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قوالب اإلعالم
الجاهزة في ليبيا..
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مناقشة حول هيكلية التنوع
السلبي لإلعالم في ليبيا
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حيتدم التطاحن العسكري واأليديولويج على الساحة السياسية يف ليبي�ا يف ظل العديد من اخلروقات
احلقوقية والقانوني�ة ما بني أطراف الصراع احلايل ،فما بني الفجوات املوجودة ً
حاليا ملستقبل هذا البلد
تربز ضفة متوهجة بالصراعات القبلية والسياسية والمالية وضفة أخرى يتوقع منها احندار املشهد إىل ما
هو أسوء.
المشتعلة ً
طبيعة اإلعالم يف ظل الصراعات ُ
غالبا ما تكون طبيعة فاعلة ومساهمة يف هذا النوع من
ً
ً
ً
الصراع وليست مفعول عليها  -حيث إنوسائل اإلعالم تلعب دورا رئيسيا يف توجيه هذه احلرب إىل إحدى
القطبني  -قطب أول موجب حيث االستقرار والتوجه إىل صناديق االقرتاع ومرحلة االنتقال السليم عن
طريق االنتخابات وتأسيس مجلس تشريعي ُموحد ودستور يتفق عليه كل الليبيون ،وإما حنو قطب سالب
حيث الفراغ األمين والتوجس السيايس والشرخ االجتماعي ودخول البالد يف دوامة احلروب الالمتن�اهية
ُ
كما هو الوضع اآلن بعد تسع سنوات من الثورة  -وكلتااحلالتني تسيطر عليهما احلوكمة اإلعالمية واليت
تتكون من أدوات اإلعالمالتقليدية أو مواقع التواصل االجتماعي اليت باتت هيمنتها هيمنة كبريةوعظىم.

قسم اإلعالم الليبي ً
وفقا للمعيار الزمني إلى ثالث مراحلأساسية:
ميكننا أن ُن ِّ
املرحلة األولى :
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ُّ
التحول الديمقراطي 2011حيث كانت جميع وسائل اإلعالم مرتبطة
املرحلة األوىل وهي مرحلة ما قبل
ً
ُ
باإلعالم العمويم احلكويم بشكل كامل والذي يعد إعالما ذو قالب املرسل فقط  -فال دور للمتلقي
أو اجلمهور يف صناعة املحتوى أو المادة املقدمة ،فهذا النوع من اإلعالم األحادي يتسم بانعدام الربامج
احلوارية واالنتقادية او السكيتشات السياسيةالساخرة أو حىت تقديم محتوى ين�ايف السياسة اإلعالمية
ً
ُ
اعترب اإلعالم فيه أداة َّ
مسية منقبله وال يستطيع
املرسومة مسبقامن قبل نظام القذايف الشمويل والذي
أحد اخلروج عن هذا املسار.
بعد أن استوىل القذايف على السلطة يف انقالب يف
عام ،1969 أصبحاملحتوى اإلعاليم ُم َّ
سي ًسا بدرجة
كبرية لدعم النظام اجلديد .ومع ذلك ،على الرغم
من ظهور املزيد من املحتوى السيايس ُ
المسيس،
كان خيضع لسيطرة الدولة على النحو املنصوص
عليه يف كتاب القذايف األخضر حول الفلسفة
ُ
السياسية نشر يف عام 1975)) وقد حتقق ذلك
من خالل ربط جميع املنظمات العامة ،بما يف ذلك
ً
وسائل اإلعالم ،بـ”اللجان الشعبي�ة» وفقا للكتاب
فوسيلة اإلعالم (اجلماهريية) هي
األخضر -
الوسيلة الوحيدة الناقلة لما يدور من أوضاع داخل
البالد أو خارجها ،حيث كانت الصوت الوحيد الذي
ُيردد ما ُيطلب منه وبالتايل كانت هي ّ
املر وج ألفكار
وأخبار محددة تساهم يف زيادة انغالق املجتمع عن
ً
الواقع املوجود آنذاك ،فكانت امتدادا لسلطة الدولة
حتت ذريعة اإلصالح  -كما أنه يف ظل حكومات
دكتاتورية كحكومة القذايف ،ال يوجد قوانني أو

