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 Abstract: 

The research aims to study the concept of hate speech and 

explain the role of the media in promoting it, and to clarify the 

extent of its impact on the internal conflicts in countries, 

especially the third world countries, including what happened in 

Libya, and to find ways and internal and international means to 

combat it, and to address the results caused by media hate 

speech from aggravation Civil wars in recent years, spreading 

strife among the people of the same country through it, and 

instability of international peace and security, as hate speech and 

the Libyan media’s control over it by promoting it is still one of the 

biggest problems and challenges facing the stability of countries 

that suffer from internal conflicts and the 

international community As a whole. Through the research, we 

will show the results arranged by hate speech in the media and its 

contribution to fueling internal conflicts in countries that suffer 

from civil wars and internal conflicts, studying the extent of their 

impact on it, and finding solutions to address it and combat 

corruption in this regard, to ensure the stability of international 

peace and security in the future, to build peace the international 

community and to promote and achieve the 2030 Sustainable 

Development Goals.  

Key words: Media Hate Speech, Sustainable Development, The Libyan 

Audit Bureau, Internal Conflicts, Combating Corruption. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.16.1 

1
  Researcher, Libya, Zohor8644@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-9998-6663 

Research Article                 March 2022              Volume: 4              Issue: 2 

Istanbul / Türkiye 
p. 1-12 

Received: 26/11/2021 
Accepted: 11/12/2021 
Published: 01/03/2022 

This article has been 
scanned by iThenticat No 
plagiarism detected 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 ISSN: 2717- 8293 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 2
 

2 

 خطاب الكراهية اإلعالمي وأتثريه على الصراعات الداخلية
 

 2زهور عتيق صاحل القماطي 
 

 :امللخص
وتوضيح مدى أتثريه على  يهدف البحث إىل دراسة مفهوم خطاب الكراهية وبيان دور اإلعالم يف الرتويج له، 

بينها ما حدث يف ليبيا، واجياد طرق ووسائل  الصراعات الداخلية يف الدول وخاصة دول العامل الثالث اليت من 
سببها خطاب الكراهية اإلعالمي من تفاقم احلروب األهلية يف  داخلية ودولية ملكافحته، ومعاجلة النتائج اليت 

بني أبناء الوطن الواحد من خالله، وعدم استقرار األمن والسلم الدوليني، حيث أنه  السنوات األخرية، وبث الفتنة 
اليت  ت خطاب الكراهية، وسيطرة وسائل اإلعالم اللييب عليه ابلرتويج له من أكرب املشاكل والتحداي ال يزال 

  يواجهها استقرار الدول اليت تعاين من صراعات داخلية واجملتمع الدويل ككل.
أتجيج الصراعات الداخلية  يف اإلعالم ومسامهته يف  وسنبني من خالل البحث النتائج اليت رتبها خطاب الكراهية

ه، واجياد حلول ملعاجلتها مدى أتثريها علي لدى الدول اليت تعاين من حروب أهلية وصراعات داخلية، ودراسة 
األمن والسلم الدوليني يف املستقبل، لبناء السالم الدويل وتعزيز  ومكافحة الفساد يف هذا الشأن، لضمان استقرار 

  . 2030املستدامة  وحتقيق أهداف التنمية 
الصراعات خطاب الكراهية اإلعالمي، التنمية املستدامة، ديوان احملاسبة اللييب،  الكلمات املفتاحية:

 . الداخلية، مكافحة الفساد 
 

 

 :املقدمة

من أهداف ديوان احملاسبة يعد حظر خطاب الكراهية اإلعالمي من القيود اليت حتد من حرية الرأي والتعبري، حيث أن
م، 2013( لسنة 19اللييب احملافظة على املال العام ومكافحة الفساد املايل واإلداري، وذلك مبوجب قانون إعادة تنظيمه رقم )

احملاسبة اللييب املتعلقة ببيان أوجه النقص والقصور يف القوانني واللوائح واألنظمة املعمول هبا، وانطالقا من اختصاصات ديوان 
العامة ابلدولة، وكذلك  لألغراض اليت شرعت من أجلها، ومالءمتها للتطورات اليت تستجد على اإلدارة لتحقق من مدى كفايتهاوا

 وقد اهتم ديوان احملاسبة اللييب ابلرقابة على حتقيق أهداف التنمية نقص فيها،إىل اقرتاح التعديالت اليت تؤدي إىل تاليف أوجه ال
م بشأن تشكيل جلنة دائمة للرقابة على أهداف التنمية 2018( لسنة 583م مبوجب قرار رئيس الديوان رقم )2030املستدامة 

تمثلة يف ادهدف ااخامس املتعلق ابملساواة بني املستدامة، حيث ميس هذا املوضوع بشكل مباشر ببعض أهداف التنمية املستدامة امل
اجلنسني، وادهدف العاشر املتعلق ابحلد من أوجه عدم املساواة، وادهدف السادس عشر املتعلق ابلسالم والعدل واملؤسسات القوية، 

