. فحسب 
ف خطاب  معجم كامربيدج والذي ُيعرِّ
يوجه  عام  خطاب  أنه  الكراهية 
اه 

ُ
ت للعنف  حتريض  أو  كره  تعبريات 

بن�اء على العرق،  شخص أو مجموعة 
اجلنسية...  الهوية  الدين،  اللون، 
وصف  إىل  وينشتاين  يذهب  إلخ. 
ويف  بـ)الشيطاين(  الكراهية  خطاب 
قوانني  إقرار  أن  يصف  الوقت  ذات 
حُيول  الكراهية  خطاب  ملنع  خاصة 
اه 

ُ
ت آرائهم  على  الناس  تعبري  دون 

شخصية أو حدث معني.

هذا  يومنا  وإىل  املنطلق  هذا  ومن 
ُيصبح خطاب الكراهية ُمصطلًحا قيد 
املناظرات واجلداالت حول العالم ويف 
األول  التعديل  بعد  خصيًصا  أمريكا 
من  حتد  اليت  القوانني  حيظر  والذي 
ُحرية التعبري أو ُتعيق ُحرية الصحافة، 
خطاب  خالله  من  مّكن  وبالتايل 

تحليل صحفي: 
غدي كفالة
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الكراهية أن يكون جزًءا من ُحرية التعبري ما لم تؤد تلك التعبريات 
ودول  ليبي�ا  يف  إجرامية.  سلوكيات  أو  أفعال  إىل  املصطلحات  أو 
املنطقة األمر خيتلف تماًما عن دول العالم األول وما بعد البحر 
اليت  األوىل  الوسيلة  هو  الكراهية  خطاب  ُيعترب  حيث  املتوسط 
تستخدمها العديد من وسائل اإلعالم املحلية واإلقليمية وذلك 
العسكرية،  أو  املدني�ة  الفئات  لبعض  العلين  الرتويج  عن طريق 
محاولة الرفع من شأن شخصيات سياسية أو مجتمعية معين�ة 
مصطلحات  استخدام  كذلك  أخرى،  جهات  حساب  على 
هجومية تنعت بها بعض األفراد أو املجموعات والكيانات. حيث 
تتعدد أساليب خطاب الكراهية واللغة التحريضية على وسائل 

اإلعالم الليبي�ة فمنها:

الذي  اخلطاب  وهو  املباشر:  املسموع  أو  اإلذاعي  اخلطاب 
يوجه فيه املذيع أو مقدم الربنامج لدى جهة إذاعية معين�ة خطاًبا 
هجومًيا لفئة محددة ألسباب قومجية أو أيديولوجية أو جهوية 
البوهايل بتهديد متصل  ليبي�ا احلدث زكريا  مثل قيام مذيع قناة 
على الهواء مباشرة بأنه مستهدف بمجرد دخول قوات المارشال 

خليفة حفرت إىل طرابلس, وهذا يعترب تاوًزا إعالمًيا جسيًما.

الذي  اخلطاب  وهو  الشامل:  املسموع  أو  اإلذاعي  اخلطاب 
أو  معين�ة  لشعوب  تعميمية  أو جمل  كلمات  املتحدث  فيه  يوجه 
قطر  دولة  تاه  يوجه  الذي  اإلعاليم  اخلطاب  مثل  بأسرها  دول 

والسعودية واإلمارات وتركيا ومصر وأمريكا.

الذي  اخلطاب  وهو  الفردي:  املسموع  أو  اإلذاعي  اخلطاب 
أو  ديني�ة  أو  سياسية  أكانت  سواء  معين�ة  شخصية  ضد  يوجه 
املفيت  ضد  التحرييض  اخلطاب  مثل:  إلخ.  رياضية…  أو  عامة 
محمد  السابق  الوطين  املؤتمر  رئيس  الغرياين،  الصادق  الشيخ 
خليفة  والمارشال  السراج,  فائز  احلايل  الوزراء  رئيس  املقريف 

حفرت... إلخ.