ُ
تشريعات معين�ة خاصة باإلعالم السيما تلك اليت حتد من ُحرية التعبري كونها تعترب قضايا تشهري أو
ُ
حتريض وتفرقة ،فكافة القوانني الليبي�ة تلزم الصحفي أو اإلعاليم الرضوخ إىل سياسة األمر الواقع.
كما أن القانوناللييب لم ينص على حفظه حلق ممارسة الصحافة أو العمل اإلعاليمبكل ُحرية  -حيث
ُ
يتن�اىس صناع القرار يف دولة كليبي�ا اخلوض يف جانب ُ
احلريات الفردية أو املهني�ة أو الفكرية فهذه تعترب
التهديد األول واألخريبالنسبة لهم.
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يف السبعيني�ات وحىت منتصف الثمانيني�ات مورست العديد من التضييقات على وسائل اإلعالم
بسبب االنهيار االقتصادي وتقليل املزياني�ة ُ
المخصصة لدعم اإلعالم العمويم ،حيث أخذت األوضاع
السياسية املحلية ُمقدمة األخبار واملحتوى اإلعاليم وال صوت يعلو على صوت أحادية احلكومة
الديكتاتوري رغم القول السائد للقذايف ضمن كتابه األخضر وهو (الصحافة أو اإلعالم هي وسيلة تعبري
ً
ً
وديمقراطيا ال يمكن أن تكون
منطقيا
املجتمع وليست وسيلة تعبري للشخص الطبيعي أو املعنوي ،إذن
ً
ملكا ألي منهما) (القذايف  - 1984ص  )68فاستمرت هذه التضييقاتحىت أوائل التسعيني�ات بسبب
ُ
العقوبات اليت فرضت على ليبي�ا بسبب قضية طائرة لوكرييب واليت على إثرها حظر على ليبي�ا استرياد
الورق والوسائلالتكنولوجية احلديث�ة لتواكب وسائل إعالم عربي�ة وعاملية وهذا الذي زادمن بقائها داخل
إطار مغلق غري نفاذ.
ً
ً
موجها حلكومات
خطابا
كما أن استخدام خطاب الكراهية لدى اإلعالم اللييب حىت التسعيني�ات كان
عدوة ودول أجنبي�ة غري صديقة فكانت صفات الشتم والنعت باإلمربيالية واجلوسسة لدول كأمريكا
ً
ً
وبريطاني�ا هي محور أي محتوى تليفزيوين أو إذاعي مقدم يف تلك الفرتة  -كما شهدت أيضا عروضا
لبعض عمليات التصفية واإلعدام املعلنة على التليفزيون مما أسمتهماحلكومة وامتداداتها اإلعالمية
ً
بالكالب الضالة ،وهذا يؤكد أن تلك الفرتةهي األعنف واألكرث حتريضا يف تاريخ اإلعالم اللييب.

ولكن مع بداية القرن الواحد والعشرين  -قام سيف اإلسالم يف 2006 بت�أسيس صحيفيت «أويا»
و»قورين�ا» املنبثقة عن «مجموعة الغد اإلعالمية» وكذلك «قناة الليبي�ة» بسبب االنتقاد الدويل
ُ
لسياسة والده التعسفية تاه ُحرية التعبري والصحافة  -بالتايل كانت هذه مبادرة اإلصالح املزعومة
واليت كانتفرصة كربى للصحفيني اجلدد لالخنراط بالعمل الصحفي ُمقتصرين علىالرقابة الصحفية
اليت تنقد شخص القذايف ،ولكن لم خيتلف ً
كثريا أسلوب هذه الصحف عن سابقتها من ناحية نقص
املوضوعية وتسييساملواد اإلعالمية.

