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ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ
ﻃﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ:
ﺣﻤﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

4

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ،

ﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻳﺜﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﻭﺍﻹﺛﺎﺭﺓ.
ﺇﻥ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺘﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﻊ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻓﺤﻮﻯ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﻳﺪﻟﻲ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺃﺧﻼﻗﻲ.

ﺃﻫﺪﺍﻑ

ﻣﻀﻤﻮﻥ

 5ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ

ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺫﺍﺗﻪ

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻨﻴﻬﺎ؟

ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻢ؟
ﻫﻞ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ؟
ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﺽ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ؟

ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ
ﻧﻘﺎﻁ
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ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ

TSILKCEHC A
ﻭﺿﻊ ﻣﻦ ﻳﺪﻟﻲ

 1ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ

3

ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻼ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﻢ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ؟

ﺍﻟﻮﺳﻂ

ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ /ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ /ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ؟
ﻫﻞ ﻭﺟﺪﺕ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻭﺟﻪ
ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟

ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ

2

ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ

ﻫﻞ ﺳﻴﻨﺘﺸﺮ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻳﺼﻞ
ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ؟

ﻭﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻤﻂ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ؟

ﺷﺎﺭﻛﻨﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ

ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ

ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ

ﻻ ﺗﺴﺘﺴﻠﻤﻮﺍ ﻟﻺﺛﺎﺭﺓ !

ﻻ ﺗﺘﺴﺮﻋﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﻛﺮﺳﻮﺍ ﻭﻗﺘﺎ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ
6

دليل لتجنب خطاب الكراهية

ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ethicaljournalismnetwork.org

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ال

ة

خــالل الفتــرة املاضيــة شــهدت مصــر اضطرابــات سياســية ،وبالتزامــن معهــا ،شــهدت
الســاحة الصحفيــة واإلعالميــة تزايــد يف اســتخدام خطــاب الكراهيــة.
ويف غيــاب تعريــف واضــح ومحــدد خلطــاب الكراهيــة ،كان مــن الضــروري أن يتــم
البحــث يف القوانــن املصريــة والدســتور املصــري ومبــادئ حقــوق اإلنســان العامليــة ،حتــى
يتــم اســتخالص دليــل لتجنــب خطــاب الكراهيــة املســتخدمة بواســطة مختلف الوســائل
اإلعالميــة ،ليكــون هــذا الدليــل بدايــة لوضــع خطــوط عريضــة ومعاييــر واضحــة حتــى
يقــوم الصحفيــن واإلعالميــن باســتخدامه لتجنــب خطــاب الكراهيــة.
يجــب االشــارة الــى ان خطــاب الكراهيــة والرســائل احملرضــة علــى العنصريــة مبختلف
أنواعهــا والعنــف بالوســائل اإلعالميــة ال ميكــن حصرهــا كلهــا بهــذا الدليــل ولكــن
الدليــل مجــرد خطــوط عريضــة ومحاولــة إللقــاء الضــوء ومحاربــة خطــاب الكراهيــة.
ايض ًا محتوي الدليل متنوع من الصحافة املرئية واملكتوبة واإللكترونية.
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ن
هــذا الدليــل يعــرض بعــض األمثلــة والنمــاذج التــي شــهدتها العديــد مــن وســائل
اإلعــالم مؤخــر ًا والتــي تُعبــر عــن خطــاب الكراهيــة الــذي يجــب أن يتــم جتنبــه كــي
التــؤدي الكلمــات التــي يتــم إســتخدامها وبالطريقــة التــي تُعــرض بهــا إلــى ضــرر
عــام باملجتمــع .لــذا فنحــن نعــرض هــذه األمثلــة كمــا ِقيلــت أو ُكتبــت مــع األخــذ
يف اإلعتبــار أننــا إضطررنــا حلــذف أســماء الشــخصيات التــي تعرضــت للتجريــح
إحترام ـ ًا لهــا وعــدم رغبتنــا يف إثــارة املشــاعر الشــخصية ،فنحــن يف اآلخيــر نعمــل
علــى مكافحــة خطــاب الكراهيــة ومحاولــة لفــت أنظــار وســائل اإلعــالم املختلفــة
ملــدى خطــورة هــذه األفعــال وتأثيرهــا الســيئ علــي مصداقيــة وجــودة الوســيلة
اإلعالميــة التــي تســمح بهــا.
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املادة 51

تنــص علــى أن «الكرامــة حــق لــكل إنســان ،وال يجــوز املســاس بهــا ،وتلتــزم الدولــة
باحترامهــا وحمايتهــا».