محتوى غري  تقدم  جهورة  منصات  ليبي�ا  يف  اإلعالم  وسائل  تعد 
دقيق نسبًي�ا يف العديد من املواقف فهناك ما يعتمد يف مصادره 
مواقع  على  وحسابات  مؤدجلة  فيسبوكية  صفحات  على 
التواصل االجتماعي غري مؤهلة للخدمة الصحفية، كما أن لبعض 
قنوات التليفزيون اللييب سطوة على حق العرض والبث لبعض 
املواد املعدة من قبل أفراد أو جهات كسرقة بعض الفيديوهات 
هذه  بالتايل  فتكون  للقناة،  املعروضة  المادة  ضمن  واستخدامها 
املنصات اإلذاعية مصادر غري موثوقة وهذا ما يتعارض مع دقة 

ومهني�ة اإلعالم احُلر والزنيه.

بيدو ان 
اإلعالم الليبي 
في العديد 
من المرات 
أصبح شريًكا 
إستراتيجًيا في 
التحريض وتأجيج 
النزاع القائم 
اليوم في ليبيا 
هو أيضًا ساهم 
في تمكين و 
خلق نزاعات 
جديدة من خالل 
تسلطيه الضوء 
على أحداث 
غائبة أو غير 
صحيحة سواء 
في المبالغة 
بعدد ضحايا 
أحداث معينة أو 
تبريرات العنف 
المستمرة من 
خالل إظهار 
بطولية أطراف 
معينة وشيطنة 
أطراف آخرى
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وما بني األساليب املتعددة للغة التحريضية على وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل االجتماعي 
Defamatory Campiagns ساهمت يف غىن وإثراء هذا املحتوى ومن بني  يوجد صيغات متنوعة مثل 
هذه الصيغات أو النماذج: حمالت التشهري نشر صور أو فيديوهات أو تسجيالت خاصة كحادثة نشر صور 
لرئيس الوزراء السابق علي زيدان، والتشهري برئيس املؤتمر الوطين السابق نوري أبوسهمني، حيث حيدث 
هذا ضمن اإلخالل بأساسيات املهنة واألخالق الصحفية. كذلك الهجوم اإللكرتوين أو اإلعاليم املنظم مثل 
التغطيات املباشرة أو األوسام مثل الربنامج األسبوعي الذي يبث على قناة ليبي�ا األحرار والذي يستضيف 
السيد\ نعمان بن عثمان، رئيس مؤسسة كويليام الدولية والذي يستمر بث�ه على مدار شبه أسبوعي ملدة 
والسخرية  والشتم  السب  عبارات  الضيف  فيها  يطلق  حيث  مباشرة،  الهواء  على  ساعات  األربع  تتجاوز 
من العديد من األفراد والشخصيات الليبي�ة والدولية لعبت دوًرا كبرًيا يف تداول خطاب الكراهية كالتهديد 
اخلاص أو املوجه العامة. كما أن املساومة أو املقايضة بنشر معلومات سرية أو شخصية متعلقة بفرد أو 

.Compromisation فئة ما

وبي�د أن اإلعالم اللييب يف العديد من املرات أصبح شريًكا اسرتاتيجًيا يف التحريض وتأجيج الزناع القائم 
اليوم يف ليبي�ا هو أيًضا ساهم يف تمكني وخلق نزاعات جديدة من خالل تسلطيه الضوء على أحداث غائب�ة 
أو غري صحيحة سواء يف املبالغة بعدد ضحايا أحداث معين�ة أو تبريرات العنف املستمرة من خالل إظهار 
اإلعالم  أساسيات  مع  مباشر  بشكل  يتعارض  ما  وهذا  أخرى  أطراف  وشيطنة  معين�ة  أطراف  بطولية 

التقليدي أو الرقيم.

