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1. املقــدمة 

الذايت، فهو يقدم صورة دقيقة تكشف عن  التعديل والتعديل  أدوات  أداة من  الرصد اإلعالمي هو 
مكامن القوة والضعف يف التغطية اإلعالمية يف محاور متعددة. ونظرا ألهمية رصد خطاب الكراهية 
والعنف، وتغطية النزاعات املسلحة واإلرهاب يف وسائل اإلعالم الليبية، ونظرا لألخطاء املهنية التي 
أصبحت ترتكبها بشكل متزايد القنوات الفضائية الليبية، والتي تؤثر بشكل مبارش عىل األحداث الدامية 
املركز  أنشأ  واملؤسسات،  املنازل  عىل  واعتداءات  وتحقيق  واعتقال،  وخطف  قتل  من  األرض  عىل 
الليبي لحرية الصحافة يف فرباير 2017  أول وحدة رصد وسائل اإلعالم، تقوم بكل موضوعية مبتابعة 
منها،  واملستهدفني  بها  والقامئني  طبيعتها   وتوضيح  املهنية  الخروقات  لتوثيق  اإلعالم،  وسائل 
الخطاب  هذا  تصدير   وخطر  اإلعالم،  بحرية  يحدق  أن  ميكن  الذي  الخطر  عىل  الضوء  لتسليط  وذلك 

املشحون إىل كافة رشائح املجتمع.

الضوابط  إىل  لالحتكام  اإلعالمية   الوسائل  ومساعدة  مرافقة  يف  عموما  الرصد  من  الغاية  وتتمثل 
تلقي  عىل  وتحرص  اإلعالم،  هذا  مصداقية  نسبة  من  ترفع  أن  شأنها  من  التي  واألخالقية،  املهنية 

الجمهور لرسائل إعالمية مسؤولة، تقطع مع الدعاية  والتحريض.

و يهدف رصد خطاب الكراهية  إىل تحسني املردود اإلعالمي الليبي  يف اتجاه التقليص والقطع مع 
الخطابات والصور والفيديوهات التي تضخ وتضخم الحقد والعنف وتصدرها كجرعات يومية للمجتمع.
والذي  الليبي،  بالتلفزيون  والكراهية  التحريض  خطاب  حول  األول  بتقريرنا  معززاً  التقرير  هذا  ويصدر 
الهجامت  رهني  الليبي  “اإلعالم  األول  الدوري  التقرير  يصدر  فيام  املايض،  أبريل  منتصف  يف  صدر 
جوانب  يغطي  والذي  واإلرهاب،  املُسلحة  للنزاعات  اإلعالمية  التغطية  تقرير  صدور  قُبيل  الدامية” 

عديدة تتعلق باإلخالل املهني بـ 21 قناة ليبية األكرث تأثرياً يف الشارع الليبي.

كام نحب أن نذكر أن الهدف األسايس من الرصد؛ هو لتقويم األخطاء وتصحيحها وعدم تكرارها، وليس 
الهدف منها رفع قضايا ضد الصحفيني، أو وسائل اإلعالم أو تقديم األدلة للمحامني، أو القضاة هذا 
الرصد مبثابة تقويم ذايت تقوم به القنوات الفضائية الليبية لتصحيح مسارها، لتكون جزًءا من الحل 

يف ليبيا، وليس جزًءا من املشكل.

ونحب أن ننوه إىل أن املركز  يسعى من خالل هذا التقرير الناتج عن عملية رصد خطابات الحقد والكراهية 
يف القنوات التلفزيونية الليبية، إىل مجابهة ثقافة الحقد والكراهية انطالقا من مجابهتها أواًل يف 

الصحافة التلفزيونية.

عمل  انتقاد  أو  للصحفيني،  افرتاضية  نظرية  محاكمة  إقامة  ليست  العمل  هذا  من  الغاية  فإن  بذلك 
مهنة  أخالقيات  عن  الدفاع  إىل   تسعى  املساهمة  هذه  فإن  بالعكس،  بل  اإلعالمية،  املؤسسات  
يف  املتمثلة  والسوء،  التشويه  مصادر  عن  وإبعادها  املتميزة؛  الصحفيني   صورة  وعن  الصحافة، 
مامرسة الحقد والكراهية من خالل دعوات السّب والشتم والتشهري والقذف والتحريض عىل العنف 
والكراهية،  بالحقد  املرتبطة   املهنية  غري  املامرسات  من  ذلك  إىل  وما  االتهامات،  وإطالق  والقتل 

التي تحول الصحافة إىل  مصدر  تهديد للمجتمع.

اإلرهابية  األحداث  تغطية  وخروقات  جهة،  من  الكراهية  خطابات  برصد  املرشوع  هذا  يف  قمنا  بذلك 
والنزاعات املسلحة من جهة أخرى.
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و تجدر اإلشارة إىل أن مسألة كيفية تغطية األحداث اإلرهابية والنزاعات املسلحة تطرح  جملة من النقاط 
الجدلية يف مجال اإلعالم واحرتام أخالقيات املهنة الصحفية، وهذا الجدل ال نجده فقط يف ليبيا، أو  يف 

بلدان املنطقة، بل اعترب وملدة سنوات هاجٌس لدى الوسائل اإلعالمية الغربية. 

واملهم بالنسبة إلينا؛ هو االحتكام عىل األبجديات األساسية يف هذا املوضوع، والتي تحددها املواثيق 
الدولية املنظمة للعمل الصحفي، و من ضمن هذه األبجديات؛ االلتزام باحرتام كرامة اإلنسان سواء يف 
الخروقات  من  يُعد  اإلجرامية  العمليات  وفيديوهات  الضحايا  صور  فعرض  الضحية،  أو  املذنب  عن  الحديث 
الكربى يف هذا املجال، سواء كانت القناة رافضة لهذا العمل اإلجرامي أو  تربره أو  تعرضه فقط  بغاية 

اإلخبار.

 وقد ال حظنا أن هناك قنوات فضائية ال تصدر  يف الواقع خطابات كراهية، ولكنها وقعت مثال يف إخالل عرض 
فيديوهات قتل وإعدام، ورغم محاوالت عدد من القنوات إخفاء جزٍء من أجسام الضحايا يف هذه التسجيالت 
إال أن السالح كان ظاهرا للمتفرج)ة(، والفعل اإلجرامي كان واضحا، والحال أن القنوات التلفزية كانت تستطيع 
أن تبث فقط خرب هذا اإلعدام، وتواجد فيديو  يصور هذه الجرمية دون بثه مرارا و تكرارا يف النرشات اإلخبارية 
ومختلف الربامج التلفزية، لتدخل بذلك مشاهد القتل الحقيقي البيوت والعقول دومنا أي استئذان، وتخلق 

جيال ومجتمعا متعودا عىل تقبل مثل هذه املشاهد الالإنسانية.

و يف إطار مكافحة مثل هذه املامرسات اإلعالمية، يصدر املركز الليبي لحرية الصحافة بالرشاكة مع مرصد 
الكراهية وإخالالت تغطية  )رصد خطابات  الثاين؛ حول  تقريره  إفريقيا والرشق األوسط   اإلعالم يف شامل 

النزاعات املسلحة واألحداث اإلرهابية يف القنوات الفضائية الليبية من 15 إىل 21 مارس 2017(.
اختياراتها  حرية  مع  يتعارض  ال  الكراهية  خطاب  مع  بالقطع  اإلعالمية  الوسائل  التزام  أن  نوضح  أن  ونريد 
أن  يعني  هذا  اليوم،  ليبيا  تعيشه  الذي  السياق  يف  خصوصا  والسياسية،  الفكرية  وتوجهاتها  التحريرية 
للوسائل اإلعالمية حرية التعبري عن قناعاتها وقناعات ضيوفها، ولكن عليها احرتام مسؤوليتها املتعلقة 

بالسلم واألمن االجتامعيني، عرب نبذ مامرسات اإلقصاء والتحريض والتشفي. 

