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 ن مع وسائل اإلعيميتعاطي الليبي
 خالد أسبيته       

 تمهيد
وسائل اإلعالم في مجال القيم أن تضع لنفسهها سياسهات وخططها   تقوم بهيتطل  الدور الل  

تحههدد خطابههها وتبههرز أ ههدافها وفهه  ر يههة تعمههل علهه  ترسههيث سههلوكيات لههدى أفههراد المجتمههع بصههور  
تهسهيس نظهام اإلعهالم عله  أن الهدوليء حيهث واإلقليمهي و تخدم منظومتهه القيميهة بمعنا ها الهوطني 

وفهههي  هههلا اإلطهههار تشهههير إحهههدى  1.شهههرطا  ضهههروريا  فهههي الحكهههم علههه  فاعليهههة دوره ي عهههد هههلا النحهههو 
الدراسههات التههي أجريههت علههه  عينههة مههن اإلعالميهههين الليبيههين إلهه  نمههالج مهههن القههيم الواجهه  علههه  

اعيهههةء مثهههل الهههدين والهويهههة والتعهههايش اآلمهههن اإلعهههالم أن يهههدعو لهههها مهههن منطلههه  مسههه وليته االجتم
وحمايهههة مصهههادر المعلومهههات ونبهههل الهههدعو  للعنههه  والكرا يهههة ومسهههاعد  الفئهههات األقهههل ضهههعفا  فهههي 

و ي بطبيعة الحال تتس  مع أراء الليبيين الوارد  في بيانات . المجتمع والحفاظ عل  وحد  الوطن
 2.المسح الشامل للقيم

لات صهههلة بههههء يمكهههن أن  مبط بموضهههوعات تتعلههه  بهههاإلعالم أأكانهههت  هههله القهههيم تهههرت وسهههواء 
 :ن سس من خاللها أرضية لتحليل تل  البيانات تستند إل  المبادا التالية

                                                 

وسائل اإلعالم إنما يكون بالنظر إل  قدرتها عل  بلو  إل   نا ينبغي التنبيه  1 أن الحكم عل  فاعلية دور
ضعتها لنفسها بغض النظر عن كون لل  توجيها  لوسائل اإلعالم أم الء حيث تتضمن السياسات األ داف التي و 

ولية   أ دافا  تلتزم فيها بمبادا مثل المس -خاطئة  مسواء حكمنا عليها بهنها صحيحة أ -والخطط اإلعالمية 
ها في ضوء فهم المسيطر و ي مبادا تتحدد مالمح ءاالجتماعية واألمن القومي والحفاظ عل  الهوية الوطنية

عل  تل  الوسائل لمعن   له المباداء حيث ال تعتبر لل  توجيها  لوسائل اإلعالم بل تنظيما  لعملها وتسوا في 
وعل   لا  .لل  مبررات مثل خدمة مصالح مجتمعية مشتركة والمحافظة عل  تماس  المجتمع وغير لل  كثير

ففي زاميبيا مثال  . ات األساسية لممارسة العمل اإلعالمي والصحفياألساس تتضح الحدود التي تق  عند ا الحري
الساب  كنيث كاوندا خطابا  عل  الصحفيين في بلده قال فيه يج  عل  إعالمنا أن يعكس طبيعة : "ألق  الرئيس

نزويل  يلفوبالمثل وجه الرئيس ا" . مجتمعناء وأن يقدم وأن يدافع عن فلسفتناء وقيمنا ومصالحنا كدولة لات سياد 
ن صناعة االتصال ال يمكن أن تكون لها األولوية عل  النظام إ:" الساب  انتقادات لوسائل اإلعالم قائال  

 ". االجتماعي والمدني
مراجعهة دمحم محمهود , ترجمهة عله  درويهش, عهالم المقارنهةنظم اإل, انجو جروفر شودر  و , جون مارتن: للمزيد انظر

 .90ء ص 0880, القا ر , نشر والتوزيعالدار الدولية لل, 0ل,  رضوان
نظهر  ألخالقيهات العمهل اإلعالمهي ودعهم األمهن المجتمعهي فهي : الحريهة والمسه ولية والمهنيهة", خالهد سهعيد أسهبيته 2

دار الزاويههة , 5101ابريهل , 5العهدد , المجلهة الليبيهة للدراسههات, "ضهوء اسهتطالم عينههة مهن آراء اإلعالميهين الليبيههين
 .58ص , للكتا 
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 ن عالقهههة التههههثير التبهههادلي بهههين القهههيم التهههي يعتنقهههها أفهههراد المجتمهههع والرسهههالة التهههي تقهههدمها إ
بينهما التعاطي أشكال من شكال  تعد اإلعالمية .الم سسات

 ل اسهتخدام بيانهات قهدمها يمكن تفسير أو إيضاح بعض الموضوعات اإلعالميهة مهن خهال
 .في سياقات موضوعية أخرى  ون المبحوث

  نا  مجموعهة كبيهر  مهن المتغيهرات لات التههثيرات المحتملهة فهي عمهل اإلعهالمء لهلا فمهن 
د تساعد في التي قو المفيد طرح التسا الت التي تقترح وجود ارتباطات بين  له المتغيرات 

 .مستقبلية في التعرف عل  الم ثرات في عمل وسائل اإلعالم فتح آفاا
   إن مسهلة تهصيل  له البيانات ومعالجتها وف  نظريهات علهم اإلعهالم واالتصهال تعهد أمهرا

 .مهما  لفهم السياا النظر  العام الل  تعمل فيه المنظومة القيمية للمجتمع الليبي
 ين التجهار  العرطيهة والدوليهة والحالهة الليبيهة فهي زيهاد  فهرص قد تساعد بعض المقارنهات به

 .الفهم والتنب 
 ثقة الليبيين في وسائل اإلعيم وضمان حق المعرفة

تههرتبط ثقههة الههرأ  العههام فههي وسههائل اإلعههالم فههي العمههوم بمجموعههة مههن المتغيههرات لات الصههلة 
ألدوار أو اسهتخدام الوسهائل بصهور  فهي المجتمهعء فهإلا مها تهم تجهاوز  هله ا تقهوم بههابهاألدوار التهي 

ء و هله األدوار تتشهكل .تسيء ألفراد المجتمع فإن ثقة الرأ  العام في  له الوسائل سوف تهنخفض
الفلسهفات اإلعالميهةء وطبيعهة الحقيقهةء وطبيعهة "فهي ضهوء  ءمحمود يوسه  السماسهير   فيما يقول

تهي يفتهرض أن تحقيقهها سهوف يهتم عله  الدولةء وطبيعة العالقهة بهين اإلنسهان والدولهةء والغايهات ال
حيث يهمل الرأ  العام أن تقوم وسهائل اإلعهالم بشهكل واضهح  1".خير وجه في ضوء  له العالقة

وشهفاف بههاألدوار الواجه  عليههها القيهام بههها تجا هه حتهه  تنهال ثقتهههء وعله   ههلا فقهد تهه ثر المصههالح 
 له الثقةء كما أن متغيرات كثيهر  في  ءالشخصية للقائم باالتصال أو الصحفيء عل  سبيل المثال

قههد تهه د  إلهه  للهه  مثههل انحيههاز مالهه  الوسههيلة ألجنههدات إيديولوجيههة أو لمصههالح المعلنههينء والتههزام 
اإلعالميههين بهخالقيههات المهنههةء ودرجههة تنههاول وسههائل اإلعههالم ال تمامههات المههواطنء والقههيم التههي 

دخل الحكومهة فهي عملههاء وقهدرتها عله  وته, تروج لهاء وحجهم ونوعيهة المعلومهات التهي توفر ها لههم
وفهي  هله الورقهة نجهد . تماسه  االجتمهاعي والحفهاظ عليههالالحفاظ عل  النسهيج االجتمهاعي ودعهم 

ومههن جملههة  ههله ءعلهه  مسههتوى ثقههة الليبيههين فههي وسههائل اإلعههالم قههد تهه ثر مثههل  ههله المتغيههراتأن 
محتملهة عله  مسهتوى أ نتوقعالمتغيرات سنقدم ما يرتبط بالحالة الليبيةء والتي  ن يكون لها تهثيرات

 :لتالياو له المتغيرات نسوقها عل  النحو  .ثقة الليبيين في وسائل اإلعالم
                                                 

, 0ل, قههراء  فههي ضههوء المنظههور اإلسههالمي: فلسههفات اإلعههالم المعاصههر , محمههود يوسهه  السماسههير   1
 .002ص , 5119, الواليات المتحد  األميركية -فرجينيا- رندن, المعهد العالمي للفكر اإلسالمي
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من الليبيين تثه  %( 9.0)نسبة  تعد ثقة الليبيين في الصحافة والتلفزيون منخفضة جدا  حيث
و بمتغيهر% ( 8.9) في الصحافة يهرتبط قد و لا التلفزيونء في يثقون ات متعهدد  لات صهلة منهم

