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 ملخص البحث
ستخدم ااباحثتااادلت الاابي تتتحاابخ لدلتحابمراست ااسيتس اابلدحستتحاابلدت ا ا ت ةا تتحاا
ثدااياتم اابا تااإااابخعتر ايلترادترات يأتراتأعترااسيتس اابلدحستحاا ؛3122بعما ربايرا

 ي تتتلايلتتراأعربتتتحااباحثتتااإاا ختتتح لا ا تتت اتا،ا 3122ابلدتت اوصي تتتحا ا تت ةا تتتحابعتتما ربايتتترا
لتتتنايتتت لقا اولتتتالاو تتتحباإيس تتتتحا ا3122دحستتتحاابلدتتت ابعتتتما ربايتتتترا  اتتتح؛اأإلااسيتتتس اابل

اسدحسحاوحصابر،اتظلاحيحكحاإيس ااب ظح اابلحبال.
Research Summary 

The researcher used the descriptive analytical method to study the 

Libyan political media in the post-February 2011 period. The aim of the 

research is to identify the role, direction and impact of the Libyan political 

media especially in the post-February 2011 period. February 2011 did not 

succeed in creating a political media speech of his own, and continued to 

mimic the media of the former regime     . 

 

 

اابكل حتاادلتخحثد 
_ااخل حبااسيس حا_ااخل حباابلدحسحاا3122 اسيس اابلدحسحاابلد ا_ا ربايرا

 _اابع ف.
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 :مقدمة البحث
يعتتتمااسيتتتس اابلدحستتتحاابلدتتت ا يبتتتيمامتتتااأتتتميرابحابخ تتتح اب تتت لراثدتتت ااكاتتت اا تتت ا

بعمه،اثداارك اابلحس اابلداديإلايلتراا لحث ااسيس اابلد اسياءاكحإلاذبكا اياماابقذا اأت
ادتريرارسح لانايرباتسح لااسيس .

راتأعرها خدتذاا ت ااتيلعرااباحثااحملحتب ادراس ااسيس اابلدحسحات يبدقادترهات يأ
تحتتتياااسيتتس اابلدت ابر ختترا تت اا 3122احلحبت اابلدادتت اجيذأتحابمراستتخراوصي تتحابعتماعتتيرةا ربايترا

اس ا خعمداادل حربا تخيحادتإلا قصاابرقدب.إيس ا ؤدجلا يأراإااإي
ثدتااسدقلتتناابا تتااإااستتخ ا  حبتب،ا اارتااستتدخعرتااباحثتتاابخعريتتفااسيتتس ا

يضتتححا  ايتتحات تتتحتااسيتتس اابلدحستتح،ابعتتمبحاعحب تتحاستتدمرساإابلدحستتح،اثاعح دتتحاستتد خقلا تتيا
بتتحإلاإابلدحستتحاابلدتت ا،اترابعتتحاستتدخكلنايتت ااسيتتس ا3122اسيتتس اابلدحستتحاابلدتت اقاتتلا ربايتترا

بددختتتخنام تتترااا3122،اتوح لتتتحاستتتدخعرتابليتتتس اابلدحستتتحاابلدتتت ابعتتتما ربايتتترا3122 ربايتتترا
اسحدسحابرؤي ااسخ را د ابليس اابلدحسحاابلد .

ا:مشكلة البحث
 خ  تيرا  تكل اابا تااثتياادراست ادترات يأتتراتأعترااسيتس اابلدحستحاابلدت ا ا تت ةا

) رثلتتت اثكتتتناا3122،ا تتتلاابخعتتتريلايلتتترا رثلتتت ا تتتحاقاتتتلا ربايتتترا3122 تتتحابعتتتماعتتتيرةا ربايتتترا
ابقذا (اتذبكابخأ دلاابا تااتبليقتي ايلتراإلتكحبد ااسيتس اابلدحستحاابلدت اتاأدتارهاتكدتدت ا

عتترهايلتتراا خ تتلاابلدت ،اسحرثتتحا لتتحؤاا اتتن،ايتت اكدتدت اي تتلااسيتتس اابلدحستتحاابلدتت اأ يأداتراتا
ا؟3122بعما ربايرا

 :أهداف البحث
دتارات يأاتتتحتاتأعتتترااسيتتتس اابلدحستتتحاابلدتتت ابعتتتما ربايتتتتراأزلحتبتتت اابيقتتتي ايلتتتراا-2

ا.ا3122
ار ماابظيابراابلدحسد اتيسقخاحابحسيس اابلد ا ازلحتب ابخ لدلاح.-3
اادللحمه ا ا   د ااب قصااب ميما اادلكخا ااسيس د اابلدحسد اابلداد .-4
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ا:تساؤالت البحث
ا؟ا3122تأعرااخل حباابلدحسحااسيس حاابلد ابعما ربايرا حا مىادترات يأرا-2
ا؟ اولالاو حباتسينا عحاا3122ايرابلا  لااسيس اابلدحسحاابلد ابعما ربا-3
 ااحلتتتتتما تتتتت اظتتتتتحبرةاابع تتتتتفاكدتتتتتفانكتتتتت اأإلايلتتتتتانااسيتتتتتس اابلدحستتتتتحاابلدتتتتت ا-4

ا؟تاسربحب
 :أمهية البحث

بتتياإلااسيتتس اا خ تتحرااأ تت ابتتثاأك تتراا3122يعتتمااسيتتس اابلدحستتحاابلدتت ابعتتما ربايتترا
تو حبحات أع ا،ا حبدكاي اغدتحباابرستحب ااسيس دت اابيس دت ،ابعتلاذبتكاتأك تراحعتلاابا تااذتا

اأمهد ا م لااباحثاابمراسخرا ازلحتب ابخ لدلاابمتراتابخيأراتابخأع .
اا:منهج البحث

ارتابرترةااسخدما اادل الاابي تحاابخ لدلح.سادع اابا اا ت
ا:حدود البحث

 تتلااستتخعراتاا3122يتتمرساابا تتاااسيتتس اابلدحستتحاابلدتت ا ا تت ةا تتحابعتتما ربايتترا
ابت ةا حاقالا رباير.