منظمة الدولية لألجهزة ( التابع لل23وبشكل غري مباشر بباقي أهداف التنمية املستدامة، وامتثاال إلعالن موسكو )االنكوساي 
يف العليا للرقابة املالية واحملاسبية )االنتوساي( الذي أكد على أمهية قيام األجهزة الرقابية بتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وأدرج 

الذي  برانجمه االهتمام بتحقيق األهداف الوطنية، وابملساواة بني اجلنسني بشكل خاص، واستنادا إىل برانمج عمل )ديرابن(
م ااخاص مبكافحة العنصرية والتمييز العنصري وخطاب الكراهية، والذي أكدت فيه اجلمعية 2001اعتمدته األمم املتحدة يف عام 

م على إن مجيع أهداف التنمية 2019( املتعلقة بتنفيذ إعالن وبرانمج عمل ديرابن لسنة 74العامة لألمم املتحدة يف دورهتا )
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ا مبكافحة خطاب الكراهية، وللتأثري السليب الكبري الذي يقوم به خطاب الكراهية اإلعالمي على الدولة، املستدامة مرتبط حتقيقه
والذي يساهم يف أتجيج الصراع الداخلي، وهو بدوره يؤثر على اقتصاد الدولة، وينشر الفساد فيها، ويهدر املال العام، وقد جيعل 

ه الظاهرة، وبناء السلم داخل الدولة، كل ذلك جعلين أختار موضوع خطاب الدولة تقرتض من البنوك الدولية وملكافحة هذ
  الكراهية اإلعالمي وأتثريه على الصراعات الداخلية؛ ليكون جماال للبحث.

 
 أمهية البحث:

تكمن أمهية هذا املوضوع من خالل الدور الذي يقوم به خطاب الكراهية اإلعالمي يف أتجيج الصراعات الداخلية يف 
 العامل بشكل عام، ويف ليبيا بشكل خاص. 

 
 إشكالية البحث:

 يقوم موضوع البحث على إشكالية أساسية تتمثل يف التساؤل اآليت:
 مكافحة خطاب الكراهية اإلعالمي  وما مدى مسامهة خطاب الكراهية اإلعالمي ما مدى كفاية النصوص القانونية الليبية يف -

 يف أتجيج الصراع الداخلي يف ليبيا 
 حيث يطرح لنا هذا التساؤل عدد من اإلشكاليات الفرعية، واليت تتمثل يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 
 ما هو املضمون العام اخطاب الكراهية اإلعالمي والصراعات الداخلية   -1
 هل يوجد فراغ تشريعي يف القانون اللييب فيما يتعلق مبكافحة خطاب الكراهية اإلعالمي  -2
 ما هي التوصيات األساسية يف سبيل معاجلة هذا الفراغ  -3
 

 أهداف البحث:

المي وأثره على الصراعات الداخلية، وكذلك دراسة ما تناوله يهدف البحث إىل دراسة مفهوم خطاب الكراهية اإلع
 القانون الدويل والقانون اللييب يف سبيل مكافحة خطاب الكراهية اإلعالمي، وبيان دوره يف أتجيج الصراع الداخلي يف ليبيا.

 
 حدود البحث:

الداخلي يف ليبيا، وبيان مدى كفاية يقتصر هذا البحث على دراسة خطاب الكراهية اإلعالمي وأتثريه على الصراع 
 النصوص القانونية الليبية يف مكافحة خطاب الكراهية اإلعالمي.

 
 منهج البحث:

يقوم هذا البحث على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، وذلك من خالل بيان الوصف العام اخطاب الكراهية اإلعالمي، 
 العالقة ابملوضوع والتقارير اليت استعنت هبا يف هذا البحث.والصراعات الداخلية، وحتليل نصوص املواد ذات 
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 خطة البحث:

 سنحاول اإلجابة على التساؤالت السابقة وفق ااخطة البحثية اآلتية:
 مضمون خطاب الكراهية اإلعالمي والصراعات الداخلية.  -املطلب األول

 ماهية خطاب الكراهية اإلعالمي والصراعات الداخلية. -أوالا 
 النظام القانوين حلظر خطاب الكراهية اإلعالمي. -نياا اث

 آثر خطاب الكراهية على الصراع يف ليبيا.  -املطلب الثاين
  أتجيج الصراع الداخلي يف ليبيا. -أوالا  
 وسائل مكافحة خطاب الكراهية اإلعالمي. -اثنياا  
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 املطلب األول

 اإلعالمي والصراعات الداخليةمضمون خطاب الكراهية 
، جرت العادة قبل دراسة أي موضوع البحث عن معناه يف اللغة واالصطالح، حيث يتكون املوضوع من مفاهيم عديدة