املرحلة الثانية :

اتسمت هذه املرحلة خبطاب كراهية مباشر ساهم يف حتديد الفروقات القبلية واملناطقية بني العديد
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ُ
أما املرحلة الثاني�ة وهي أحداث الثورة يف سنة2011 وهي نقطة حتولكربى يف تاريخ ليبي�ا واإلعالم اللييب
 فظهرت العديد من القنوات اخلاصةأثن�اء وبعد الثورة منها اليت انطلقت من مدين�ة بنغازي برتاخيصُمنحتبسالسة من املجلس االنتقايل آنذاك والذي لم يضع معايري ُمعين�ة تضبطمهام وآلية عمل هذه
ً
القنوات  -وأيضا انطلقت قنوات خاصة آخرى واليت ُد ِّعمت بشكل مباشر من دول عربي�ة ُمعين�ة كان
لها دور يف اإلطاحة حبكم القذايف وإنهاء فرتة رئاسته ومن بني هذه الدول قطر واإلمارات وتركيا ،كما أن
هذه القنوات ساهمت يف الرتويج ألفكار ثورجية معين�ة ساهمتيف تضليل ُ
المتلقي عن السياق العام من
ً
خالل بث محتوى كاذب أو مبالغ فيه وأحيانا خطاب مضاد يفتقد للقيمة العلمية أو اخلربية كالنعت
بمسمياتحتقريية لشخصيات عامة أو سياسية ناهيك عن وضع حيثي�ات محددة شأنهاتزييف الواقع
ُ
المعاش واألخبار األصلية وغريها من حاالت الالمهني�ةاإلعالمية.

المرحلة األولى
76

1969

بعد أن استولى
القذافي على
السلطة

أصبحالمحتوى
ً
اإلعاليم مسيسا
بدرجة كبيرة لدعم
النظام الجديد
وخاضعا لسيطرة
الدولةفوسيلة
اإلعالم (الجماهيرية)
هي الوسيلة الوحيدة
الناقلة لما يدور من
أوضاع داخل البالد
أو خارجها ما ساهم
في زيادة انغالق
المجتمع عنالواقع
الموجود آنذاك

المرحلة الثانية

2011

أحداث
الثورة

ظهرت العديد من القنوات
الخاصةأثن�اء وبعد الثورة
منها اليت إنطلقت من مدين�ة
بنغازي بتراخيص منحت من
المجلس اإلنتقالي والذي لم
يضع معايير معين�ة تضبط
مهام وآلية عمل هذه القنوات
و قنوات خاصة آخرى واليت
ُ
دعمت بشكل مباشر من دول
كان لها دور في اإلطاحة بحكم
القذافي وساهمت في الترويج
ألفكار ساهمتفي تضليل
المتلقي عن السياق العام
محتوى كاذب
من خالل بث
ً
أو مبالغفيه وأحيانا خطاب
مضاد يفتقد للقيمة العلمية
أو الخبرية
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2014

المرحلة الثالثة
تغيرت فيها أطرافالصراع
اإلعاليم من أشكال صغرى
متعددة إلى أقطاب كبرى واضحة
مما جعل وسائل اإلعالم تلعب
بشكل أوضح وهوية مباشرة
دون إخفاءنفسها وراء مسميات
خوارزمية معقدة -فأصبح
الخطاب الموجه ليسللساسة
فقط أو حكومة معين�ة بل كانت
هذه المنصات تدعم أمراء حرب
وتشكيالت مسلحة للغزو على
مدن ومناطق معين�ة

السبعين�ات
وحىت
منتصف
الثمانين�ات

مورست العديد
من التضييقات
على وسائل اإلعالم
بسبب اإلنهيار
اإلقتصادي وتقليل
الميزاني�ة المخصصة
لدعم اإلعالم
العمويم حيث
أخذت األوضاع
السياسية المحلية
مقدمةاألخبار
والمحتوى اإلعاليم

إتسمت
هذه المرحلة
بخطاب كراهية مباشر
ساهم في تحديد الفروقات
القبلية والمناطقية بي�ن العديد
من المدن الليبي�ة ،فما بي�ن مؤيد
ومعارضللثورة برزت العديد من
المسميات والنعوت الكارهة
لكال الطرفين ,حيث بثت هذه
القنوات مصطلحات :طحلب،
جرذان،أزالم وعبي�د،
عائدون ،متآمرين..
إلخ
هذا
أضطر
الكثيرين إلختي�ار
خطابمضاد يضمن
ً
ً
لهم تواجدا اجتماعيا
وأداة إعالمية لدفع
اإلقصاء الواقع
عليهم

