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1

تتخــذ بعــض وســائل اإلعــام موقفــا
متحيــزا خــال تغطياتهــا ،ممــا يضعهــا،
غالبــا ،أمــام معضلــة مهنيــة وأخالقيــة،
ال ســيما إذا كان هــذا التحيــز يســعى
إلــى تأطيــر ( 1)Framingجماعــة أو أفــراد
يف إطــار ســلبي ،يضــر بصورتهــم أمــام
املجتمــع .ويف كثيــر مــن األحيــان
يتحــول هــذا التحيــز إلــى نــوع مــن
التمييــز والحــض ىلع الكراهيــة ،ممــا
يزيــد احتماليــة تعــرض تلــك الجماعــة أو
األفــراد إلــى العنــف.

يمكــن اعتبــار الدليــل بمثابــة خريطــة
طريــق ،تســاعد الصحفييــن ىلع عــزل
معتقداتهــم وتحيزاتهــم الشــخصية عن
قصصهــم الصحفيــة ،وتزودهــم بآليــات
التعامــل مــع املعضــات األخالقيــة التي
تواجههــم خــال مراحــل العمــل .كمــا
يهــدف إلــى تعريــف الصحفــي ىلع
الحــدود الفاصلــة بيــن عملــه الصحفــي
املســموح بــه قانونــا ،وبيــن خطــاب
الكراهيــة والتمييــز املحظــور وفــق
قواعــد القانــون الدولــي.

يحــاول هــذا الدليــل تســليط الضــوء
ىلع املمارســات املهنيــة ،والحــدود
القانونيــة ،لكــي يتفــادى الصحفيــون
ممارســة التمييــز ،أو الحــض ىلع
الكراهيــة ،أو الترويــج للتمييــز العنصــري،
يف قصصهــم الصحفيــة؛ مــن خــال
تزويدهــم بــاألدوات الالزمــة ،وتحفيزهــم
ىلع طــرح األســئلة املالئمــة ،إلنتــاج
مــادة موضوعيــة بعيــدة عــن التح ّيــز.
ويف ذات الوقــت ،يؤمــن هــذا الدليــل
للصحفــي ،منظــارا جديــدا يســتطيع مــن
خاللــه معرفــة تلــك القصــص الصحفيــة
التــي تمــارس التمييــز وتــروج للكراهيــة.

Goffman, Erving. Frame analysis: An essay on the organization of experience. Harvard University Press, 1974.
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تساؤالت
أثنــاء إعــداد هــذا الدليــل ،تبــادرت
إلــى أذهاننــا أســئلة متعلقــة بالحالــة
العربيــة ىلع صعيــد املحتــوى وتأهيــل
الصحفييــن .وهــي أســئلة مشــروعة ،وإن
كنــا ال نملــك أجوبــة حاســمة ،ونعتقــد
بأهميــة بســطها ىلع طاولــة النقــاش:

3

• هــل يوجــد محتــوى عربــي نابــع
مــن مناقشــة تجــارب صحفيــة
عربيــة؟

• هــل تأتــي معظــم األخالقيــات
والدراســات ومبــادرات التأهيــل
مــن مؤسســات أجنبيــة؟ إذا كانت
اإلجابــة نعــم ،فلمــاذا؟ ومــا تأثيــر
املحتــوى املترجــم بمعــزل عــن
الســياق العربــي؟

• هــل التجربــة الصحفيــة
العربيــة قاصــرة دون تطويــر
محتــوى ونصائــح تضــاف للتجــارب
ا لعا مليــة ؟

• هــل يوجــد نقــاش دائــم ومعمق
داخــل غــرف األخبــار العربيــة حول
هــذه األخالقيــات وممارســاتها
اليوميــة؟

• هــل توجــد آليــات تســتند
إلــى أدلــة وسياســات يف غــرف
األخبــار؟

• كيــف يتعامــل الجيــل الرقمــي
مــن الصحفييــن مــع هــذا
املوضــوع؟ وهــل تتوفــر لديــه
مصــادر املعرفــة والتأهيــل؟

يف ســعينا لإلجابــة عــن هــذه األســئلة،
حاولنــا يف هــذا الدليــل أن نعطــي
لإلعــام العربــي خصوصيتــه ،واجتهدنــا
يف إنتــاج محتــوى أصيــل؛ يبتعــد قــدر
اإلمــكان عــن إعــادة طــرح املحتــوى
املترجــم ،الــذي ُي ّ
نظــر لإلعــام يف
الحالــة العربيــة مــن مقاربــة منزوعــة
الســياق.

4

التمييز وخطاب
الكراهية

5

«التمييــز» هــو املصطلــح القانونــي
املســتخدم يف املواثيــق والعهــود
الدوليــة ،لتعريــف أي حالــة يجــري فيهــا
اســتثناء أو تقييــد أو تمييــز لشــخص أو
لجماعــة ىلع أســاس العــرق أو اللــون أو
النســب أو األصــل القومــي أو االثنــي ،بمــا
يــؤدي إلــى اإلنقــاص مــن تمتــع هــؤالء
بحقــوق اإلنســان ،أو يقيد االعتــراف لهم
بهــا .ويف الســياق الصحفــي ،يمكــن
أن يتــم ذلــك عبــر تأطيــر األشــخاص أو
املجموعــات بصــورة ســلبية بنــاء ىلع
هويتهــم ،وبغــرض نشــر الكراهيــة
تجاههــم ،أو التحريــض عليهــم .وقــد ال
ُيمــاَرس التمييــز يف القصــص الصحفيــة
دائمــا بشــكل متعمــد ،لكــن ىلع
الصحفــي أن يكــون ىلع التــزام عــال
باملعاييــر املهنيــة يف إعــداده للمــادة
الصحفيــة ،مــن أجــل تجنــب الوقــوع يف
التمييــز أو الحــض ىلع الكراهيــة.
ظهــر مصطلــح خطــاب الكراهيــة يف
اإلعــام ألول مــرة يف الواليــات املتحــدة
عــام  ،1989ليشــمل املشــكالت التــي
تتعلــق بالخطــاب العنصــري املــؤذي
الــذي كان محصنــا بالقانــون األميركــي
تحــت بنــد حمايــة حريــة التعبيــر.

رغــم اختــاف تعريفــات خطــاب
الكراهيــة يف اإلعــام ،فــإن هــذا
الخطــاب ،حتــى يعــد خطــاب كراهيــة،
يجــب أن يكــون متعمــدا وموجهــا لغايــة
نشــر أو ترويــج أو حتــى تبريــر الكراهيــة
تجــاه جماعــة عرقيــة أو قوميــة ،أو أي
شــكل مــن أشــكال الكراهيــة املبنيــة
ىلع
التعصــب .2
ّ
لــذا فــإن خطــاب الكراهيــة يختلــف عــن
خطــاب التمييــز؛ فــاألول يســتلزم وجــود
نيــة مبيتــة بالكراهيــة تجــاه جماعــة
محــددة ،بعكــس خطــاب التمييــز الــذي
يمكــن أن يــرد يف القصــص الصحفيــة،
دون إدراك مــن الصحفــي أو املؤسســة
اإلعالميــة ،ألســباب عــدة؛ كقلــة الخبــرة
يف املعاييــر املهنيــة الضامنــة
للموضوعيــة الصحفيــة ،أو عــدم فهــم
الصحفــي لســياق القصــة التــي يعمــل
عليهــا .وعليــه ،فــإن هــذا الدليــل
يســتخدم املصطلحيــن معــا تجنبــا ألي
لبــس.

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf
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عرف التمييز بأنه:
ُي َّ
«أي تفرقة أو اســتبعاد أو تقييد
أو تفضيــل يقــوم ىلع أســاس
أي ســبب كالعــرق أو اللــون أو
الجنــس أو اللغة أو الديــن أو الرأي
السياســي أو غيــر السياســي أو
األصــل القومــي أو االجتماعــي
أو الثــروة أو النســب أو غيــر
ذلــك؛ ممــا يســتهدف أو
يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة
االعتــراف لجميــع األشــخاص،
ىلع قــدم املســاواة ،بجميــع
الحقــوق والحريــات أو التمتــع
بهــا أو ممارســتها» .3

6

وقــد اقتــرح مجلــس أوروبــا
تعريــف «الخطــاب املحرض
ىلع الكراهيــة» بأنــه:
«جميــع أشــكال التعبيــر التــي
تشــجع أو
تنشــر أو تحــ ّرض أو
ّ
تبــرر الكراهيــة العرقيــة أو كــره
األجانــب أو معــاداة الســامية أو
غيــر ذلــك مــن أشــكال الكراهيــة
املبنيــة ىلع التعصــب ،بمــا
فيهــا :التعصــب املعبــر عنــه
بالنزعــة القوميــة واالعتــداد
باالنتمــاء االثنــي والتمييــز
والعــداء لألقليــات واملهاجريــن
والســكان مــن أصــل مهاجــر» .4

 3اللجنة املعنية بالحقوق املدنية والسياسية .الدورة السابعة والثالثون ( .)1989التعليق العام رقم  :18عدم التمييز ،البند السابع.
 4تعريف مجلس أوروبا لخطاب الكراهية كما ورد يف املقترح رقم  20 )97( Rاملتعلق بخطاب الكراهية.