بههلل ء وعلهه   ههلا األسههاس فههإن أحههد التفسههيرات الممكنههة رطمهها يههرتبط بنظريههة التوقعههات االجتماعيههة 
فبرايهر فهي الوظيفهة  06حيث ارتفام مستوى توقعات الليبيين من وسائل اإلعالم خاصة بعهد ثهور  

 .لصهعيد االجتمهاعيالتي من الممكهن أن ت ديهها  هله الوسهائل سهواء عله  الصهعيد العهام أم عله  ا
أن وظيفههة التعبئههة تطغهه  فههي الخطهها  اإلعالمههي , كمهها يشههير دمحم علهه  األصههفر, فمههن المالحههظ 

األمر الل  نعتقد أنه قد يكون سببا  في إحداث نوم من عدم التواف  , 1الليبي عل  وظيفة التوعية
ويعبهر  .إلعهالم لههابين مستوى التوقعات االجتماعية من وسائل اإلعالم ودرجة اسهتجابة وسهائل ا

عههن  ههله التوقعههات االجتماعيههة فههي اإلعههالن الدسههتور  الههل  أصههدره المجلههس الههوطني االنتقههالي 
والمه تمرات التهي  وما ورد في توصيات اإلعالميين في الملتقيات, 2(00و 01)الليبي في مادتيه 

                                                 

والتهههرويج لنفسهههها تتسهههم األنظمهههة السياسهههية لات الطبيعهههة الشهههمولية باسهههتخدامها لوسهههائل اإلعهههالم كههههدا  للدعايهههة  1
ثهار  حمهاس الهرأ  العهام مههن و وتجميهل أدائهها وتضهخيم منجزاتهها بشهكل مغههاير للحقيقهةء  لهلا تلجهه للتعبئهة وللتحشههيد وا 

خههالل اسههتخدام خطهها  انفعههالي عههاطفي يتههدني فيههه البعههد المعلومههاتي والمعرفههي إلهه  مسههتويات منخفضههة يكثههر فيههها 
و هله الوظيفهة التعبويهة تلبهي  .اف  المعن  المراد نقلهه عبهر وسهائل اإلعهالمالتضخيم والتشويه والتلوين للمعلومات لتو 

أمهها وظيفههة التوعيههة . احتياجههات السههلطة مههن وسههائل اإلعههالم دون اإلشههبام الحقيقههي الحتياجههات أفههراد المجتمههع منههها
ال تعبهر عههن  فههي وظيفهة أساسههية مهن الوظههائ  المفتهرض أن ت ديهها وسههائل اإلعهالم بعكههس الوظيفهة التعبويهة التههي

نمها تعههد توظيفهها  لإلعهالم لخدمههة مصههالح األنظمهة الحاكمههة فقههط وعله   ههلا فههإن الوظيفههة . وظهائ  وسههائل اإلعههالم وا 
التوعويههة تهههتي لتلبيههة احتياجههات أبنههاء المجتمههع مههن  ههله الوسههائل عبههر تزويههد م بالمعلومههات الدقيقههة والموضههوعية 

جتماعية وتمكينهم من اتخال القرارات المناسبة تجهاه القضهايا التهي ومساعدتهم من خاللها عل  التكي  مع البيئة اال
مثهههل الدعايهههة ء وظيفهههة اإلقنهههام فهههي اإلعهههالم التعبهههو  أسهههالي  غيهههر مهنيهههة وغيهههر أخالقيهههة وقهههد تسهههتخدم. يواجهونهههها

ثههار  الغرائههزء ومخاطبههة المصههالح الضههيقةء ودفههع األفههراد فههي اتجههاه واحههد  لمقابههلءافههي . السههوداءء وغسههيل الههدما ء وا 
تعتمد وظيفة التوعية عل  مخاطبة العقلء وتوفير المعلومهاتء وشهرح البهدائل الممكنهةء وتهوفير حريهة االختيهار عبهر 

 .تنوم المضامين واألفكار واآلراء
مجلهههة , "فبرايهههر فهههي ليبيههها 06القنهههوات الفضهههائية فهههي زمهههن الرطيهههع العرطهههي وثهههور  ", انظهههر دمحم علههه  األصهههفر: للمزيهههد

 .00ص , 5101, طرابلس, مركز البحوث والمعلومات والتوثي , 25-20العدد , ميةالبحوث اإلعال
للمراسهالت والمحادثهات الهاتفيهة وغير ها مهن وسهائل االتصهال " عله  أن  01 تههينص اإلعالن الدستور  فهي ماد 2

ووفقهها  ألحكههام , د ولمههد  محههد, وال يجههوز مصههادرتهما أو رقابتههها إال بهههمر قضههائي, و مهها مكفولتههان, حرمتههها وسههريتها
وحريههة البحههث , تضههمن الدولههة حريههة الههرأ  والتعبيههر الفههرد  والجمههاعي"علهه  أن يههنص  00وفههي مادتههه  ."القههانون 
وحريههههة التجمههههع , وحريههههة التنقههههل, وحريههههة الصههههحافة ووسههههائل اإلعههههالم والطباعههههة والنشههههر, وحريههههة االتصههههال, العلمههههي

 ".لقانون وبما ال يتعارض مع ا, والتظا ر واالعتصام السلمي
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وطهين شهعور  لتواف  بين ما جاء في  لا اإلعالن من توقعات وطموحهاتا ولعل غيا  1.جمعتهم
. في انخفاض ثقتهم فيهاسب المواطن الليبي بانحراف وسائل اإلعالم عن  له التوقعات 

تدني مستوى المهنية للقائمين عل  إنتاج المهواد الصهحفية والتلفزيونيهة  ء فإنومن ناحية أخرى 
 وفهه  بحههوث محليههة ليبيههة كههان سههببا  فههي إضههعاف المضههامين اإلعالميههة وتزايههد أصههوات التشههكي 

ضاف إل  مشكلة تدني مستوى المهنية وأثر ها عله  ضهع  المضهامين اإلعالميهة مشهكلة تو فيهاء 
الضغوطات التي باتهت تمهارس عله  الصهحفيين بشهكل يزيهد مهن ممارسهتهم الرقابهة اللاتيهة السهلبية 

 2.عل  حجم ونوعية المعلومات التي يقدمونها للمواطن الليبي عبر  له المضامين
ت أيضهها  إلهه  أن انخفههاض ثقههة الليبيههين فههي الصههحافة والتلفزيههون قههد يههرتبط كمهها ينبغههي االلتفهها

بظها ر  تالعه  مصههادر المعلومهات بهمهاء السههيما المصهادر التهي يفتههرض بهها أن تكهون مسهه ولةء 
بيههد أن  3.حيههث قههدمت  ههله المصههادر معلومههات مغلوطههة أو ناقصههة أو كالبههة فههي بعههض األحيههان

هم فهههي مضههههاعفة أسههه لار عهههن األخطهههاء للمتلقهههي الليبههههي قهههدتجا هههل وسهههائل اإلعهههالم تقهههديم االعتهههه
كمهها أن سههوء تقههدير الكثيههر مههن الوسههائل اإلعالميههة السههتخدام السههب  الصههحفي فههي نشههر . المشههكلة

موضوعيتها عل  المحه ء وعله   هلا فهإن عهدم الخبهر  فهي التعامهل مهع و  األخبار جعل مصداقيتها
كونان سببين يمكن إضافتهما ألسبا  انخفاض مصادر المعلومات وتحديد توقيت استخدامها قد ي

 .ثقة الليبيين في الصحافة والتلفزيون 

                                                 

الملتقههه   ؛5105مهههارس  0إلههه   1الملتقههه  األول لحهههوار الصهههحفيين فهههي مدينهههة طهههرابلس مهههن  :انظهههر توصهههيات  1
الملتقه  الثالهث لإلعالميهين فهي مدينهة جهادو مهن  ؛5105مايو  00 – 05الثاني لإلعالميين في مدينة بنغاز  من 

فهي مدينهة مصهراتة  ءمي الواقع وآليات التطويرم تمر الشهن الليبي في الخطا  اإلعال ؛5105يونيو  52إل   51
 .5100يناير  8إل   9من 
دراسههة ميدانيههة : اتجا ههات اإلعالميههين نحههو التغيههرات فههي النشههال اإلعالمههي", خالههد سههعيد أسههبيته :للمزيههد انظههر  2

رر عقهده فهي بحث قبل في م تمر اإلعهالم وثقافهة التغييهر الهل  كهان مهن المقه, "عل  عينة من اإلعالميين الليبيين
وقبههل للنشههر فههي كتيهه  خصصههته الجامعههة للبحههوث المقبولههة فههي . 5100ابريههل  02-01جامعههة األز ههر بتههاريث 