يف املقابل يؤمن العديد من الصحفيني بأن ُحرية التعبري ال يمكن أن ُتقيد بمصطلحات كخطاب الكراهية 
أو ُلغة التحريض والعنف فهذا ُيعيق إبداء الرأي العام واخلاص حول قضايا أو مشاكل معين�ة وهذا ما عرفه 
ُحرية  ساهمت  وبالتايل  العام  الرأي  وقضايا  احلوادث  من  للعديد  موضوعي  انتقاد  أنه  على  منهم  الكثري 

التعبري يف معاجلة هذه القضايا وكشف جوانب الفساد فيها.

عبارات  الربامج  مقدمو  فيها  يوجه  واليت  الصرحية  التهديد  محاوالت  على  النظر  غض  يمكن  ال  كما 
تهاجم الشخص بعين�ه ومنعه من إبداء رأيه على الهواء مباشرة سواء بقفل االتصال أو محاولة مقاطعته 
عمًدا، وهذا ين�ايف حق املواطن يف التعبري عرب وسائل الصحافة واإلذاعة املرئي�ة واملسموعة، ويعكس مدى 
تقرير  آلخر  فوفًقا  والبحار.  احلدود  وراء  ما  أموال  أو  حيادية  غري  جهات  قبل  من  املوجه  اإلعالم  دوغمائي�ة 
على  يومًيا  إخالاًل   153 على  يقارب  ما  هناك  أن  الصحافة  حُلرية  اللييب  املركز  عن  الصادر   2017 لسنة 

153 اخالل يومي على القنوات التلفزية الليبية سنة 2017
)مغالطات مهنية في تغطية األحداث المباشرة، عبارات عنف وتحريض مباشرة(

إخالالت مهنية بنسبة

 41% 
من المحتوى المقدم 

إخالالت مهنية بنسبة

 17% 
من المحتوى المقدم 
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القنوات التليفزيوني�ة الليبي�ة واليت تنوعت ما بني مغالطات 
مهني�ة يف تغطية األحداث املباشرة، عبارات عنف وحتريض 
ذات  القنوات  قائمة  التن�اصح  قناة  تصدر  حيث  مباشرة، 
والذي  املقدم  املحتوى  من   41% بنسبة  املهني�ة  اإلخالالت 
للقتلى  صور  ونشر  والتنميط  الوصم  بمصطلحات  يعج 
يف  اإلنسان  حلق  صارًخا  انتهاًكا  ُيعترب  وهذا  وعائالتهم 
موافقته لنشر الصور من عدمها، كما أن الدور السليب الذي 
يبث  الذي  برنامجه  خالل  من  الغرياين  الصادق  املفيت  لعبه 
على  الصراع  تأجيج  يف  كبري  أثر  له  كان  التن�اصح  قناة  على 
األرض حبجة ديني�ة أو فتوى فردية ساهمت يف انضمام أفواج 

من الشباب إىل املجموعات املسلحة وساحات احلرب.

أما قناة احلدث تأيت يف املرتب�ة التاني�ة واليت رصدت إخالالتها 
األسرى  لبعض  تصرحيات  بثت  حيث   17% تاوزت  بنسبة 
القتلى ووصفها  واملقاتلني عرب شاشتها، كذلك صوًرا لبعض 
بأشد العبارات الإلنساني�ة كالتحقري والوصم واالستهزاء، ويف 
املرتب�ة الثالتة تأيت قناة ليبي�ا اإلخبارية واليت أطلقت واباًل من 
عبارات التهديد باالعتقال التعسفي والقتل العمد وهذا ُيعترب 

جريمة جنائي�ة وضد اإلنساني�ة.

من خالل هذا التقرير والذي يكشف لنا مدى تعصب وسائل 
خالل  من  تتبن�اها  اليت  واأليديولوجيات  مموليها  تاه  اإلعالم 
قيام  يف  الرئييس  املساهم  القنوات  هذه  ُتعترب  حيث  ذلك، 
حروب أو نزاعات على األرض كانت لن تقوم يف ظل عدم وجود 

هذه القنوات.