كيف يقع التمييز وخطاب الكراهية
يف اإلعالم؟
تنطــوي املــادة الصحفيــة ىلع التمييــز الســلبي وخطــاب الكراهيــة بســبب تحيــز
الصحفــي لطــرف مــن أطــراف القصــة ىلع حســاب طــرف آخــر ،رغبــة يف تصويــر
اآلخــر بصــورة ســلبية.

التح ّيز
ُيعــرف التح ّيــز بأنــه «ميــل أو تحامــل ىلع شــخص أو مجموعــة بطريقــة غيــر
عادلــة ،أو التركيــز أو االهتمــام بموضــوع أو زاويــة محــددة» .5

7

أشكال التحيز يف اإلعالم:
يمكن أن يأخذ التح ّيز يف اإلعالم ثالثة أشكال رئيسية :6

1

التح ّيز التحريفي
(:)Distortion Bias
األخبار التي تسعى
لتحريف الحقيقة.

2

التح ّيز املتعّلق
بالسياق
(:)Content Bias
عندما يبرز يف
الخبر صوت تيار
سياسي أو اتجاه
اجتماعي أو ديني
معين ىلع حساب
تيار واتجاهات أخرى.

3

التح ّيز يف اتخاذ
القرار التحريري
(Decision-
:)Making Bias
دوافع وقناعات
املحررين التي
تدفعهم التخاذ
موقف معين تجاه
القصة فينتجون
محتوى متح ّيزا.

Oxford Dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com/definition/bias

5

Entman, Robert M. “Framing bias: Media in the distribution of power.” Journal of communication
57, no.1 (2007): 163-173.
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ّ
يشــكل التح ّيــز تمييــزًا؟
متــى
ومتــى ينطــوي ىلع خطــاب
كراهيــة؟
د .إحســان عــادل  -باحــث يف
التنميــة الدولية والقانــون الدولي
عنــد حديثنــا عــن التحيــز ،ينبغــي لفــت
النظــر إلــى أن تحيــز الصحفــي لطــرف
ىلع حســاب آخــر أثنــاء إعــداده لروايتــه
ّ
يخــل باملوضوعيــة،
الصحفيــة ،وبمــا
يمثــل -بالقطــع -إخــاالً منــه باملعاييــر
املهنيــة للصحافــة ،لكـ ّ
ـن ذلــك ال يعنــي
بالضــرورة أن هــذا الصحفــي قــد وقــع
يف فــخ التمييــز أو مــا يعــد خطــاب
كراهيــة.
فأمــا التمييــز؛ فيقــع فيــه الصحفــي إذا
مــا تضمنــت قصتــه الصحفيــة توجيهــا،
مباشــرًا أو غيــر مباشــر ،الســتثناء أو
تقييــد أو تمييــز يف حقــوق اإلنســان
تجــاه شــخص أو جماعــة ،وذلــك بســبب
هويتهــم العرقيــة أو لونهــم أو جنســهم
أو لغتهــم أو دينهــم أو مذهبهــم أو
رأيهــم ،أو ىلع أي أســاس تمييــزي آخــر.
ويدخــل ضمــن ذلــك؛ الترويــج لتفــوق
جماعــة ىلع أخــرى بســبب هويتهــا
العرقيــة أو لونهــا ،أو التحريــض ىلع
العنــف تجــاه شــخص أو جماعــة لــذات
األســباب.

أمــا خطــاب الكراهيــة ،فــإن الصحفــي
يكــون قــد مارســه إذا قــام يف قصتــه
الصحفيــة بتأطيــر األشــخاص أو
املجموعــات ،بنــاء ىلع هويتهــم،
وتشــويههم بصــورة ســلبية ،وذلــك
بقصــد نشــر الكراهيــة تجاههــم أو
التحريــض ضدهــم ،أو تبريــر ذلــك .وال
يقتصــر اقتــراف الصحفــي لخطــاب
الكراهيــة ىلع تضميــن قصتــه جمــ ً
ا
تحــض ىلع الكراهيــة ،بــل كذلــك
ننظــر إلــى الســياق العــام الــذي جــاءت
فيــه املــادة الصحفيــة ،ومــدى وجــود
جــو عدائــي يــؤدي إلــى جعــل خطــاب
الكراهيــة مؤديــا إلــى العنــف ،والتأثيــر
الــذي يمكــن أن يحدثــه خطــاب كهــذا
تجــاه تلــك املجموعــة.

8

أسباب التح ّيز:

9

 التح ّيــز مــن أجــل التأثيــر ىلعالسياســة العامــة :ممارســة
الوســيلة اإلعالميــة للتح ّيــز يف
التغطيــة يمنحهــا دورا يف التأثيــر
ىلع القــرار السياســي داخــل بلــد
مــا (ســلبًا أو إيجابــا).

 تفضيــات شــريحة القــراءللمؤسســة اإلعالميــة :خدمــة
العامــة ومراعــاة مواقــف الــرأي العــام
تفــرض ىلع الصحفييــن ،يف
تغطيتهــم لبعــض القضايــا ،االنحيــاز
لطــرف ىلع حســاب آخــر.

 التشــريعات الحكوميــة وضغوطرجــال السياســةُ :تج َبــر وســائل
اإلعــام ىلع ممارســة تح ّيــز معيــن
يف تغطيــة قضايــا محــددة لخدمــة
أجنــدة الحكومــة أو رجــال السياســة،
وبشــكل أكبــر يف الــدول غيــر
الديمقراطيــة .وقــد تســعى حكومــة
مــا ،عبــر اإلعــام ،إلــى ترويــج خطــاب
الكراهيــة ضــد جماعــة مــا ،بهــدف
تهيئــة الــرأي العــام التخــاذ إجــراءات
مناهضــة لهــا.

الشــخصية
املواقــف
للصحفييــن أنفســهم :عــادة مــا
يكــون للصحفييــن مواقــف تجــاه
القضايــا التــي يعالجونهــا ،وافتقــار
الصحفــي للموضوعيــة يدفعــه
للتح ّيــز يف تلــك املعالجــات.

 األجنــدات التــي يفرضهــااملمــول ىلع املؤسســة
اإلعالميــة وكذلــك املعلنيــن:
جهــات التمويــل عــادة مــا تكــون
لديهــا أجنــدة سياســية تســعى
إلــى تنفيذهــا ،فتعمــل بذلــك ىلع
ممارســة التح ّيــز لصالــح أجنداتهــا
يف التغطيــة اإلعالميــة لقضايــا
معينــة.

ليــس كل تح ّيــز يف الصحافــة
يعنــي ممارســة للتمييــز أو
ترويجــا لخطــاب كراهيــة،
فهنــاك مــواد تتحيــز للعامــة
الســلطة
مواجهــة
يف
املســتبدة ،أو تتحيــز لصالــح
الصــوت األضعــف مقابــل الصوت
املهيمــن ،أو تتحيــز للحقيقــة
يف وجــه الدعايــة السياســية
املوجهــة .ىلع عكــس التح ّيــز
الــذي يســعى إلخفــاء الحقيقــة
وتضليــل العامــة والتحريــض
ىلع جماعــات محــددة.

ما الضرر املترتب ىلع العامة جراء
ممارسة اإلعالم للتمييز وخطاب
الكراهية؟
الضــرر املترتــب ىلع خطــاب التمييــز
أو الخطــاب الــذي يحــض ىلع
الكراهيــة يف اإلعــام،
ال يقتصــر ىلع إيــذاء
مشــاعر األفــراد أو الجماعــات
التــي اســتهدفتها تلــك
الخطابــات ،بــل إنــه قــد
يســاهم يف ارتــكاب جرائــم
بحقهــا ،وإذكاء نــار الصراعــات
والنزاعــات املســلحة ،والحــض
ىلع الجرائــم ،وتبريــر ارتكابهــا
بحــق جماعــات اثنيــة أو قوميــة،
إضافــة إلــى تشــجيع بعــض تلــك
الخطابــات ىلع ممارســة العنــف ضــد
فئــات مجتمعيــة كالنســاء أو األطفــال
أو الالجئيــن واملهاجريــن واألقليــات أو
املعارضيــن السياســيين.
يف الســويد وجــدت دراســة حديثــة
نمطــا متشــابها بيــن التغريــدات
واملنشــورات املتعلقــة بالالجئيــن يف
تويتــر وفيســبوك خــال فتــرة معينــة،
وبيــن االعتــداءات ىلع الالجئيــن
خــال تلــك الفتــرة .وبحســب الدراســة،
7

فإنــه كلمــا زاد عــدد التغريــدات
واملنشــورات التــي وردت فيهــا كلمــة
الجئيــن ( )Refugee/flyktingارتفــع
عــدد هجمــات الحرائــق التــي يفتعلهــا
ُ
يقطنهــا
«متطرفــون» يف مســاكن
الجئــون.
وتوضــح الدراســة أن
مواقــع
خوارزميــات
التواصــل االجتماعــي
تســاهم يف خلــق مــا
يعــرف بـــ «غــرف
الصــدى (Echo
، » )Chambers
وهــو مصطلــح يشــير
إلــى تعــ ّرض األفــراد للمحتــوى الــذي
يتوافــق مــع تفضيالتهــم الشــخصية
أكثــر مــن أي محتــوى آخــر .بعبــارة أخــرى
فــإن هــذه الخوارزميــات قــد تزيــد مــن
فــرص تعــ ّرض األشــخاص ذوي النزعــة
العنصريــة إلــى محتــوى إعالمــي
يصــور املهاجريــن والالجئيــن كخطــر
ّ
مســوغا
لهــم
ويخلــق
املجتمــع،
ىلع
ّ
ملمارســة العنــف ضدهــم.