تتناول النظام القانوين الدويل واللييب املنظم حلرية  ومن مثمفهوم خطاب الكراهية اإلعالمي، والصراعات الداخلية، لذلك سنتناول 
 والتعبري، والذي يؤكد على حظر خطاب الكراهية، وذلك على النحو اآليت:الرأي 

 ماهية خطاب الكراهية اإلعالمي والصراعات الداخلية: -أولا 
سنتناول يف هذا العرض مفهوم خطاب الكراهية اإلعالمي، والصراعات الداخلية يف اللغة، ومفهوم خطاب الكراهية اإلعالمي، 

 الصطالح، وذلك على النحو اآليت:والصراعات الداخلية يف ا
 يتكون مصطلح )خطاب الكراهية اإلعالمي( من ثالثة مفاهيم مركبة ميكن تعريف كل منهما على حدة يف اللغة.

)َخَطب( مبعىن: األمر والشأن، أو ألقى حديثا أو كالما، وااخطاب: هو سبب ( يف اللغة: مصدر للفعل الثالثي فـ)ااخطاب
ما خطبك  أي: ما شأنك، وقد توصف به بعض احلوادث واألمور، فيقال: َخْطٌب عظيم أو جليل )ابن الشيء، يقال للمرء: 

 .(1/361ه، ج1414منظور، 
أما )الكراهية( يف اللغة: فهي مصدر للفعل )َكرِه، وَكَره(، ويدور معناه حول معىن: احلقد واملقت والغضب، يقال: ال 

 (.534/ 13ج ه،1414 ملاذا حيقد عليه وميقته )ابن منظور،أعرف ملاذا يُكن له الكراهية  أي: 
أما )اإلعالمي( يف اللغة: فهو اسم منسوب إىل )اإلعالم(، وهو مصدر للفعل الرابعي: )أَْعَلم(، يقال: أَْعلم يـُْعِلُم 

ه، وأطلعته عليه  .م(2021)ابسل زيدان،  ِإْعالماا..، وأَْعَلمُته ابألمر: أبلغته إايا
ف )خطاب الكراهية اإلعالمي( يف االصطالح فيمكن القول أبنه: "الدعوة، أو الرتويج، أو التحريض على أما عن تعري

اإلهانة، أو التهديد دهؤالء  تشويه السمعة، أو اإلساءة إىل شخص أو جمموعة من األشخاص، ويشمل كذلك اإلزعاج، أو
مبا يف ذلك العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو  احلالة الشخصية، األشخاص على أسس قائمة غري شاملة للخصائص أو

املعتقد، أو اجلنسية، أو األصل القومي، أو اإلثين، وكذلك النسب والعمر واإلعاقة ونوع اجلنس وادهوية اجلنسية والتوجه اجلنسي، 
  (.6، ص2019مل ديرابن، عرب وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ووسائل التواصل االجتماعي" )تنفيذ إعالن وبرانمج ع

 اللغة.ويتكون مصطلح )الصراعات الداخلية( من مفهومني مركبني ميكن تعريف كل منهما على حدة يف 
فـ)الصراعات( يف للغة: مجع )ِصراع(، وهو مصدر للفعل )َصرََع(، ويدور معناه حول معىن: ااخصومة، واملنافسة والنزاع، أو 

 .رحه على األرض، وأيضا صرع الرجل عدوه: أي أراده قتيالاملشادة، فيقال: صرع الشخص: أي ط
أما )الداخلية( يف اللغة: فهي اسم مؤنث، منسوب إىل )داخل(، فيقال: حرب داخلية: أي حرب أهلية بني أبناء الوطن 

  .م(2021)ابسل زيدان، الواحد 
التنازع الذي يقع بني جمموعات خمتلفة ويف االصطالح يقصد ابلصراعات الداخلية، أو ما يسمى ابلصراع غري الدويل: 

بسبب اختالف اجلنس أو الدين أو العرق أو األفكار السياسية، وهم ينتمون إىل دولة واحدة، وقد يؤدي هذا الصراع إىل تفتيتها، 
 م(.2020وهذا الصراع قد يكون سياسيا أو اقتصاداي، وقد يتطور األمر إىل صراع عسكري مسلح )لينا الصمادي، 

أن تعرفنا مفهوم خطاب الكراهية اإلعالمي، ومفهوم الصراعات الداخلية، سننتقل يف العرض القادم إىل تناول النظام  وبعد
 القانوين حلظر خطاب الكراهية.
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 النظام القانوين حلظر خطاب الكراهية اإلعالمي: -اثنياا 
ادهوية، وهذه العناصر قد يشرتك فيها أو يف بعض يعد الدين، والعرق، واجلنس، واألصل من أهم العناصر اليت تقوم عليها 

منها جمموعة من األشخاص، فهي تعرب عن انتمائهم إىل هويتهم، كما تشكل تلك العناصر جمموعة من القواعد واألسس اليت يقوم 
طاب الكراهية (، فقد مت تنظيم حرية الرأي والتعبري، وحظر خ213م، ص2021عليها النظام االجتماعي الدويل )العريب درعي، 