 .الم تمر
األمثلة كثير  جدا  عل  قيام بعض المسه ولين الليبيهين بالتالعه  بوسهائل اإلعهالم مهن خهالل تزويهد ا بمعلومهات   3

ووجههود خمههيس , مثههل حادثههة اعتقههال سههي  اإلسههالم القههلافي -رفههة بغيههر مع مسههواء بمعرفههة أ –غيههر دقيقههة أو كالبههة 
 .وحادثتي اختطاف رئيس الوزراء ورئيس الم تمر الوطني العام, القلافي أثناء دخول الثوار لمدينة بني وليد

ر أخيرا ل " , فاطمة, العيساو  :  للمزيد انظر , وسهطمركهز زكهارنيغي للشهرا األ, "اإلعالم االنتقالي في ليبيا  ل تحرن
-اإلعههالم /.../Http://carnegieendowment.org/2013رابههط الموضههوم  ,5101, مههايو/أيههار  00 دراسههة 
 g3dy/أخيرا...ليبيا-في-االنتقالي
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ن يتعاطي الليبيهفي فهم كيفية  1يمكن االستناد إل  نظرية ترتي  أولويات المحتوى اإلعالميو 
الوسيلتينء في اتين ثقتهم بمستوى لل  وارتبال والتلفزيون الصحافة من المستغر  ا تمام إلمع

وباااغلرمن أاااذ  ا هااا ت ال ااااوا  وااارو اتااا  وا  المو اااو غ  , مههن الليبيههين بالسياسهههة (25.6%)

إال  نهااغ ال   ظااو , الايغتاايا  لااو ايولويااا يااا اا يغبااغ  الليوياايذ أااذ أعااغأيذ وتااغ   ا  اا  
 .بثق هن يا أصداقي هغ

 نمهإن  لا يل   بنا إل  ضرور  التعهرف عله  جهود  ونوعيهة  هله المضهامين السياسهية بهدال  
يم الليبيين للبرامج السياسية وأ دافها و شكلة في تقتكون الم وقد .النظر إل  حجم اال تمام بها فقط

عصمان سركز حيث ترى عينهة العجيلي  لتفسير  و ما أشارت إليه دراسةوطريقة تقديمهاء و لا ا
ج ألجنهد  منهم بهنها تهرو %( 10.8)من الليبيين غموضا  في أ داف البرامج السياسيةء إل وصفها 

صهفها و و , منهم بهن ضيوف  هله البرنهامج يروجهون أيضها  ألجنهد  معينهة%( 02)معينةء ووصفها 
باإلضهافة إله  اآلثهار السهلبية التهي لكر ها أفهراد . ضي  البرنهامج منهم بهن  دفها إحراج%( 5.0)

ا  لهاء ا  سلبيوصف 06ن و قدم المبحوث وصفا   59له المضامينء فمن العينة نتيجة تعرضهم لمثل  
 (.0)كما  ي موضح في الشكل  2 له المضامين وف  أوزانها النسبية ون حيث وص  المبحوث

 

                                                 

م ال تسهتطيع تغطيهة كهل الموضهوعات لهلا فههي تختهار التركيهز عله  تله  تفترض  له النظرية أن وسائل اإلعال 1
ويمكههن أن نالحههظ أن ترتيهه  , وتجعلهههم يههدركونها ويقلقههون بشهههنها, التههي تحظهه  به ميههة كبيههر  نسههبيا  لههدى الجمهههور
 .وتحقي  اإلجمام حول بعض اال تمامات لدى الجمهور, األولويات يسا م في صنع الثقافة الجما يرية

 ص, 5111, األردن, دار الكنههد , 0ل, مههدخل فههي االتصههال الجمهها ير  ونظرياتههه, بر ههان ءشههاو  : د انظههرللمزيهه
062-062. 

الههوزن النسههبي يمثههل القيمههة المحسههوبة للمتوسههط الحسههابي لكههل فقههر  مقسههوما  علهه  أعلهه  قيمههة مفترضههة فههي  - 2
مبحوث مقارنة مع غير ها مهن الفقهرات فهي نفهس و و يشير إل  ترتي  الفقر  وأ ميتها بالنسبة لل. المقياس المستخدم

 .المقياس
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 وص  المبحوثينعلي حس   وف  أوزانها النسبية المضامين السياسيةيبين ( 0)شكل 

 
نهتم في  له الورقة بمعرفهة عالقهة التههثير التبهادلي بهين المتغيهراتء فهإن لله  يمكهن أن يشهكل 

وفي  هلا اإلطهار يمكهن , فهم انخفض ثقة الليبيين في الصحافة والتلفزيون و  ألقر  لتفسيرالسياا ا
أ   :إثار  مجموعة من التسا الت التي تتعل  بكيفيهة تشهكيل الثقافهة الجما يريهة عله  النحهو التهالي

 مها تركهز وسهائل اإلعهالم عله  عرضههلأو ليبي وثقافته لوا المتلقي ال :المتغيرين ي ثر في اآلخر
بمعنهه   ههل  ههله المسههاحات الكبيههر  التههي تخصصههها وسههائل اإلعههالم لعههرض المضههامين السياسههية 
تفرضها رغبات الجمهور في التعرض لمثل  لا النوم من المحتو ل أم أن طغيان  له المضهامين 

  و ما شكل لوا الجمهور وا تماماته لمتابعة  له المضامين أكثر من غير ال
نظههر بههها اإلعالميههون إلهه  تهسههيس نظههام إعالمههي ليبههي بمسههتوى ويمكههن رطههط الطريقههة التههي ي

انخفاض ثقة الليبيين في الصهحافة والتلفزيهونء ففهي ظهل التغيهرات السياسهية التهي تحهدث فهي ليبيها 
داعمة لتهكيد المسار و  يهمل اإلعالميون أن يستقل اإلعالم عن السلطة التنفيلية ويكون أدا  مهمة

إلهه  اآلن علهه  النظههام اإلعالمههي الههل  يعمههل باسههتقاللية ويسههع   حيههث لههم يحصههلوا 1,الههديمقراطي
بهل زاد عهدد االنتهاكهات الماديهة والجسهدية , إل  توفير المزيد مهن المسهاحات لحريهة الهرأ  والتعبيهر

القتههل فههي بعههض ب حههد التهديههد وتعرضههوا إلهه  ضههغوطات كبيههر  تصههل إلهه , والمعنويههة لإلعالميههين
فهههله الطفههر   2.فههي الحجه  والتعتههيم عله  بعههض المعلومهات األحيهان بسههب  رغبهة بعههض األطهراف

                                                 

مجلههة , "المشهههد اإلعالمههي فههي بلههور  ر يههة جديههد  لنظههام اإلعههالم الليبههي مكونههات توظيهه ", خالههد سههعيد أسههبيته 1
 .02 -05ص , 5101, ليبيا -الزاوية, جامعة أفريقيا المتحد , 0مارس العدد , المعرفة للتنمية والتطوير

 .التي تشير إل  الكثير من  له االنتهاكات منظمة مراسلون بال حدودالتقارير الصادر  عن : للمزيد انظر  2
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فههي عههدد الصههح  والقنههوات التلفزيونيههة والمحطههات اإللاعيههة وظهههور قطههام اإلعههالم الخههاص فههي 
بالعديد من الصعا  في عمليهة التهسهيس لنظهام اإلعهالم ةمصحوبتالمشهد اإلعالمي الليبي كان

كههههون سههههببا  فههههي تشههههكي  الليبيههههين فههههي مصههههداقية يور  تههههدفعنا لالعتقههههاد بهههههن للهههه  قههههد الليبههههي بصهههه
 ومهن ءحيهث تطهرح الكثيهر مهن التسها الت بشههن مهن يمله , وموضوعية واستقاللية وسهائل اإلعهالم

فائد   له الوسائل للمجتمع ومدى ويمتد التشكي  ليطال نوايا مالكيها  ءيمول  له الوسائل الجديد 
جي فهههي بنهههاء النظهههام اإلعالمهههي علههه  المسهههتوى باإلضهههافة إلههه  أن غيههها  البعهههد اإلسهههتراتي. الليبهههي

الههوطني أحههدث اختراقههات قههد تعمهه  عههدم ثقههة الليبيههين فههي وسههائل اإلعههالم مسههتقبال  مثههل امههتال  
صحفا  وقنوات تلفزيونية رطما قد يزيهد مهن تشهكي  الليبيهين  وغير اجهات سياسية وجماعات ومدن 