ُحرية  تن�ايف  حاالت  هي  أعاله  ُذكرت  اليت  احلاالت  كل  ويف 
ُيرّخص  اللغة  من  النوع  فهذا  واصطالًحا,  مضموًنا  التعبري 
باسم  واالنتهاكات  اجلرائم  ارتكاب  األرض  على  للمقاتلني 
الدين أو القبيلة أو اجلهة اليت يتبعها، هنا تقف ُحرية التعبري 
عند مفرتق طرق يصعب على الكثيرين وصفه أو تفسريه، فما 
تعتقده ين�درج حتت ُحرية التعبري شخص آخر قد يعتربه مناٍف 

لذلك والعكس أيًضا.

أما من منعرج آخر والذي بادر فيه أحد املذيعني بذكر أسماء 
للقوات املسلحة  العامة  للقيادة  أفراد يعتربهم أعداء  وألقاب 
مباشرة  الهواء  على  قتلهم  على  وحُيرض  الشرقية  املنطقة  يف 
واستهداف عائالتهم وأطفالهم واألشخاص املوالني لهم اعترب 
أيًضا لغة حتريضية موجهة بشكل مباشر وُمعلنة على حتشيد 
األشخاص  لهؤالء  املتبوعة  األوصاف  أن  كما  ضدهم،  شعيب 
هي أوصاف ترد من إنسانيتهم ككلمة عبي�د وُمرتزقة وأيًضا 

 أن التناول البخس 
لقضايا حساسة من 
قبل إعالميين ليبيين 
عن طريق ذكر 
أسماء بعض القبائل 
واألسر بعينها 
ُيشكل تهديًدا 
صارًخا للنسيج 
اإلجتماعي المهترئ 
بسبب الحروب 
اإلعالمية الفائتة 
والقائمة حالًيا، حيث 
تورط إعالمييون 
كثيرون في معمعة 
األدلجة والتسيس 
المدفوع مسبًقا من 
قبل جهات ودويالت 
تتدخل بشكل علني 
وصريح في الشأن 
الليبي الداخلي
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أوصاف احليوانات كاجلرذان والفرئان… إلخ. حيث إن التن�اول البخس لقضايا حساسة من قبل إعالميني 
ليبيني عن طريق ذكر أسماء بعض القبائل واألسر بعينها ُيشكل تهديًدا صارًخا للنسيج االجتماعي املهرتئ 
األدجلة  معمعة  يف  كثريون  إعالمييون  تورط  حيث  حالًيا،  والقائمة  الفائت�ة  اإلعالمية  احلروب  بسبب 

والتسيس املدفوع مسبًقا من قبل جهات ودويالت تت�دخل بشكل علين وصريح يف الشأن اللييب الداخلي.

حيث إن التجاوزات اليت قام عليها اإلعالم اللييب هي مجموعة تراكمات ثقافية ناتة عن أفكار هشة وغري 
اه االختالفات السياسية أو األيديولوجية أو 

ُ
موضوعية، فهذه األفكار الهشة خلقت حزمة من النمطيات ت

الفكرية، فبمجرد التيقن بمجابهة هذا االختالف عن طريق امليديا احلرة يف هذا الزمن يتم فورية استخدام 
األدوات الهجومية القاصية علًنا، كما أن هذا الرتاكم التجرييب له مخلفات معرفية هي السبب الرئييس يف 

التن�اول السليب للعديد من القضايا اجليوبولتيكية واالجتماعية.