Wahlström, Mattias, and Anton Törnberg. “Social media mechanisms for right-wing political violence in the 21st century: Discursive opportunities, group dynamics, and co-ordination.” Terrorism
and Political Violence (2019): 1-22.

7

10

يوضــح الجــزء األول مــن
الرســم البيانــي عــدد
التغريــدات التــي احتــوت
ىلع كلمــة الجئيــن
مقارنــة بعــدد الهجمــات
ضــد الجئيــن يف الســويد
خــال الفتــرة بيــن مــارس-
ســبتمبر  .2016ويوضح الجزء
الثانــي العالقــة بيــن عــدد
منشــورات فيســبوك التــي
احتــوت كلمــة الجئيــن
وعــدد الهجمــات ضــد
الجئيــن يف نفــس الفتــرة.

11

يف دراســة  8أعدتهــا جمعيــة
تنميــة صوفيــا (Sofia Development
 )Associationحــول خطــاب الكراهيــة
عبــر اإلنترنــت يف بلغاريــا ،تتبعــت
ردود أفعــال الجمهــور ووســائل اإلعــام
والسياســيين ىلع مراحــل مختلفــة من
أزمــة الالجئيــن واملهاجريــن ،ووجــدت
أن هنــاك رابطــا بيــن مواقفهــم تجــاه
الالجئيــن واملهاجريــن ،وبيــن زيــادة أو
انخفــاض وتيرة تــداول خطــاب الكراهية
يف وســائل اإلعــام عبــر اإلنترنــت.
وذكــرت الدراســة أن «أبحاثــا حــول
مواقــف العامــة تجــاه الالجئيــن أظهــرت

أن آراء البلغارييــن تتأثــر وتتشــكل بشــكل
رئيســي مــن قبــل اإلعــام» .ونتيجــة
لذلــك ،أصبــح جــزء مــن البلغارييــن
ينظــر لالجئيــن باعتبارهــم
«تهديــدا لألمــن القومــي».
فيمــا أشــار تقريــر  9لجنــة
هلســنكي البلغاريــة ( )BHCلعام
 ،2016إلــى أن التلفزيــون كان
الوســيلة الرئيســية التــي يعتبرها
العامــة مســؤولة عــن نشــر خطاب
الكراهيــة آنــذاك ،بينمــا احتلــت
اإلنترنــت املرتبــة الثانيــة.
https://bit.ly/2mcMazd
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https://bit.ly/2kf07vV
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حاالت تمييز يف
اإلعالم
الحرب األهلية الرواندية:
يتــم الرجــوع دائمــا إلــى هــذه الحالــة
التاريخيــة الهامــة بســبب فداحــة
الجرائــم التــي اقترفــت ،والتــي
أعقبتهــا محاكمــات انتهــت
بإدانــة اإلعــام .فقــد لعبــت
إذاعــة  RTLMالروانديــة دورا
يف إذكاء الصــراع بيــن عرقيتــي
الهوتــو والتوتســي يف الحــرب األهليــة
الروانديــة عــام  ،1994وكانــت تحــ ّرض
ىلع قتــل التوتســي وتصفهــم
بـــ «الصراصيــر» خالل تغطيتهــا لألحــداث .10
يف مثــل هــذه الحــاالتُ ،يعــد خطــاب
الكراهيــة جريمة يعاقب عليهــا القانون،
إذ قضــت املحكمــة الجنائيــة الدوليــة
لروانــدا بعقوبــة الســجن مــدى الحيــاة
ىلع كل مــن فردينانــد ناهيمانــا وجــان
بوســكو باراياغويــزا ،ملســؤوليتهما عــن
ترويــج الكراهيــة ضــد عرقيــة التوتســي
عبــر اإلذاعــة.

https://www.youtube.com/watch?v=VNbUeLnxQEI
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الالجئون السوريون يف
لبنان واألردن:

13

تح ّيــز وســائل إعــام لبنانيــة وأردنيــة
يف تغطيــة قضايــا الالجئيــن الســوريين
يف كال البلديــن؛ ســاهم يف خلــق
نظــرة ســلبية تجاههــم داخــل تلــك
املجتمعــات ،أدت بدورهــا إلــى ظهــور
نزعــات معاديــة لوجودهــم .ويف
لبنــان ،كانــت تلــك النزعــات
أكثــر بــروزا؛ إذ تطــورت مــن
مجــرد خطابــات عنصريــة ىلع
منصــات التواصــل االجتماعــي
إلــى أحــداث عنــف ضــد الالجئيــن.
وكان للمســؤولين السياســيين دور
يف تأجيــج تلــك النزعــات عبــر ترويــج
بعضهــم لخطابــات عنصريــة ،كتغريــدة
وزيــر الخارجيــة اللبنانــي التــي وضــع
بهــا الالجئيــن والفاســدين يف لبنــان
يف ّ
كفــة واحــدة.

اكتفــت القنــاة يف هــذا الخبــر
بنقــل تصريحــات طبيــب اعتبــر
أن الالجئيــن الســوريين هــم أحــد
مســببات ارتفــاع نســبة املصابين
بالســرطان يف لبنــان .وىلع
الرغــم مــن عــدم ذكــر الطبيــب
ألدلــة تدعــم مزاعمــه ،فــإن القناة
تعاملــت مــع تصريحاتــه كحقيقــة
علميــة دون أن تســعى للتأكــد
مــن صحتهــا .الحقــا قامــت القنــاة
بحــذف الخبــر مــن موقعهــا.

نشــرت صحيفــة الــرأي األردنيــة ىلع
موقعهــا خبــرا بعنــوان «فيضــان ميــاه
الصــرف الصحــي بســبب اللجــوء الســوري».
عدلــت الصحيفــة العنــوان الحقــا ليصبــح
«فيضــان ميــاه املجــاري بســبب الضغــط
الســكاني وســوء االســتخدام» ،إال أنهــا
احتفظــت بتصريــح املصــدر الحكومــي
الوحيــد الــذي اســتندت إليــه يف مقدمــة
الخبــر ىلع شــبكات التواصــل االجتماعــي،
وتعاملــت معــه كحقيقــة مســلم بهــا دون
اإلشــارة للمصــدر ،ودون الســعي للتحقــق
مــن صحــة هــذا االدعــاء  .11الصحيفــة نشــرت
الخبــر يف تغريــدة ىلع تويتــر ،وتعرضــت
لســيل مــن االنتقــادات.
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http://alrai.com/article/10455224/
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العراق:
أعــد بيــت اإلعــام العراقــي تقريــرا
بعنــوان «قامــوس الكراهيــة  « 12يوثــق
أبــرز حــاالت خطــاب الكراهيــة يف
وســائل اإلعــام ومواقــع التواصــل
االجتماعــي يف العــراق .ويرصــد التقريــر
أبــرز املفــردات واملصطلحــات املتداولــة
يف اإلعــام «التــي تتنــاول دعــوات
للقتــل والعنــف واالنتقــام والتحقيــر
والتمييــز والســب والشــتم».
وهنــاك العديــد مــن الحــاالت األخــرى
للتمييــز يف اإلعــام العربــي كالتحريــض
ىلع معتصمــي ميــدان رابعــة يف مصــر
إبــان اســتيالء الجيــش املصــري ىلع
الســلطة ،أو التمييــز الطائفــي بيــن
الســنة والشــيعة يف العــراق.
15

وصــف األكــراد يف العــراق بـــ «ســرطان يجــب
مقــال ُنشــر يف موقــع «كتابــات» العراقــيَ ،
اســتئصاله»( .أخــذت الصــورة مــن املوقــع يف  6أكتوبــر )2019
.pdfالكراهية%20قاموس/الكراهية%20قاموسhttp://www.imh-org.com/uploads/files/
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اإلعالم ونظرية الذعر األخالقي
مها عمر  -صحفية وأكاديمية
17

تــم تعريــف «الذعــر األخالقــي» (Moral
 )Panicىلع أنــه موقــف تتعــدى فيــه
املخــاوف العامــة وتدخــات الدولــة إلــى
التهديــد املوضوعــي الــذي
حــد كبيــر؛
َ
يشــكله املجتمــع تجــاه فــرد معيــن أو
جماعــة معينــةُ ،يزعــم أنهــا مســؤولة
عــن خلــق التهديــد يف املقــام األول.
منــذ نشــأته ،تــم تطبيــق مفهــوم الذعر
األخالقــي ىلع مجموعــة واســعة مــن
املشــكالت االجتماعيــة ،بمــا يف ذلــك
ىلع ســبيل املثــال ال الحصــر ،عصابــات
مروجــي املخــدرات ،والعنــف املدرســي،
وقصــص إســاءة معاملــة األطفــال ،وصوال
إلــى املهاجريــن والالجئيــن.
يســتطيع املتأمــل ألوضــاع املهاجريــن
الحاليــة يف الغــرب أن يضــع يــده ىلع

جوهــر الخطــاب األيديولوجــي الــذي
يســتخدمه الشــعبويون حــول العالــم،
ويتــم مــن خاللــه تمهيــد مســاحات
واســعة لقبول األخبار الكاذبــة املتعلقة
باملهاجريــن .هــذه الخطابــات تســتند
إلــى الذعــر األخالقــي ،وتحــاول تفســير
ردود األفعــال «املذعــورة» لألغلبيــة
يف مجتمــع مــا تجــاه مجموعــات
ثقافيــة كالالجئيــن أو املهاجريــن ،إذ
تــرى هــذه األغلبيــة أن هــذه القلــة
املهاجــرة تهــدد القيــم املركزيــة
للمجتمــع ،واالمتيــازات االقتصاديــة
التــي يحظــى بهــا املواطنــون ،وهــو
مــا جعــل الحمــات السياســية تبنــي
لــب دعايتهــا ىلع هــذا الخطــاب عبــر
ّ
إعطــاء مســاحة دائمــة التوســع لألخبــار
املزيفــة ونظريــات املؤامــرة.