 ورطمها يهدعم  هلا القهول .يهع فهي تغطيتههافيها خاصة أنها لم تق  عل  مسافات متسهاوية مهن الجم
أن أخبههههار التلفزيههههون تحههههابي الحههههز  الحههههاكمء وأن  مههههن مههههن الليبيههههين%( 59.0)إليههههه  مهههها ل هههه 

لن يصوتوا أل  من األحزا  إلا أ جريت االنتخابات غدا ء كما يطرح لل  تسا ال   هممن %(21.2)
بههها  ههو مهها أثههر علهه  ثقههتهم فههي حههول عمههل وطبيعههة األحههزا  ومهها إلا كههان انخفههاض ثقههة الليبيههين 

 وسائل اإلعالم باعتبار م أحد المالكين لهاء أو كما يعتقد الليبيين أنهم مالكون لهال
لا مههههها نظرنههههها إلههههه  األخالقيهههههات المهنيهههههة نهههههرى  , ن الليبيهههههين ي منهههههون بهههههاهللمههههه %(89.2)أن وا 

وأنههه , مههلحيههث يحههث الههدين علهه  إتقههان العء يههرون أن الههدين مهههم فههي حيههاتهم مههنهم %(82.2)و
اال تمههام بالههدين وبالتههالي فههإن ,  و ههلا مهها لههم يتحقهه , ينبغههي علهه  الليبيههين بوصههفهم متههدينين إتقانههه

وللههه  باعتبهههار م جهههزءا  مهههن المجتمههههع , ن أداء  أفضهههل يسهههتح  الثقههههةو يسهههتلزم أن يظههههر اإلعالميههه
اكهههم للعالقههة والتهكههد مههن إدر  ءعمهه  عههن مفهههوم الههدين لههدى الليبيههيننحتههاج إلن إلهه  فهههم أ . المتههدين

 .الديني لديهم بين إتقان العمل ومعن  االلتزام
 هها فههي ءكمهها يمكههن رطههط الثقههة فههي وسههائل اإلعههالم بالصههور الل نيههة التههي تحههاول  ههله الوسههائل بنا

فمن  1,كما تشير إلي لل  نظريات بناء الواقع االجتماعي, ن إل  الرأ  العاميأل ان األفراد المنتم
تسههاا بههين الصههور التههي تكونههت لههد  الليبيههين عههن طريهه  متههابعتهم ا ض عههدم وجههودالممكههن افتههرا

مما قد يجعل من احتمال مسا مة  له الوسائل في , لوسائل اإلعالم الليبية وحقيقة الواقع المعاش
                                                 

تفترض  له النظرية أن وسائل اإلعالم تقدم صورا  للواقع الماد  واالجتماعي في رسائلها كما تجعل األفراد  -1
م عل   لا النحو ال يتصرفون عل  و , يبنون معاني لهلا الواقع من خالل ما يقرأ نه أو يسمعونه أو يشا دونه

و لا الموق  حصلوا , ولكن عل  أساس ما يعتقدونه أنه الموق  الحقيقي, أساس ما يحدث أو ما قد وقع فعال  
و لا من الممكن , عليه من الصور التي تم نقلها لهم والتي قد ال يكون لها سوى نصي  محدود مما حدث فعال  

 .حقيقة ما يجر  في الواقعأن ي د  إل  سلو  ال عالقة له ب
, الدار المصرية اللبنانية, 2ل ,االتصال ونظرياته المعاصر , ليل  حسين السيد, حسن عماد مكاو  : للمزيد انظر 

 .022ص , 5110, القا ر 
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تكوين بناءات مشو ة أو زائفة عن الواقع االجتمهاعي فهي أل هان الليبيهين أمهرا  ممكنها  يفقهد م الثقهة 
الحقا سيالحظكل تدريجي و لا ما في  له الوسائل بش لكر ا سيهتي التي بولندا حالة .في

و نا يمكن مالحظة مجموعة من القيم التي قد يكهون لوسهائل اإلعهالم صهلة بتكهوين صهور عنههاء 
فههي و  و ههلا بههالطبع يطههرح تسهها ال  عههن تهههثير الصههور الل نيههة علهه  ثقههة الليبيههين فههي وسههائل اإلعههالم

فعلهه  سههبيل المثههال  ههل  .و  بههين تلهه  الصههور والواقههع الفعلههيا المطلههقههدرتها علهه  تحقيهه  االتسهها
النخفاض الثقة في وسائل اإلعالم عالقة باختالف تصوراتنا عن معاني قيم مثل الدينل و ل لها 

بان سههب مهن الليبيهين بهنهمها %(2.9) نسهبةعالقهة باعتبهار أن اإليمهان بهالحظ والعالقهات كمها تهرى 
 نسهههبةحيهههث تهههرفض  ءد و ل و هههل لهههها عالقهههة أيضههها  بصهههور  الشهههبا للنجهههاح بهههدال  عهههن العمهههل الههه

من الليبيهين أن يترأسههم شها  فهي الثالثينيهاتل و هل وسهائل اإلعهالم سهب  فهي غهرس  %(26.0)
 بتصههههور نسههههبةمفهههها يم فههههي أل ههههان الليبيههههين عههههن الحههههر  األ ليههههة واإلر هههها ل و ههههل لههههها عالقههههة 

 هله  اإلجابهة عهن قهد توضهحقيه  العدالهةل أن الحهر  وسهيلة ضهرورية لتحمن الليبيهين  %(22.0)
التسههها الت كيههه  يمكهههن أن تعمهههل وسهههائل اإلعهههالم علههه  بنهههاء معهههاني وصهههور تجعهههل مهههن مسهههتوى 

 . اتساقها مع الواقع سببا  في ثقة الليبيين أو عدم ثقتهم فيها
 تعامل الليبيين مع مصادر المعلومات

حيهث  1اد عله  وسهائل اإلعهالمءيمكن مناقشة وتحليل  لا الموضوم في سهياا نظريهة االعتمه
تشير بيانات المسح الشامل إل  اعتماد الليبيين عل  وسهائل اإلعهالم بشهكل متفهاوت كمصهدر مهن 

ء %(5)مصههادر حصههولهم علهه  المعلومههات اليوميههةء فكههان اعتمههاد الليبيههين علهه  المجههالت بنسههبة 
ء وعلهه  اإلنترنههت (%50.1)و علهه  البريههد اإللكترونههي %( 2.9)وعلهه  الصههحافة اليوميههة بنسههبة 

ء و علهههه  األصههههدقاء %(60,1)ء و علهههه  الههههات  النقههههال %(09.0)ء و علههه  الراديههههو%(12.9)
 %(.69.9)و عل  األخبار التلفزيونية , %(61)والزمالء 

ارتفهههام نسهههبة اعتمهههاد الليبيهههين علههه  وسهههائل اإلعهههالم ( 5)مهههن الشهههكل وبشهههكل عهههام نالحهههظ 
لكهن  هلا االعتمهاد يههتي فهي ظهل انخفهاض , البصهر  كمصدر للمعلومات السيما اإلعالم السمعي 

                                                 

يعتبر كل من ميليفين ديفلير و ساندرا بول روكيتش م سسان لهله النظرية التي تفترض أن األفراد يعتمدون  - 1
وتحقي  حاجته من , فالفرد يسع  إل  تقوية حقه في المعرفة, سائل اإلعالم باعتبار ا مصدرا  للمعلوماتعل  و 

الصريح, التسلية والترفيه واللع  ولكنه في الوقت نفسه ال . والهرو  من المشكالت اليومية, والحاجة إل  التعبير
قوم  له النظرية عل  دعامتين األول  أن  نا  وت. يستطيع تحديد أو ضبط الرسائل التي تبثها وسائل اإلعالم

والثانية اعتبار نظام وسائل , أ دافا  لألفراد يبغون تحقيقها من خالل المعلومات التي توفر ا المصادر المختلفة
 .اإلعالم نظام معلومات يتحكم في مصادر تحقي  األ داف الخاصة باألفراد

ص ص , 5110, القا ر , عالم الكت , 1ل, عالم واتجا ات التهثيرنظريات اإل, دمحم عبد الحميد: للمزيد انظر 
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حول إمكانية أن تكون  اثقتهم في  له الوسائل كما أشرنا إل  لل  سابقا ء و لا بالطبع يثير شكوك
عالقهة فهي واضهحا  خلهال  يظههر بشهكل الليبيهين لهد  المطلوبهة اإلشباعات حققت قد المصادر تل 

 .المتلقي الليبي مع وسائل اإلعالم
 المبحوثين آراءعلي حس   اليومية تعامل الليبيين مع مصادر المعلوماتيبين ( 5)شكل 

 
إن  هههلا الوضهههع غيهههر المتهههوازن قهههد يههه د  إلههه  لجهههوء المهههواطن الليبهههي إلههه  التهويهههل الشخصهههي 
إلكمهههال الهههنقص فهههي المعلومهههات التهههي يحصهههل عليهههها منقوصهههة الثقهههةء باإلضهههافة إلهههي صهههب   هههله 