ا::ا عريفااسيس اابلدحسحأوال
يس دتثااريمييبيأدت اتست عرتابليس اابلدحسحاثلبا   لقحتااسا خعمدا عريتحت

ابعضا عريتحتااسيس اابلدحسحات  اح:اثقحا
بيامحل اإواحري ا  ظ  ابحد  ا  لقاحاابمتبت ا)ادلرستل(اإاااه اتيراا:اسيس اابلدحسح

بخ قدالاأبما ا خعلالابلدحس اابمتبت ااتحها يقتفازلتمداأتاا؛)ادللخقال(ابخ تدذاابخأع ا ا تيسان
ا(31،اصا3123 عث.ا)أبيامسرة،ا

اإاياي لدتتتت ا قتتتتتلابلرستتتتحب ايقصتتتتمابتتتتتراألدحستتتتتحابتتتتيا عريتتتتفاسكلتتتتمتإل:ااسيتتتتس ااب
ااسخدما اابلل  اأتااب تيقاذلحا اا خ ل.
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 عريتفادي ختيإلاتاتداترد:ااسيتس اابلدحستتحابتياادل حق ت اابعح تت اثتيااابلتل  ات صتتحدرا
اابمولاابعح ا اا خ ل.

ح اابلدحستحا عريفا دمت:اتاسيتس اابلدحستحابتياابر تيزاتابرستح لاادلخاحدبت اادلختأعرةابحب ظت
اتادلؤعرةا در.

ا عريفا ح ك ابراي :ااسيس اابلدحسحابياإيس ابحد ايخعلالابحبلدحس .
 عريفاكحراادتيخش:ااسيس اابلدحسحابيايصباابع لد اابلدحسد ،ا إذااكحإلااسيس ا

ا)عبددالفتا،  حيساقللااثخ حاتااخل أا ااختحذاابقراراتاابيتابحاق  اتغحي اابع لاابلدحسح.ا
ا(296-295،اصا3127

يخضتتقا تتحاستتاالاأإلااسيتتس اابلدحستتحابتتيا تتيما تت اأ تتيامااسيتتس ،اتنكتت ا عريتتترابأ تترا
اسيس اابذياياخنابحبلدحس اتاحلكن،اتحيحتاايربهااب ظح اابلدحسحاباارستحبخرادتم اابختأع ا ا

اا خ ل.
تابميحيتت اب تتحعايتتمةا يابتتدلات تتتحبدنا خعلتتالابتتحسيس اابلدحستتحا  اتتحااباد تت اابلدحستتد ا

ابلدحستد اتاسيتتسإلاابلدحستحاتاحلتتربااب تلتد اتاب تتح ع ،ارإلااايتس اابلدحستتحايختحيتلاتييظتتفا
ادلتتتتتحبدناابلتتتتحبق ابصتتتتحماستتتترحاقضتتتتحيحا عد تتتت ،اأتابتتتت تيلا كتتتتراأتاأيمييبيأدتتتت ابل ظتتتتح اابلدحستتتتحا

اتثكي خر.
 :ثانيا: مزايا وصفات اإلعالم السياسي

ياخناب  رات ترتيلا تحا ريتمهااحلكي تحتاتابلحست اا رإك حاير  حااسيس اابلدحسحاتقل حا
 إ راابماأإلايخ خلااسيس اابلدحسحابصتتحتات  ايتحاكتحايكتيإلاإيس تحا حأ تح،ات ت ا لتكاادل ايتحا

اأتاابصتحتا حايلح:
ابياقعدتت :اي ا تتحايلتترااسيتتس اابلدحستتحا قتتلا تتيرةاابياقتتلادتإلا  يدتتفاأتا احب تت اأتا-2

اتييأارا يااب ريالااخل أ.اهتييل،ا حايؤعرايلراابرأياابعح 
احلدحديتت :ا تتيوحااحلدحديتت اأ تترابتترتريابليتتس اابلدحستتح،اق عتتراأإلايقتتفاابقتتح  يإلا-3

يلتتترااسيتتتس اابلدحستتتح،ايلتتترا قتتتلاابقضتتتحيحاتارواتتتحراابلدحستتتد ادتإلاابخ دتتت اهاتتت ا عد تتت ايلتتترا
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ختتحذاا تيااراءاادلخلقثاتيتيأاانآثلحباأورىاتدتإلا  ييرااخلرباأتااحلمث،ارإلاذبكايؤعرا ا
اقراراتاوحس  .

ادليبتتتييد :ا خللتتترا يبتتتييد ااسيتتتس اابلدحستتتحاي تتتمااسيس دتتتثاابلدحستتتدثاابتتتذي اي قلتتتيإلا-4
أواحرااحلرتباأتاادلؤدترات،اأتاأياثتمثاسدحستحابتمتإلاحتريتفاتقيبتييد ا ح ت ،اهتتم ابيبتلا

اادلخلقثا اقلبااحلمث،ادتإلاابلعحابلخأع ايلدان.
يلترااسيتس اتاسيس دتثا صتماقدخانا ا قتلاارواتحراأتاابخعلدتالايلتراادلصماقد :ا حاحيلبا-5

أعتترااح صتتمراادلعلي تتحتاادليعتتيجي،اكتتحاحتتذباادلخلقتتثارإلاادلصتتماقد اذلتتا تابخ تتريايتتا،ارثتتماث
اقيياتإححيبابكلباعق ااه اير،اتب حءايلداحايخنا كيي اابرأياابعح اابصحدجياتاحلقدقح.