املادة 53

تنــص علــى أن «املواطنــون لــدى القانــون ســواء ،وهــم متســاوون فــى احلقــوق واحلريــات
والواجبــات العامــة ،ال متييــز بينهــم بســبب الديــن ،أو العقيــدة ،أو اجلنــس ،أو األصــل،
أو العــرق ،أو اللــون ،أو اللغــة ،أو اإلعاقــة ،أو املســتوى االجتماعــى ،أو االنتمــاء
السياســى أو اجلغرافــى ،أو ألى ســبب آخــر».

«التمييز واحلض على الكراهية جرمية ،يعاقب عليها القانون»
تلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر الالزمــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ،وينظــم
القانــون إنشــاء مفوضيــة مســتقلة لهــذا الغــرض».

املادة 65

تنص على أن «حرية الفكر والرأي مكفولة».
«ولــكل إنســان حــق التعبيــر عــن رأيــه بالقــول ،أو الكتابــة ،أو التصويــر ،أو غيــر ذلــك
مــن وســائل التعبيــر والنشــر».

املادة 67

تنــص علــى أن :حريــة اإلبــداع الفنــى واألدبــى مكفولــة ،بحيــث تلتــزم الدولــة
بالنهــوض بالفنــون واآلداب ،ورعايــة املبدعــن وحمايــة إبداعاتهــم ،وتوفيــر وســائل
التشــجيع الالزمــة لذلــك».
دليل لتجنب خطاب الكراهية
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«وال يجــوز رفــع أو حتريــك الدعــاوى لوقــف أو مصــادرة األعمــال الفنيــة واألدبيــة
والفكريــة أو ضــد مبدعيهــا إال عــن طريــق النيابــة العامــة ،وال توقــع عقوبــة ســالبة
للحريــة فــى اجلرائــم التــى ترتكــب بســبب عالنيــة املنتــج الفنــى أو األدبــى أو
الفكــرى ،أمــا اجلرائــم املتعلقــة بالتحريــض علــى العنــف أو التمييــز بــن املواطنــن أو
الطعــن فــى أعــراض األفــراد ،فيحــدد القانــون عقوباتهــا .وللمحكمــة يف هــذه األحــوال
إلــزام احملكــوم عليــه بتعويــض جزائــي للمضــرور مــن اجلرميــة ،إضافــة إلــى التعويضــات
األصليــة املســتحقة لــه عمــا حلقــه مــن أضــرار منهــا ،وذلــك كلــه وفق ـ ًا للقانــون».