لا مهها سههلمنا بصههحة  ههله الفرضههية . ه واتجا اتههه وميولههءراآالمعلومهات بصههبغة شخصههية تعكههس  وا 
فههإن عمليههة التشههويه للمعلومههات وطههث اإلشههاعات ستصههبح ممكنههة وسههتحدث حالههة مههن اإلرطهها  فههي 
فهم الليبيهين للرسهالة التهي يريهد اإلعهالم إيصهالهاء ولعهل  هلا مها قهد دفهع الهبعض إله  اتههام وسهائل 

عههض األحيهانء بإشههاعة الفتنههة وروح الفرقههة والتحههريض علهه  اإلعهالم الليبيههةء وعلهه  شاشههاتها فههي ب
  .الكرا ية

قهد يفهرض نفسهه  1وفي اإلطار نفسهه فهإن اسهتخدام نظريهة تهدف  المعلومهات عله  مهرحلتين 
في  لا السيااء حيث تحصل أغلبية عالية من الليبيين عل  معلومات يوميا  من  كهرضية للتحليل

                                                 

تقوم  له النظرية عله  فكهر  أن األفكهار غالبها  مها تنتقهل مهن الراديهو والصهح  والتلفزيهون إله  قهاد  الهرأ  ومهن   1
أن الجمهور ليس : هماوقد أظهرت  له النظرية فائد  في مجالين أول. األقل نشاطا  في المجتمع طام  الء إل  الق

: والثههاني, عبههار  عههن أفههراد منفصههلين بههل متصههلون عبههر قنههوات متعههدد  يههتم تبههادل النقههاش والمعلومههات مههن خاللههها
تهثير االتصال الشخصي المباشهر أكثهر مهن تههثير وسهائل اإلعهالم خاصهة فهي الدراسهات التهي أجريهت حهول كيفيهة 

 .اتخال األفراد لقراراتهم االنتخابية
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لنهههها فكههههر  عههههن طبيعههههة ونوعيههههة  مء ورغههههم أن المسههههح لههههم يقههههداألصههههدقاء والههههزمالء والهههههات  النقههههال
ن لهههلا يوكههلل  عههن خصههائص األشههخاص الممثلهه, المعلومههات التههي يوفر هها  ههلا المصههدر لليبيههين

بههن الكثيهر مهن المناقشهات  - ةوفه  النظريهة السهابق –إال أننا نستطيع التنبه   ءالنوم من المصادر
الشخصههي المباشهههر مههع زمالئههههم وأصههدقائهم األكثهههر قههد يلجههه إليهههها الليبيههون مهههن خههالل االتصهههال 

تعرضا  لوسائل اإلعالم إليضاح أو للتعرف عل  بعض المعلومات التي تتناولها  له الوسائل في 
 له الطريقة في تدف  المعلومات بين الليبيين تجعلنها نطهرح تسها الت حهول احتماليهة أن . تغطيتها

ستنتاجات األشهخاص اللهلين يقومهون بنقلههال وحهول تكون  له المعلومات قد مزجت بانطباعات وا
قههدرتهم فههي التهههثير علهه  القههرارات التههي يتخههل ا الليبيههون بشهههن إعطههاء صههوتهم االنتخههابي لمرشههح 
سياسهههي أو تبنهههي رأ  أو فكهههر  معينهههة دون غير هههال ويبهههدو أن  هههلا التههههثير لألصهههدقاء والهههزمالء قهههد 

مههن الليبيههين يثقههون ثقههة كاملههة فههي %( 80.5)أعلهه  فههي الواقههع خاصههة أن نسههبة يحظهه  باحتمههال 
ممهها يهه  لهم أن %( 01.5)وفههي المعههارف الشخصههية بنسههبة %( 19)األسههر  وفههي الجيههران بنسههبة 

 .(1)كما موضح في الشكل  يكونوا مصادر موثوقة يحصلون منها عل  المعلومات
 

 االتصال الشخصي عن طري   عل  معلومات يوميا   ثقة الحصوليبين ( 1)شكل 

 
ن لوسهائط اإلعهالم و مشابهة حهول كيفيهة اسهتخدام الليبيهو نا وج  طرح جملة من التسا الت ال

واالتصال الجديد  أدا   لمناقشة المعلومات التي يحصلون عليها من وسهائل اإلعهالمل وحهول حجهم 
 له النقاشات وآلياتهال وأيضا  حول حجم تهثيراتها في تعهديل أو إضهافة أو حته  تغييهر معهاني أو 

 .مفا يم جديد  في المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل اإلعالم
                                                                                                                                            

-589ص , 5110, القا ر , عالم الكت , 1ل, نظريات اإلعالم واتجا ات التهثير, دمحم عبد الحميد: انظرللمزيد 
588. 
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 مقارنات عربية ودولية
فههي مجملههه إلهه  انخفهههاض معههدالت ثقههة قههد يعهههول عليههها فههي إحهههداث  مهها الحظنههاه آنفهها  يشهههير

فبرايهرء وقهد تكهون  هله  06تغييرات مهمة في اتجا ات وقيم الليبيين السيما في فتهر  مها بعهد ثهور  
متقارطة مع نتائج بعهض الهدول التهي مهرت بتغيهرات شهبيهة لمها حهدث فهي ليبيها مثهل مصهر النتيجة 

تعرضت والتي ء (0)وأوكرانياء انظر شكل وتونس واليمن عل  المستوى العرطيء وطولندا ورومانيا 
 . لظروف في فترات سابقة قد تكون مشابهة لليبيا

مء حيهث نجهد ثقهة أقليهة ضهئيلة فهي  له الدول انخفضت فيهها ثقهة مواطنيهها فهي وسهائل اإلعهال
فهههي التلفزيهههونء وفهههي تهههونس نسهههبة الثقهههة فهههي %( 55)فهههي الصهههحافة و%( 9)مصهههر تصهههل إلههه  

وفهههههي %( 0)ء وفههههي الهههههيمن نسههههبة الثقههههة فهههههي الصههههحافة %(2)وفههههي التلفزيهههههون %( 0)الصههههحافة 
ي ء وفههه%(1)وفهههي التلفزيهههون %( 5)ء أمههها فهههي بولنهههدا نسهههبة الثقهههة فهههي الصهههحافة %(5)التلفزيهههون 

ء وفهههي اوكرانيههها نسهههبة الثقهههة فهههي %(8)وفهههي التلفزيهههون %( 6)رومانيههها نسهههبة الثقهههة فهههي الصهههحافة 
 %(.6)وفي التلفزيون %( 2)الصحافة 

  وسائل اإلعالممقارنة بين بعض الدول العرطية و دولية  في ثقة ال( 0)شكل 

 
فهي مسهتوى ثقهة   له النس  تشير إل  وجهود حالهة تكهاد تكهون متشهابهة بهين ليبيها وتله  الهدول

ها فهي اإلعهالم تهدريجيا ء ففهي يبعض الدول انخفضت فيها ثقة مواطنالمواطن في اإلعالمء إال أن 
بهين %( 6)وفي التلفزيون %( 8)بولندا مثال  كانت أقلية ضئيلة  ي من تث  في الصحافة بنسبة 

ل إلههه  وبهههالرغم مهههن بقهههائهم أقليهههة ضهههئيلة إال أن النسهههبة انخفضهههت لتصههه ء0888-0881عهههامي 
لهي  5118-5112فهي التلفزيهون بهين عهامي %( 2)في الصحافة %( 2)  فهي الصهحافة%( 5)وا 
أما باقي الدول فقد ثبت فيها مستوى الثقهة فهي 5100-5101في التلفزيون بين عامي %( 1)و ء

نزوال  وصع  .المستوى الملكور ل ودا  لم يزد عالصحافة والتلفزيون مع بعض التلبل 
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نههها نطهههرح تسههها الت تحمهههل شهههيئا  مهههن القلههه  بشههههن ثقهههة الليبيهههين فهههي وسهههائل  هههله المقارنهههة تجعل
مسههتقبال  خههاللو اإلعههالم حالههها علهه  سههتكون أنههها أم بولنههداء حالههة مثههل سههتتد ورء كانههت إلا عمهها
غير أننا نضي  أنه . ن األمر سيكون سيئا  في الحالينأمع ضرور  اإلشار  إل   ءالسنوات المقبلة

ضية ثقة الليبيهين فهي وسهائل اإلعهالم فهي ضهوء التحهديات التهي تواجهه مهنهة يتوج  فهم وتفسير ق
نء أن و اإلعالميههاإلعههالم فههي ليبيهها بشههكل عههامء حيههث رسههث فههي ل ههن الليبيههينء بمهها فههيهم بعههض 