اسيس اابلدحسح:ا حاالكا دراأإلاابخيقدتاادل حسبابااااخلرباأتاابخيقدتاادلس ناتابمق ا ا-6
ي ا تحا رايتحةاابخيقدتتتاادلس تناتادل حستب،ا ت ساي قتتلااخلترباحلظت اتقييتترااذا قلترايتؤعرا اادلخلقتث،ابتت

  عتتتتحابخلتتتتربااب تتتتح عحتاثيبتتتتر،اك تتتتحابلمقتتتت اأمهدتتتت ات تتتتأع ايلتتتتراابتتتترأياابعتتتتح ات يأداتتتترابحب تتتتكلا
اادل ليب.

ثتتتت ا اادلياعدتتتتالا ااسيتتتتس اابلدحستتتتح:ا  ابتتتت ااسيس دتتتتثاب تتتتكلايتتتتح اتاسيس دتتتتثااب  ابتتتت اتا-7
 نااسيس دثايأيتايلتراثلتحبا ا دتخان،اك تحاذابلدحسدثاب كلاوحصاأ را ان،ارإلا لحدا

ي ا حا رايحةا ياعدالاتا تحقدحتاابع لااسيس حاتابيتاحتح ظايلرالر ااسيس دثات م عانا يا
قح،اثداايؤعراذبكاكلرايلراأراءااه اتيراابتذياستدكيإلا تيرةاستد  ايلتراإيس ا حدجياتأوس

،ا3123اب ظح اابلدحسحا اثحب اا عما ااب  اب اتيم اابع لات الاادلياعدالااسيس د .ا)أبيامسترة،ا
ا(295،ا294،ا293صا

ستتتد حتاااباحثتتتاادراستتت ا لتتتكاادل ايتتتحاتابصتتتتحتاتر تتتمبحا ااسيتتتس اابلدحستتتحاابلدتتت ا
ا. 3122تاأذري ابعماعيرةا ربايراابذيالاماحتيا

ا
ا
ا
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 م3122ثالثا: اإلعالم السياسي اللييب قبل ثورة فرباير 
ثدتااا  لقتتاابصت فاا؛ركتح  ابليتس اابلدت ا2:62تبلااب ظح اادللكحاابلد ا  ذا

تا ستاتاسذايحتا اكربىاادلمإلاابلداد ،اولقتا لتكاادلرثلت اأتدسا ت ااسيس دتثاابلدادتثا تحا
ا اا خقحدااب ظح اادللكحاتسحسخرا.ااا تكيا

ذيتتلابدتتحإلااا قتتسب،ا اارتاا تت استتاخ رباأ تت ا قتترااسذايتت اادللتت يي اقمي تت اب  تتحزيا
دهختتتتراتحتييلتتتتراخلم تتتت ااب ظتتتتح اأدرعااا قسبدتتتتيإلاأمهدتتتت ااسيتتتتس اتي لتتتتياايلتتتتراأ،اثدتتتتاا :2:7

حتااحلكي دتت اتادللتتخقل اابلدحستتحااحلتتحكناتر تتيزه،اك تتحاأب تترارللتتالاقدتتحدةااا قتتسبا عظتتناابتتمتري
ابتتيتاكح تتتا صتتمرا اابعاتتماادللكتتحابخا تت اإ لتتحداابتترأياابعتتح ،اتي تتلايلتتراإ تتماراابقتتح يإلارقتتنا

يقتتباأ،اتأختتتذاقتتراراابإ  تتحءادتريتتحتا عتتربايتت ا كتترهات تترتجادلتتحايصتتايااإبدتتر،ا 2:83بلتت  اا87
بلصتتت ح  ،ابإ  تتتحءاادلؤسلتتت اابعح تتت اا2:83-9-23بختتتحري اا231ذبتتتكا تتتمتراابقتتتح يإلارقتتتنا

بإ  تتحءااب تترك اابعح تتت ابل  تتراتابخيزيتتلاتاسيتتتسإل.اا2:85-23-36بختتتحري اا71تابقتتح يإلارقتتنا
ا(248-247-246،اص3119)ارس ر،ا

 حايا  حاب حا خالاآبد ااسيس اابلدحسحاابلد ا قمامسرااب ظح اابلدحسحاثد احااسيس ا
عيدا لكدخراتخت د راتإدار رات ضت ي راابلد ا)اسيس ااه حب ي(اسي ح رابعماالعادحاسدحسدح،ا 
(،ات ابتذاااخلصتيصا43،اص3116بلل حب اثلباابخعا اابذيا ظرابرااب ظح ا)اب ريف،ا

يقتتياا ع تتراابقتتذا ارأسااب ظتتح اابلدحستتحا اكخحبتترااروضتتراالاابصتت ح  ا)اسيتتس (اتستتدل ا عاتت ا
دنقراسدتحااانكتت اأإلاتبدلتتتاتستدل ا عاتت اب تدصاسادعتتحاأتا ع تيي،اإذإلا   قدتتحاتاا؛بل لخ تل

(ا،ايخضتتتقاب تتتحار تتتضاابقتتتذا ابليتتتس ا79،ااص2:95 كتتتيإلا لكتتتحاريا  ا تتتحالا)ابقتتتذا ،ا
ا.حًالعاداحًااخلحصات أكدمهايلرابرترةاأعلااسيس امجحب ي