ويسعى املركز الليبي لحرية الصحافة عرب مرشوع رصد خطابات الكراهية يف اإلعالم التلفزي الليبي إىل 
الليبي،  اإلعالمي  باملردود  الرقي  نحو  الليبي  املدين  املجتمع  مكونات  من  كمكون  مسؤولياته،  تحمل 

ومساعدة فاعليه يف التحيل باملهنية يف ظل حرية مسؤولة.

 فالجهات األساسية املعنية بالقيام بالرصد اإلعالمي تتمثل أوال؛ يف الهيئات التنظيمية التي تغيب حاليا 
عن املشهد اإلعالمي الليبي، وثانيا؛ يف مكونات املجتمع املدين محليَة كانت أو  دولية، ويف املؤسسات 
مدى  عىل  التعرف  قصد  معينة  فرتات  يف  داخلية  رصد  وحدة  لها  تكون  أن  ميكن  والتي  ذاتها،  اإلعالمية 

التزام منتوجها اإلعالمي باملهنية يف محور ما.

وتجدر اإلشارة إىل أن هذا التقرير الذي بني أيديكم، هو الثمرة الثانية لعمل وحدة رصد املركز الليبي لحرية 
الصحافة، فقد سبق و أن أصدر  املركز  تقريره األول لرصد خطابات الكراهية واإلخالالت يف تغطية النزاعات 

املسلحة واألحداث اإلرهابية يف القنوات التلفزية الليبية يف الفرتة مابني 15 و21 فرباير 2017.
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والغاية من مواصلة الرصد؛ هي قياس نسبة تحسن مردود وسائل اإلعالم الليبية من عدمه، والكشف 
هذه  مباهية  منها  وعي  دون  التلفزية،  القنوات  فيها  تسقط  أن  ميكن  التي  اإلخالالت  أنواع  كل  عن 

اإلخالالت.

والجدير بالذكر أنه بالرغم من وجود اتفاقيات دولية، ومعايري عاملية لحظر خطاب الكراهية، وبالرغم 
خطاب  لصالح  غيابا  األكرث  كان  تفعيلها  أن  إال  االتفاقيات،  تلك  عىل  العربية  الدول  معظم  توقيع  من 
و  تونس  العريب:  اإلعالم  يف  الكراهية  خطاب  لرصد  محدودة  تجارب  وباستثناء  والتمييز،  الكراهية 
العراق وليبيا، فإن عملية الرقابة عىل مضمون املواد اإلعالمية التي تتبنى خطاب الكراهية والتمييز 
غائبة  املطلوبة  اإليجابية  الرقابة  هذه  التزال  عديدة  عربية  دول  ويف  متواضعة،  التزال  والطائفية 

متاما.

تضمن تقرير الرصد لشهر مارس 2017 نحو 120 حلقة لربامج حوارية مختلفة، و180 نرشة إخبارية  يف 12 
ساعة   420 نحو  الراصدون  وراقب  العربية،  باللغة  ناطقة  وخارجها  ليبيا  من  تبث  ليبية  فضائية  قناة 
تلفزيونية، شهدت حوارات وترصيحات لـ 65 ضيفا توزعوا ما بني سياسيني وأعضاء يف مجلس النواب 

والحكومة، وأكادمييني وصحفيني وخرباء ومحللني سياسيني وأمنيني.
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2. املنهجـــية

1.2. تعريف خطاب الكراهية:

تغطية  يف  اإلخالالت  تكرارات  وعدد  الكراهية،  خطابات  تكرارات  عدد  إحصاء  عىل  الرصد  عملية  تقوم 
النزاعات املسلحة واألحداث اإلرهابية. ونقصد بالتكرارات، تواتر حضور، وتكرار نفس الخرق يف املادة 

موضوع الرصد. 

رصدها،  يتم  التي  املتغريات  مجموع  من  تتكون  التي  الرقمية  االستامرات  بتعبئة  الراصدون  ويقوم 
قصد الحصول يف نهاية عملية الرصد عىل قاعدة بيانات تقدم األرقام واإلحصائيات التي تساعد عىل 

احتساب وقراءة نسبة اإلخالالت وطبيعتها.

العديد من  الكراهية هو ما وضعته منظمة »املادة 19« مع  أكرث مفهوم استعامال لخطاب  إن 
خرباء اإلعالم و القانون ضمن ما يعرف بـ«مبادىء كاملدن«؛

 املبدأ 12.1 »التحريض عىل الكراهية«، الذي يعرف التحريض عىل الكراهية؛ بأنه وجود نية لرتويج  
املستهدفة  املجموعة   تجاه  البغض  أو  العداوة،  و  االزدراء  من  عقالنية  وغري  قوية  مشاعر  

وبطريقة علنية.

للحقوق  الدويل  العهد  من  بداية  الدولية  للمواثيق  وفقا  مجرم  خطاب  هو  الكراهية؛  وخطاب 
إىل  دعوة  أية  أو  للحرب،  دعاية  أية  حظر  عىل   )20( مادته  نصت  والذي  واملدنية،  السياسية 

الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية، تشكل تحريضاً عىل التمييز أو العداوة أو العنف .
العنرصي، حظر  خطابات  التمييز  الدولية ملنع كافة أشكال  االتفاقية  )4( من  كام حظرت املادة 
الكراهية، نرش  األفكار القامئة عىل التفوق العنرصي أو الكراهية العنرصية، وكل تحريض عىل 
التمييز العنرصي، وكل عمل من أعامل العنف، أو تحريض عىل هذه األعامل يرتكب ضد أي عرق أو 

أية جامعة من أي لون أو أصل اثني آخر.
 

وال يفوتنا أن ننوه أن املادة )29( من االتفاق السيايس الليبي، الذي وقع عليه مجلس النواب 
باإلجامع، نصت عىل التزام كل األطراف بعدم القيام أو املشاركة يف أية حملة إعالمية تهدف 
السلم  تهديد  أو  الكراهية،  أو  العنف  أشكال  من  شكل  أي  إىل  الرتويج  أو  عىل،  التحريض  إىل 

األهيل والوحدة الوطنية ألي سبب من األسباب. 
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2.2. عينة الرصد )القنوات الفضائية املرصودة(:

بسبب محدودية موارد املركز  فإن  مرشوع رصد خطاب الكراهية اقترص عىل  اثنتي عرشة قناة 
تلفزيونية ليبية فقط، رأى الباحثون يف املركز أنها األكرث تأثرياً يف الرصاع السيايس والعسكري، 

وتشمل القنوات التلفزيونية:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

قناة ليبيا 218

قناة التناصح

قناة ليبيا الحدث

قناة الرائد

قناة املستقبل

قناة توباكتس يت يف

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا لكل األحرار

قناة ليبيا االخبارية

قناة ليبيا الرسمية

قناة ليبيا الفضائية األوىل

قناة ليبيا بانوراما

تجدر اإلشارة إىل أن قناة النبأ قد غابت عن هذا التقرير  نظرا لالستهداف الذي لحق بالقناة يف 
تلك الفرتة، وانقطاع بثها يف أسبوع الرصد، وكذلك غابت قناة ليبيا روحها الوطن يف هذا التقرير 

نظرا ألخطاء فنية حدثت أثناء عملية الرصد والتسجيل.