املهاجرون والالجئون يف اإلعالم
األوروبي:
ال يبــدو الوضــع أفضــل حــاال يف عــدد مــن
وســائل اإلعــام األوروبيــة ،ال ســيما يف الــدول
التــي يقطنهــا مهاجــرون والجئــون؛ فصعــود
اليميــن املحافــظ يف أوروبــا جــاء عبــر اســتغالل
حالــة الرهــاب مــن األجانــب (اإلكزينوفوبيــا)
التــي خلقهــا اإلعــام ،وتوظيفهــا يف الحمــات
االنتخابيــة مــن خــال وعــود بوضــع سياســات
مناهضــة للهجــرة واللجــوء .كمــا أن بعض وســائل
اإلعــام التــي تتســم باملهنيــة يف مجمــل
تغطيتهــا ،قــد تمــارس التمييــز يف تغطيــة
الجرائــم ،عبــر تســليطها الضــوء بشــكل أكبــر
ىلع تلــك القضايــا التــي يكــون فيهــا املتهــم
مهاجــرا أو الجئــا ،يف مقابــل اهتمــام أقــل بكثيــر
إذا كان مرتكــب ذات الجريمــة مواطنــا.
ويتجلــى خطــاب الكراهيــة يف وســائل إعــام
غربيــة عبــر اســتخدامها مفــردات عدائيــة تجــاه
الالجئيــن؛ كمــا فعلــت صحيفــة دايلي إكســبريس
البريطانيــة التــي دعــت الجيــش ىلع صفحتهــا
األولــى لوقــف مــا وصفتــه «اجتيــاح املهاجريــن».
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قوانين الحد من ممارسة التمييز
وخطاب الكراهية كذريعة لقمع
حرية التعبير

19

تقــود األمــم املتحــدة جهــودا
ملكافحــة التمييــز وخطــاب الكراهيــة،
وتولــي ضمــن اســتراتيجيتها الجديــدة،
اهتمامــا باإلعــام التقليــدي ووســائل
التواصــل االجتماعــي .وهنــا يأتــي
دور املؤسســات اإلعالميــة يف
تطويــر مدونــات الســلوك املهنــي
واملبــادئ التــي تحــث الصحفييــن
ىلع تجنــب التمييــز والحــض ىلع
الكراهيــة أثنــاء ممارســة عملهــم.
لكــن مــا تخشــاه هــذه املؤسســات
أن تســتغل بعــض الحكومــات
مكافحــة التمييــز وخطــاب الكراهيــة
ذريعــة للحــد مــن حريــة التعبيــر
والتدفــق الحــر للمعلومــات عبــر ســن
قوانيــن غايتهــا املعلنــة تنظيــم
العمــل اإلعالمــي.
وجــود قوانيــن فضفاضــة ودون تعريــف
واضــح للتمييــز أو لخطــاب الكراهيــة
قــد يجعــل أي عمــل صحفــي عرضــة
لالســتهداف واملســاءلة مــن الســلطات
وال ســيما يف الــدول غيــر الديمقراطيــة.

«التصــدي لخطــاب الكراهيــة ال
يعنــي تقييــد حريــة التعبيــر
أو حظرهــا .بــل يعنــي منــع
تصعيــد خطــاب الكراهيــة
بحيــث يتحــول إلــى مــا هــو
أشــد خطــورة ،وخاصــة إذا
بلــغ مســتوى التحريــض ىلع
التمييــز والعدوانيــة والعنــف،
وهــو أمــر يحظــره القانــون
الدولــي».

أنطونيو غوتيريش
– األمين العام لألمم
املتحدة
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متى يجوز تقييد حرية اإلعالم؟
حظر الخطاب التمييزي يف
القانون الدولي
يحيــى شــقير  -صحفــي وخبيــر يف
قوانيــن اإلعــام
ينقســم تقييــد حريــة التعبيــر إلــى
قســمين :
 اختياريــة  optionalيف املــادة 19مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
املدنيــة والسياســية .13
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 إلزاميــة  obligatoryيف املــادة 20مــن العهــد  14واتفاقيــة منــع ومعاقبــة
جريمــة اإلبــادة ( ،)1951واتفاقيــة إنهــاء
كافــة أشــكال التمييــز العنصــري (.)1969
وحتــى يكــون التقييــد مشــروعًا يجــب
أن يتوافــق مــع «الفحــص الثالثــي
األجــزاء  »three part testاملســتمد
مــن الفقــرة الثالثــة يف املــادة  19مــن
العهــد والقاضــي بــأن يكــون التقييــد:

 -1اســتثنائيًا بنــص القانــون (وليــس
اعتباطيــا) وعــدم التوســع فيــه (ليصبــح
القيــد هــو األصــل) وضروريــا يف مجتمــع
ديمقراطــي (وأن يكــون التقييــد كحــل
الكــي»).
أخيــر «آخــر الــدواء
ّ
 -2لحمايــة هــدف مشــروع وأجــدر
بالرعايــة مــن التقييــد وليــس اســتعراض
القــوة كتجريــم نقــد الحكومــة وتحصيــن
املســؤولين مــن النقــد.
 -3املصلحــة العامــة تعلــو (Public
 )interest overridesأي أن املصلحــة
العامــة إذا تنازعــت مــع حــق الخصوصية
فيتــم تفضيــل العامــة ،ومثالهــا أنــه ال
يجــوز نشــر أن مســؤوالً مصــاب بمــرض
ّ
الســكري ألن املصلحــة الخصوصيــة
تعلــو هنــا ،أمــا إذا كان املســؤول مصابــا
ـد أو يؤثــر ىلع أدائــه لعملــه
بمــرض معـ ٍ
فهنــا املصلحــة العامــة تعلــو.

 13تنص املادة :19
 -1لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة.
 -2لكل إنسان حق يف حرية التعبير .ويشمل هذا الحق حريته يف التماس مختلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها
إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ،سواء ىلع شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
 -3تستتبع ممارسة الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاصة .وىلع ذلك يجوز
إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ -الحترام حقوق االخرين أو سمعتهم؛
ب  -لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
 14تنص املادة :20
 -1تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
 -2تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا ىلع التمييز أو العداوة أو العنف.

وعي الصحفيين باالتفاقيات
الحقوقية.
يوجــد العديــد مــن الصكــوك العامليــة
املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،وتعــد
مرجعــا مهمــا .الوعــي بهــذه الصكــوك
وغيرهــا مــن مدونــات الســلوك واألدلــة
يســاعد الصحفييــن يف تجنــب أي شــكل
مــن أشــكال التمييــز خــال تغطياتهــم
الصحفيــة.
 صكــوك حقــوق اإلنســان الصــادرةمــن مجلــس حقــوق اإلنســان
 مبــادئ «كامــدن» حــول حريــةالتعبيــر واملســاواة
 خطة عمل الرباطمراجع أخرى من مكتبة الجزيرة:
 .1كتاب الصحافة يف زمن الحرب
 .2دليل تغطية قصص الالجئين
 .3دليل التحقق من األخبار
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التغطية املوضوعية واألخالقية
لتج ّنب التمييز وخطاب الكراهية
عنــد تنــاول املواضيــع الشــائكة ،ال
يمكــن تجنــب التمييــز أو التحريــض
ىلع الكراهيــة إال مــن خــال حــرص
الصحفييــن ىلع التــزام املهنيــة
وقواعــد التغطيــة األخالقيــة .وهــي
ممارســة تضــع الصحفييــن ،دائمــا،
يف محيــط آمــن ّ
يمكنهــم مــن عــرض
قصصهــم الصحفيــة دون التســبب
بــاألذى.
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الخطوة األولى :التخطيط للقصة
ابن خلفية معرفية عن الحدث
ِ -1
قبــل البــدء بتحديــد املصــادر وكتابــة
القصــة اإلخباريــة ،يجــب ىلع الصحفــي
أن يجــري بحثــا شــامال حــول القضيــة
التــي ســيعمل عليهــا ،ويجمــع كافــة
املعلومــات املتاحــة مــن مصــادر
متخصصــة (بيانــات ،إحصائيــات،
دراســات أكاديميــة وغيرهــا) .مــا يلــي
بعــض املنصــات الهامــة التــي تــزود
الصحفييــن بالتقاريــر واألبحــاث حــول
مواضيــع قصصهــم:
محــرك بحــث  :Google Scholarمحرك
بحــث مــن جوجــل متخصــص بالدراســات