وضتتعاحادل التتراأركتت ارأسااب ظتتح ايلتتراابظاتتيراادللتتخ رابيستتح لااسيتتس اابلدادتت ،اتابتتيتا
اب تتتحبلااااسيتتتس اخلم تتت اسدحستتتخر،ابتتتلاغلتتتبأتتتربريتتت ،اثدتتتاالتتترا اابللتتتحإلااب ياإاب تتتيرياتحتتتتتا

وترىاااأخ حيدت اتاب  دادت اتابمي دت ا..إث،ا ت سااسلتالايلتراابخلت يتيإلاابلدحستحايلتراا تحاتاار
اأذايتت اادللتت يي ااه حب يتت ال،اتأ  تتابلدتت ااستتناالإذايتت ااه حب يتت الاتيلتتراابراديتتياابلدتت ااستتناالاس
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بلدحستتحا  تتلاالابتلتترااهميتتمالاالااب ثتتفااروضتترالاتاالاه حب يتت الاايي دتت اخلم تت ااب ظتتح اااحًا تت ت
(،ا تتت  ااسيتتس اابلدحستتحاابلدتت ا ا ضتتلدلا36-35-34-33-32،اص3118)اب تتريف،ا

ابتترأياابعتتح اابلدتت اتابعتتحدلحات صتتييرابدادتتحايلتتراأضتتحاابتتتردتساارربتتحاتأإلااب ظتتح ااه تتحب يابتتيا
اعحمل.أ ضلاار ظ  اابلدحسد اابمنقراسد ا ااب

كحإلاابقذا ا ايتسحابحخل باااراحبد ،اتابيتاااحيمداذلتحا ييتماارستاحباأ  دت ،ا ت ساا
 حب يت اكحإلاادلياس اابلدت ااهتحبالادل تحبمةا اتحراةاكترةاقتم اأتا لللتلاأتابر تح لايترباإذايت ااه

تتي اا-ابخلت يتتيإلاابيثدتتم– راك تتحاا تت لقايلتت-بخ تتيااابخلت يتتيإلاب قتتلا احلتتراخل تتحباابقح تتمااحتحأ 
تابذيانخمابلحيحت،اأيضحاي ماا عقحداأللتحتاادلتؤدتراتااب تعاد ا)ابلتل  اابخ تريعد (اا- ل دخر

اورى.ايقفا ح ابكلاابربا لااسذايد ااريع لاابخلت ييإلاتابرادييايلرا قلاتقح لااهللحتا لا 
التخ لتاتستتح لااسيتتس اابلدادتت ايلتترايتتم اا خقتتحدارأتتحااابلدحستت ،اات ا قتتم انا ع تترا

 ،ابتتلاذباتتتاا خقتتحداابتتربا لاابخ تدذيتت اتابخ ادتترابعو تتحءاابتتيتاتقعتتتاأع تتحءاابخ تدتتذاتابخ ادتتالاابقتتذا
(،اك تتحاكتترراابقتتذا ا248-247-246-245،اص3125ت قتتحاب ظريتت اابلتتل  ا)ادل تتحبق ،ا

و تأاأيرباتسح لااسيس اابلداد اا خقحدها)سل  ااب تعب(اتابتعحاابلتي ايلترااب تعباابلدت اابتذيا
لتتتتخ لااسيتتتتس اابلدحستتتتحاابلدتتتت ات تتتتالا ظريتتتت ا ر دتتتتباأتيلتتتترارأتتتتحااابلتتتتل  ،اك تتتتحاا اابخ ادتتتتال،

(ايلتتتترا قتتتتمياكتتتلا تتتتحايخعلتتتتالابحب ظتتتتح ا:9-99-98-97،اص3126ارتبييتتتحتا)اب تتتتريف،ا
عحرهتتتحاأتاأمهدخاتتحابلل اتتيراادللتتخام ؛اآابلدحستتحايلتتراارواتتحراتابتتربا لااروتترىا ا تتحاكح تتتا

ربا حاأتا مي  ابدادت ،ا تتردا لتحثحتاكات ةابخ  دت ااحلتمثايتا  ساي م حايقي اابقذا اب يحرةاباسد
ستتراءاتادلتتمحاب تتدصاابقتتذا اتإوتتحزاتا)عتتيرةاابتتتح قاستتاحباتاستستتح لااسيتتس اابلدادتت ،ا تتلااس

اابعظدن(اثلبا عا اتسح لااسيس اابلداد .
ثتتحتاااب ظتتح اابلدحستتحاابلدتت اابخدتدتتفا تت اثتتمةااخل تتحباادلتتؤدجلايتترباتستتح لاإيس تترا

 تتري ،ااذبتتكادللتتحيرةاابخ تت اتاابعحدلدتت اابتتيتاأتتحءتا تتلاابعيدلتت ااسيس دتت اتأدتاهتتتحاب احيتت اابقتترإلاابعتا
ز تتحتاسدحستتد اوح قتت ،ا  اتتحااحلصتتحراابتتذيا تترتايلدتترا تت اقاتتلاك تتحا عتترتااب ظتتح اابلدحستتحار

ابمتااابكربىا ا لعد دحتاابقرإلاابع ري ،ا حاد عراخللالا عحربت ا ت ارمحتراي لتتايلتراإ  تحءا
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لا اإ تماراأرا تتماتا خختححاق تتحةا ر دت اتأوتترىا لت يي ،اتإ  تتحءا تتبليتتس اابرمستح،ادتاس ا تياز اإيت
تكحبتت اأ اتتحءايتتربا  تترتمابدادتتحااب تتمابقدتتحدةاستتدفااسستتس اابقتتذا اااابتتذياثتتحتااابختتأع ا اابتترأيا