ي ا ال

ال

مبادئ عامة)5-2( :
احلريــة أســاس املســئولية ،والصحافــة احلــرة هــي اجلديــرة وحدهــا ،بتحمــل مســئولية
الكلمــة ،وعــبء توجيــه الــرأي العــام علــى أســس حقيقيــة.
حــق املواطنــن يف املعرفــة هــو جوهــر العمــل الصحفــي وغايتــه ،وهــو مــا يســتوجب
ضمــان التدفــق احلــر للمعلومــات ،ومتكــن الصحفيــن مــن احلصــول عليهــا مــن
مصادرهــا ،وإســقاط أي قيــود حتــول دون نشــرها والتعليــق عليهــا.
الصحافــة رســالة حــوار ومشــاركة ،وعلــى الصحفيــن واجــب احملافظــة علــى أصــول
احلــوار وآدابــه ،ومراعــاة حــق القــارئ يف التعقيــب والــرد والتصحيــح ،وحــق عامــة
املواطنــن يف حرمــة حياتهــم اخلاصــة وكرامتهــم اإلنســانية.
للصحافــة مســئولية خاصــة جتــاه صيانــة اآلداب العامــة وحقــوق اإلنســان واملــرأة،
واألســرة والطفولــة واألقليــات ،وامللكيــة الفكريــة للغيــر.
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االلتزامات واحلقوق:
يلتزم الصحفي بالواجبات املهنية التالية:
االلتــزام فيمــا ينشــره مبقتضيــات الشــرف واألمانــة والصــدق مبــا يحفــظ للمجتمــع مثلــه
وقيمــه ،و مبــا ال ينتهــك حقــا مــن حقــوق املواطنــن ،أو ميــس إحــدى حرياتهــم.
االلتــزام بعــدم االنحيــاز يف كتاباتــه إلــى الدعــوات العنصريــة أو املتعصبــة أو املنطويــة
علــى امتهــان األديــان أو الدعــوة إلــى كراهيتهــا ،أو الطعــن يف إميــان اآلخريــن ،أو تلــك
الداعيــة إلــى التمييــز أو االحتقــار ألي مــن طوائــف املجتمــع.
االلتــزام بعــدم نشــر الوقائــع مشــوهة أو مبتــورة ،وعــدم تصويرهــا أو اختالقهــا علــى نحــو
غيــر أمن.
االلتــزام بتحــري الدقــة يف توثيــق املعلومــات ،ونســبة األقــوال واألفعــال إلــى مصــادر
معلومــة كلمــا كان ذلــك متاحــا أو ممكنــا طبقــا لألصــول املهنيــة الســليمة التــي تراعــي
حســن النيــة.
االلتــزام بعــدم اســتخدام وســائل النشــر الصحفــي يف اتهــام املواطنــن بغيــر ســند ،أو
يف اســتغالل حياتهــم اخلاصــة للتشــهير بهــم أو تشــويه ســمعتهم أو لتحقيــق منافــع
شــخصية مــن أي نــوع.
ميتنــع الصحفيــون يف عالقاتهــم عــن كافــة أشــكال التجريــح الشــخصي ،و اإلســاءة
املاديــة أو املعنويــة ،مبــا يف ذلــك اســتغالل الســلطة أو النفــوذ يف إهــدار احلقــوق الثابتــة
لزمالئهــم ،أو مخالفــة الضميــر املهنــي.
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الفصل الثالث:
واجبات الصحفيني:
ماده ()20
يلتــزم الصحفــي باالمتنــاع عــن االنحيــاز الــي الدعــوات العنصريــه او التــي تنطــوي علي
امتهــان االديــان او الدعــوه الــي كراهيتهــا او الطعــن يف اميــان االخريــن او ترويــج التحيــز
آو االحتقــار آلي مــن طوائــف املجتمــع.
ماده ()21
ال يجــوز للصحفــي او غيــره آن يتعــرض للحيــاه اخلاصــه للمواطنــن ،كمــا اليجــوز لــه
ان يتنــاول مســلك املشــتغل بالعمــل العــام أو الشــخص ذ الصفــه النيابيــه العامــه او
املكلــف بخدمــه عامــه اال اذا كان التنــاول وثيــق الصلــه بأعمالهــم ومســتهدفا املصلحــه
العامــة.

ي ة لية ا ة الج

ا لا

ال ت ة

واجبات املجلس األعلى للصحافة:
تلقــى الشــكاوى ضــد جتــاوزات وســائل اإلعــالم يف حــق جمهــور املشــاهدين والتحقيــق
فيهــا وتعتبــر مــن التجــاوزات يف حــق اجلمهــور (الترويــج للشــائعات – تضليــل الــرأى
العــام – إفســاد الــذوق العــام -األضــرار باألخــالق العامــة – اإلضــرار بالصحــة العامة).
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املادة ()19
 .١لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة.
 .٢لــكل إنســان حــق يف حريــة التعبيــر .ويشــمل هــذا احلــق حريتــه يف التمــاس
مختلــف ضــروب املعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دومنــا اعتبــار
للحــدود ،ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو يف قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة
أخــرى يختارهــا.
 .٣تســتتبع ممارســة احلقــوق املنصــوص عليهــا يف الفقــرة  ٢مــن هــذه املــادة واجبــات
ومســئوليات خاصــة .وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن
تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:
(أ) الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
(ب) حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
املادة ()20
 .١حتظر بالقانون أية دعاية للحرب.
 .٢حتظــر بالقانــون أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تشــكل
حتريضــا علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف.
وتطلــب االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان مــن الــدول (املوقعــه علــى االتفاقيــه)
أن تعلــن أن الدعــوة إلــى الكراهيــة ألســباب وطنيــة أو عرقيــة أو دينيــة هــي جرميــة
جنائيــة .وال تطلــب االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان وامليثــاق األفريقــي حلقــوق
اإلنســان وحقــوق الشــعوب أن يحظــر القانــون خطــاب الكراهيــة ،لكنهــا تســمح أن
يكــون األمــر كذلــك.
وتفــرض اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،حظــرا أوســع
نطاق ـ ًا .املــادة الرابعــة مــن االتفاقيــة تطلــب مــن جميــع الــدول التــي هــي طــرف يف
املعاهــدة أن تعلــن جرميــة جنائيــة «كل نشــر لألفــكار القائمــة علــى التفــوق العنصــري
أو الكراهيــة العنصريــة ،والتحريــض علــى التمييــز العنصري...وتوفيــر كل مســاعدة
للنشــاطات العنصريــة» ،واملشــاركة يف «املنظمــات ،وتنظيــم جميــع األنشــطة الدعائيــة
األخــرى ،التــي تشــجع وحتــرض علــى التمييــز العنصــري».
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املادة ()7
«كل النــاس سواســية أمــام القانــون ولهــم احلــق يف التمتــع بحمايــة متكافئــة عنــه دون
أيــة تفرقــة ،كمــا أن لهــم جميعــا احلــق يف حمايــة متســاوية ضــد أي متيــز يخــل بهــذا
اإلعــالن وضــد أي حتريــض علــى متييــز كهــذا».
املادة ()29
 -١علــى كل فــرد واجبــات نحــو املجتمــع الــذي يتــاح فيــه وحــده لشــخصيته أن
تنمــو منــو ًا حــراُ كامـ ً
ال.
 -٢يخضــع الفــرد يف ممارســة حقوقــه وحرياتــه لتلــك القيــود التــي يقررهــا القانــون
فقــط ،لضمــان االعتــراف بحقــوق الغير وحرياتــه واحترامهــا ولتحقيــق املقتضيات
العادلــة للنظــام العــام واملصلحــة العامــة واألخــالق يف مجتمــع دميقراطــي.
 -٣ال يصــح بحــال مــن األحــوال أن متــارس هــذه احلقــوق ممارســة تتناقــض مــع
أغــراض األمم املتحــدة ومبادئهــا.