يف القانون الدويل اإلنساين، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وكذلك يف بعض القوانني الداخلية الليبية، حيث إن وسائل اإلعالم 
تعد من آليات التعبري واالتصال مع اآلخرين، فهي تنقل األخبار واألحداث واملعلومات حبرية، سواء كانت مقروءة أو مرئية أو 

وللدور الذي تقوم به بعض هذه الوسائل بدعم التحريض على الكراهية والعنصرية والقتل، فقد اهتم القانون الدويل مسموعة، 
مبسألة حرية الرأي والتعبري وجعله حقا من حقوق اإلنسان، وحظر خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز والعنصرية 

 (.388،390م، ص2016)كرمية مزوز، 
م، الذي يعد من أهم املواثيق الدولية اليت 1945ر وسائل اإلعالم يف هذا اجملال فإن ميثاق األمم املتحدة لسنة وألمهية دو 

أكدت على وجوب التشجيع على احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للناس مجيعا دون أي متييز، وقد أورد اإلعالن 
( على أنه: "لكل شخص حرية الدين، ويشمل هذا احلق حرية االعتقاد 18) م يف نص املادة1948العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 

واإلعراب عنها ابملمارسة وإقامة الشعائر سواء كان منفرداا أو مع مجاعة، وأنه ال جيوز فرض الدين على اآلخرين" )ابراهيم سويسي، 
حرية التعبري اليت تشمل البحث،  ( من امليثاق على أن لكل شخص: "احلق يف19املادة ) (، كما أكدت222م، ص2021

 واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عرب وسيط، وبغض النظر عن احلدود".
م يف املادة 1992لسنة   كما ينص إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية، وإىل أقليات دينية ولغوية

ها، حبماية وجود األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية، وهويتها الثقافية ( منه على ما يلي: "على الدول أن تقوم، كل يف إقليم1)
ئمة والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه ادهوية"، ويقضي أبن تعتمد الدول التدابري التشريعية والتدابري األخرى املال

 لتحقيق تلك الغاايت.
م واملعاقبة عليها على كوهنا جرمية دولية، مبا يقتضي وجود مسؤولية 1948ية لسنة وتنص اتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماع

( من االتفاقية، واليت تقول: "يعاقب على األفعال التالية: اإلابدة اجلماعية، 3وطنية ودولية على األشخاص والدول يف املادة )
ى ارتكاب اإلابدة اجلماعية، حماولة ارتكاب اإلابدة اجلماعية، التآمر على ارتكاب اإلابدة اجلماعية، التحريض املباشر والعلين عل

 االشرتاك يف اإلابدة اجلماعية".
( منه "أية دعاية للحرب، وكذلك أية 20م يف املادة )1966وحيظر العهد الدويل ااخاص ابحلقوق املدنية والسياسية لسنة 

يضاا على التمييز أو العداوة أو العنف"، وحيث الدول على اعتماد دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتر 
 تشريعات حتظر الكراهية على أسس قومية أو عنصرية أو دينية مبا يشكل حتريضاا على التمييز أو العداء أو العنف.

"مجيع  -( 4م، ويف املادة )1961كما تكافح االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لسنة  
الدعاايت والتنظيمات القائمة على األفكار، أو النظرايت القائلة بتفوق أي عرق أو أية مجاعة من أي لون أو أصل إثين واحد، أو 
ة اليت حتاول تربير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد ابختاذ التدابري الفورية اإلجيابية الالزم

 الرامية إىل القضاء على كل حتريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله".
م أحكاماا تشري حتديداا إىل حظر التحريض على 1981وال يتضمن امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لسنة 

كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة   ( على أن: "الشعوب19الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، ولكن امليثاق ينص يف)املادة 
ودها نفس احلقوق، وليس هناك ما يربر سيطرة شعب على شعب آخر"، وأنه: "يقع على عاتق كل شخص واجب احرتام ومراعاة 
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( من 28أقرانه دون أي متييز واالحتفاظ بعالقات تسمح ابالرتقاء ابالحرتام والتسامح املتبادلني وصيانتهما وتعزيزمها" يف )املادة 
 امليثاق. 