واملشحون  املعاصرين  الليبيني  اإلعالميني  من  كبرية  ملجموعة  السليب  التجرييب  الرتاكم  إن  حيث 
مرحلة  ُيعترب  والذي  الديمقراطي,  االنتقال  على  مباشر  بشكل  أثر  واألخالقية  املعلوماتي�ة  باإلخالالت 
أساسية يف عملية اإلصالح السيايس داخل املجتمعات املتغرية أو االنتقالية، هذه اإلخالالت هي ُجملة من 
العبور إىل  ليبي�ا وبالتايل تتوقف تماًما حنو  التعاطي اإلجيايب للمرحلة االنتقالية يف  العراقيل اليت حتول دون 
الوظائف األساسية اليت جيب أن يقوم عليها اإلعالم هو تسهيل  الديمقراطي احلر. فإحدى أهم  ل  التحوُّ
صنع القرارات، فوسيلة اإلعالم قادرة قدرة حقيقية على التأثري على القرار السيايس من خالل صنعه أو 
فرضه أو حىت حجبه عن اجلمهور املتابع، فيتم ذلك إما بالتعاطي اإلجيايب لصنع القرار والذي خيدم املجتمع 
واجلمهور كفتح ملفات الفساد وقضايا الرأي العام واليت بالتايل تعود نفًعا وإجياًبا على اجلمهور، أو يتن�اولها 
بالتايل  وهذا  معين�ة،  وجهات  شخصيات  على  التسرت  أو  آخرى  أطراف  عن  بأطراف  الدفع  خالل  من  سلًبا 

ين�ايف الرسالة األخالقية اليت من واجب اإلعالم الزنيه أن يضمن تقديمها.

للدوغمائي�ة  طبيعي  نت�اج  هي  اللييب  اإلعاليم  خيضوها  واليزال  خاضها  اليت  التجريبي�ة  الرتاكمات  جملة 

كاريكاتور يوصف حالة التجاذب االيديولوجي والسياسي املسيطرة على االعالم الليبي - موقع ايوان ليبيا
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العامة  القائمة واليت تستميت عليها وسائل اإلعالم يف نظرتها 
على  احلادثة  فالتغريات  املنشود،  الديمقراطي  ل  التحوُّ حنو 
اجلوار  دول  مع   - اخلارجية  السياسة  يف  املوازاة  ويف  األرض 
دوًرا  تلعب  لليبي�ا-  وحليفة  صديقة  أنها  تصف  اليت  والدول 
مهًما يف حتول اخلطاب اإلعاليم من صلب غري معالج إىل لني 
بشكل  الُمقدمة  المادة  كذلك  احلالية،  الظروف  مع  يتماىش 
دوري هي األخرى ُتعترب إحدى املعطيات املتغرية وفقًا للتغريات 

األيديولوجية واألولويات السياسية.

وليس خفًيا أن االختالفات االيديولوجية يف اإلعالم اللييب هي 
بالشكل  توظيفها  تم  حال  يف  وجمهورًيا  إعالمًيا  ُمضافة  قيمة 
األيديولوجيا  ملفهوم  معاكس  توظيف  تم  ولكن  الصحيح, 
إلبطاء  كمنصات  القنوات  هذه  وضع  الذي  وهو  اإلعالمية 
الدولة  وبن�اء  السياسية  الديمقراطية  حنو  االنتقالية  املرحلة 
الرئاسية والربلماني�ة. فاأليديولوجيا  وخوض تربة االنتخابات 
فيه  املبالغ  الدعم  كمية  استيضاح  عن  تتوان  لم  اإلعالمية 
جماهريًيا  أو  إعالمًيا  محاسبتها  عن  النظر  وغض  ألطرافها 
إخفاء  يف  ساهمت  فهي  العكس  بل  وقنواتها،  منصاتها  عرب 
أخالقيات  كل  ومخالفة  املتتبع  اجلمهور  عن  وملفات  حقائق 
العامة  الشؤون  إلصالح  الدفع  يف  واإلعالم  الصحافة  مهنة 
املدفوع  الكراهية  خطاب  امتد  كما  الرأي.  إبداء  وديمقراطية 
بأسباب غالبها سياسية وفكرية أو تاريخية إىل اإلعالم البديل 
بث  تم  االجتماعي  التواصل  وسائل  فعرب   - الرقمية  امليديا  أو 
لوسائل  تابعة  صفحات  عرب  الرقمية(  )السموم  من  العديد 
إعالم ليبي�ة منها صور لتنكيل باجلثث واستخدام مصطلحات 
دالة على املمارسة الفعلية للعنف واالضطهاد والتحريض ضد 

األقليات والفئات املستضعفة.