3.2. فرتة الرصد:

4.2. مادة الرصد  “الربامج املرصودة”

ليالً   24:00 وحتى  مساًء،   18:00 الساعة  بني  ما  الذروة  أوقات  للفرتة  الرصد  عملية  شملت  وقد 
لكافة القنوات املستهدفة بالبحث  ملدة سبعة أيام متواصلة بني 15 إىل 21 مارس2017 املايض.

التلفزية  القنوات  تبثه  ما  بتسجيل كل  العمل  الرصد، يقوم فريق  الرصد، وفرتة  اختيار عينة  بعد 
املرصودة يف ساعات ذروة املشاهدة التلفزية واملحددة  منهجيا من الساعة السادسة مساًء 
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إىل الحادية عرشة ليال، أي 5 ساعات يوميا من كل قناة طيلة 7 أيام، وذلك يعني أن مادة الرصد متثلت 
يف 420 ساعة بث، غري أن الرصد ال يشمل املسلسالت واألفالم وكل ما ليس له عالقة باإلنتاج اإلعالمي 

للقناة.

فرتة  خالل  التلفزيونية  القنوات  عرب  تبث  التي  والنرشات  الربامج  ملتابعة  الكمي  الرصد  استخدام  تم 
الرّصد، انطالقا من استامرة رصد تنطوي عىل كل املتغريات التي يقوم الراصدون بتسجيلها، ومتثل 
هذه املتغريات العنارص املُكونة لنتائج الرصد، وبعد انتهاء الراصدين من عملية رصد القنوات املعنية 
بالرصد، عرب ملء استامرات الرصد، يتم إدخال جميع معلومات االستامرات يف قاعدة البيانات للحصول 

عىل النتائج يف صيغة أعداد وإحصائيات من شأنها أن تقدم قراءة واضحة للامدة التي تم رصدها.

5.2. طبيعة اإلخالالت املهنية

العاملية، بكونها كل خطاب  الكراهية يف سياق تجلياتها يف املنظومة  ميكن اختصار معاين 
مكتوب أو مسموع أو مريئ يهدف إىل القتل الرمزي لآلخر  و إقصائه، ويتجىل ذلك من أبشع 

مظهر ، وهو الدعوة للقتل والعنف، إىل الشتم و السب والتشهري والقذف و الوصم والتمييز.
 

و قد و قع اختيارنا يف منهجية البحث عىل الفئات التالية يف تحليل خطابات الكراهية عرب وسائل 
اإلعالم:

تنميط و وصم: و هو إطالق املسميات وإلصاق اختالف غري مرغوب فيه للفرد من جانب اآلخرين، 

ىف  األشخاص  بقية  عن  مختلف  شخص  ألنه  له،  املجتمع  تأييد  أو  االجتامعي،  التقبل  من  يحرمه 
أو  النفسية  أو  العقلية  أو  الجسمية  خصائصه  من  خاصية  ىف  يكمن  االختالف  وهذا  املجتمع، 
االجتامعية، تجعله مغرتبا عن املجتمع الذى يعيش فيه نظرا لحالة الرفض التي يعاين منها من 
جرّاء اتسامه بإحدى الخصائص سالفة الذكر، مام يجعله يف إحساس دائم بعدم التوازن النفيس.

 
التي  والرسومات،  الصور  و  الكلامت  و  الجمل  و  العبارات  كل  الفئة  هذه  ضمن  يدخل  و  تحريض: 

ينبني عليها خطابا تحريضيًا سواء يربر، أو يشجع املشاهد عىل السلوك العنيف.
 

كل  املنهجية  هذه  يف  بها  املقصود  و  الكالم،  من  القبيح  هو  والسّب(  )الشتم  شتم:  و  سب 

و  الشتم،  و  والسب  والتحقري   االستهجان  تحمل  التي  الرسومات  و  الصور  و  الجمل  و  الكلامت 
املساس بكرامة الناس.

متييز عىل أساس اللون أو الجنس أو مختلف االنتامءات: يقصد به  كل خطاب لفظي أو غري لفظي 

يدخل يف نطاق نرش القيم التمييزية كام وردت يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، و مختلف 
العهود و املواثيق و االتفاقيات الدولية والترشيعات الوطنية التي تجرم كل أشكال التمييز عىل 

أساس الجنس، أو العرق، أوالدين واملعتقد، أو مختلف االنتامءات عىل تعددها و تنوعها.

دعوة للقتل: و يدخل ضمن هذه الفئة كل العبارات و الجمل و الكلامت و الصور و الرسومات، التي 

ينبني عليها خطابا تحريضا سواء أكان ذلك بشكل رصيح أو ضمني، خطاب يربر، أو يشجع املشاهد 
عىل السلوك العنيف أو عىل ارتكاب جرمية القتل.
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الدين  من  الناس  تخرج  التي  والكلامت  والجمل  العبارات  كل  الفئة  هذه  ضمن  يدخل  و  التكفري: 

اإلسالمي واعتبارهم كفارا.

الرسومات،  الصور و  الكلامت و  الجمل و  العبارات و  الفئة كل  دعوة للعنف: و يدخل ضمن هذه 

التي ينبني عليها خطابا تحريضيا سواء أكان ذلك بشكل رصيح أو ضمني، خطاب يربر، أو يشجع 
املشاهد عىل السلوك العنيف، أو عىل ارتكاب العنف.

االتهامات دون أدلة: يعرف قانون العقوبات الليبي االفرتاء؛ بأنه اتهام شخص بفعل يعترب جرمية 

يف القانون مع العلم بأن ذلك الشخص بريء، أو اختالق آثار جرمية ضد الشخص املعني.

دّون راصدو »املركز الليبي لحرية الصحافة« النصوص الحرفية، من دون تدخل ويف بعض األحيان 
نقل الكالم باللهجة الشعبية الدارجة، لكل ما ورد عىل لسان ضيوف ومقدمي الربامج والنرشات 

التي شملها الرصد، وحصل عىل جملة من الخالصات:

أ-

ب-

ج-

د-

هـ-

و-

استعامل عبارات للسب والتشهري بشكل واضح مثل؛ »خونة، رساق، قتلة، متعاونون مع )…(، 
أصوات نابحة، سياسيون إرهابيون، مليشيات«.

اتهامات بال أدلة من قبيل؛ »التحالف مع الغرب ، اإلمارات،  قطر ».

ضد  التعميم  تعتمد  التكفري«،   الخيانة،  التواطؤ،  »اإلرهاب،  بـــ  »مطلقة«  اتهامات  توجيه 
مكونات دينية واجتامعية بعينها.

استعامل مصطلحات للتورية مثل، »دماء الليبيني يف رقبة حفرت«.

طغيان لغة االفرتاضات، وتسويقها للجمهور عىل أنها حقائق مطلقة.

التحكم  عىل  قدرتهم  الربامج  مقدمي  وفقدان  اللفظي،  واالشتباك  الرصاخ  إىل  اللجوء 

بالحوار.
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3. نتائــــــج التــــحليل

1.3. طبيعة اإلخالالت املهنية

القنوات التلفزية الليبية تصدر 153 إخالل يوميا

يبني الجدول التايل أن القنوات التلفزية الليبية  بثت 1070 إخالل يف أسبوع واحد، مبا يعني أن 
املشاهد)ة( الليبي)ة(، يتلقى يوميا 153 إخالل عرب هذه القنوات، و 12 إخالال يف القناة التلفزية 

الواحدة.