م بعض أشكال حرية التعبري اليت ال تتوافق مع حقوق 1953أما عن القوانني الليبية فيجرم قانون العقوابت اللييب لسنة 
( على عقوبة احلبس ملدة 439اإلنسان واإلعالن الدستوري، ويفرض دها عقوبة قاسية قد تصل إىل عقوبة اإلعدام إذ تنص املادة )

( على عقوبة اإلعدام لكل "من يرتكب فعال غايته 203اعتدى على مسعة أحد ابلتشهري"، وتنص املادة )ستة أشهر "لكل من 
( على عقوبة احلبس مدة ال تتجاوز 291إاثرة حرب أهلية يف البالد أو تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي للفرقة"، وتنص املادة )

 األجنبية الدول رؤساء إهانة فعل القانون جيرم كما  ي هو دين الدولة"،سنتني لكل "من اعتدى عالنية على الدين اإلسالمي الذ
 املادة يف الشخص شرف وخدش (،221) املادة يف اجلماهرية لدى املعتمدين البعثات ممثلي وإهانة (،220) املادة يف عالنية

شخص احلق يف حرية التعبري عن ( منه على أنه "لكل 1م يف املادة )1972لسنة  76، وتضمن قانون املطبوعات رقم (438)
، "رأيه ويف إذاعة اآلراء واألنباء مبختلف الوسائل وفقا للحق الدستوري املنظم هبذا القانون ويف إطار مبادئ اجملتمع وقيمه وأهداف

أفكاره واجلهر احلق يف التعبري عن آرائه و  ( منه على أنه " لكل مواطن8م يف املادة )1991لسنة  20ونص قانون تعزيز احلرية رقم 
هبا يف املؤمترات الشعبية ويف وسائل اإلعالم اجلماهريية وال يسأل املواطن عن ممارسة هذا احلق إال إذا استغله للنيل من سلطة 

سرا أو حماولة نشرها أو فرضها على الغري ابإلغراء أو ابلقوة أو الشعب ألغراض شخصية، وحتظر الدعوة لألفكار واآلراء 
م على حرية الرأي والتعبري يف املادة 2011/ أغسطس/ 3كما أكد اإلعالن الدستوري الصادر يف لتزييف"، ابإلرهاب أو اب

( منه بقودها: "تضمن الدولة حرية الرأي، وحرية التعبري الفردي واجلماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية االتصال، وحرية 14)
لتنقل، وحرية التجمع والتظاهر واالعتصام السلمي، ومبا ال يتعارض مع الصحافة ووسائل اإلعالم والطباعة والنشر، وحرية ا

 القانون".
ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن التشريعات الليبية مل تنظم حرية الرأي والتعبري بشكل كايف، ومل تبني حدود هذه احلرية 

وابلتايل يتبني لنا وجود فراغ تشريعي  بشكل واضح، وكذلك ال توجد نصوص واضحة تدل على حظر خطاب الكراهية اإلعالمي،
 يف القانون اللييب البد من تداركه. 

بعد أن تناولنا القوانني املنظمة حلظر خطاب الكراهية دوليا وداخليا، سننتقل إىل تناول آثر خطاب الكراهية على الصراع 
 يف ليبيا، وذلك يف املطلب القادم.
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 املطلب الثاين
 الكراهية على الصراع يف ليبياآثر خطاب 

انتشر خطاب الكراهية يف اآلونة األخرية والذي يعد هتديداا خطرياا على أمن اجملتمعات، ومن األسلحة املستخدمة يف 
م، 2021احلروب النفسية، وأداة من أدوات السياسية ااخارجية لتفكيك متاسك البنية االجتماعية ألي دولة )فاطمة محوته، 

لك أضحى خطاب الكراهية ضمن املمارسات اليت تلقى رواجا كبريا يف وسائل اإلعالم اجلديد؛ السيما بعد (، وبذ347ص
التطور التكنولوجي الذي عرفته دول العامل فيما خيص إنتاج وتسويق األفكار اليت متس حبقوق اإلنسان وحرايته األساسية، وقد 

اليت أدت إىل ارتكاب جرائم جسيمة حبقوق املدنيني وصلت إىل ارتكاب أثبتت التجارب أن هذه ااخطاابت كانت أحد األسباب 
(، ومنها ما حدث يف الصراع 220م، ص2021جرائم إابدة مجاعية، وجرائم تؤدي إىل التطهري العرقي )إبراهيم سويسي، 

أن نبني أسباب انتشار  الداخلي يف ليبيا حيث سامهت العديد من القنوات اإلعالمية يف أتجيج الصراع داخل الدولة، وميكن
 خطاب الكراهية وسبل معاجلته، وذلك على النحو اآليت: 

 أتجيج الصراع الداخلي يف ليبيا: -أولا  
إن أتجيج الصراع الداخلي يف أي دولة يعد من أهم األاثر اليت يقوم هبا خطاب الكراهية اإلعالمي، حيث سامهت 

فقد أظهر تقرير املركز اللييب حلرية طاب الكراهية أتجيج الصراع الداخلي بني أطراف النزاع يف ليبيا، يف تبنيها اخالوسائل اإلعالمية 
الصحافة استخدام وسائل اإلعالم الليبية اخطاب الكراهية والتحريض على العنف بني مكوانت اجملتمع اللييب، حيث وضعت أكثر 