اإلعالم ال يمكن إال أن يكون تابعا  للسلطة وناطقا  باسهمها ومنبهرا  لههاء وعله  لله  فهإنهم ينظهرون 
ة  له الوسائل بشيٍء من الريبهة والشه ء و هلا قهد يلقهي بظهالل سهوداء عله  إل  حيادية وموضوعي

الههدور المطلههو  منههها فههي مجههال الترسههيث لمنظومههة قيميههة قههد تسههاعد الليبيههين علهه  مواكبههة التغييههر 
مثل  لا الطرح يجعلنا نتسهاءل بالضهرور  عهن  .أو المنسجمة معه ومعرفة السلوكيات الم دية إليه

وعههن المقههدر  علهه  تحديههد  ,التههي تنطلهه  منههها وسههائل اإلعههالم فههي تهديههة وظائفهههاالفلسههفة الحقيقيههة 
وعهن السهبل الكفيلهة بإحهداث نقلهة نوعيهة لإلعهالم عبهر تهسهيس نظهام يرسهث  ,مالمحها بشكل دقيه 

 .لثقافة جديد  عن كيفية استخدام وتوظي  وسائل اإلعالم في المجتمع الليبي مستقبال  
ومهات نسهتطيع القهول إن أنمهال وسهلوكيات تعهرض المتلقهي الليبهي وفيما يتعله  بمصهادر المعل

ت حدد فهي ضهوء ا تمامهه بمتابعهة نوعيهة مهن الوسهائل اإلعالميهة دون غير هاء وعله   هلا فهإن نمهط 
وفهي  ههلا السهياا يمكههن . نوعيهة مصههادر حصهوله علهه  المعلومهاتتعرضهه لوسهائل اإلعههالم يحهدد 

لصههههح  اليوميههههة كمصههههدر للمعلومههههات مقارنههههة مههههع مالحظههههة انخفههههاض نسههههبة اسههههتخدام الليبيههههين ل
للوسهههائل األخهههرىء حيهههث يعتبهههر الليبيهههون الصهههح  اليوميهههة مصهههدرا  للمعلومهههات بنسهههبة  ماسهههتخدامه

لا ما نظرنا الستخدامهم للمجالت نجد ا تنخفض إل  %(2.9) ء و لا قد يشير إله  %(5.9)ء وا 
 . لحصول عل  المعلوماتنس  تعود الليبيين عل  سلو  القراء  كوسيلة ل ضأن انخفا

ار التلفزيونيهههههة بنسهههههبة وفهههههي المقابهههههل يحصهههههل الليبيهههههون علههههه  معلومهههههاتهم اليوميهههههة مهههههن األخبههههه
ء ومهن األصهدقاء %(09.0)ء ومهن أخبهار الراديهو %(60.1)ء ومن الهات  المحمول %(69.9)

ن وعل   لا فإ%(. 50.1)من البريد اإللكتروني ء و %(12.9)ء ومن اإلنترنت %(16)والزمالء 
الههنمط السههائد لههديهم  ههو الميههل إلهه  التعههرض للمصههادر السههمعية البصههرية أو للمصههادر الشخصههية 

 . المباشر  أكثر من االعتماد عل  سلو  القراء  الل  تتطلبه المصادر الورقية أو المقروء  
و نهها نحتههاج إلهه  التعههرف إلهه  مهها إلا كههان المتلقههي الليبههي يتصهه  بكونههه مشهها دا  أكثههر مههن كونههه 

أم أن المشهههكلة تتعلههه   ,متههههثرا  بهههنمط سهههلوكه وللههه  بميلهههه إلههه  التعهههرض السههههل للمصهههادر ,رئههها  قا
إن  لا من شههنه مسهاعدتنا فهي تسهليط الضهوء عله  تطهوير وسهائل  .بمستوى القارئية أو اإلنقرائية

 . وآليات العمل الصحفي مستقبال  
بالمقارنهههة مهههع دول %( 2.9)ويعتبهههر اسهههتخدام الليبيهههين للصهههح  كمصهههدر للمعلومهههات منخفضههها  

ء ورومانيا %(09)ء ودول أوروبا الشرقية مثل بولندا %(00)ء وتونس%(00)عرطية مثل مصر 
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ء ويسهههتثن  مهههن للههه  الهههيمن حيهههث تصهههل نسهههبة االعتمهههاد فيهههها علههه  %(09)وكرانيههها أء و %(08)
يومي للمعلومات إل   يمنهي ن الليبي واليلعدم ا تمام المجتمعيكونء وقد%(2)الصح  كمصدر

وانخفههاض معههدالت الههوعي , وحداثههة عهههد ما بههاالنخرال فههي العمههل السياسههي, بالشهه ون السياسههية
السياسي لدى المواطنين نتيجة لسنوات طويلة من االنغالا عل  السياسهة عالقهة بانخفهاض نسهبة 

 .االعتماد عل  الصح  كمصدر للمعلومات
صههدر يههومي للحصههول علههه  تههنخفض نسهه  االعتمههاد علهه  المجهههالت المطبوعههة كموبههالطبع 

ء %(5.9)أنههها فههي ليبيهها تصههل إلهه  المعلومههات تقريبهها  فههي كههل الههدول موضههع المقارنههةء ففههي حههين 
 صهههفر فهههي الهههيمنءو  فهههي مصهههرء%( 5)و فهههي تهههونسء%( 1)فهههي بهههاقي الهههدول إلههه   نجهههد ا تصهههل

وكرانيههها؛ وللههه  ألسهههبا  قهههد ترجهههع إلههه  أفهههي %( 6)و فهههي رومانيهههاء%( 6)و فهههي بولنهههداء%( 5)و
مجههاالت و  ة المجلههة نفسههها مههن حيههث دوريههة الصههدورء ونوعيههة الموضههوعات التههي تناقشهههاءطبيعهه

 .الجمهور النوعي الل  تخاطبهو  التنافس التي تهتم بهاء
فهي الحصهول عله  المعلومهات يوميها  %( 69.9)ورطما يدعم اعتماد أغلبية عالية من الليبيهين 
نمهال التعهرض البصهر  كطريقهة سههلة للحصهول من األخبار التلفزيونية ما ل بنا إليهه مهن سهياد  أ

وبمقارنهههة ليبيههها بالهههدول األخهههرى نجهههد حالهههة تكهههاد تكهههون  .علههه  المعلومهههات مهههن األخبهههار التلفزيونيهههة
ء وفههي تهههونس %(98)متقارطههةء حيههث يعتمههد المصههريون علهه   هههلا المصههدر بشههكل يههومي بنسههبة 

  الهههيمن حيهههث تصهههل ء ويسهههتثن  مهههن للههه%(91)ء وفهههي رومانيههها %(90)ء وفهههي بولنهههدا %(90)
في أقهل نسهبة لالعتمهاد عله  األخبهار التلفزيونيهة بعهد ليبيها ولكهن بفهارا كبيهر %( 25)النسبة إل  

 .في الشكل التالي يوضحكما  ي  ءنسبيا  
 وسائل اإلعالم مقارنة بين بعض الدول العرطية و دولية  في الحصول علي المعلومات اليومية من ال( 5)شكل 
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و  المتال  قنوات تلفزيونية والتناقص المستمر في عدد الوسائل الورقية سياقا  ويعد التوجه الق
للمعلومههات كمصههدر البصههر  اإلعههالم علهه  لليبيههين الكبيههر االعتمههاد لتفسههير و نهها نطههرح . محههتمال 

تسهههها الت بشهههههن اسههههتغالل  ههههله الخاصههههية التههههي يتمتههههع بههههها التلفزيههههون لخدمههههة أ ههههداف لات طههههابع 
شهههههن معرفههههة األسههههبا  الحقيقيههههة إلصههههرار بعههههض الم سسههههات لات الطههههابع كههههلل  بو  ,أيههههديولوجي

كمهها أننهها  ؛السياسههي أو الجماعههات أو بعههض رجههال األعمههال علهه  امههتال  قنههوات تلفزيونيههة خاصههة
 .نتساءل حول الدور الل  يمكن أن يقوم به التلفزيون في مثل  له الظروف

تء تتقههار  نسههبة اعتمههاد أقليههة وطخصههوص االعتمههاد اليههومي علهه  الراديههو كمصههدر للمعلومهها
عل  الراديو مع بعض الدول محل المقارنةء حيهث يصهل االعتمهاد فهي %( 09)كبير  من الليبيين 

ء %(25)ء وفههي بولنههدا %(26)تههونس علهه  الراديههو للحصههول علهه  المعلومههات بشههكل يههومي إلهه  
عتمهاد عله  ء ويسهتثن  مهن لله  مصهر حيهث بله  اال%(18)وكرانيا أء وفي %(02)وفي رومانيا 