من
ناحية
أصبح لدى هذه
المنصات سبل تمويل
أجنبي�ة تضخ لها بشكل
مستمر كونها تدعم
ً
ً
طرفا واضحا في
تلك الحرب
كما
أن موقفها
ً
أصبح مدعوما من
قاعدة جماهيرية
البأس بها كونها تمثل
أراءهم ووجهات
نظرهم

تسارع
األحداث

أصبحت القنوات
الليبي�ة المستحدثة
هي السلعة
الوحيدة الموجودة
والمقدمة
لمشاهديها أو
وروادها

77

ُ
قدمت كهدية للشعبالليبي من
قبل دولة قطر بدافع تحفيز التحول
الديمقراطي في المنطقةواليت قدمت
الثورة في بدايتها وتذبذبت
محتوى يدعم
ً
توجهاتها الحقاحسب تغير إدارتها
وأهدافها
ساهمت
فيتشكيل
أصحاب المصالح
ذوي اإلنتماءات
اإلسالمية كاألخوان
المسلمينسواء
كأحزاب أو أفراد
أو جمعيات

جل اإلنقسامات على
األرض هي إمتداد
إلنقسامات إعالمية
عملت بشكل غير
أولية
ً
حيادي وفقا لمصادر
تمويلها المالي والجهة أو
المنطقةاليت تبث منها
والتي�ار السيايس الذي
تن�اصره
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مثلت
تلك السنة
مرحلة مفصلية في
بداية حروب أهلية
ظلت لسنواتويتوقع
منها اإلستمرار لما
هو أبعد من ذلك

إن
الطبيعة
العدواني�ةاليت خلفتها
وسائل اإلعالم بما يعرف
لدى الليبيي�ن (سنة حرب
المطار)أخذت في التوسع لدى
الكثيرين من مقديم األخبار
والبرامج اليوم فهيأصبحت
المعيار األسايس الذي يب�دأون
منه لشجب أو مناهضة
مدين�ة أوفئة أو
عنصر ما

2006

اوائل
التسعين�ات

أستمرت هذه
التضييقات بسبب
العقوبات اليت
فرضت على ليبي�ا
بسبب قضيةطائرة
لوكربي واليت
على أثرها حظر
على ليبي�ا إستيراد
الورق والوسائل
التكنولوجية الحديث�ة
لتواكب وسائل إعالم
عربي�ة وعالمية وهذا
الذي زادمن بقائها
داخل إطار مغلق.