اابعح اابلد اتابعحدلحاتاب تيلادل رتيرايرباتسح لاإيس اادل رتم.
 م:3122سياسي اللييب أثناء ثورة فرباير رابعا: اإلعالم ال

   تتتتتادترا ا تتتتحا ا ضتتتتقا لتتتتحتئاار ظ تتتت ابيستتتتح لااسيتتتتس ااباميلتتتت ا  اتتتتحااساكتتتتحإل
ابلدحستتتد اابعربدتتتت ات ييدتتت اادلتتتتياس اابعتتتريباقتتتتحايتتتمتراثيبتتتتر،اقحبلتتترالتتتتارايلتتت ااحلكي تتتتحتاابعربدتتتت ا
بلخصتتميابتتذبكااسيتتس اادلخ تتيراتادلخلتتحرماتادلختحيتتل،ابعتتلاأبتترزا لتتكاابيستتح لااسيس دتت االابتتتدالا

ريتتكااب تتحرماابعتتريباتهتد ختترابد تتختضايلتترابتتيعالاتالا تتيي الااابتتيتاكح تتتاذل تتحاادتاراتابتت  ا احت
اثكي ح را د حامسحابحبربدلاابعريب،اكح تابدادحا  اب  اابمتااابيتا أعرتابخلكاادليأ .
ستتتق تاأملايكتتت ثااسيتتتس اابلدحستتتحاابلدتتت ادلتتتحاثصتتتلا ا تتتي الات صتتترا تتت اعتتتيراتا

رؤستتتحءادتذلتتتح،ابتتتلادا تتتلارأسااب ظتتتح اابلدحستتتحاابلدتتت ا ع تتتراابقتتتذا ،ايتتت اابتتتر دالاابخي لتتتحازيتتت ا
يحهاالاأ ضلالدصاحيكتنا تي الالاتقتحااأيضتحاالاااييأتماأثلت ا ت اإابعحبمي اب ايلح،اتا تحا

،ابتتتتتتلاأإلاياقتتتتتتراإاا تتتتتتمىااحلدتتتتتتحةالا3125ابتتتتتت ي اأبتتتتتتماا ابتتتتتتذهاابتتتتتتت ة،ابتتتتتتلاأدت تتتتتتحهابتتتتتتدالاإاا
www.youtube.com/watch?v=w7XK9UEsypwأتتتحءاذبتتتكا اكل تتت اااا

ثدتتتااأبتتتمىاابقتتتذا ار ضتتتراسرادةااب تتتعباا؛ب اتتتحاابخلت يتتتيإلاابلدتتت ااحلكتتتي حاالإذايتتت ااه حب يتتت ال
اابخي لحا اابخ د .

بمأتاتسح لااسيس اابلداد ا اابخعا  ااه حب ي اي م حاحترعااب حرماابلد ا ا  خصفا
حراأإلاابيبتتلا ابدادتتحايتتحدياأتتما،اتأإلاارثتتماثاابتتيتاتقعتتتاايلتتراإظاتتكتترةا،ا ر 3122 ربايتترا

تمتاابقضحءايلداح،اتأإلاابقاح لاابلداد ا قفا لاالقح مااب يرةالاابذيابمترهايعمار  ااا؛كح تايحرب 
تس دتتتحااانكتتت اادللتتتحسابتتتر،اأتتتحءاذبتتتكا اكل تتت ابخ اتتتحاالإذايتتت ااه حب يتتت الاالبتتتعخاقح تتتمااب تتتيرةالا

https://www.youtube.com/watch?v=pfCNfMUgbU4اا
ك حا تتت لقايلتتترا لتتت دخرابيستتتح لااسيتتتس اابلدادتتت ،ابتتتمدا داتتتحاكتتتلا تتت احيتتتحتااادللتتتحسابتتتحر  ا

ب تراستدفااسستس ااحمللتيبايلتراابخدتحرااس تسثحا ابدادتحاثدتاااتابللناابلد ،استاقخاحاكل ت ا
ا ييماتبمدااب عباابلد ارا عحاأ اعرا اتأار.ا
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https://www.youtube.com/watch?v=1J_oECAgEtoااا
ايرباإذاي ااه حب ي اكحإلايااابر ح لاالي ناابيس الا

https://www.youtube.com/watch?v=LpGGFIK5YrAا،
 حاا تكاسدل ا رثلت اارز ت ايلترا ل دتلا تيرةااب ظتح اابلدحستحاابلدت اتر ت هاابقتذا ،اك تحاذبتبا

خدم ثاكل تتتحتا لتتتا-ثلتتتبات تتتتان–يتتتماءاعتتتيرةاابتتتتح قاأاسيس دتتتيإلابحبرب تتتح لايلتتتراستتتبا
ستتتيقد اااحتتتت  اادل تتتحبماتاا رايتتتحاأوسقدتتتحتاابع تتتلااسيس تتتح،ا حبدتتتكايتتت ااب عتتت ا ااتمجتتتسًا

احرمسدتتاحًاابقترىاابلدادت اابتيتاتقتتتتا تلاعتيرةا ربايتر.اكلتتفاابقتذا ا حسقتتالتر ابعتضاابقاح تلاتادلتتمإلا
،اك تحا تيراعحدلدت يتس اابلدادت اتابعربدت اتاببحمسراكحإلايظاراتيخيا لاب تكلا لتخ را تلاتستح لااس

اسيتتتتس اابلدتتتتت ا ظتتتتتحبراتا ؤيتتتتتمةابل ظتتتتتح اابلدحستتتتحاتر تتتتت هاابقتتتتتذا ابحبعح تتتتت  استتتتترابلالامسدتتتتتتا
ابحدلظحبراتاادللدي د .