 له الدول أن اعتماد مواطنيها عل  أخبار  غير أن ما يجمع بين .%(02)واليمن %( 6)الراديو 
باسهتثناء مصهر , الراديو كمصدر للمعلومات يهتي ثانيا  فهي التسلسهل بعهد اعتمهاد م عله  التلفزيهون 

 . (2)ء انظر الي الشكل حيث تهتي الصح  في المرتبة الثانية بعد التلفزيون 
عتقههد أن للراديهههو بعههض الخصوصهههية فهههي ليبيهها حيهههث كههان االعتمهههاد عليهههه منههل بدايهههة الثهههور  نو 

ولله  عنهدما احتكهر النظهام السهاب  القنهوات التلفزيونيهة , كمصدر يومي للحصول عله  المعلومهات
وتهديههد المههواطنين فههي المنههاط  المحههرر ء حيههث االنطالقههة المبكههر   شههاعاتاإلواسههتخدمها لتههرويج 

وره في تزويد الليبيهين فهي المنهاط  المحهرر  بهالكثير مهن المعلومهات حهول مها يجهر  مهن للراديو ود
فبراير ومساعدتهم عله  رفهع روحههم المعنويهة مهن خهالل طمههنتهم  06أحداث في مدنهم أيام ثور  

وا عطائهم معلومات عن تقدم الثهوار , من خالل بث أخبار حول تبني المجتمع الدولي لقضية ليبيا
حهداث ارتبهال وثيه  بهين المهواطن الليبهي و هله الوسهيلة جعلتهه إسهببا  فهي كانت  ء التيتفي الجبها

ورطمههها تكهههون لعالقهههة الليبيهههين بهههالراديو . يعتمهههد عليهههها بشهههكل كبيهههر كمصهههدر للمعلومهههات إلههه  اآلن
مههها يتعلههه   وانعكاسهههات ايجابيهههة علههه  تطهههوره سهههواء فيمههها يتعلههه  بتزايهههد عهههدد المحطهههات اإللاعيهههة أ

وقد يكون  لا االرتبهال سهببا  محهتمال  وراء ارتفهام . لتي يقدمها والوظائ  التي ي ديهابالمضامين ا
 هههل  :ولكهههن يبقههه  السههه ال .ي ليبيههها وانخفاضهههها فهههي مصهههر والهههيمننسهههبة االعتمهههاد علههه  الراديهههو فههه

سهيحافظ الراديهو علهه  مكانتهه لههد  الليبيهينل و هل باإلمكههان زيهاد  تههدعيم دوره كمصهدر للمعلومههات 
 والوطنية في المستقبللالمحلية 

مهههن الليبيهههين  للههههات   %(60.1)نسهههبة ومهههن المالحهههظ أيضههها  الفهههارا الواضهههح فهههي اسهههتخدام 
نظههرائهم فههي الههدول المههلكور ء مقارنههة بالمحمههول كمصههدر للحصههول علهه  المعلومههات بشههكل يههومي 

ء %(55)ء وفهي الهيمن %(20)ء وفهي تهونس %(00)حيث ي عتمد عل  الهات  فهي مصهر بنسهبة 
ويمكهن تفسهير ارتفهام اعتمهاد %(. 02)ء وفي اوكرانيها %(28)ء وفي رومانيا %(01)بولندا  وفي
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تهوفير معلومهات مهن و  غير مباشر  لنقل الليبيين عل  الهات  المحمول بهنهم قد استخدموه كوسيلة
والعكهس المواطن الليبي فهي شهكل وسائل اإلعالم إل  كمها  هي ء حيهث سها م كوسهيلة مهمهة (2)ء

 .وسائل اإلعالم بالمعلومات من مصادر ميدانية ومن ثم يتم نقلها للمواطن في تزويد
 وسائل التكنولوجيةمقارنة بين بعض الدول العرطية و دولية  في الحصول علي المعلومات اليومية من ال( 2)شكل 

 
و بههالطبع اسههتخدم الليبيهههون الهههات  المحمههول لمناقشهههة معلومههات تحصههلوا عليهههها مههن وسهههائل 

م بغههرض التهكههد مههن صههحتها أو مشههاركتها مههع آخههرينء وطههلل  فههإن األمههر يتطلهه  معرفههة اإلعههال
ودوره في ء حدود قدر  الهات  المحمول عل  تدعيم الرسائل اإلعالمية ومناقشتها وتسريع انتشار ا

كمهها يجهه  أن نتهكههد أيضهها  ممهها إلا  ,تههزود بالمعلومههاتمسههاعد  شههريحة عريضههة مههن الليبيههين فههي ال
سهعر فهي أثنهاء فتهر  فارا بسب  فتح خطول الهات  بخدمة مجانية أو بقيمة مخفضهة الكان  لا ال

 .الثور  وبعد ا
ء %(12.9) بنسهههبة اإلنترنهههتو   ,مهههن الليبيهههين البريهههد اإللكترونهههي %(50.1)نسهههبة تسهههتخدم و 

ء حيههث فههي (2)ء كمهها يوضههح شههكل وبالمقارنههة مههع الههدول العرطيههة تعتبههر  ههله النسهه   ههي األفضههل
%( 50)ء وفههههي تههههونس البريههههد اإللكترونههههي %(01)واإلنترنههههت %( 6) د اإللكترونههههي مصههههر البريهههه
ويتقههدم الليبيههون فههي %(. 6)واإلنترنههت %( 0)ء وفههي الههيمن البريههد اإللكترونههي %(15)واإلنترنههت 

االعتمههههاد علهههه  البريههههد اإللكترونههههي كمصههههدر للمعلومههههات اليوميههههة أكثههههر مههههن نظههههرائهم فههههي بولنههههدا 
ولكههههن يعتبههههر اعتمههههاد الليبيههههين علهههه  %(. 02)وكرانيهههها أء وفههههي %(55)ء وفههههي رومانيهههها %(01)

إل  حهد مها مهع الهدول األورطيهة السهابقةء حيهث كهان االعتمهاد  ااإلنترنت كمصدر للمعلومات متقارط
ويمكهن النظهر %(. 52)ء وفهي اوكرانيها %(15)ء وفهي رومانيها%(00) عل  اإلنترنت فهي بولنهدا 

المقارنهههة فهههي اسهههتخدام الوسهههائل اإللكترونيهههة  الهههدول محهههل إلههه  تفهههوا الليبيهههين علههه  نظهههرائهم فهههي
حيهث تعتبهر مهن الههدول الغنيهة ماليها  وتمتلهه   ءكمصهدر للمعلومهات إله  القههدر  الماليهة للدولهة الليبيههة
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باإلضهههافة إلههه  تهههوفير , إلههه  حهههد مههها القهههدر  علههه  تجهيهههز البنيهههة التحتيهههة ألنظمهههة االتصهههال الحديثهههة
أ, يهههات بهسهههعار مخفضهههةالخهههدمات التهههي تقهههدمها  هههله التقن عهههن ن أسهههعار  هههله الخهههدمات ال فضهههال 

و نهها تتههوفر لليبيهها فرصههة كبيههر  أمههام الوسههائل اإلعالميههة . علهه  دخههل المههواطن الليبههي ئههاتشههكل عب
نتاج وطث وتوزيع المهواد اإلعالميهة فههل بإمكهان  ؛لتسخير  له التكنولوجية المتطور  في صناعة وا 

 ا مستقبال  االستفاد  منهالقطام اإلعالم واالتصاالت في ليبي
مهههههن الليبيهههههين يعتمهههههدون علههههه  األصهههههدقاء أو الهههههزمالء كمصهههههدر  %(61) نسهههههبةويالحهههههظ أن 

للحصول عل  المعلومات بشكل يوميء و م بلل  يتفوقون بفارا معقول عله  نظهرائهم فهي الهدول 
ي فههه (2انظهههر شهههكل ) موضهههع المقارنهههةء حيهههث كانهههت نسهههبة االعتمهههاد علههه  األصهههدقاء أو الهههزمالء

ء وفهي رومانيها %(00)ء وفهي بولنهدا %(28)ء وفهي الهيمن %(29) ء وفي تهونس %(19)مصر 
تماعيهة والثقافيهة االج وقد يكون  لا االرتفهام معبهرا  عهن التركيبهة%(. 21)ء وفي اوكرانيا %(28)

وقههههد يكههههون للهههه  راجعهههها  لتسههههخير وسههههائل التواصههههل الحديثههههة لخدمههههة االتصههههال  ءللمجتمههههع الليبههههي
و هلا يتطله  فههم طبيعهة التهداخل  .خهدماتها اشر السيما فهي ضهوء انخفهاض أسهعارالشخصي المب