قام سيف اإلسالم
بت�أسيس صحفييت
«أويا» و«قورين�ا»
المنبثقة عن «مجموعة
الغد اإلعالمية» وكذلك
«قناة الليبي�ة» بسبب
لسياسة
اإلنتقاد الدولي ُ
والده التعسفية تجاه
حريةالتعبير والصحافة,
ً
لكن لم يختلف كثيرا
أسلوبهذه الصحف عن
سابقتها من ناحية نقص
الموضوعية وتسييس
المواد اإلعالمية
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من املدن الليبي�ة ،فما بني مؤيد ومعارض للثورة برزت
العديد من املسميات والنعوت الكارهة لكال الطرفني
واليت كانت بداية الشرخ االجتماعي األول  -ملرحلة ما
بعد الثورة  -حيث بثت مرات عديدة على هذه القنوات
اخلاصة ملصطلحات :طحلب ،جرذان ،أزالم وعبي�د،
عائدون ،متآمرين ..،إلخ .كان هذا النوع من اخلطاب هو
الفتيلة األوىل للتفرقة بني الليبيني ووصفهم بأوصاف
حتدد مدى انتماءاتهم ووالءاتهم السياسية االجتماعية،
وهذا اضطر الكثيرين الختي�ار خطاب مضاد يضمن لهم
ً
ً
اجتماعيا وأداة إعالمية لدفع اإلقصاء الواقععليهم.
تواجدا
كما أن موجة القنوات اخلاصة اليت افتتحت يف تلك الفرتة
القصرية جعلت من املتلقي غري قادر على إدراك التوصيف
الصحيح ملهني�ةاإلعالم اليت كانت غائب�ة عنه لعقود طويلة
واليت ُ
يصعب عليه حتديدها أثن�اء نشوة إنهاء حكم القذايف،
بالتايل ،فإن تلك القنوات كانت هي السبي�ل الوحيد لنقل
وتب�ادل املعلومات واألخبار اليت يرغب سماعها بغضالنظر
عن مدى صحتها من عدمه.
مع بداية األحداث املتسارعة لألوضاع أصبحت القنوات
الليبي�ة ُ
المستحدثةهي السلعة الوحيدة املوجودة واملقدمة
ملشاهديها أو وروادها  -فمنخالل االنطالقات األوىل لقناة
ُ
«ليبي�ا األحرار» اليت قدمت كهدية للشعب اللييب من قبل
ُّ
التحول الديمقراطي يف املنطقةواليت
دولة قطر بدافع حتفزي
قدمت محتوى يدعم الثورة يف بدايتها وتذبذبت توجهاتها
ً
الحقا حسب تغري إدارتها وأهدافها من فرتة إىل أخرى وهي
اليت ساهمت يف تشكيل أصحاب املصالح ذوي االنتماءات
اإلسالمية كاإلخوان املسلمني سواء كأحزاب أو أفراد أو
جمعيات ،كذلك بعض القنوات اليت ُبثت من دول أخرى
كانت هي املصدر الوحيد لكل سلع الكراهية واخلطاب
املعادي ولغة التشكيك يف اآلخرين ،كما سمحت لنفسها
باستقطاب عشرات من األبواق اإلعالمية اليت ساهمت يف
تأجيج الوضع بشكل عاموإحداث الربوباجندا املطلوبة.
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املرحلة الثالثة :
أما املرحلة الثالثة واليت جاءت بعد  2014واليت تغريت
فيها أطرافالصراع اإلعاليم من أشكال صغرى متعددة إىل
أقطاب كربى واضحةمما جعل وسائل اإلعالم تلعب بشكل
أوضح وهوية مباشرة دون إخفاء نفسها وراء مسميات
الم َّ
خوارزمية معقدة  -فأصبح اخلطاب ُ
وجه ليسللساسة
فقط أو حكومة معين�ة بل كانت هذه املنصات تدعم أمراء

رغم تكرر حاالت
خطاب الكراهية
واللغة التحريضية
وحاالت التشهير
بشكل عام فإنه
لم تسن أي
قوانين أو قرارات
تحد من هذا
األمر على مر
الوزارات المتواردة
والهيئات
المختصة  -وهذا
بالطبع سيحول
دون إنهاء هذه
المعضلة التي
قد تتسبب في
نشوب حروب
آخرى

ً
حربوتشكيالت ُمسلحة للغزو على مدن ومناطق معين�ة  -حيث كان اخلطابأكرث حدة وحتريضا ،فمن
ً
ً
واضحا
ناحية ما أصبح لدى هذه املنصات ُسبل تمويلأجنبي�ة تضخ لها بشكل مستمر كونها تدعم طرفا
ً
مدعوما من قاعدة جماهريية ال بأس بها كونها تمثلأراءهم ووجهات
يف تلك احلرب،كما أن موقفها أصبح
نظرهم .