اإلعالم اللييب وقياًسا على فرتة ما بعد الثورة حتول من مرحلة 
وضعت  اليت  الديكتاتورية  السياسية  والقيود  املعريف  اجلمود 
مليئ�ة  رخوة  مرحلة  إىل  الكاذبة  احلكومة  وأبواق  القذايف  فرتة  يف 
برسائل الكراهية واليت من خاللها أشار حىت املدافعون عن ُحرية 
الكراهية املوجه بشكل مباشر يستوجب  التعبري إىل أن خطاب 
ضمن  ُتقاس  ال  اليت  تلك  خاصة  والسريعة  اخلاصة  املعاجلة 

سوق األفكار.

لبعض  الديني�ة  الصالحيات  يف  الطعن  أن  بالذكر  جدير 
واستغاللها  البعض  لدى  الراسخة  العقائد  أو  الدين  رجاالت 
ُمتطرف  ديين  بفكر  مدفوعة  حروب  أو  سياسية  بلبلة  إلحداث 
فمثاًل  القانوني�ة،  للمراقبة  ختضع  وال  مضمونة  تعبري  ُحرية  هي 
ليبي�ا )دار  االنتقادات الالذعة اليت تطال أعلى سلطة ديني�ة يف 

تدعي حياديتها أو 
دعمها للقيم الليبرالية 
في قيام دولة القانون 
والدستور هي اآلخرى 

لها دعم خارجي 
وإيديولوجية معينة ال 
يمكنها الحياد عنها 

طالما )الصفقة اإلعالمية 
قيد العقد المبرم( وهذا 

ال يجعل من القناة 
اإلعالمية مذنبة وإنما 
يجعلها قيد التحقيق 

واإللزام المهني 
المشروط

 تنسب نفسها إلى 
الحاضنة الصغرى 

والداعمة الكبرى دولة 
قطر والتي يذكرها 

إعالميو ليبيا األحرار بأنها 
الراعية والمساهمة في 
حل النزاع الليبي ولم 
شمل الفرقاء الليبيون
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اإلفتاء الليبي�ة( من قبل اإلعالميني أو الرأي العام هي وسيلة متاحة للجميع فاالنتقاد هنا قائم على رغبة 
حقيقية يف تغيري االستغالل املعتمد على )العْصَمة الديني�ة( والقاعدة اجلماهريية اليت يتحلى بها الُمفيت 
لهم  موجًها  كراهية  خطاب  اعتربوه  اإلعالم  وسائل  على  وتعريتهم  السياسيني  انتقاد  أن  كما  ورجاالته، 
االنتقادات كنوع  هذه  يعتربون  الدولة  ورجال  املسؤولني  وأن  للجميع،  مكفولة  بن�اءة  تعبري  ُحرية  هو  بينما 
من خطاب الكراهية هو ذريعة إلسكات اإلعالميني واإلفالت من العقاب الذي سيطالهم. كذلك ال توجد 
أي حدود قانوني�ة معين�ة حلماية السرية من قبل الصحفيني، حيث ال ضمانات حقيقية لتوقف اإلعالم 
عن فضح الشخصيات العامة والسياسيني وأن أي الزتام حبفظ سرية شخصية ما هو إال سلوك يسلكه 

اإلعالم كمسألة أخالقية ال أكرث.

طريق  عن  ُتقاد  فهي  اليومية  لألحداث  مواكبتها  حيث  من  حرية  وأكرث  وعًيا  أقل  اإلعالم  وسائل  ُتعترب 
أفراد حتكمهم خلفيات معين�ة وصالت مرتابطة وغري مرتابطة بالسياسة املحلية دوًنا عن القيم اإلخبارية 
والنظم السياسية الدولية، فرؤية بعض وسائل اإلعالم إىل عنصر القبيلة كأداة سياسية هي أكرث أهمية من 