األكاديميــة ،يؤمــن إمكانيــة الوصــول
للعديــد مــن الدراســات املنشــورة يف
مجــات علميــة محكمــة ،إضافــة إلــى
تقاريــر تتيــح للصحفــي فهمــا أعمــق
للقصــة التــي يعمــل عليهــا.
محرك بحث :Microsoft Academic
منصــة شــبيهة بمنصــة Google
 Scholarتحتــوي ىلع قرابة
 227ألــف ورقــة بحثيــة،
كمــا توفــر خاصيــة
البحــث عــن الســير
الذاتيــة ألكاديميين مما
يســاعد الصحفــي يف
إيجــاد خبــراء كمصــدر
للقصــة.
قواعــد بيانــات األمم
املتحــدة  :15توفــر
هــذه القاعــدة كافــة
البيانــات املتعلقــة
املتحــدة
باألمــم
وأذرعهــا اإلنســانية
والحقوقيــة ،وكذلــك
كافــة املعاهــدات
واإلحصــاءات
واملواثيــق
والتقاريــر الصــادرة عنهــا
وعــن األعضــاء مــن خاللها.

https://bit.ly/2NNC6W5
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وكذلــك يؤمــن دليــل التحقــق للصحافــة
االســتقصائية  16الصــادر عن مركــز الصحافة
األوروبــي (( )EJCنقلــه إلــى العربيــة
معهــد الجزيــرة لإلعــام) عــددا مــن
األســاليب واألدوات التــي ّ
تمكــن
الصحفــي مــن البحــث بشــكل
أوســع داخــل املواقــع
اإللكترونيــة وكيفيــة
مــن
التحقــق
تلــك البيانــات
واملعلومــات.

 -2حدد مصادر القصة (كافة
املصادر)
انظــر لكافــة جوانــب القصــة واختــر
األشــخاص أو الكيانــات املتأثــرة بالقصــة.
مثــال :قصــة صحفيــة عــن تأثيــر اللجــوء
ىلع فــرص العمــل يف بلــد مــا ،األطــراف
املعنيــة بالقصــة هــي :الجئون ،ســلطات
محليــة ،نقابــات واتحادات العمال ،ســكان
محليــون ،أربــاب عمــل ،خبــراء اقتصاديون.
غيــاب أحــد أطــراف القصــة يجعلهــا
بعيــدة عــن املوضوعيــة وتنحــاز لروايــة
طــرف ىلع حســاب آخــر ،ومــن ثــم
تصبــح القصــة أكثــر عرضــة ملمارســة
التمييــز تجــاه أحــد أطرافهــا.

يف هــذه القصــة الصحفيــة
املنشــورة يف صحيفــة الغــد
األردنيــة ،اســتندت القصــة إلــى
روايــة طــرف واحــد مــن أطــراف
القضيــة وهــم مــاك العقــارات
كمصــدر رئيســي دون عــرض وجهــة
نظــر األطــراف املعنيــة مثــل
الالجئيــن الســوريين أنفســهم ،أو
خبــراء اقتصادييــن .لذلــك فــإن
القصــة ســتتخذ اتجاهــا واحــدا يف
ســرديتها .17

24

https://bit.ly/2oJ5qlW.

16

(تم أخذ الرابط يف  6أكتوبر https://bit.ly/2KI5RIT )2019

17

أبرز املصادر التي يجب ىلع
الصحفي العودة إليها عند
إنجازه القصة الصحفية:
• األطــراف املتأثــرة واملؤثــرة يف
القصــة بشــكل مباشــر (مواطنــون،
الجئــون ،عمــال ،رجــال أعمــال،
تجــار وغيرهــم).
• الجهــات الرســمية املرتبطــة
بالقصــة (رئيــس بلديــة ،وزيــر،
مســؤول حكومــي وغيرهــم)
ويجــب أن تكــون القصــة يف مجــال
اختصــاص عملــه.
25

• الخبــراء ( ُيتوقــع مــن الخبيــر أن
يعطــي تقييمــه للقصــة بشــكل
منهجــي بعيــدا عــن أيــة آراء
شــخصية ) .
• الجمعيــات واملؤسســات غيــر
الحكوميــة أو شــبه الحكوميــة
(النقابــات ،مؤسســات املجتمــع
املدنــي ،املؤسســات الحقوقيــة
وغيرهــا).
• املعلومــات الخــام (بيانــات،
دراســات ،إحصائيــات ،تقاريــر).
• املحتوى الذي ينتجه املستخدم
(.)UGC

االنحيــاز يف تغطيــة اإلعــام
الليبــي للحــرب حــول طرابلــس
إسماعيل القريتلي  -صحفي ليبي
يســهل ىلع املتابــع لوســائل اإلعــام
الليبيــة أن يالحــظ يف وقــت وجيــز مــن
املتابعــة ،انحيــاز الوســيلة اإلعالميــة
لألطــراف املتحاربــة ،ويظهــر ذلــك يف
االعتمــاد ىلع مصــادر طرفهــا املفضــل
واســتخدام مصطلحــات تمجده وتشــيطن
الطــرف املقابــل ،وكذلــك يف قوائــم
الضيــوف واملحلليــن ،والبروموهــات
الترويجيــة والفواصــل وعناويــن األخبــار،
وطبيعــة األســئلة ،وزوايــا التنــاول يف
األخبــار والتقاريــر ،ومحــاور البرامــج
الحواريــة ،إلــى جانــب وجــود مراســلي
كل وســيلة يف الجهــات التــي يســيطر
عليهــا طــرف الحــرب املؤيــد مــن
الوســيلة اإلعالميــة.
ويظهــر االنحيــاز أيضــا يف رســم الصــورة
الذهنيــة للــرأي العــام ،مــن خــال تجاهــل
التعريــف بأطــراف الحــرب وانتماءاتهــم
الجغرافيــة واأليديولوجيــة والسياســية،
والخلفيــات
الصــور
واســتخدام
املوســيقية التــي تعــزز ،ليــس فقــط
االنحيــاز ،بــل تنتــج حالــة انقســام يف
مكونــات املجتمــع املختلفــة.
ويظهــر العديد من الصحفيين واملســؤولين
يف الوســائل اإلعالميــة انحيازهــم لبعــض
األطــراف ،ويســتخدمون املســاحات التــي
تتيحها منصــات التواصل االجتماعــي إلعالن
مواقفهــم املنحــازة لطــرف ضــد آخــر.

 -3تحقــق مــن املعلومــات قبــل
اســتخدامها
املعلومات من املصادر التقليدية:
بعــض املصــادر قــد تصــرح بمعلومــات
خاطئــة أو مح ّرضــة ،وهنــا ال يجــوز
للصحفــي أخــذ تلــك التصريحــات
كحقائــق ونشــرها كمــا هــي دون تحقق،
حتــى لــو ُنســبت ملصادرهــا .املهنيــة
تقتضــي البحــث عــن مصــادر أخــرى لتلــك
املعلومــات وعرضهــا جميعــا يف القصة
الصحفيــة ،وهــذا مــن شــأنه إثارة األســئلة
لــدى الجمهــور حــول دقــة املعلومــات
التــي أدلــى بهــا مصــدر مــا ،مقارنــة
بباقــي املصــادر الــواردة يف القصــة.
املعلومات من املصادر املفتوحة:
يوفــر املحتــوى املتدفــق عبــر وســائل
التواصــل االجتماعــي أو مــا يعــرف
باملحتــوى الــذي ينتجــه املســتخدم
( )User Generated Contentمصــدرا
مهمــا للمعلومــات التــي قــد يعتمــد
عليهــا الصحفــي يف مــوازاة املصــادر
التقليديــة .وبقــدر أهميــة هــذا املحتوى،
إال أنــه عرضــة للفبركــة وترويــج األخبــار
الزائفــة واإلشــاعات التــي تنطــوي يف
بعــض األحيــان ىلع الكراهيــة .ولذلــك
يتعيــن ىلع الصحفــي الــذي يســتقي
املعلومــات مــن وســائل التواصــل
االجتماعــي إخضاعهــا للتحقــق والتثبت.
وقــد وضعنــا ســابقا بعــض املصــادر يف
هــذا الصــدد :دليــل التحقــق مــن األخبــار،
وكتــاب البحــث عــن الحقيقــة يف
كومــة األخبــار الكاذبــة ،ودليــل التحقــق
للصحافــة االســتقصائية.