%44141.21قناة التناصح

17816.64% قناة الحدث

15114.11% قناة ليبيا اإلخبارية

14913.93% قناة ليبيا 24

403.74% ليبيا بانوراما

383.55% قناة الرائد

343.18% قناة ليبيا لكل األحرار

201.87% قناة املستقبل

111.03% قناة 218

50.47% قناة توباكس يت يف

20.19% قناة ليبيا الفضائية األوىل

10.09% قناة ليبيا الرسمية

1070100% االجاميل

الجدول )1( توزيع اإلخالالت حسب  القنوات التلفزيونية 

النسبة املئويةالتكراراتإسم القناة

لخطاب  باإلضافة  واإلرهاب،  املسلحة  النزاعات  تغطية  يف   إخالالت  األكرث  التناصح  قناة  تصدرت 
الكراهية والتحريض بنسبة بلغت 41 % ، تليها قناة ليبيا الحدث بنسبة بلغت 16 % ، ومن ثم قناة 

ليبيا اإلخبارية بنسبة مئوية بلغت 14% ، وقناة ليبيا 24 بنسبة قاربت %14.
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بانوراما، والرائد، واألحرار،  واملُستقبل،  ليبيا  كـ  بالقنوات؛  باقي اإلخالالت املرصودة  وقد توزعت 
بالرصد  مقارنًة  بها  املسجلة  املهنية  اإلخالالت  نسبة  يف  انخفاًضا  شهدت  التي   ،218 وقناة 

اإلعالمي لشهر فرباير املايض.

صح
قناة التنا

ليبيا بانوراما

ث
قناة الحد

قناة الرائد

قناة 218

قناة ليبيا اإلخبارية

قناة ليبيا لكل األحرار

يف
يت 

س 
قناة توباك

قناة ليبيا 24

ستقبل
مل

قناة ا

ىل
ضائية األو

قناة ليبيا الف

سمية
قناة ليبيا الر

41.21%16.64%14.11%0.47% 13.93%0.19% 3.74%0.09% 3.55%3.18%1.87%1.03%

الشكل )1(  نسبة اإلخالالت املهنية لكل قناة تلفزيونية

2.3. نوعية الربامج التلفزيونية التي يقع فيها اإلخالالت املهنية

42% من اإلخالالت املرصودة ترتكز  يف النرشات اإلخبارية

الرصد،  باستامرة  املوجودة  املتغريات  أحد  الخرق،  به  سجل  الذي  التلفزي  الربنامج  نوع  يتمثل 
بخطابات  املتعلقة  الخروقات  غريها،  من  أكرث  تصدر  التي  الربامج  نوعية  خالله  من  نحدد  والذي 
الكراهية، وإخالالت تغطية النزاعات املسلحة واألحداث اإلرهابية. ويبني الجدول التايل كيف تتحمل 

غرف األخبار بالقنوات التلفزونية  أكرث من 42% من الخروقات املرصودة.

و تحتكم برامج الحوارات السياسية والربامج التفاعلية عىل 36% من اإلخالالت، كام لو كان التعبري 
عن اآلراء السياسية هو فتح ملجال عبارات السب والشتم والوصم والتحريض.

وتعده  تنتجه  والذي  السيايس،  بالربومو  يسمى  ما  هو  أدناه،  الجدول  يف  لالنتباه  والالفت 
القنوات التلفزية ذاتها، وقد شمل 59 إخالال من جملة الخروقات املرصودة، و هذا يدعم مرة أخرى 
النزاعات  تغطية  وخروقات  الكراهية  خطابات  مباهية  اإلعالمية  الوسائل  معرفة  عدم  حقيقة 

املسلحة واألحداث اإلرهابية.
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الجدول التايل يوضح اإلخالالت املهنية حسب نوعية الربامج:

%45542.52 نرشة إخبارية

29927.94%  حوار سيايس

1059.81% برنامج تفاعيل

777.20%  تغطية خاصة

757.01% برومو سيايس

322.99%  لقطات منفصلة

211.96% برنامج ساخر

60.56% برنامج ديني

1070100% االجاميل

الجدول )2( اإلخالالت املهنية حسب نوعية الربامج

النسبة املئويةالتكراراتنوعية الربامج

وهنا نالحظ إن النرشات اإلخبارية والتي مُتثل »حق الجمهور يف الحصول عىل املعلومات واألنباء 
املهنية  اإلخالالت  بها  تقع  التي  التلفزيونية  األشكال  أكرث  من  قامئة  تصدرت  قد  محايد«،  بشكل 
السياسية  بالربامج  مقارنًة   %42 بلغت  بنسبة  املسلحة   النزاعات  تغطية  أو  الكراهية،  كخطاب 
والحوارات، التي ُسجلت بنسبة قاربت 28%،  ومن ثم تأيت الربامج التفاعلية  والساخرة والتغطيات 

الخاصة ولقطات منفصلة

برنامج ديني 0.56%

برنامج تفاعيل 9.81%

حوار سيايس 27.94%

نرشة إخبارية 42.52%

لقطات منفصلة 2.99%

برومو سيايس 7.01%

تغطية خاصة 7.20%

برنامج ساخر 1.96%

 الشكل )2(  نوعية األشكال التلفزيونية التي يسجل لها اإلخالالت
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3.3. منتج الخرق 

34% من اإلخالالت ينتجها مقدمو الربامج

يبني الجدول أن مقدمي الربامج يف وسائل اإلعالم املرصودة ينتجون 367 إخالل مهني، أي أنهم 
ينتجون ما يقارب من 5  إخالالت مهنية يوميا عرب كل قناة فضائية.

يبني متغري منتج الخرق يف عملية الرصد الجهة التي أعادت إنتاج اإلخالل يف الوسيلة اإلعالمية، 
ويوضح لنا أن كانت هذه الجهة تنتمي للمهنيني واملهنيات داخل املؤسسة اإلعالمية أو تكون 

من خارج هذه املؤسسة.

 ويظهر الجدول التايل كيف أن خانة مقدمي الربامج يف القنوات التلفزية املرصودة تنتج أكرث من 
34 باملائة من جملة الخروقات، وهذا يُعد خرقا مهنيا واضحا من جانب هؤالء، ويتدعم هذا الخرق 
املهني الكبري بحضور القناة التلفزية كثاين منتج للخروقات املرصودة عرب  الربومووات السياسية 
التي تنتجها، والفيديوهات والصور التي تبثها، أي أن أكرث من 60% من اإلخالالت املرصودة تتحمل 

مسؤوليتها القنوات التلفزية بنسبة %100.

تتحمل فيام  الخروقات حتى  اإلعالمية مباهية هذه  الوسائل  توعية هذه  يبني استعجالية  وهذا 
بعد مسؤولية التقليص منها، وتغييبها عن مضمونها اإلعالمي.