منشور مناهض خلطاب الكراهية نشرته وزارة الداخلية الليبية
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مساندة دولة يف احلدث االنتخايب، فتحاول تعزيز هذا اجلانب وتقوية هذه اجلهات القبلية أكرث من أي يشء 
آخر. فمثاًل خطاب الكراهية املدفوع بتعصب قبلي ُيعرف بأنه نتيجة منطقية جلملة الرتاكمات التجريبي�ة 
أكرث  القبلي  النفوذ  وعنصر  املحلية  بالسياسة  مرتابطة  وصلة  لها  بالتايل  ألنها  اإلعالم  وسيلة  أو  لإلعاليم 
بكثري من السياسة اخلارجية، وهذا سيؤثر ضمنًي�ا على حتول ليبي�ا إىل الدولة العصرية واملدني�ة املنشودة. 
فرغم القوة االجتماعية للقبيلة يف ليبي�ا إال أنها ساهمت بشكل مباشر يف دعم خطاب الكراهية على وسائل 
ذلك  على  مثال  وخري  وجنوًبا  وغرًبا  ا 

ً
شرق واملناطقي  الفئوي  الصراع  تأجيج  يف  سبب  مما  املحلية  اإلعالم 

امليلشيات القبلية الُمنبثقة عن قبائل كربى يف ليبي�ا كميلشيات مصراتة وترهونة والزنت�ان واملقارحة... إلخ.

إىل  املباشر  الوصول  دون  حتول  فهي  ليبي�ا  يف  السيايس  لالستقطاب  اجلادة  غري  املحاوالت  عن  ناهيك 
العام  الرأي  إقناع  الليبي�ة  اإلعالم  وسائل  من  العديد  حتاول  حيث  ودولًيا  شعبًي�ا  املنتظر  االنتخابات  حدث 
منتشرة  وأسلحة  أمني�ة  فوىض  تواجد  ظل  يف  إليه  الوصول  يصعب  تكاملي  حدث  هي  االنتخابات  أن 
ونقص خنبوي قد يقود االنتخابات إىل بر اآلمان - األمر الذي يصح يف جوفه وفحواه ولكن خُيطئ يف نت�اجئه, 
فاملماطلة السياسية عرب وسائل اإلعالم للوصول إىل االنتخابات عن طريق تسويق فكرة التوقيت اخلطأ 
هي مساهمة فعلية يف إطالة املرحلة االنتقالية وتفيش مرض غياب الدولة أكرث فأكرث وبالتايل مضاعفات 

هذا املرض تزداد يوًما بعد يوم.

يف حني أن القوى اإلعالمية املوجودة حالًيا هي اليت ُتشكل التوازن املتماثل من خالل عدد القنوات املضادة 
جيعل  وهذا  واخلارجية  الداخلية  التمويل  مصادر  وكذلك  الُمستخدمة  واالستدالل  العرض  وأساليب 
وهذه  واإلذاعات  القنوات  لهذه  املقدمة  التمويالت  بديمومة  مرهوًنا  السليب  اإلعاليم  الوضع  ديمومة 
أو عاليم - فمثال قناة  إقلييم  السيايس يف اإلعالم( واليت ُتصاحب أي تغيري  بـ)االستثمار  احلالة توصف 
دعم  لها  األخرى  هي  والدستور  القانون  دولة  قيام  يف  الليربالية  للقيم  دعمها  أو  حياديتها  عي  تدَّ واليت   218
خاريج وأيديولوجية ُمعين�ة ال يمكنها احلياد عنها طالما )الصفقة اإلعالمية قيد العقد املربم( وهذا ال جيعل 
من القناة اإلعالمية ُمذنب�ة وإنما جيعلها قيد التحقيق واإللزام املهين املشروط. ويف اجلانب التاين تربز قناة 
ليبي�ا األحرار واليت تنسب نفسها إىل احلاضنة الصغرى والداعمة الكربى دولة قطر واليت يذكرها إعالميو 

ليبي�ا األحرار بأنها الراعية واملساهمة يف حل الزناع اللييب ولم شمل الفرقاء الليبيون.