 م:3122خامسا: اإلعالم السياسي اللييب بعد ثورة فرباير 
ضحيت ا ظح تراتبمايت ا رثلت اأميتمةا ابدادتحاا3122أكختيبراا31ايختربا قختلاابقتذا ا ا

ير تتتاقرثلتت ا تتحابعتتماابقتتذا ،ات تتحايا  تتحا داتتحابتتيااهح تتبااسيس تتحاابتتذياحتتتياا تت ااسيتتس ا
اادلؤدجلاارتثماإاااسيس ا خعمداابرؤىاتادل حرب،ا رك اايلرااباعماابلدحسحا األابرارلر.ا

ق حةابدادت ا لتخقل احتتمعتابحستنااب تيرةاتاب تيارابتحاق تحةابدادتحااحلترةا،ا لخاتحاق تحةا عماأتاا
بدادحابكلاارثترارااابتيتاأسلتاحاا لتالاابتيسينااا خقتحدابخخ تمثابحمستر،اك تحالتامتاابصت ح  ا

 تتماراتابع تتراتاابصتت فاابدي دتت اابتتيتا حبعتتتاأثتتماثااب تتيرةايي تتحابدتتي ،ا حبدتتكايلتتراإابيرقدتت ا
بحتااحمللد اإاا لح مةااب يرةاخب حدحااسيس حاابلدحسح،ارا الاذبكا  حتااب  ت حءاحتيااابرادييا

اابلدحسدثاتاسيس دثايلرا ت حتاتسح لاابخيا لاااأخ حيحاتيرباابتضح دحت.
بحدلماابعحستحااسيس تح،اابتذيا ت لاإيس دتثا ت اترجياا3122ا ل تا رثل ا ربايرا

بااسيس تتتحاادل تتت الاتولتتالارستتتحب اإيس دتتت اوح تتت اب تتتيرةابتتح ياايخكل تتتيإلابل تتت ابعدتتتمةايتت ااخل تتتح
 ربايتتتتر،ابتتتتلاي لتتتتياايلتتتتراردةا عتتتتلا) ربيريتتتت (اسيتتتتس ااب ظتتتتح اابلدحستتتتحاابلدتتتت ،ابحستتتتخ  حءابعتتتتضا
اسيس دتتثاادل دتتت ي اتتستتتح لااسيتتتس ااهتتحدة،ا تتت اادلسثتتتظاأإلاأتتتلاتستتح لااسيتتتس اابلدادتتت ابعتتتما
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 دت ات حبدت اتإيس دت ؛ا خعلتالاق الدت اي لاتحا املا لخ راتتاأاتايتمةا  تحكلا ا3122 ربايرا
ا لكاادلرثل اابيتا  اادلت تاأإلا رك ايلراب حءاابمتب .

حتيبتتتاأتتلاتستتح لاإيتتس ا ربايتترا تتياابتتخكلنابل تت اادل حسقدتت اتاهاييتت ابعتتماا خاتتحءا رثلتت ا
ااب يرة؛اتي لتايلرا ع دفااخل حبااسيس حاوصي حاابلدحسحا  ر،اتبماا  اابع لايلرامل

اب تتت لات يثدتتتماابتتترؤىاتابختكتتت ا ابدادتتتحابعتتتماابقتتتذا ،اذباتتتتا تتتيا رستتتد ااخل تتتحباابلدحستتتحا
اسيس حاادلخ  لاادل قلنايلرا تلر،ابثا  ايؤيمااسسس دثات ت ايعتحدياابلدربابدتثات ت احت ا

اا.ادلحبحادتإلا دحغ او حبابد اإيس حايصرياتتايح
http://lcfp.org.ly/report/hatespeechا.ا/ا

التتخ لتاارثتت اباابلدحستتد اابلدادتت ايلتترااسيتتس اابلدحستتحا اابتتت ةاابتتيتاستتاقتاأتاا
،اب رتاابخأع ا اابرأياابعح ات ل دلا تيرا رلت داحاتيترتا3123ا خدحبحتا  ريعد ابداد ا ا

ابرارلانااا خدحبد ،ارا الاذبكامحستايسقحتايح  ا
https://www.facebook.com/m.jibril.official.page/phot

os/a.289061201162689.67926.278685185533624/3635016

50385310/?type=1&theaterكلاتتتتح،اثدتتتتاااثتتتتظاأ تتتتتاآقتتتتح ادتتتتحاادلرلتتتت يإلااا
اباحثااأإلاألا  اظارتاايلراتستح لااسيتس اابلدادت اوصي تحاابلت لابصتري ،ا تحزتااققحيتما ا

اادلؤدتراابيسيناابعح .
يلتترا تتماتااتبتتاات  تتراا3122ابلدادتت ابعتتما ربايتتراركتت اابقتتح  يإلايلتتراتستتح لااسيتتس ا

بلدترب،ااإاا  اتحإاااسلتحي اارواحرادتإلاابخأكتما ت ا صتحدربحات صتماقدخاح،اثتتابح تتاأقتربا
تكذبكابعضاابلحست اابتذي اايخ تمتاا اأواتحربنايلترا ياقتلاابخيا تلاااأخ تحيح،ا  تلاابتتدالا

درابعواتتحراابتتيتاي  تترتضح،ا حبدتتكايتت ا تتت حهتحا صتتح تتمت يابتتيعات تتي  ،اتابتتيتاغحباتتحااايضتتلا
اب تتخناتابقتتذ اتاختصتتدصا تتت حتابعد اتتحاب  تتراابتخ تت ابتتثاادلتتمإلاتابقاح تتلاابلدادتت ،ابل تت اابلتتبا