%36734.30مقدم الربنامج

31129.07% قناة تلفزية

807.48% جهات أمنية وعسكرية

605.61%  ناشط سيايس

252.34% نواب برملانيون

595.51% مواطنون

181.68% أساتذة جامعيون

454.21% مسؤول سيايس

141.31% قادة القبائل

373.46% مجتمع مدين

80.75% الحكومة املؤقته

322.99% صحفي مساعد

60.56% رجل دين

النسبة املئويةالتكراراتمنتج الخرق
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%40.37حزب سيايس

20.19% مثقفون

20.19% أخرى

1070100% االجاميل

الجدول )3( اإلخالالت حسب منتجيها يف القنوات التلفزيونية

يتصدر الصحفيون من مقدمي الربامج والنرشات اإلخبارية األكرث  ارتكاباً وإنتاجاً لإلخالالت املهنية 
بنسبة بلغت 34%، تليها القنوات التلفزيونية بنسبة بلغت 29%  من خالل عرض الفيديوهات والصور، 
وإعادة إنتاج  خطابات التحريض التي ينتجها »السياسيون أو أمراء الجامعات املسلحة املختلفة أو 
رجال الدين أو املتظاهرون الجمهور العام«، فيام تأيت الجهات األمنية والعسكرية »النظامية أو 

الغري نظامية باملرتبة الثالثة بنسبة قاربت %8.

الشكل البياين التايل يوضح ترتيب منتجي الخروقات يف القنوات التلفزيونية:

ربنامج
م ال

مقد

طنون
موا

قناة تلفزية

يس
سيا

سؤول 
م

ملانيون
ب بر

نوا

رجل دين

سكرية
ت أمنية وع

ها
ج

ين
مجتمع مد

ساتذة جامعيون
أ

يس
سيا

ب 
حز

يس
سيا

ط 
ش

 نا

ساعد
ي م

صحف

 قادة القبائل

مثقفون

ملؤقته
الحكومة ا

ى
أخر

34.3%29.07%7.48%1.68%0.37% 5.61%1.31%0.19% 5.51%0.75%0.19% 4.21%3.46%2.99%2.34%0.56%

 الشكل )3(  يوضح ترتيب منتجي الخروقات يف القنوات التلفزيونية
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4.3. مصدر الخرق  

الجدول التايل يوضح  القامئني بالخروقات املهنية بحسب مصدرها الرئييس:

%35132.80مقدم الربنامج

19718.41% قناة تلفزية

15014.02% جهات أمنية وعسكرية

1039.63% مواطنون

302.80% نواب برملانيون

565.23%  ناشط سيايس

181.68% أساتذة جامعيون

484.49% مسؤول سيايس

131.21% قادة القبائل

403.74% مجتمع مدين

90.84% حكومة اإلنقاذ

312.90% صحفي مساعد

90.84% رجل دين

60.56% أخرى

النسبة املئويةالتكراراتمصدر الخرق

%40.37حزب سيايس

40.37% مثقفون

10.09% وكاالت

1070100% االجاميل

 الجدول )4( نسبة اإلخالالت حسب مصدرها

الكراهية  خطابات  مصادر  هوية  معرفة   ،« الخرق  مصدر  و  الخرق،  »منتج  بني  التفريق  لنا  يوضح 
والتحريض ضمن منهجية الرصد اإلعالمي، وهي للتأكد عاّم إذا كان منتج الخرق أنتج كلامت تحريضية، 
أم إنه نقلها من مصادر أخرى بقصد أو دون قصد، إال إن النسب مل تختلف كثرياً حيث مايزال مقدمو 
الربامج يتصدرون القامئة بنسبة بلغت 32%، تليها القنوات التلفزونية بنسبة بلغت 18%،  ومن ثم 

الجهات األمنية والعسكرية »النظامية أو غري نظامية » بنسبة بلغت %14.
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مثقفون

ت
وكاال

32.8%18.41%14.02%1.68%0.56% 9.63%1.21%0.37% 5.23%0.84%0.37%0.09% 4.49%3.74%2.90%2.80%0.84%

 الشكل )4(  يوضح اإلخالالت حسب مصدرها

الشكل التايل يوضح اإلخالالت حسب مصدرها:

5.3. اإلخالالت حسب طبيعة خطابات الكراهية

القنوات الليبية تصدر 128 تكرارا لخطابات الكراهية يوميا

ملحوظة: ظل خطاب الكراهية بنفس املعدل الشهر املايض، وهو 10 خطابات كراهية يف اليوم 

الليبي املتقبل لهذه املادة  الخطر املحدق باملجتمع  من كل قناة فضائية، وهذا املعدل يربز 
اإلعالمية املشحونة بالكراهية والعنف.

تنقسم اإلخالالت املرصودة بني ما تصدره القنوات التلفزية الليبية من خطابات كراهية من جهة، و 
إخالالت يف تغطية النزاعات املسلحة واألحداث اإلرهابية من جهة أخرى، و حسب ما يبينه الجدول 

التايل، تم رصد 903 تكرارا لخطابات الكراهية يف اإلعالم التلفزي الليبي.

وهذا يعني أن املشاهد)ة( الليبي)ة( يستهلك يوميا 128 خطاب كراهية يف القنوات املرصودة 

أي ما يقارب من 10 خطابات كراهية يف القناة الواحدة يوميا.

الجدول التايل يوضح تكرار  ونسبة طبيعة ترصيحات الكراهية يف القنوات التلفزيونية:
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%43648.28تنميط و وصم

29032.12%  تحريض

778.53% سّب و شتم

232.55% دعوة للقتل

222.44% متييز عىل أساس اللون أو الجنس

212.33% االتهامات دون أدلة

171.88% التكفري

151.66% دعوة للعنف

20.22% عدم احرتام كرامة االنسان

1070100% االجاميل

الجدول )5( تكرار ونسبة طبيعة ترصيحات الكراهية يف القنوات التلفزيونية

النسبة املئويةالتكرارات طبيعة الخرق

والوصم،  التنميط،  هي؛  التلفزيونية  القنوات  يف  السائدة  اإلخالالت  أكرث  أن  لنا  تبني  الرصد  من 
بلغت  بنسبة  الجامعات  أو  األشخاص  ضد  املبارش  التحريض  حوادث  تليها    ،%48 بنسبة  والتحريض 

32%، ومن ثم السّب والشتم بنسبة قاربت %9.

ومن املالحظ إن نوعية ترصيحات الكراهية كالدعوة للقتل أو العنف أو التمييز العنرصي واالتهامات 
والتكفري، تُستخدم بشكل واضح بوسائل اإلعالم املختلفة.

م
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تحري

ت دون أدلة
هاما
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سان
م كرامة االن

رتا
م اح

عد

م
شت

ّب و 
ريس

التكف

دعوة للقتل

ف
دعوة للعن

48.28%32.12%8.53%2.55%2.44%2.33%1.88%1.66%0.22%

الشكل )5(  يوضح طبيعة الخروقات يف القنوات التلفزيونية
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املشاهد الليبي يستهلك يوميا من كل قناة فضائية ما يقارب من 5 خطابات وصم وتنميط، وما 

يقارب من 4 خطابات تحتوي تحريًضا، وخطابًا واحًدا يحوي سبًّا أو متييزًا.

خطابات  ومصدري  منتجي  أن  كيف  طبيعتها،  حسب  الكراهية  خطابات  تكرارات  توزيع  نسب  تبني 
الكراهية يف اإلعالم التلفزي الليبي يبثون بنسبة 48% عبارات الوصم والتنميط بطريقة عادية، 
االستفهام  نقاط  من  عددا  يطرح  مام  والكراهية،  والحقد  التحريض  من  تخلو  عبارات  أنها  لو  كام 
الكربى)؟؟(، حول مدى تحول الرصاع السيايس وامليداين يف ليبيا إىل املنابر اإلعالمية من ثم 

إىل البيوت الليبية دومنا أي وعي ومساءلة ذاتية من قبل الوسائل اإلعالمية نفسها!.