79

ما تمزيت به هذه الفرتة هي سرعة وتنوع خطاب الكراهية بني ما هوتغطيات إخبارية مكذوبة وأشرطة
أخبار مليئ�ة باملغالطات النصيةواملعلوماتي�ة ،باإلضافة إىل أن تن�اول بعض املواضيع ً
غالبا ما يكون بشكل
ً
وقيت وصريح دون عمل مراجعات أو مونت�اج لتلك املواد ُ
المحضرة مسبقا ،بل العكس ،معظم القنوات
حتاول إبراز أسوء ما لديها من أسلحة إعالمية يف تلك الفرتة لتثبت فقط صحة الطرف املساند من قبلها،
وهذا ما جعلتلك السنة هي مرحلة مفصلية يف بداية حروب أهلية ظلت لسنواتويتوقع منها االستمرار
لما هو أبعد من ذلك .كما أن الطبيعة العدواني�ةاليت خلفتها وسائل اإلعالم بما يعرف لدى الليبيني (سنة
حرب املطار) أخذت يف التوسع لدى الكثيرين من ُمقديم األخبار والربامج اليوم فهي أصبحت املعيار
األسايس الذي يب�دأون منه لشجب أو مناهضة مدين�ة أوفئة أو عنصر ما.
ً
وعلى مر هذه السنوات واملراحل فإن اإلعالم اللييب ّ
إعالميا
تطبع بأشكالوأدوات هي األخطر يف املنطقة

من حيث تبين العنف اللفظيوالتحريض على القتل والغزو ونشب احلروب بني املتن�ازعني ،باإلضافةإىل
ً
سلميا بني احلكومات واملراكز
اللغة الهجومية اليت ساهمت يف تأخري الوصول إىل مرحلة تن�اقل السلطة
القيادية يف الدولة.
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ورغم إدراك اجلميع خلطورة هذا النوع من اخلطاب على العمليةالسياسية والظروف االقتصادية بشكل
عام فإن هذه الوسائل اإلعالميةتأخذ كل يوم شعبي�ة مزتايدة ومصادر تمويل ُمتعددة وغري ُمنقطعة بل إنها
أصبحت (تتكاثر) وتتجدد بطرق متنوعة كقناة 218اليت أخذت على عاتقها ُمهمة إخبارية كاملة من حيث
ختصيص قناة لهذا الشأن واليت تستقيمعظم أخبارها من صفحات مواقع التواصل االجتماعي اليت تفتقد
يفبعض األحيان إىل مصدر ومصداقية اخلرب ,غري أن محاوالت القناة للنفادإىل املعلومة أو الولوج إىل اخلرب
ً
ً
سريعا وعاجل ولكنه يفتقد إىل األهمية أو التوقيت الصحيح .أما قنوات كقناة احلدث
يف غالبه ما يكون
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اليت تدعم عسكرة الدولة دون االلتفات إىل طموحات الليبيني يف
ني�ل ديمقراطيتهماليت ناضلوا من أجلها طيلة هذه السنوات ،حتاول
من خالل خطابها ُ
المحرض على تكميم األفواه املنتقدة أو الداعمة
لطرف مضاد ،فقد شوهدت العديد من املرات اليت يقمع فيها
املشاركون يف احللقات املباشرة للربامج أو التغطيات من احلديث
بشكل مفتوح وصريح وهذا ماجعل ميول القناة واضحة للكثري من
املتابعني واملراقبني اإلعالميني.
ُ
ورغم تكرر حاالت خطاب الكراهية واللغة التحريضية وحاالت
التشهري بشكل عام فإنه لم ُت ْ
سن أي قوانني أو قرارات حتد من هذا
األمر على مر الوزارات املتواردة والهيئ�ات املختصة  -وهذا بالطبع
سيحول دون إنهاء هذه املعضلة اليت قد تتسبب يف نشوب حروب
رادع مادي أو
آخرى كانت قد ال يكون لها وجود يف حال تم تطبيق ٍ
عقوبة معين�ة من شأنها أنتقلل هذا اخلطاب املسموم.
ً
نهاية ,جل االنقسامات على األرض هي امتداد النقسامات
ً
إعالمية أولية عملت بشكل غري حيادي وفقا ملصادر تمويلها المايل
واجلهة أو املنطقة اليت ُتبث منها والتي�ار السيايس الذي تن�اصره -
ً
ً
إسالميا أو غريه ..فالوقوف وراء إصالح اإلعالم
ليرباليا أو
سواء أكان
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بشكل جدي هو أوىل خطوات اإلصالح السيايس واالقتصادي
ً
واالجتماعي أيضا  -ألنه بتوقف ضخ السموم يتوقف هيجان تلك
الكيانات واألجسام املسلحة والسياسية.