ثتتماثا ابدادتتحاأإلا تت اأستتاحبادتتاارأتتقابعتتضاادلختتحبعثا ريتتحتاارتابخ تتكدكاتابخ تتريض،اث
اتابعربد اي ي حال.راالتسح لااسيس اابلداد اوصي حا ا ارز حتاابلداد ا حا

ا
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  :سادسا: رؤية استشرافية لإلعالم السياسي اللييب
تقالاتتح،اتاثتتظاا3122  تحتاااباحثتتاااسيتس اابلدحستتحاابلدت ا ا تت ةا تحابعتتما ربايترا

أإلااخل تتتحبااسيس تتتحاابلدحستتتحايعتتتحدا تتت ا  تتتتحكلايتتتمة،ا تتتحاد عتتترابلختكتتت ا اتبتتتلا صتتتتيرا
احطاابخحبد :اسخ را ابليس اابلدحسحاابلد ا ااب ق

خل تتتحباابلدحستتتحاإاااي ا تتتحايلتتترااحلكي تتتحتاابلدادتتت اادلقالتتت ااب ظتتترابعتتتثااايخاتتتحرا-2
ابلدتت ،ابحيخاحربتتحا رثلتت اب تتحءابعتتماعتتيرةاد ييتت ا لتتل  استتحدبحاو تتحباإيس تتحاسدحستتحا ع تتف،ا
   مراا ياو حباغ ا اينا ؤدجلاأثحدي،ا لخاحا رثلت ااسيتس ا خعتمداارتأتراستد رتايلدترا

استد .ب  ايح
يلتترا أستتدالاو تتحباإيس تتحاسدحستتحاإلاابع تتلاياي ا تتحايلتترارأتتحااابلتتل  اابلدادتتا-3

،اتاب كدتتت ايلتتترااباعتتتماابتتتيسينادتإلااربعتتتحداادل حسقدتتت اتاهاييتتت ،ا تتتلاابخعييتتتلايلتتترا تعدتتتلاتزارةاتام
احاتسدحسحهتح.هتححب اتسح لااسيس اابلداد اتو حباسيس ابلع لايلرارق

ادتت ايلتترا  تتراأواحربتتحايتترباتستتح لااا صتتحااتاسيتتس ،اكل تتحاي لتتتاابتتيزاراتاابلد-4
 خ حرااب ح ع ،اابيتابح تا يأرات ؤعرا اابرأياابعتح اابلدت اوصي تحااقحبلاذبكاا صحرا لحث ا

ا لكاارواحراذاتااب حبلاابلدحسح.
 قتتلايلتترااحلكي تتحتاابلدادتت اادلقالتت ا ا تت اعقدلتت ،ا خعلتتالابكدتدتت اابع تتلايلتترا ييدتت ا-5
اسدحسدح،ايرباتستح لااسيتس اابلدادت ،ا  تلا يبتدقا تتحبدناابمتبت اادلم دت ،ااحلكي ت ،اا خ لاابلد 

بدحهتتتتتح،اتابتتتتترجيابتتتتثاابلتتتتل حتااب سعتتتت ا....اتإثا تتتت اادلتتتتتحبدناآابمستتتتخير،اادل تتتتحرك اابلدحستتتتد اتا
تادلص ل حتاابلدحسد اتاسيس د ،اكحا ر قتحابحب قح ت اابلدحستد ابل لخ تلاابلدت ا تياا خ عتحتا

اخقم  .ادل
 تتماراقتح يإلايت ظناابع تتلااسيس تحاابلدت ،اوصي تتحااب تالاابلدحستتحاإابع تلايلترا-6

  ر،ات يبدقاابعقيبحتاابتيتا   تبايلترا ت ا، قتر،ا تلاأعتلا صتل  اابمتبت ا تيجياكتلاادلصتحما
اادل حسدق اتاهايي اابضدق ،اتارياو حباابع فاتابكرابد .

ا
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 اخلامتة
كتتحإلايقختتحتايلتترااا3122ولتتصااباحثتتااإااأإلااسيتتس اابلدحستتحاابلدتت اقاتتلا ربايتترا

رداتاابتعتتلاابخربيريتت ،ابتتمارأتتحاااب ظتتح اادللكتتحاتا تتتحاأيتتح انابأب تتلاارت تتح ا لتتخدم حا ا
ذبكاكل حتاتمجلاتياحراتاستيقد ااا رايتحاأوسقدتحتاابع تلااسيس تح،اك تحات تفا عحربتيا

اثاءات  ح ي سءااا ربيحبد اتابرأعد اادلخعت  ،ا حبدكاي ا يظدفالعرااب ظح ا)بحبكسباابضحب (اتا
 ا ر اتتت اار ادتتتحءااإيتتتحهاسااب ظتتتح اابلدحستتتحا) ع تتتراابقتتتذا (اتابتتتعثأ تتتحاا تكتتتياابتتتحبخ ينات تتتمحارا

اتابرسل.
ك حااثظااباحثااأإلااسيس اابلدحسحاابلد ا)إيس ااب ظتح اابلدحستحاابلتحبال(اأع تحءا

ح،املا،تتترجا تتت التتتر ق ارداتاابتعتتتلاتابل تتت اابلتتتيقد اتااستتتخعح  ابتتتإيس دثاتبعتتتمبا3122 ربايتتترا
بعدتتمي اغتت ا ا دتتث،اك تتحاا تتخا اابكتتذباتابختتمأدلات  يدتتفاابياقتتل،ابخضتتلدلاابتترأياابعتتح اابلدتت ا
تابعريباتابعحدلحات يأدار،اتملايلخ  ابحبياقعد اتاحلدحدي اتادليبييد اتادلصماقد اتاب  ابت اابتيتا عتما ت ا