االضطرابات  من  جملة  هو  احلالية  الليبي�ة  اإلعالم  وسائل  عنده  تقف  الذي  احلقيقي  الطرق  مفرتق 
املفاهيمية لثقافة السلم واالعتدال والتعايش السليم بني كافة املكونات الليبي�ة - فاإلعالم اليوم هو املرآة 
لما حيُدث على األرض وهو وسيلة التعبري اللفظية واملرئي�ة املتاحة لهم لتفريغ كل املفاهيم املضطربة اليت 
اليوم  يملكها البعض )وليس الكل( عرب هذه املنصات، فالنت�اجئ الُمستخرجة عن طريق خطاب الكراهية 

باتت واضحة ويمكن قياسها ومنها:

صراع قبلي مبين على محاصصة عسكرية وبرلماني�ة سياسية والسبب يف ذلك اإلعالم الُمرسخ لفكرة أن 
اإلقصاء غري مبين على عدم توافر مؤهالت وخصائص للمشاركة السياسية وإنما اإلقصاء كان مبنًي�ا على 

مخلفات قبلية سابقة.

واضح  وتدين  واضحة  أدلة  دون  التهم  وتب�ادل  والشتم  الوصم  كعبارات  اخلارجة  باملصطلحات  تراشق 
للقيم اإلعالمية ونقل فوري للمعارك الفزييائي�ة إىل معارك إعالمية هجومية على شاشات التلفاز يقودها 

فيما يسمو بالنخبة اإلعالمية والقيادات الربلماني�ة.

جذب وتمطيط العملية السياسية االنتقالية وترحيلها إىل عمليات تصارع متقدمة - كانت لم يكن لها 
وجود يف حال تسريع الوصول االنتخايب كاالنقسام السيايس للحكومات التنفيذية والربلماني�ة واملؤسسات 
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المالية… إلخ.

التصعيد اخلاريج واالحتقان ما بني األطراف املتن�ازعة حالًيا وتصعيب ُمهمة إجياد حلول ُمرضية لكافة 
السيايس  الفيصل يف احلل  لغة اإلعالم املستخدمة هي  أن  النت�اجئ تربز حقيقة  األطراف. ومن خالل هذه 
يف  السبي�ل  هي  اللغة  تكون  جميعها  النموذجية  اإلعالمية  لألطر  واخلصائص  السمات  بني  فمن  املثايل، 
إيصال رسائل إنهاء احلروب والزناعات والفوارق السياسية. وبالتايل يمكنن�ا تلخيص أن خطاب الكراهية 
الليبي�ة  األزمة  تفاقم  يف  مباشر  بشكل  ساهم  أنه  إال  التعبري  ُحرية  مع  مباشًرا  وتقاطعه  تشاركه  ظل  مهما 
إعالمًيا وعلى األرض وأن وصف العالجات السريعة لهذا اخلطاب هو التشخيص الدقيق لدوافع كل فئة 
على استخدامها لهذا اخلطاب، فبالتشخيص يمكنن�ا معرفة العالج واختاذ اإلجراء الوقايئ سواء كان بسن 
قوانني تضبط هذا اخلطاب وسياسة العقاب الصارمة للمتخلفني عنها أو حىت من خالل برامج تدريبي�ة 
ويرصد  ُيقيم  مرصد  إنشاء  خالل  من  حىت  أو  ذكرها  اآلنف  القوانني  وضع  يف  ومساهمتهم  لهم  ُمكثفة 

اإلخالالت املهني�ة على وسائل اإلعالم.

أخرًيا - ورغم ما ينص عليه العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني�ة والسياسية والذي حيظر فيه أي دعوى 
رض على الالمساواة والعنف تاه اآلخرين- 

ُ
للكراهية السياسية أو القومية أو العنصرية الديني�ة اليت حت

تبقى دائرة الصراع القائم يف ليبي�ا هي عملية مستمرة ُمحركها الرئييس اإلعالم واحلوارات النقدية الناتة 
عنه.
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