أيمن الزبير – مراسل الجزيرة يف
مدريد
ســارع أقصــى اليميــن يف إســبانيا إلــى
توظيــف جريمــة اغتصاب شــابة إســبانية
مــن طــرف مهاجريــن مغاربــة ،للتحريــض
ىلع الجاليــة مــن خــال اســتخدام
معلومــات مغلوطــة ،بهــدف اســتمالة
أصــوات الناخبيــن .مــن بيــن األكاذيــب
التــي روجهــا اليميــن ،خبــر تناقلتــه
بعــض وســائل اإلعــام مفــاده أن %70
مــن املعتقليــن يف قضايــا االعتــداءات
الجنســية يحملــون جنســيات أجنبيــة.
بالعــودة الــى املعطيــات الرســمية التــي
توفرهــا مؤسســات رســمية إســبانية،
كاملعهــد الوطنــي لإلحصــاء واملجلــس
العــام للســلطة القضائيــة ،يتضــح
أنــه يف عــام  2017أصــدرت املحاكــم
اإلســبانية أحكامــا بالســجن يف حــق
 2280متهمــا بارتــكاب جرائــم االعتــداء
الجنســي ،تتــوزع جنســياتهم ىلع النحــو
التالــي:
• إسبانيا1705 :
• أمريكا184 :
• االتحاد األوروبي167 :
• أفريقيا137 :
• آسيا58 :
• أوروبا الشرقية27 :
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شــبكة الصحافة األخالقيــة (،)EJN
قدمــت نموذجــا للصحفييــن مــن
أجــل مســاعدتهم يف التعامــل
مــع املعلومــات املتدفقــة عبر
وســائل التواصــل االجتماعــي
مــن خــال أســئلة يجــب ىلع
الصحفييــن أن يطرحوهــا
لتقييــم هــذه املعلومــات:

27

1

هل تحققت من
مكان وتوقيت
وتاريخ الصور أو
املحتوى الذي
حصلت عليه من
وسائل التواصل
االجتماعي؟

4

هل صاحب هذه
الحساب معروف
لدي ،وهل سبق لي
أن اعتمدت عليه
كمصدر؟

2

هل تأكدت بأن هذا
املحتوى مطابق
لألصل (لم يقع
تعديله أو اجتزاؤه)؟

5

هل قمت بطرح
أسئلة مباشرة
ىلع الشخص الذي
زودني باملعلومات
للتأكد من مصدرها؟

3

6

هل تحققت من
الحسابات التي
أخذت معلومات
منها؛ لتجنب نقل
معلومات كاذبة؟

هل تحققت من
وجود معلومات
مشابهة منشورة
ىلع اإلنترنت حول
ذات القضية؟

28

انتشــر ىلع وســائل التواصــل االجتماعــي فيديــو  18مقتطــع
مــن خطبــة الجمعــة يف إحــدى مســاجد الســعودية ،يظهــر
فيــه الخطيــب وهــو يطلــب مــن غيــر الســعوديين عــدم حضور
الصــاة مــرة أخــرى .انتشــر املقطــع مجتــزأ بشــكل أوحــى بــأن
خطيــب املســجد يمــارس تمييــزا ضــد غيــر الســعوديين ،ويف
هــذه الحالــة يجب ىلع الصحفــي أن يعود ملشــاهدة الفيديو
كامــا ،والــذي ثبــت فيــه أن املقطــع املتــداول تــم نزعــه مــن
ســياقه ،وأن الخطيــب كان يريــد أن ينتقــد العنصريــة مــن
خــال تمثيــل مشــهد حــي عليهــا.

https://www.youtube.com/watch?v=tRbJ0LnpQrY&t=39s
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الخطوة الثانية :إنتاج القصة

29

1

احرص دائما ىلع
وضع األسئلة
املناسبة لكل مصدر
أو طرف.

4

عند مقابلة أو
متابعة تصريحات
شخصية لها سلطة
يف مجالها ويمكن
أن تحدث تأثيرا ،يجب
التفكير إذا كانت تلك
التصريحات تنطوي
ىلع تحريض أو
تمييز أو حض ىلع
الكراهية أو العنف،
ومن ثم عدم التعامل
معها إال إذا كان هناك
مسوغ تحريري وجيه،
وينبغي أن تضعه
يف سياقه وتأخذ ردا
من األطراف املتأثرين
بتلك التصريحات.

2

5

ال تنجز مادتك خلف
املكتب ،انزل إلى
امليدان دائما لترى
املشهد بعينك ال
بعين املصادر فقط.

تأكد من تقييم
مضمون املحتوى
سواء أكان تصريحات
أو صور أو مقاطع
فيديو ،وفكر
بعواقب استخدامها.

3

6

تأكد من فهم
خصوصية
املجتمعات ومراعاة
السياقات الثقافية،
واالجتماعية،
والدينية ...إلخ.

قم باالطالع ىلع
القصص الصحفية
املنشورة يف
وسائل اإلعالم حول
املوضوع الذي
ترغب بمعالجته
يف قصتك،
واستنتج الجوانب
التي تم إغفالها
أو تم تغطيتها
بشكل منقوص أو
غير مهني ،وحاول
استدراكها يف
قصتك.

الخطوة الثالثة :كتابة القصة
بعــد القيــام بالخطــوات الســابقة ،والبــدء بكتابــة القصــة ،يجــب االلتــزام بترتيــب
تسلســل الروايــات حســب األهميــة ،وتحقيــق توزيــع عــادل لــآراء .يف بعــض
الحــاالت ،يكــون هنــاك رأي ألحــد أطــراف القصــة مبنــي ىلع معلومــات غيــر دقيقــة،
ّ
تشــكل نوعــا مــن الدعــوة التحريضيــة تجــاه فــرد أو مجموعــة
ومــن املحتمــل أن
محــددة ،وهنــا يكمــن دور الصحفــي يف الــرد ىلع هــذه املعلومــات غيــر الدقيقــة
مــن خــال ســرد املعلومــات الصحيحــة.

نصائح لكتابة قصة صحفية موضوعية:

1

ابتعد عن التعميمات
أو استخدام
املصطلحات التي
تطلق أحكاما أو
تشكل صورا نمطية
تجاه جماعات أو
أفراد.

4

ضع توقعاتك جانبا،
وتجنب الصورة
النمطية واألفكار
املسبقة.

7

وازن املعلومات
املجموعة من
املصادر وقسمها
ىلع محاور القصة
دون إعطاء طرف
معين الصوت األىلع
يف القصة.
تلجأ بعض وسائل
اإلعالم إلى تبني
وجهة نظر أحد
أطراف القصة ،وال
تفتح املجال أمام
اآلراء املخالفة بأن
تعبر عن موقفها،
وال تعود لخبراء
للتأكد من تصريحات
املصادر.

2

5

8

ال تتعامل مع
املعلومات يف
البيانات التي ترد من
جهات رسمية أو غير
رسمية كحقائق غير
قابلة للشك (البيان
الصحفي مجرد مصدر
من مصادر القصة).

احرص ىلع استخدام
املصطلحات
املوضوعيةاملف ّرغة
من املواقف.

تحقق من تطابق
املعلومات
املنسوبة للمصادر
مع تلك التي
قالوها .ضع عالمات
االقتباس ىلع كل
مصطلح يحمل
موقفا.

3

ال تقم بعمل
استنتاجات شخصية
داخل قصتك.

6

امنح صوتا لألقلية
بشكل مكافئ
للصوت املهيمن.

9

ق ّيم حساسية الصور
واملعلومات الواردة
يف القصة ،وال
تجعلها تتعارض مع
املعايير املهنية أو
تنتهك حقوق أفراد
أو جماعات محددة.

10

اعقد اجتماعا مع
املحررين لتقييم
قصتك إن كان لديك
أي شكوك بوجود
معضلة أخالقية
يف شكلها الحالي،
أو إن كانت تحتوي
ىلع معلومات ذات
حساسية تجاه فئة
من الجمهور.

30

وضعت مجموعة من االتحادات الصحفية يف
أوروبا عددا من التوصيات العامة ،خلصت إلى
قائمة بأسئلة تساعد الصحفي ىلع التأكد من
19
وجود التنوع يف القصة الصحفية التي يكتبها :

الخطوة الرابعة :تقييم
القصة الصحفية أخالقيا
االلتــزام بمبــادئ التغطيــة
الصحفيــة املوضوعيــة وحدهــا
ال يج ّنــب الصحفــي الوقــوع يف
ممارســة التمييــز غيــر املقصــود
يف قصصــه الصحفيــة .بــل
هنــاك مســؤوليات أخالقيــة
ىلع عاتــق الصحفــي ال بــد
أن يوليهــا اهتمامــا كبيــرا قبــل
قصتــه الصحفيــة.
قــرار نشــر ّ
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يف كثيــر مــن األحيــان يقــوم
صحفيــون بعــرض قصــة
تبــدو بشــكلها العــام ملتزمــة
بقواعــد املهنيــة واملوضوعيــة
الصحفيــة ،لكــن التوجــه العــام
لهــا يميــل نحــو تدعيــم خطــاب
محــدد يــر ّوج لتمييــز أو كراهيــة؛
ســواء مــن خــال طبيعــة
املصــادر املنتقــاة ،أو طبيعــة
املصطلحــات املســتخدمة ،أو
غيرهــا مــن األدوات التــي تجعــل
صوتــا واحــدا داخــل القصــة هــو
األىلع يف مقابــل األصــوات
األخــرى .بعــض الصحفييــن قــد
يدعمــون خطابــا يــر ّوج لتمييز أو
كراهيــة ضمن القصــة الصحفية،
دون قصــد أو درايــة بتبعات هذا
الخطــاب وأثــره ىلع القــارئ.