6.3. طبيعة اإلخالالت يف اإلرهاب والنزاعات املسلحة

 55 باإلضافة  عائالتهم  أو  مدنيني  لضحايا  مصورة  فيديوهات   77 تعرض  الليبية  القنوات 

تسجيال  للجرائم اإلرهابية

نرش   يف  املتمثل  الخرق  أن  اإلرهابية  واألحداث  النزاعات  تغطية  يف  اإلخالالت  توزيع  نسب  تبني 
تسجيالت الجرائم اإلرهابية يتجاوز 88 باملائة من مجموع  اإلخالالت املرصودة، مام يبني عدم إدراك 
الوسائل اإلعالمية لخطورة نرش مثل هذه التسجيالت، و تعارضها مع املواثيق الدولية املنظمة 

لتغطية العمليات اإلجرامية واإلرهابية.

الجدول التايل يوضح التكرارات واإلخالالت يف تغطية النزاعات املسلحة واإلرهاب:

%7746.11نرش صور للقتىل و عائالتهم

5532.93% نرش تسجيالت الجرائم اإلرهابية

2716.17%  عرض استجواب مع ضحايا أو متهمني

52.99%  نرش صور و فيديوهات متجد
استهداف املدنيني

21.20% نرش أخبار حول عملية أمنية جارية

10.60% تنزيل بيانات الجامعات اإلرهابية حرفيا

167100% االجاميل

الجدول )6( التكرارات واإلخالالت يف تغطية النزاعات املسلحة واإلرهاب

النسبة املئويةالتكرارات طبيعة اإلخالالت
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يوضح لنا الرصد إن نرش صور القتىل وعائالتهم، هو اإلخالل السائد يف وسائل اإلعالم املُختلفة 
حيث بلغ 46%، يليه نرش تسجيالت الجرائم اإلرهابية بنسبة قاربت 33%، ومن ثم عرض استجواب مع 
قبل  من  التهم  إثباب  دون  اإلنسان  بكرامة  مساً  يعد  مام    ،%3 وصلت  بنسبة  متهمني  أو  ضحايا 

السلطات القضائية بشكل مستقل ومحايد.

الشكل التايل  رقم )6( يوضح طبيعة اإلخالالت يف اإلرهاب والنزاعات املسلحة:

نرش تسجيالت الجرائم اإلرهابية

46.11%

32.93%

16.17%

2.99%

0.60%

1.20%

نرش صور للقتىل و عائالتهم

نرش أخبار حول عملية أمنية جارية

تنزيل بيانات الجامعات اإلرهابية حرفيا

 عرض استجواب مع ضحايا أو متهمني

نرش صور و فيديوهات
متجد استهداف املدنيني

الشكل )6(  يوضح طبيعة اإلخالالت يف اإلرهاب والنزاعات املسلحة
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7.3. الجهة املستهدفة  واألكرث تداوالً يف الرأي العام خالل مرحلة الرصد

الجدول التايل يوضح التكرارات والنسبة املئوية للجهة املستهدفة يف خطاب الكراهية:

%21119.72الجامعات مسلحة

20719.35% خليفة حفرت

11811.03% عملية الكرامة

787.29% مواطنون

312.90% أرسى مدنيون

777.20%  مقاتيل مجلس شورى بنغازي

312.90% الجيش أو مؤسسة أمنية

545.05%  األحزاب السياسية

282.62%  جثامن جالل املخزوم

514.770%  مفتي الديار

272.52% وسائل اإلعالم

454.21% مؤسسات رسمية

242.24%  قوات فجر ليبيا

121.12% أخرى

151.40% اليهود

211.96% بلدان غربية

60.56% الناشطون

النسبة املئويةالتكراراتالجهة املستهدفة

%141.31بلدان عربية

%50.47رجل دين

121.12%  فائز الرساج

30.28% بلدان إفريقية

1070100% االجاميل

الجدول )7( يوضح الجهات املستهدفة  األكرث تداوالً يف الرأي العام
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يعطي لنا النتيجة بشكل واضح إن الجامعات املسلحة الغري نظامية هي األكرث استهدافاً وتداوالً 
يف الرأي العام بنسبة قاربت 20%، باإلضافة  يأيت قائد قوات الكرامة، »وهي تحالف ميليشياوي 
التي  الكرامة  عملية  تليها   ،%19 بلغت  بنسبة  الثانية  باملرتبة  حفرت   خليفة  وعسكري«،  قبيل 

يقودها بنسبة بلغت 11%، ومن ثم املواطنني ومقاتيل شورى بنغازي بنسبة بلغت %7.

الشكل التايل يوضح الجهة املستهدفة  األكرث تداوالً يف الرأي العام:

19.72%
19.35%

11.03%
7.29%

5.05%
4.77%
4.21%

2.90%

2.90%
2.62%
2.52%
2.24%
1.96%
1.40%

1.31%
1.12%

1.12%
0.56%

0.47%
0.28%

7.20%

الجيش أو مؤسسة أمنية

 مقاتيل مجلس شورى بنغازي

اليهود

الجامعات مسلحة

 جثامن جالل املخزوم

 األحزاب السياسية

بلدان عربية

خليفة حفرت

وسائل اإلعالم

 مفتي الديار

 فائز الرساج

رجل دين

عملية الكرامة

 قوات فجر ليبيا

مؤسسات رسمية

أخرى

بلدان إفريقية

 مواطنون

بلدان غربية

 أرسى مدنيون

الناشطون

الشكل رقم ) 7( يوضح الجهة املستهدفة  األكرث تداوالً يف الرأي العام
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8.3. محور  اإلخالالت املهنية 

أكرث من 95% من اإلخالالت املرصودة، ترتكز  يف محوري السياسة والقضايا األمنية

بنسبة  املرصودة  اإلخالالت  تكرارات  عدد  لصدارة  األمنية  والقضايا  السياسة  محور  تصدر  يكشف 
الليبية يف صياغة  التلفزية  القنوات  اختارتها  التي  الطريقة السلبية والعنيفة   تفوق 95%، عن 
تأثري  مبدى  اإلعالمية  واملؤسسات  الصحفيني  لدى  الالزم  الوعي  غاب  إذ  اإلعالمي،  خطابها 
املحلية  السياسية  والتحاليل  النقاشات  بإمعان  يتابع  الذي  الليبي،  املجتمع  يف  الكراهية  
اتصال  أداة  من  تتحول  التي  اإلعالمية  الوساطة  عرب  بلده  ومستقبل  بواقع  املعنية  والدولية  

وتواصل إىل سالح تجييش وتحريض.

الجدول التايل يوضح التكرار  والنسبة املئوية  ملحور الربامج، أي السياق العام الذي جرت خالله 
اإلخالالت املهنية:

%50347.01قضايا أمنية

49346.07% سياسة

322.99% الجهويّة / القبليّة / الطائفية

161.50% مؤسسات رسمية

141.31% وسائل اإلعالم

90.84% الدين

30.28% قضايا الفساد و الرشوة

1070100% االجاميل

 الجدول )8( التكرار  والنسبة املئوية  ملحور الربامج، أي السياق العام
الذي جرت خالله اإلخالالت املهنية

النسبة املئويةالتكراراتمحور اإلخالالت

توضح لنا عملية الرصد اإلعالمي إن اإلخالالت املهنية يف أغلبها تُسجل بالسياق القضايا األمنية 
بنسبة بلغت 47%، أو القضايا السياسية بنسبة بلغت 46%، تليها الجهوية والقبلية واملؤسسات 

الرسمية ووسائل اإلعالم ويف قضايا الفساد.