وذلك لتتبع ومجع البياانت عن املخالفات املهنية، وتوثيق األلفاظ اليت تدعو إىل من مخسني قناة وحمطة إذاعية ليبية حتت املراقبة، 
% من 72م، وقد أسفر هذا التقرير على أنَّ 2020الكراهية وحتليلها من قبل فريق من ااخرباء والراصدين عن الربع األول من سنة 

راهية، حيث بلغت حاالت ااخروقات املهنية لوسائل اإلعالم ااخلل املهين الذي متارسه وسائل اإلعالم املرصودة تتعلق خبطاب الك
آالف حالة، وقد تنوع خطاب الكراهية من التحريض املباشر، والسب والتشهري، حيث ارتفعت نسبتها على غريها  9ما يقارب 

الدعوة للعنف  %، يف حني وصل14%، إىل عدم الدقة واملوضوعية يف تغطية النزاع املسلح بنسبة 66من التصنيفات بواقع 
%، وقد توصل هذا التقرير إىل أن ارتفاع خطاب الكراهية يف مواقع التواصل االجتماعي للوسائل اإلعالمية الليبية 13والقتل إىل 

%، وهذا يدل على أن الوسائل اإلعالمية لعبت دوراا سلبياا يف عملية أتجيج الصراع السياسي بني 96الذي وصل إىل نسبة 
ة على الساحة الليبية، وكذلك عدم توفر بيئة سياسية وإعالمية وثقافية صحية لعملية االنتقال السياسي، وهو ما األطراف املختلف

 يستدعي املراجعة الشاملة لألداء اإلعالمي للوسائل اإلعالمية الليبية، وغياب اجلهات الرقابية والتشريعية ملراقبة هذه الوسائل الغري
 (.19،5،4م، ص2020دم تقييم أدائها ابلشكل الصحيح )تقرير املركز اللييب حلرية الصحافة، ملتزمة أبخالقيات املهنة، وع

وقد أعربت منظمة التضامن حلقوق اإلنسان، واملعهد الدويل للحقوق والتنمية، واملرصد األورو متوسطي حلقوق اإلنسان، 
، عن قلقهم البالغ من تنامي خطاب الكراهية 43رته وجملس جينيف للحقوق واحلرايت، أمام جملس حقوق اإلنسان املنعقد يف دو 

والتحريض على العنف والتضليل اإلعالمي يف ليبيا، والذي يستهدف فئات اجتماعية بناء على أصودها القبلية أو العرقية أو اجلهوية 
ِوْض أية مساعي للتهدئة عرب وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي، والذي ابت يهدد النسيج االجتماعي يف ليبيا ويُق

ابلرغم من أن خطاب الكراهية والتحريض على العنف جُمَرَّم يف القانون الدويل حلقوق ”وإهناء األزمة السياسية، وأكد على أنه 
 اإلنسان، غري أننا جنده يتنامى بشكل مضطرد وأصبح اليوم ميارسه أغلب األطراف يف ليبيا".

مكتب املفوض السامي تقدمي تقرير خاص خبطاب الكراهية والتحريض على العنف  وقد طالبت هذه املنظمات اجمللس من
ن يف اإلعالم اللييب لتحديد القنوات واألفراد الذين يرتكبون هذه اجلرمية، وتوثيق آاثرها واقرتاح آليات معاجلتها )تقرير منظمة التضام

 م(.2020حلقوق االنسان، 
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م على أنَّ قنواات إعالمية ليبية 2021سان، ومركز القانون الدويل اإلنساين لسنة وقد أكد تقرير ملنظمة نداء حلقوق اإلن
وصحفيني ليبيني قد مارسوا خطاب الكراهية طول فرتة النزاع مما ساهم يف رفع مستوى وحجم االنتهاكات املرتكبة بني طريف 

واملسائلة، فمعظم القنوات الليبية الداعمة انتهكت  القتال، وبطريقة برهنت على ضرورة اخضاع كافة الوسائل اإلعالمية للمحاسبة
  (.78،79م، ص2021املعايري القانونية واألخالقية واملهنية يف التعامل مع تطورات النزاع بني طريف القتال )تقرير منظمة نداء، 

ميكن أن يؤدي إىل  كما أن عدم وجود تعريفات واضحة يف األنظمة القانونية بشأن حمتوى ااخطاب احملرض على الكراهية
وزارة العدل الليبية التابعة حلكومة الوفاق الوطنية يف بيان دها تكشف عن مشروع قانون قصور يف تطبيق القانون، وهو ما جعل 

أعدته لتجرمي خطاب الكراهية، وتشديد العقوبة على من يقوم ابلدعوة إىل هذا ااخطاب أو نشره، ودعت املسؤولني عن العمل 
سائل اإلعالم والنشطاء يف هذا اجملال إىل العمل معا على إصدار مدونة للسلوك املهين، واليت تضع التزاماا ذاتيًّا من اإلعالمي وو 