ال ج

ا

أضــاف املجلــس األوروبــي يف تعريفــه خلطــاب الكراهيــة أنــه ميكــن نقــد اجلماعــات
الدينيــة والطوائــف املختلفــة ولكــن دون اســتخدام ألفــاظ أو عبــارات تعبــر عــن الســب
والقــذف أو عبــارات تخــرج عــن حــدود اآلداب العامــة وتفســد الــذوق العــام.
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بنــاء ًا علــى مــا جــاء يف الدســتور والقوانــن املصريــة ،باإلضافــة إلــى بعــض املواثيــق
العامليــة ،كذلــك بعــد االجتمــاع مــع بعــض الصحفيــن واإلعالميــن يف مؤمتــر
«مكافحــة خطــاب الكراهيــة» وبعــد االجتمــاع مــع اإلعالميــة منــى ســلمان ،قــد مت
اســتخالص النتيجــة اآلتيــة« :أنــه لتجنــب خطــاب الكراهيــة ميكــن انتقــاد األفــراد
واجلماعــات املختلفــة ولكــن يف حــدود عــدم احلــض علــى العنــف أو التفرقــة كنبــذ
اآلخريــن».

وإللقــاء الضــوء علــي خطــاب الكراهيــة يف مصــر ،فقــد مت التركيــز علــى
املضمــون الكلــي للخطــاب والســياق الــذي يحــض علــى الكراهية.
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مثــال :قــام رئيــس حتريــر إحــدى الصحــف بســب وقــذف والتشــهير بأحــد اإلعالميــن
ومجموعــة مــن النشــطاء السياســين ،باإلضافــة إلــى وصفهــم «باألرامــل».
مثــال اخــر« :أرامــل الربيــع العربــى يتباكــون علــى هزميــة هيــالري كلينتون التي دنســت
ميــدان التحريــر فــى القاهــرة عــام  ٢٠١١دون أن تســتأذن مســئوال واحــدا فــى مصــر
لكــى تدشــن واقــع الفوضــى املبتغــاة التــي روجــت لهــا أمريــكا منــذ عــام  ٢٠٠4بعــد
غــزو العــراق عــام  ٢٠٠٣وتفكيــك أوصــال الدولــة وتســريح اجليــش العراقــي والشــرطة
العراقيــة ونثــر بــذور التقســيم العرقــي الطائفــى واملذهبــى فــوق أرض الرافديــن».
االقتــراح :كلمــة «أرامــل» تطلــق علــى النســاء اللواتــي فقــدن ازواجهــن؛ وال يصــح
اســتخدام كلمــة «أرامــل» يف غيــر موضعهــا علــى االطــالق فــإن اســتخدام كلمــة
«أرامــل» باملثــال االول كان للتحقيــر ،فكلمــة «ارملــه» ال ُتعــد ســب ًا ،باإلضافــة ان
اســتخدامها هكــذا بــه نــوع مــن العنصريــة.
كمــا أن إســتخدام كلمــة «دنســت» يف املثــال الثانــي مرفقــة بإســم الســيدة هيــالري
كلينتــون هــو إســتخدام غيــر موفــق وكان مــن املمكــن فقــط وصــف املوقــف واإلســتياء
مــن زيارتهــا مليــدان التحريــر.
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الكلمة