 ,ات والمصهههادر اإللكترونيهههة الحديثهههةبهههين المصهههادر الشخصهههية المباشهههر  للحصهههول علههه  المعلومههه
شههر  فههي خدمههة وكههلل  مسههتوى توظيهه   ههله المصههادر المبا ءودرجههة تهههثير كههل منهمهها فههي األخههرى 

ة إلهه  معرفهههة الطريقههة التهههي يتخههل بههها الليبيهههون قههراراتهم ويكونهههون باإلضههاف ءوسههائل اإلعههالم العهههام
تعههزز  ومهها إلا كههان بالمقههدور أن ءسههتخدام للوسههائل الشخصههية المباشههر قنههاعتهم فههي إطههار  ههلا اال

 .وكيفية حدوث لل  ءتبثها وسائل اإلعالم الجما يرية  له الوسائل المضامين التي
 خاتمة

دمها لنا المسح الشامل للقيم فهي ليبيها يمكهن أن نتهر  الحهديث باالعتماد عل  البيانات التي يق
م قتا  عن الدور الل  يمكن أن تقهوم بهه وسهائل اإلعهالم فهي المجتمهع الليبهي ونلتفهت إله  الحهديث 

ومن  له الفرص عل  . عن الفرص المتوفر  أمام وسائل اإلعالم لتفعيل وتضخيم حجم  لا الدور
ن أغلبية تهتم إاألطفال عليهاء حيث لليبيين عن القيم الواج  تنشئة سبيل المثال ما يتعل  بفكر  ا

ات وشههعور م بههالفخر بكههونهم بقههيم التسههامح واأليمههان الههديني والشههعور بالمسههئولية والتعبيههر عههن الههل
كههلل  يمكههن أن ينطلهه  اإلعههالم لتفعيههل دوره مههن أرضههية رفههض الليبيههين لههبعض الظههوا ر  .ليبيههين

 .السلبية كالجريمة مثال  
كمههها يمكهههن زيهههاد  تعزيهههز رأ  األغلبيهههة العاليهههة التهههي قهههررت التصهههويت فهههي االنتخابهههات علههه  
المسهتوى المحلههي والهوطني ومسههاعدتهم علهه  زيهاد  الثقههة فهي الوصههول إلههي مجتمهع ديمقراطههي كمهها 

واآلفهاا المسهتقبلية , إن الكشه  طبيعهة دور وسهائل اإلعهالم. تهتم بلل  أغلبية بسيطة من الليبيين
واآلليههات التههي تتبعههها فههي القيههام , ومعرفههة القههيم التههي تسههتمد منههها وسههائل اإلعههالم أدوار هها, ر ههاألدوا
 :يجعلنا نقترح مجموعة من الموضوعات التي تستح  المزيد من البحث والتقصي, بها
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  ههههل قههههيم الليبيههههين التههههي استقصهههها ا المسههههح الشههههامل للقههههيم كههههان لوسههههائل اإلعههههالم عالقههههة 
وسهههائل اإلعهههالم الليبهههي وضهههع إسهههتراتيجية تخهههدم منظومهههة قيميهههة  بتكوينههههال و هههل بإمكهههان

ل  أ  حد تتداخل وسائل اإلعالم كنظام مهع بهاقي  تحظ  بإجمام مقبول لدى الليبيينل وا 
ألداء أدوار تكامليهههة فهههي مجهههال خدمهههة , األنظمهههة األخهههرى السهههيما االجتمهههاعي والسياسهههي

 منظومة القيم المجتمعيةل
  القيم التي يظهر ا المسح الشامل ية بقدمها وسائل اإلعالم الليبالمضامين التي تعالقة ما

ل ومههههها أنواعهههههها ومههههها خصائصههههههال ومهههههن الجمههههههور الهههههل  تسهههههتهدفهل ومههههها آلراء الليبيهههههين
المعالجات التي تقدمهال وما الصور التي تنقلها وتغرسها في أل ان الليبيينل و ل تساعد 

يهه  مههع واقعههه االجتمههاعي والسياسههيل  ههله الصههور والمضههامين المههواطن الليبههي علهه  التك
ومهها اآلليههات المسههاعد  علهه  تحسههين  لهه  أ  حههد تعكههس  ههله المضههامين الواقههع الفعلههيل وا 

 وتطوير  له المضامين بشكل مستمرل
   ل  أ ما المعايير التي تستخدمها وسائل اإلعالم الليبية في وضع أولوياتها وأجنداتهال وا 

تجهاو  و  ات المهواطن الليبهيل ومها مسهتوى اسهتجابةحد تتطاب   له األولويات مهع ا تمامه
سلوكيات الرأ  العام مهع مها تطرحهه وسهائل اإلعهالمل وكيه  تضهع  هله الوسهائل خططهها 
البرامجيههةل ومهها مسههتوى التههداخل بههين محتههوى وسههائل اإلعههالم ولوا الجمهههور الليبههي فههي 

 إطار عالقة التهثير التبادلي بينهمال
 يهههة التهههي يعتمهههد عليهههها الليبيهههين كمصهههادر للمعلومهههاتل ومههها مههها وسهههائل اإلعهههالم غيهههر الليب

أجنبيهههةل ومههها مسهههتوى كانهههت أم عرطيهههة ء فعهم إلههه  اللجهههوء لههههله الوسهههائلاألسهههبا  التهههي تهههد
اإلشباعات المتحققة لليبيين من االعتماد عل  وسائل اإلعالم المحليةل و ل يمكن تفسير 

طهار تفاضهلي أم تكهامليل و هل لمها درجة التفاوت في االعتماد عل  وسهائل اإلعهالم فهي إ
ثههار  اإلشههاعات وطههث الفههتن  يثههار ضههد وسههائل اإلعههالم مههن أنههها تههدعو للكرا يههة والعنهه  وا 

أخهرى تحتهاج إله  مزيهد مهن التقصهي  اعالقة بالمعلومات التي تنشهر ال أم أن  نها  أسهباب
ر سهو  والبحثل و ل تعبر اإلشاعات المتداولة بين أفهراد المجتمهع الليبهي عهن مظههر غيه

له  أ  مهدى يمكهن  للعالقة بين وسائل اإلعهالم  ووسهائل االتصهال الشخصهي المباشهرل وا 
توظيهه  أنظمههة اإلعههالم واالتصههال المتنوعههة لخدمههة مصههالح مجتمعيههةل وكيهه  يمكههن أن 
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ي ثر االتصال الشخصي المباشر في دعم أو رفض الرسائل التي تقهدمها وسهائل اإلعهالم 
 العامل

 كنولوجيههها االتصهههال والمعلومهههات فهههي ليبيههها تسههههل مهههن مهمهههة وسهههائل  هههل البنيهههة التحتيهههة لت
اإلعههههالمل ومهههها حجههههم اعتمههههاد وسههههائل اإلعههههالم علهههه   ههههله التكنولوجيهههها فههههي إنتههههاج مواد هههها 
وتوزيعههههال ومههها حجهههم التهههداخل بهههين  هههله التكنولوجيههها ووسهههائل اإلعهههالم العهههامل ومههها نقهههال 

من مههع وسههائل اإلعههالمل وكيهه  الضههع  والقههو  فههي اسههتخدام  ههله التكنولوجيهها بشههكل متههزا
يمكن أن تدعم  له التكنولوجيا رسالة اإلعالم الليبيل وما أثر ا عل  جود  األداء المهني 

 .لإلعالميين والصحفيين في ليبيا
  القههرار فههي الشهههن اإلعالمههي فيمهها  كههل مههن وزار  اإلعههالم ومتخههل الههل  تقههوم بهههمهها الههدور

يبيههال و ههل لههديهم خطههط وسياسههات يفتههرض أن يتعلهه  بتهسههيس وتنظههيم نظههام اإلعههالم فههي ل
تعمههل وسههائل اإلعههالم فههي إطار ههال ومهها اآلليههات التههي يقترحونههها الحتههواء قطههام اإلعههالم 
الخاص ضهمن منظومهة الدولهة الليبيهةل ومها األدوار التهي يلعبهها كهل مهن قطهاعي اإلعهالم 

  اإلعالميةل وما الحكومي واإلعالم الخاص في مجال التنمية المجتمعية والقيام بالوظائ
مهوقفهم مههن الممارسههات المهنيههة لإلعالميههين والصهحفيينل ومهها اإلجههراءات التههي يقترحونههها 
لرفع الضغوطات ومنع االنتهاكات التي تمارس عل  اإلعالميينل وما موقفهم من النقابهة 
م العامة لإلعالميين والصحفيينل وما أدوار النقابة في مجال تحسين األداء المهني والدفا

عن حقوا اإلعالميينل و ل توجد لدى كهل  ه الء خطهط لتهدري  اإلعالميهين عله  كيفيهة 
 ممارسة المهنة وأخالقيات ممارستهال