وسائل اإلعالم ابحرتام أصول وأخالقيات العمل اإلعالمي، وأبدت قلقها الشديد من تبىن وسائل إعالمية وقنوات فضائية اخطاب 
 ، ويبث مسوم الفرقة، ويؤجج النعرات اجلهوية والقبلية، ويدعو للتمييز بني أبناء الوطن الواحد،إعالمي حيرض على العنف والكراهية

وأوضحت الوزارة أهنا تتابع ما تقوم به بعض هذه القنوات الفضائية من استضافة لبعض األشخاص الذين يوجهون االهتامات 
تشويهها، وأتجيج الرأي العام ضدها، مبا يضر املصلحة الوطنية،  ااخطرية لبعض مؤسسات الدولة الرمسية وأجهزهتا احلكومية؛ قصد

ويف إساءة واضحة الستخدام احلق يف حرية التعبري، وأشارت وزارة العدل إىل أن القانون الذي تعده يدعو إلنشاء مرصد وطين 
خطورته، وأهابت الوزارة بكافة السلطات يتتبع خطاب الكراهية، ويقرتح اإلجراءات والتدابري الالزمة اليت تكفل حماربته واحلد من 

الوطنية من السلطة التشريعية إىل اجلهات التنفيذية وكذلك منظمات اجملتمع املدين إىل القيام بدورها يف التحذير من خطورة هذا 
سباب عديدة، واليت ااخطاب، والعمل على حماربته والقضاء عليه، إال أن هذا املشروع مل يعرض على السلطة التشريعية حىت اآلن أل

  .م(2020من أمهها االنقسام السياسي الذي تعاين منه البالد، )بيان وزارة العدل حلكومة الوفاق الوطين، 
وبعد أن بينا ما يرتتب عن خطاب الكراهية اإلعالمي مبسامهته يف أتجيج الصراع يف ليبيا بني أطراف النزاع، كما عرضنا 

 إىل بيان وسائل مكافحة هذا ااخطاب يف العرض القادم.التقارير املؤيدة لذلك، سننتقل 
 وسائل مكافحة خطاب الكراهية اإلعالمي: -اثنياا  

ميكن وضع اسرتاتيجية متكاملة هتدف إىل معاجلة جذرية ألسباب انتشار خطاب الكراهية والتحريض عليه يف وسائل 
(، واليت تكمن يف النظرة السلبية لألقليات وانعدام 46م، ص2021اإلعالم من خالل معرفة األسباب املؤدية إليه )الناصر عمارة، 

متثيلها يف وسائل اإلعالم، مما جيعلها أكثر عرضة للتحريض على العنف واالعتداء اللفظي أو البدين )تقرير املقررة ااخاصة املعنية 
ليبيا ينظم حرية الرأي والتعبري وحيظر  (، السيما يف حالة عدم وجود قانون يف18،20م، ص2015بقضااي األقليات ريتا اجياك، 

خطاب الكراهية اإلعالمي بشكل مفصل، األمر الذي ينبغي على السلطة التشريعية إصدار قانون حيظر خطاب الكراهية وجيعل له 
 عقوابت رادعة؛ لسد الفراغ التشريعي الكبري يف هذا املوضوع.

هية تبث من خارج البالد، فهنا جيب على الدولة الليبية التعاون كما أن أغلب الوسائل اإلعالمية الداعمة اخطاب الكرا
مع الدول األخرى ملكافحة هذه املؤسسات أو مقاضاة هذه الوسائل اإلعالمية داخل الدول اليت تبث منها، أو عن طريق 

مبتابعة الوسائل  والقضائية املعنية الشركات التابعة لألقمار الصناعية، كما حصل لقناة اجلماهريية، وأيضا عدم قيام اجلهات الرقابية
اإلعالمية احلكومية وااخاصة اليت ال حترتم أخالقيات املهنة، وهو ما أكده األمني العام لألمم املتحدة السيد )أنطونيو غوترييش( 

أبنه ينبغي بقوله: "أنه يقع على عاتق اجلميع احلكومات، واجملتمعات، والقطاع ااخاص التصدي اخطاب الكراهية"، حيث ذكر 
على الكياانت التابعة لألمم املتحدة استخدام التعليم كأداة ملكافحة خطاب الكراهية من أجل تنفيذ ادهدف الرابع من أهداف 
التنمية املستدامة، والتشجيع على إذكاء الوعي بشأن احرتام حقوق اإلنسان، وعدم التمييز، والتسامح والتفاهم إزاء الثقافات 
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عن املساواة بني اجلنسني، ودعم الشراكة بني القطاع العام وااخاص، من أجل حتقيق كافة أهداف التنمية واألداين، فضال 
 (.4م، ص2019املستدامة" )اسرتاتيجية األمم املتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية، 

العامة لألمم املتحدة يف دورهتا وقالت )غاينل كوري( من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف اجتماع اجلمعية  
(: "إن أهداف التنمية املستدامة ترتكز صراحة على صكوك حقوق اإلنسان، وتؤيد املبادئ الشاملة املتمثلة يف حمورية الناس، 74)