 19أيدن وايت ،لتقول لكم الحقيقة ،مبادرة الصحافة األخالقية،

 -1ما هي افتراضاتي الشخصية حول
الناس الذين أكتب عنهم؟
 -2هل أرحب بقبول أفكار وقصص
تتجاوز وجهة نظري الثقافية؟
 -3هل أمتلك أي موقف متح ّيز للقضية
يصب يف صلب موضوع القصة التي
أعمل عليها؟
 -4هل اإلشارة إلى اللون أو العرق أو
املظهر الخارجي يف القصة له صلة
وثيقة باملوضوع؟
 -5هل استخدمت املصطلحات
الصحيحة لوصف األفراد أو ثقافتهم؟
 -6هل تحدثت عن املوضوع مع زمالء
ذوي خبرة أو لديهم إملام باملوضوع؟
 -7هل لجأت الستخدام آراء ومصادر
مختلفة يف القصة بما فيها األقليات؟
 -8هل تنبثق القصة انطالقا من االتجاه
السائد؟ هل قمت بالتشكيك بهذا االتجاه؟
 -9هل تأكدت أن القصة ال تعكس صورا
نمطية؟
 -10هل راعيت احتياجات األشخاص
املعنيين بالعمل بصورة مباشرة؟
 -11هل أخذت باالعتبار تأثير القصة أو الصور
املستخدمة فيها ىلع حياة اآلخرين؟

http://www.ifj-arabic.org/dfiles/attach_files/2012-01-26-12-55-40_EJI_book_Arabic.pdf

نماذج للتقييم األخالقي
وضــع عــدد مــن الباحثيــن مجموعــة مــن النمــاذج التــي تســاعد الصحفــي ىلع
اتخــاذ القــرار األخالقــي ضمــن مــا ُيعــرف بالوصــول للمنطــق األخالقــي (Moral
 ،)Reasoningوتطبيــق هــذه النمــاذج ىلع القصــة اإلخباريــة للتأكــد مــن التزامهــا
بخطــاب أخالقــي مهنــي:

نموذج SAD Situational definition, Analysis, Decision 20
وينقسم النموذج إلى  3مراحل متتالية:
 -1توصيف الحالة :Situational definition
صف الحقائق الواردة يف القصة.
أِ -

ب -حدد القيم والحقائق املتضاربة داخل القصة.
مثال :أرقام متضاربة حول ذات املوضوع أو قيم متضاربة (نقل املعلومة الحقيقية
التي من املمكن أن تسبب ضررا باملصلحة العامة ،أم إغفال تلك املعلومة لحماية
العامة من ضرر محتمل؟).
ت -حاول وضع سؤال أخالقي واحد يلخص املعضلة األخالقية املوجودة يف القصة.
 -2التحليل :Analysis

أ -حاول أن تخلق نقاشا مع زمالئك الصحفيين حول الحقائق والقيم املتضاربة داخل قصتك.
ب -ضع بالحسبان وجود عوامل خارجية مؤثرة ىلع القصة.
ت -انظر ملا تفعله مؤسستك يف حاالت مشابهة ،أو استرشد بتجارب مماثلة.
ث -حدد األشخاص املتأثرين بهذا القرار األخالقي (أنت ،زمالؤك ،مصادرك ،املجتمع ...إلخ).
ج -ضع بالحسبان موقفك العاطفي من هذا القرار بمقابل موقفك العقالني منه.

 -3اتخاذ القرار :Decision
أ -اتخذ قرارا نهائيا.
ب -وعليه ،يجب عليك تبرير القرار الذي اتخذته منطقيا بنا ًء ىلع نقاط النقد املحتملة.
Day, L. A. (2005). Ethics in media communications: Cases and controversies. Cengage Learning.
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نموذج عرض املعضلة األخالقية The Dilemma Method

21

يعتمــد هــذا النمــوذج ىلع إجــراء نقــاش داخــل غــرف األخبــار؛ إذ يجتمــع الصحفــي،
الــذي يواجــه معضلــة أخالقيــة يف إحــدى جوانــب قصتــه اإلخباريــة ،مــع زمالئــه
الصحفييــن للخــروج بقــرار توافقــي:

1

مقدمــة :تقديــم مدخــل عــام لتعريــف الصحفييــن بحساســية القصــة مــن
الناحيــة األخالقيــة إلشــعارهم بأهميــة القــرار الــذي ســيتخذونه.

2

تقديــم القضيــة :عــرض الحقائــق التــي حصــل عليهــا الصحفــي (الحقائــق
فقــط ودون أيــة تأثيــر لــرأي الصحفــي معــد القصــة).

3

صياغــة الســؤال األخالقــي وتحديــد املعضلــة :تحديــد الســؤال
األخالقــي الــذي يريــد الصحفــي معــد القصــة أن يســاعده زمــاؤه يف اإلجابــة
عنــه بصيغــة «هــل ينبغــي علــي فعــل (املقتــرح األول) أم فعــل (املقتــرح
الثانــي) أم (املقتــرح الثالــث) ...إلــخ».

4

عصــف ذهنــي :يطــرح الصحفيــون األســئلة املرتبطــة بحيثيــات القصــة
وأبعادهــا ومــن ثــم يتداولــون جولــة مــن األســئلة العامــة واســتحضار تجــارب
ســابقة وقصــص مماثلــة.

5

تحليــل املعضلــة :البــدء بتحليــل املعضلــة مــن خــال مقارنتهــا بالقيــم
الصحفيــة وقيــم املجتمــع ،ردة الفعــل املحتملــة عنــد النشــر ،األطــراف التــي
مــن املمكــن أن تتضــرر مــن كل مقتــرح وتدوينهــا.

6

البــدء بالبحــث عــن بدائــل :وهنــا يدعــو الصحفــي الزمــاء إلــى التفكيــر
بقــرارات بديلــة عــن املقترحــات التــي طرحهــا يف البدايــة.
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 21بتصرف من: Tan, Daniel YB, Bastiaan C. Ter Meulen, Albert Molewijk, and Guy Widdershoven.
“Moral case deliberation.” Practical neurology 18, no. 3 (2018): 181-186.

7

اتخــاذ قــرار فــردي مــن كل صحفــي :أخــذ قــرارات الزمــاء بشــكل فــردي،
عبــر توزيــع ورقــة وقلــم ىلع الزمــاء املشــاركين يف االجتمــاع وطلــب منهــم
اإلجابــة عــن اآلتــي:
 .Aأعتقــد أن القــرار األفضــل هــو القيــام بـــ (أحــد القــرارات املقترحــة) وذلــك
ألنــه (تبريــر الســبب وراء اختيــاره تبريــرا مهنيــا).
 .Bىلع الرغم من أن هذا الخيار قد يؤدي إلى( ....نوع الضرر املحتمل)؛
 .Cإال أنه باإلمكان تجنب هذا الضرر من خالل القيام بـ...
 .Dوعليــه فــإن القيــام بـــ (املقتــرح الــذي اختــاره) يعتبــر هــو القــرار األخالقــي
الــذي يجــب اتخــاذه بالنظــر لـــ( ...املبــررات املهنية).

8

فتــح النقــاش :جمــع هــذه اإلجابــات والبــدء بمناقشــتها بهــدف توســعة
نقــاط النقــاش للتمكــن مــن النظــر إلــى كافــة الجوانــب املمكنــة للمعضلــة،
والبــدء بموازنتهــا للوصــول إلــى القــرار األخالقــي التوافقــي.

9

اســتخالص النتيجــة :بعــد االنتهــاء مــن النقــاش يأخــذ الفريــق قــرارا
أخالقيــا واحــدا متفقــا عليــه باألغلبيــة.

10

تقييــم العمليــة :بعــد اتخــاذ القــرار األخالقــي ونشــر القصــة بأســلوب
معيــن ،يتــم تقييــم أثــر القــرار األخالقــي املتخــذ (إيجابيــات وســلبيات)
لالســتفادة مــن هــذا التقييــم يف تحليــل أي معضلــة الحقــة.

34

أخطاء محتملة
املرحلة

الخطأ املحتمل

رصد األخبار

اختيار األخبار الجديرة بالتغطية استنادا إلى تفضيالت غير
موضوعية (موقف شخصي ،خدمة السياسيين ،وغيرها).
 .1التسليم بالرواية الرسمية دون التحقق منها.

التحقق من
األخبار

 .2االفتقار آللية منهجية للتحقق من األخبار.
 .3التعامل مع املحتوى الوارد ىلع شبكات التواصل االجتماعي
دون التحقق منه.
 .4غياب الصحفي (أو زمالؤه) عن امليدان ملتابعة الحدث.

35

اختيار
مصادر
القصة
اإلخبارية
كتابة القصة
اإلخبارية

اختيار الصور
ومقاطع
الفيديو

 .1التركيز ىلع عرض آراء أحد أطراف القصة دون غيره.
 .2عدم التكافؤ يف اختيار املصادر الجديرة بتمثيل كل طرف يف
القصة (جودة املصدر وحجم إملامه يف القضية).
 .3عدم االستعانة بآراء الخبراء.
 .1استخدام مصطلحات غير موضوعية ومنحازة.
 .2إفراد مساحة أكبر ألحد مصادر القصة ،وتهميش املصادر األخرى.
 .1نشر صور أو مقاطع فيديو من شأنها تنميط جماعة أو أفراد
بصورة سلبية دون مبرر مهني.
 .2نشر صور أو مقاطع فيديو تكشف هوية مصادر طلبوا الحفاظ
ىلع سرية هويتهم.
 .3نشر صور أو مقاطع فيديو دون التحقق من صحتها.
 .4نشر صور أو مقاطع فيديو تنتهك خصوصية األفراد أو تعرض
أفرادا من العامة للخطر.