ات تحتااسيس اتاسيس اابلدحسح.ا  ايح
أإلا تتقا-بتتدالاباعدتتمايتت اإيتتس ااب ظتتح اابلدحستتحاابلدتت اابلتتحبالاو تتحباإيتتس ا ربايتترا

ابذيااوتراولتفا خاتلا تحايا تراإيتس ااب ظتح اابلدحستحابت دايلدترابحدل تل،ادتإلاابختكت ا اا-ابخعا 
إيس د اأسلقتايلترا تلتاحااحًا خلاتأيبأولالاو حباإيس حاراقحاتذتاسحبلاب يرةا رباير،اك حا

 ل را)   حءاإيس ديإل(،ا كل ياابل  ا ضتحب اتيحستد ،ات  انا  ااستخدم اكل تحتاستيقد ا
ا او حبح راتحتلدس رابل  اماابلدحسحاابلد .

ولصااباحثااأيضحاإااأإلاتسح لااسيس اابلداد اكح تاتازابتا  اارساحباابر دل ا
تذبتكايتربا تحا ا تراأتلا لتكاابيستح لا ت ارستح لاحت تلاو تحبا اارز حتاابيتادتترادتحاابتاسد،ا

اابكرابد اتابع فاتابخ ريض،ات  احا  ايرس او حباادل حسقد اتاهايي اتابقالد اادلقدخ .
ا
ا
ا
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 ادلصادر وادلراجع:
،ا2ابتتتتتيامستتتتترةازل تتتتتم،ااسيتتتتتس اابلدحستتتتتح،اي تتتتتحإل،اداراابرايتتتتت ابل  تتتتتراتابخيزيتتتتتل،اط-2

ا.3123
 ح  اابلدادتتتتت ادارستتتتت اثصتتتتتري احتلدلدتتتتت اتبالديغرا دتتتتتحاارستتتتت راأمستتتتتحءا صتتتتت تر،اابصتتتتت-3

ا.3119،ا2،اسرت،ارللالااب قح  اابعح ،اط2977-3114
اب تتتريفايحبتتتمي اابتتتمردير،ااسيتتتس ااب تتتيريا ابدادتتتح:اارستتتالاتاربتتتما اتادلاتتتحدئا-4

 صمرايت ا ركت اابا تيثاتادلعلي تحتاا46-45تابلدحسحت،ارلل اابا يثااسيس د ،ايمدارقنا
ا.3118 قح اتاسيس ح،اسرابلال،اتابخيعدالااب

اب ريفايحبمي اابمردير،اابلدحس ااسيس د ا ابدادتح،استرابلال،ا   تيراتاأكحدندت ا-5
ا.3116،ا2ابمراسحتاابعلدح،اط

اب تتريفايحبتتمي اابتتمردير،ا يظدتتفااب ظريتتت ا اابا تتاااسيس تتح،استترابلال،التتترك ا-6
ا.3126،ا2اخلرباءاادلخ د تإلابلدم حتااسيس د ،اط

ياتتتتمابتخححايلتتتتح،ااسيتتتتس اابمبلي حستتتتحاتابلدحستتتتح،اي تتتتحإل،اداراابدتتتتحزترياابعل دتتتت ا-7
ا.3127،ا2بل  راتابخيزيل،اط

ابقتتتذا ا ع تتتتر،اابكختتتتحبااروضتتتتر،اابصتتت ح  ا)ثتتتتلا  تتتتكل اابمنقراسدتتتت (اابتصتتتتلا-8
ا.2:95ارتا،اسرابلال،ااب رك اابعح  ابل  راتابخيزيلاتاسيسإل،ا

حتااسيتتتس ،اي تتتحإل،اداراأستتتح  ابل  تتتراتابخيزيتتتل،اادل تتتحقا ابلتتتح اياتتتمابرمح ،ا ظريتتت-9
ا.3125،ا2ط

اادلياقلااسبك ت د :
https://www.youtube.com/watch?v=w7XK9UEsypw 

ا.3122ي حيراا26كل  ا ع راابقذا اادليأرابل عباابخي لحابخحري اااا
https://www.youtube.com/watch?v=pfCNfMUgbU4 

ا.3122 ربايراا33د ابخحري او حباابقذا اادليأرابل عباابلا
https://www.youtube.com/watch?v=1J_oECAgEtoا 



                                         إلعالم السياسي ... الدور_ التوجه_ األثرا                              العاشرالعدد -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

413 

 

ا.3122 ربايراا32و حباسدفااسسس اابقذا ابخحري ا
https://www.youtube.com/watch?v=LpGGFIK5YrA 

ا31احللقتت ااروتت ةا تت ابر تتح لاي تتناابتتيس اابتتذياكتتحإلايقتتم اييستتفالتتحك ابختتحري اا
ا.3122أغل الا

http://lcfp.org.ly/report/hatespeech/ 

 قريتراو تحباابكرابدت ا اابق تياتاابخلت يي دت اابصتحدرايت اادلركت اابلدت احلريت اابصت ح  اا
ا.3128 ربايراا32-27 ا

https://www.facebook.com/m.jibril.official.page/phot

os/a.289061201162689.67926.278685185533624/3635016

50385310/?type=1&theaterا 

 ظتتراابصتتت  اابرمسدتت ابلتتمكخيرازل تتيداأربيتتلاابتتيتا  تترا داتتحابر حرلتترااك  تتحاايلتتراذبتتكا
ا.3123اا خدحيبابل ؤدتراابيسيناابعح ا

ا
ا