من األهداف تعكس  والعاملية، واملساواة، وعدم التمييز والرتابط، وعدم القابلية للتجزئة واملساءلة واملشاركة، وأشارت إىل أن العديد
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقوق الواردة يف إعالن وبرانمج عمل )ديرابن(، وذكرت أن أهداف التنمية املستدامة، وإعالن خطة 

 عمل )ديرابن( تشرتك يف املبادئ الداعمة لعدم التمييز، والداعية للمساواة واإلنصاف والعدالة".
 أن أهداف وغاايت التنمية املستدامة ال ميكن أن تتحقق إال ابالعرتاف أبن العنصرية كما نبه اجتماع اجلمعية العامة إىل 

والتمييز العنصري، وكراهية األجانب، وكل ما يتصل بذلك من تعصب تشكل حاجزا أمام حتقيق برامج التنمية املستدامة، وإن 
م ال ميكن الوفاء هبا إال من 2015مع الدويل يف عام م اليت اعتمدها اجملت2030الرؤية اجلماعية املنصوص عليها يف خطة عام 

يف ذلك مكافحة خطاب الكراهية اإلعالمي) تنفيذ إعالن  خالل االلتزام إبزالة العوائق ادهيكلية والنظمية لتحقيق األهداف، مبا
 (.13م، ص2019وبرانمج عمل ديرابن، 

ة اإلعالمي يف ليبيا ولتهدئة الصراع داخلها، وليعم ومن خالل العرض السابق يتبني لنا أنه ملكافحة خطاب الكراهي 
العمل على إنشاء مرصد وطين لتتبع خطاب الكراهية، واقرتاح اإلجراءات والتدابري الالزمة اليت تكفل  ينبغي -السالم يف البالد

ن لتجرمي خطاب الكراهية حماربة هذا النوع من ااخطاب، والعمل للحد من خطورته، كما جيب على السلطة التشريعية إصدار قانو 
وتشديد العقوبة على من يقوم به، أو يساعد يف نشره، وجيب على كافة السلطات الوطنية، من السلطة التشريعية، واجلهات 

القيام بدورها يف التحذير من خطورة هذا ااخطاب، والعمل على حماربته والقضاء  -الرقابية، والسلطة القضائية، واجلهات التنفيذية
العمل معا على إصدار مدونة  -، وجيب على املسؤولني يف العمل اإلعالمي، ووسائل اإلعالم، والنشطاء يف هذا اجملالعليه

 للسلوك املهين، وأخالقيات العمل اإلعالمي، تلتزم هبا كل وسائل اإلعالم، وحترتم أصودها وفحواها. 
 

 اخلامتة

 والتوصيات، وذلك على النحو اآليت:من خالل العرض السابق ميكن أن نستخلص بعض النتائج 
 الّنتائج: –أولا 

عدم وجود قانون خاص ينظم حرية الرأي والتعبري، وحيظر خطاب الكراهية يف ليبيا، على الرغم من أن االتفاقيات الدولية  -1
تعترب مبثابة قانون يف ليبيا، إال أنه مل يتم تضمينها من السلطات التشريعية بشكل صحيح، وابلتايل يتبني لنا وجود فراغ تشريعي يف 

 تداركه. القانون اللييب البد من 
ابلرغم من أن خطاب الكراهية اإلعالمي حمظور وفقا للقانون الدويل اإلنساين واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، إال أنه   -2

 ساهم يف أتجيج الصراع الداخلي يف ليبيا.

 يف ليبيا. عدم تفعيل النصوص القانونية املتعلقة بتحرمي وجترمي خطاب الكراهية اإلعالمي من قبل جهات االختصاص -3
 التوصيات: –اثنياا 

 نوصي بتنظيم حرية الرأي والتعبري وحظر خطاب الكراهية اإلعالمي بقانون خاص ينظم عمل الوسائل اإلعالمية يف ليبيا. -1
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أنمل إبنشاء مرصد وطين يتتبع خطاب الكراهية، ويقرتح اإلجراءات والتدابري اليت تكفل حماربة هذا النوع من ااخطاب، واحلد  -2
هيئة مكافحة الفساد( بفرض رقابتها على  -الرقابة اإلدارية -، وإاتحة الفرصة للجهات الرقابية يف ليبيا ) ديوان احملاسبةخطورتهمن 

 الوسائل اإلعالمية العامة وااخاصة ابعتبار أن خطاب الكراهية ميس ابألمن القومي اللييب، وينشر الفساد يف البالد. 

التعاون مع الدول اليت تبث منها الوسائل اإلعالمية ااخارجية اليت تدعو اخطاب الكراهية، وتساهم يف أتجيج الصراعات   -3
 الداخلية يف ليبيا، أو مقاضاة هذه الوسائل خارجياا. 
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