النشر

 .1استخدام عناوين اإلثارة ،أو املصطلحات غير املوضوعية لغاية
إثارة الجدل.
 .2عدم تقييم القصة أخالقيا قبل النشر.

36

أسئلة هامة اطرحها ىلع
نفسك دائما
ال تختلــف مراحــل إنتاج القصــة الصحفية
يف هــذا الدليــل عــن القواعــد املتعــارف
عليهــا بيــن الصحفييــن ،إال أننــا أولينــا
اهتمامــا أكبــر للممارســات املهنيــة التــي
تســاعد الصحفــي ىلع تجنــب التمييــز
وخطــاب الكراهيــة .ويف ســبيل ذلــك
وضعنــا جملــة مــن األســئلة التــي ننصــح
الصحفــي بــأن يطرحهــا ىلع نفســه
خــال مراحــل إنتــاج القصــة الصحفيــة:
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 -1مرحلة التخطيط للقصة:
 ملاذا يجب أن أغطي هذه القصة؟لخــص/ي كل األســباب ومــن ثــم ق ّيمهــا
حســب أهميتهــا للعامــة مقارنــة بقصص
أخــرى يمكــن تغطيتهــا.
 ما الفائدة املتوقعة التي يمكن أنتحققها هذه القصة للجمهور؟
 ما هي الجوانب الغائبة يف اإلعالمعن هذه القصة؟
حاول/ي أن تجد مقاربة جديدة ملعالجتها.
 ما هي أسوأ طريقة يمكن عملالقصة بها؟
فكر/ي بنموذج غير مهني لتناول القصة

وغير موضوعي وحلل/ي األســباب
التــي جعلتــه كذلــك لتتجنبهــا.
 ما هي الطريقة املثالية لتغطيةالقصة؟
ّ
فكــر/ي بأفضــل نمــوذج ممكــن
للقصــة أن تخــرج بــه ،حتــى لــو كان
صعــب التحقيــق بالنظــر إلمكانياتــك،
وحــاول/ي االقتــراب منــه قــدر اإلمكان.
 ما هي املصادر التي يجبالتعامل معها لتحقيق التوازن يف
القصة؟
 هل قمت بالبحث الالزم وبنيتخلفية معرفية عن جوانب القصة
تمكنك من فهم كافة أبعادها؟
 هل درست ظروف املصادروخصوصياتها؟
حــاول/ي فهــم ظــروف القصــة
لتتمكــن/ي مــن طــرح األســئلة
املناســبة ىلع املصــادر مــع احتــرام
خصوصيــات كل حالــة (انظــر/ي
دليــل تغطيــة قصــص الالجئيــن
.) https://bit.ly/2MZMbDC

 -2مرحلة إنتاج القصة:
 هل أطلعت املصادر ىلع موضوعالقصة وأخذت موافقتهم ىلع
التصريح أو الظهور؟

 هل ق ّيمت الضرر املحتمل وقوعهىلع املصدر يف حال نشر معلومات
تشير إليه ،وأخبرته بذلك؟

 هل وازنت بين املصادر التياخترتها ،ومنحتها حق التعليق ىلع
املعلومات التي ترتبط بها؟

ليســت كل املصــادر ىلع درايــة
بالتبعــات املترتبــة ىلع ظهورهــا يف
القصــة .احــرص/ي دائمــا ىلع تقييــم
حــاالت املصــادر قبــل اتخــاذ قــرار بنشــر
معلومــات عنهــا ،وهــذا يتضمــن أيضــا
ظهورهــم أمــام الكاميــرا.

 هل كانت األسئلة التي أعددتهامناسبة ملوضوع القصة؟
إن كانــت اإلجابــة بــا ،فصــغ أســئلة
مرتبطــة أكثــر وعــد للمصــادر مــن جديد.

 هل أخذت املعلومات التي وردتيف القصة من عدة مصادر مختلفة؟
بعــض املصــادر قــد تــزودك بمعلومــات
وأرقــام مغلوطــة لخدمــة أجنــدة معينة،
لــذا احــرص/ي ىلع تقصــي كافــة
املصــادر املمكنــة لــذات املعلومــات.
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 -3مرحلة كتابة القصة:
 هل صغت القصة بطريقةموضوعية ،والتزمت برواية املصادر
كما هي؟
 هل وضعت الجمل أو املصطلحاتالتي تحمل موقفا ضمن عالمات
اقتباس ونسبتها ملصدرها؟
 هل منحت كافة تصريحات املصادروزنا مماثال داخل القصة ،وأوردت
املعلومات ذات األهمية من كل
طرف؟
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 هل قيمت التصريحات الواردة يفالقصة وحجم الضرر املتوقع منها؟
 -هل استخدمت مصطلحات أو

 هل حرصت ىلع عدم وضع أيمعلومة من شأنها إلحاق الضرر
باملصادر أو العامة؟
يف بعــض الحــاالت يقــع الصحفــي يف
معضلــة أخالقيــة ليقــرر أيهمــا أهــم؛
نشــر املعلومــة أم الضــرر املحتمــل مــن
نشــرها ،يف هــذه الحالــة ينصــح بالعودة
إلحــدى نمــاذج التقييــم األخالقــي التــي
أوردناهــا ســابقا.
 هل وضعت يف قصتك املعلوماتالهامة فقط؟
ليــس كل مــا تقولــه املصــادر مهــم
فعــا ،لــذا احــرص/ي فقــط ىلع عــرض
املعلومــات املرتبطــة بســياق القصــة.

عبارات من شأنها اإلضرار بجماعة ما
أو اإلشارة إليهم بصورة سلبية؟

 هل أوردت فقط املعلومات التيسمح لك املصدر بتضمنيها يف
قصتك؟

 هل تجنبت القيام بأي استنتاجاتغير موضوعية أو أطلقت أحكاما ىلع
عناصر يف القصة؟

 هل حافظت ىلع سرية هويةاملصادر التي تستدعي ذلك؟

 هل عزلت موقفي الشخصي عنالقصة ،وأخذت مسافة واحدة من
كافة األطراف؟

-4مرحلة التقييم األخالقي
للقصة:
يف حــال لــم تصــل/ي إلجابــة حاســمة
مــن هــذه األســئلة ،يتــم الرجــوع إلــى
نمــاذج التقييــم األخالقــي.
 ما هو الضرر املحتمل من نشرالقصة ،وما هي الفائدة املحتملة؟
 هل لدي مبررات مهنية كافية لنشرالقصة ،وهل بإمكاني تفادي أي ضرر
محتمل؟
 هل كان معياري الوحيد يف تقييمالقصة الخبرية هو خدمة املصلحة
العامة فقط؟ إن كان غير ذلك فما
هي تلك املعايير ،وهل تؤثر ىلع
توازن القصة الصحفية؟
 ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث إنُنشرت هذه القصة؟ وما هو أفضل ما
يمكن أن يحدث؟
ضــع/ي الئحــة بالتبعــات الســلبية
املحتمــل وقوعهــا عنــد نشــر القصــة،
ومــن ثــم التبعــات اإليجابيــة وتتــم
املقارنــة بينهــا .ضــع طرقــا لتجنــب
الســلبيات قــدر اإلمــكان ،ط ّبــق/ي إحــدى
نمــاذج التقييــم األخالقــي يف الفصــل
الرابــع مــن الدليــل.

 هل تؤدي هذه القصة إلى توجيهالفئة املستهدفة منها إلى كراهية
شخص أو مجموعة بناء ىلع
هويتهم؟
 هل تشمل القصة دعوة للعنفأو العداوة أو التمييز ضد شخص أو
مجموعة بناء ىلع هويتهم؟
 هل السياق العام لصياغة القصةأو عنوانها يؤدي إلى خلق جو من
الكراهية أو التمييز تجاه شخص
أو مجموعة أشخاص بناء ىلع
هويتهم؟
 هل تقوم القصة ىلع تنميط أوتشويه شخص أو مجموعة بنا ًء ىلع
هويتهم؟
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نبذة عن معد الدليل:
محمــد خمايســة ،صحفــي وباحــث يف اإلعــام،
يحمــل درجــة املاجســتير يف اإلعــام والدراســات
الثقافيــة ،ويعمــل محــررا يف إدارة املبــادرات
اإلعالميــة يف معهــد الجزيــرة لإلعــام .لديــه
عــدد مــن األبحــاث التــي تحلــل التغطيــات
اإلعالميــة وأخالقياتهــا ،كمــا يعمــل مشــرفا ىلع
برنامــج زمالــة الجزيــرة املختــص بإنتــاج أبحــاث
تتعلــق بمهنــة الصحافــة ،وعضــو يف هيئــة
تحريــر مجلــة الصحافــة الصــادرة عــن معهــد
الجزيــرة لإلعــام.
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