الشكل البياين التايل يوضح محور خطاب الكراهية:



24 التقرير الثاين - مارس 2017

الجهويّة / القبليّة / الطائفية %2.99

مؤسسات رسمية %1.5

 وسائل اإلعالم %1.31

 سياسة

 قضايا الفساد و الرشوة %0.28

 الدين %0.84

%47 قضايا أمنية

46.07%

الشكل )8(  يوضح محور خطاب الكراهية

9.3. جنس الجهة املستهدفة باإلخالالت املهنية 

أكرث من 60%  جنس الجهة  مستهدفة هم؛ مؤسسات أو مجموعات  باإلخالالت املرصودة 

يف القنوات التلفزية 

يكشف متغري  الجهة املستهدفة يف منهجية رصد خطابات الكراهية وإخالالت تغطية النزاعات 
املسلحة واألحداث اإلرهابية عن األطراف املتصارعة يف السياق الذي يعيشه البلد الذي تنتمي 
السيايس واالجتامعي والريايض..  الرصاع  أطراف  إذ تستحوذ  اإلعالمية املرصودة،  الوسائل  إليه 
الجهة  هوية  تكشف  ما  أيضا  وعادة  وتعبئته،  العام  الرأي  الستاملة  اإلعالمية  املنابر  عىل 

املستهدفة يف كل قناة عن توجهات الوسائل اإلعالمية املتبنية ألحد صفوف الرصاع.
 

تجدر اإلشارة إىل أنه تّم تصنيف الجهات املستهدفة حسب الصيغة التي ذكرت بها يف القنوات 
التلفزية، هذا يعني أن هناك من استهدف جهات معينة واصفا إياها بالجامعات املسلحة، وهناك 

من استهدف نفس الجهات ذاكرا إياها باالسم الذي تطلقه عىل نفسها.

الجدول التايل يوضح التكرار والنسبة املئوية لجنس الجهة املستهدفة:

%64860.56مؤسسة أو مجموعة

42139.35%

10.09%

 رجل

 مرأة

النسبة املئويةالعددجنس  املستهدف

1070100% االجاميل

الجدول رقم )9( جنس الجهة املستهدفة 
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الشكل التايل يوضح جنس الجهة املستهدفة:

أنثى 0.09%

 مجموعة أو
 مؤسسة
60.56% 

ذكر 39.35%

الشكل )9(  جنس الجهة املستهدفة

10.3. أسامء الجهات املستهدفة  

يوضح لنا الجدول التايل أسامء األشخاص الذين دامئاً ما يتم تداولهم يف وسائل اإلعالم املختلفة 
وعادًة ما تقرتن أسامؤهم بوقوع إخالالت مهنية:

%20719.35خليفة حفرت

11911.12%  عملية الكرامة

777.20%  مقاتلو مجلس شورى بنغازي

767.10% مواطنون

282.62%  جالل املخزوم

514.77%  الصادق الغرياين

504.67% رسايا الدفاع عن بنغازي

363.36% اإلخوان املسلمون

312.90%  أرسى مدنيون

النسبة املئويةالتكراراتاسم الجهة املستهدفة
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242.24%  فجر ليبيا

111.03%  حكومة الوفاق

201.87% قناة النبأ

100.93% قوات الردع

191.78% الجامعة املقاتلة

90.84% جامعات مسلحة

151.40%  املجلس الرئايس

90.84% بلدان غربية

121.12%  فائز الرساج

60.56% قوات مرصاته

141.31%  محمود الورفيل

90.84%   عبد الغني الككيل

151.40% اليهود

90.84%  صالح بادي

121.12% ثوار  طرابلس

50.47%  قطر

%131.21قوات الرئايس

%70.65حكومة اإلنقاذ

%111.03عبد الحكيم بالحاج

%50.47 هيثم التاجوري

121.12% القوة الثالثة

70.65% تركيا

111.03% البنيان املرصوص

50.47% خالد الطبيب

40.37% االتحاد األورويب

40.37% مرص

%50.47 القوات الداعمة للتيار اإلسالمي

%40.37 مدينة مرصاته

50.47% أحمد املسامري

40.37% طارق درمان

الجدول )10(  جنس الجهة املستهدفة
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207مقدم الربنامج

436

6

17

1

23

354

903

112

290

3

15

4

22

15

772

6

21

873 13202

59

597 14 152 2

232 241

4 3

63

1225

18

14

6

4

2

1

2 3 8

66

6

51

1

33

5

1

231 3 158

47

45

36

32

914

11

4

2

144 2 14103

192213

141 18

9

21

191 3

قناة تلفزية

 ناشط سيايس 

 قادة القبائل

مواطنون

رجل دين

مثقفون

جهات امنية وعسكرية

حزب سيايس

أخرى

االجاميل

مسؤول سيايس

مجتمع مدين

صحفي مساعد

أساتذة جامعيون

نواب برملانيون

الجدول )11( تكرارات منتج الخرق وطبيعة الخرق الذي يقوم به

 تنميط ومنتج الخرق/ نوع الخرق
التكفريوصم  دعوة

التكراراتللقتل  دعوةتحريض
للعنف

 متييز
عنرصي

 سب و
شتم

 االتهامات
دون أدلة

 عدم إحرتام
 كرامة

اإلنسان

11.3. منتج الخرق وطبيعة ترصيحات الكراهية 

الجدول التايل يوضح تكرارات منتج الخرق وطبيعة الخرق الذي يقوم به:
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225 نرشة إخبارية

436

2

17

1

23

374

903

125

290

1

15 22

19

772 21

1083

2

9251

102

941 1

14

171

1

17

451 163

5 1

3

21

321 4 271

56

22

21

6

179

184

2

2 2633

28315

43 2

2

5

2

3

4

 حوار سيايس

برنامج تفاعيل

 تغطية خاصة

برومو سيايس

االجاميل

لقطات منفصلة

برنامج ساخر

برنامج ديني

الجدول  )12( تكرارات طبيعة اإلخالالت ونوعية الربامج

 تنميط ونوع الربنامج/ نوع الخرق
التكفريوصم  دعوة

التكراراتللقتل  دعوةتحريض
للعنف

 متييز
عنرصي

 سب و
شتم

 االتهامات
دون أدلة

 عدم إحرتام
 كرامة

اإلنسان

12.3. طبيعة الخروقات املهنية ونوع الربامج التلفزيونية 

الجدول التايل يوضح  تكرارات طبيعة اإلخالالت ونوعية الربامج:

الشكل التايل  رقم )10( يوضح النسبة املئوية بطبيعة اإلخالالت يف الربامج التلفزيونية
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24.92%

11.96%

4.98%

3.54%

1.99%

0.22%

13.84%

10.41%

1.77%

1.88%

2.88%

0.89%

1.88%

2.33%

1.00%

0.33%

0.33%

1.00%

0.11%

0.22%

0.33%

0.33%

0.11%

1.55%

0.44%

0.11%

0.33%

0.55%

1.88%
0.33%

0.22%

0.11%

0.44%

0.44%

0.11%

0.22%

0.11%

2.10%
0.11%

0.22%
0.11%

نرشة إخبارية

حوار سيايس

برنامج تفاعيل

تغطية خاصة
تنميط و وصم

تحريض

متييز عىل أساس اللون أو الجنس

سب و شتم

االتهامات دون أدلة

دعوة للقتل

التكفري

دعوة للعنف

عدم احرتام كرامة اإلنسان

برومو سيايس

لقطات منفصلة

برنامج ساخر

برنامج ديني

0.55%
0.44%

0.33%

0.22%

0.44%

0.22%

0.33%

0.22%

0.22%
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13.3. معجم كلامت الكراهية األكرث استخداما يف القنوات التلفزيونية 

يبني  لنا من خالل الرصد اإلعالمي إن هناك 30 كلمة األكرث استخداماً وتداوالً يف القنوات التلفزيونية، 
وهي كام موضح بالجدول التايل بجانب التكرارات والنسبة املئوية:

%23027.88مجرمون /إجرام /مجرم

23024.61% مليشيات

18021.82% اإلرهابية /اإلرهايب /اإلرهاب

212.55% عصابات

80.97% سارق

50.61% الخوارج

80.97% كذاب

60.73% بنقال

40.48% قاتل

30.36% أوباش

111.33% مفنت/فتنة

70.85% الدجال

50.61% وغد

111.33% عدو الله

70.85% املفتي املعزول

40.48% جبان

30.36%  غري رشعي

111.33% يهود

60.73% األعور

40.48% أزالم

30.36% مسخ

101.21% خيانة/خائن

60.73% الكلب

40.48% شخشري

30.36% مرتزقة

النسبة املئويةالتكراراتكلامت الكراهية االكرث استخداما
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30.36% حقري

20.24% قاممة

30.36% امسخ

30.36% مجنون

30.36% رصيعا

4. التوصيـات 

إن  الهدف من الرصد اإلعالمي هو التحصل عىل نتيجة أوىل، و هي نتيجة قصرية األمد وتتمثل يف 
التقرير الذي يشمل جملة نتائج الرصد، أما بالنسبة للنتيجة  الثانية لعملية الرصد، وهي النتيجة طويلة 
األمد، فهي استخالص النقائص اإلعالمية  ومعرفة أسبابها  للخروج بتوصيات من شأنها أن تكون بعد 

ذلك أساس بناء اسرتاتيجية كاملة تكافح هذه اإلخالالت والنقائص املسجلة.

 ونظرا للسياق السيايس الراهن يف ليبيا، والذي يتميز بعدم استقرار املؤسسات التي من شأنها 
الفاعلني  إىل  التقرير  هذا  يف  توصياتنا  تتوجه  إعالمية،  تعديلية  بهيئات  تبعث  ترشيعات  تَُؤمن  أن 
والفاعالت يف مجال اإلعالم من مهنيني وأصحاب قرار داخل املؤسسات اإلعالمية للعمل عىل تحسني 

مردود اإلعالم الليبي يف هذه الفرتة من خالل :

01

02

03

04

الكراهية،   خطابات  خطورة  حول  التلفزيّة  القنوات  ومديري   ، التحرير  رؤساء  مع  لقاءات  إعداد 
وتداعياته عىل املجتمع وعىل مصداقية الوسيلة اإلعالمية يف حد ذاتها.

هيئات  تشكيل  وتشجيع  اإلعالمية،  املؤسسات  داخل  التحرير  وهيئة  اإلدارة،  بني  الفصل  ضامن 
تحريرية منتخبة تعمل عىل تطوير واحرتام السياسات التحريرية، لتفادي مخاطر الخضوع إلعالم 

اللوبيات.

بكل  والتذكري  واإلعالمي  السيايس  الخطاب  ترشيد  عىل  تعمل  وحقوقية  مدنية  تحالفات  تكوين 
اآلليات الحقوقية الرافضة واملناهضة لنرش  ثقافة الحقد والكراهية.

عرب  املجتمع  عىل  وتبعاتها  والكراهية  الحقد  خطابات  ماهية  حول  وتدريبهم  الصحفيني  توعية 
انساقت  التي  الدول  وتجارب  الخطابات،  هذه  ملثل  املجرمة  الدولية  املواثيق  عىل  االطالع 
مجتمعاتها إىل دوامة العنف عرب الخطاب اإلعالمي املحرض عىل الكراهية بأشكالها املختلفة، 
خطابات  ماهية  حول  ليبيا  يف  والصحفيات  للصحفيني  باستمرار   تدريبية  ورشات  تنظيم  وعرب 

الكراهية و إخالالت تغطية النزاعات املسلحة واألحداث اإلرهابية وتبعاتها عىل املجتمع.

الجدول )13(  التكرارات والنسبة املئوية ملعجم كلامت الكراهية
األكرث استخداما يف القنوات 
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خالل  من  والكراهية  الحقد  خطابات  إنتاج  إعادة  خطورة  تجاه  مبسؤوليتهم  الصحفيني  تحسيس 
عنها  املنقول  الوكاالت  أو  الجهات  أو  األشخاص  لسان  عىل  الصادرة  املحرضة  للخطابات  نقلهم 

الخطاب.

عىل الصحافيني العمل عىل الدفاع عن رشف املهنة، من خالل التجنيد املهني لرفض استخدام 
الصحافة لنرش خطابات الحقد والكراهية.

واإلعالمي،  السيايس  الخطاب  ترشيد  يف  املساهمة  والحقوقية،  املدنية  الجمعيات  عىل 
والتذكري بكل اآلليات الحقوقية الرافضة واملناهضة لنرش ثقافة الحقد والكراهية.

العمل عىل إنشاء تحالفات إعالمية وحقوقية لوضع اسرتاتيجية تسعى إىل تطبيق خطة الرباط 
التي تنّص عىل مكافحة خطاب الكراهية يف اإلعالم.

05

06

07

08

كام تتوجه توصياتنا يف هذا التقرير  إىل أصحاب القرار من سلطات ترشيعية وتنفيذية وحثهم عىل:

أوضاع  وتسوية  الليبية،  التلفزيونية  القنوات  لكافة  الرتاخيص  ملنح  واضحة  رشوط  مذكرة  إعداد 
وسائل اإلعالم التي تبث برتاخيص تجارية أو خارج القانون.

مبُشاركة  اإلعالم  قطاع  إلصالح  الُعليا  الوطنية  اللجنة  لتشكيل  برملاين  أو  رئايس  مرسوم  إصدار 
أولوياتها وضع  الهيكيل لقطاع اإلعالم تكون من  خربات دولية بهدف وضع رؤية وطنية لإلصالح 
دورهم  إىل  وإرشادهم  الصحفيني  توجيه  يف  األسايس  املرجع  املهنة  أخالقيات  مدونة 
وحقوقهم وواجباتهم وكيفية أداء وظائفهم بشكل أفضل، وهي متثل املعيار الذي ميكن به 

تقييم عملهم دون نرش لخطاب الحقد والكراهية.

خطاب  مبراقبة  املُتعلقة  املهنية  اإلخالالت  رصد  يف  مهمته  ترتكز  شامل  إعالمي  مرصد  إنشاء 
لضامن  باالستقاللية  ويتمتع  اإلعالم  هيئة  ويتبع  واإلرهاب  املُسلحة  والنزاعات  والعنف  الكراهية 

حيادته.

والكراهية  الحقد  خطابات  ماهية  حول  والتنفيذية  الترشيعية  السلطة  يف  السياسيني  توعية 
وتبعاته عىل املجتمع عرب تنظيم ورشات تدريبية باستمرار  للناطقني الرسميني واملسؤولني يف 

املكاتب اإلعالمية حول خطابات الكراهية وتجنبها و طرق مكافحتها ومجابهتها.

01

02

03

04