أيتام

مثــال« :هــذه الزفــة اإلعالميــة عبــر شاشــات الدوحــة واســطنبول ابتهاجــا مبــا «ســموه
«عــودة البرادعــي للتغريــد» التكشــف فقــط عــن تهافــت أيتــام اجلماعــة»...
االقتــراح :كلمــة «أيتــام» لهــا معنــى واضــح ويتــم بهــا وصــف مــن فقــد والديــه وال
يصــح اســتخدام هــذه الكلمــة للتحقيــر أو الســب أو اإلنتقــاص مــن الشــأن.
فباملثــال االول بــدال مــن اســتخدام كلمــة «أيتــام» اجلماعــة مــن املمكــن اســتخدام
كلمــة أنصــار أو أتبــاع اجلماعــة وهــذا فقــط يف حالــة تأكــد الكاتــب ان مــن يتحــدث
عنهــم هــم حقــا أنصــار اجلماعــة حتــى ال تكــون أخبــار كاذبــة وتضليــل ونتيجــة لذلــك
تقــع حتــت تصنيــف خطــاب الكراهيــة.
امــا املثــال الثانــي فبــدال مــن اســتخدام كلمــة «أيتــام» مــن املمكــن اســتخدام كلمــة
أخــرى أكثــر دقــة.
ملحوظــة :اإلخــوان املســلمني يف مصــر هــي جماعــة محظــورة مت إدراجهــا فــى
قوائــم اجلماعــات اإلرهابيــة.
الكلمة

مختل ومريض نفسي

مثــال « :مختــل ومريــض نفســي وكاذب ويضــر بالقواعــد واألحــكام املتعلقــة بالشــريعة
اإلســالمية ،ويعمــل علــى التشــكيك بأحاديــث النبــي ،واص ًفــا إيــاه بـــ «مســيلمة
الكــذاب» هــذا العصــر.
االقتــراح :االختــالل العقلــي واملــرض النفســي ليــس ســبة أو اتهــام جتــاه اآلخريــن،
وال ميكــن وصــف شــخص باملريــض النفســي دون التأكــد .فمــن األفضــل أن يتــم نقــد
احلديــث نقــد ًا علمي ـ ًا وموضوعي ـ ًا مــن خــالل احلــوار دون إســتخدام تلــك األوصــاف
والتــي قــد تؤثــر علــى تعامــل النــاس مــع املرضــى النفســين ويضــر باملجتمــع ككل.
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الكلمة

يتحول شحوط بشنبات إلى «ف.ش»

مثــال« :أفهــم أن تتحــول «ف.ش» إلــى هــذا الشــكل املبتــذل مــن السفســطة ،لكــن
أن يتحــول شــحوط بشــنبات إلــى «ف.ش»  ،فهنــا املســخرة املشــينة».
االقتــراح :يجــب جتنــب اســتخدام هــذا النــوع مــن التحقيــر واالســتهزاء باآلخريــن ألن
اســتخدام شــخصية إعالميــة معروفــة وكاتبــة وسياســية مشــهورة يعتبــر عنصريــة ضــد
املــرأة عمومـ ًا ،فمثــل تلــك ا ُ
كمســبة للرجــال إسـ ُتعملت
جلمــل التــي إســتخدمت هنــا َ
أيضـ ًا لســب تلــك الشــخصية املعروفــة.
الكلمة

اإلعدام هو احلل

مثــال« :نعــم اإلعــدام هــو احلــل ..فهنــاك أصــوات تظهــر هنــا وهنــاك تزعــم أن تنفيــذ
اإلعــدام ليــس ح ـ ًَ
ال ،لكــن هــؤالء لــو كانــوا فقــدوا أحــد مــن أقاربهــم فــى تفجيــر
إرهابــى أو اســتهدف بالرصــاص مــن عصابــة املارقــن لتغيــرت مواقفهــم متام ـ ًا!»
االقتــراح :يجــب علــى الصحفــي عــدم توجيــه رســائل تدعــو للعنــف ،حتــى لــو كانت
ضــد جماعــات مت إدراجهــا فــى قوائــم اجلماعــات اإلرهابيــة .ألن تلــك الرســائل ميكــن
أن تــؤدي النــدالع بعــض أعمــال عنــف بــن أفــراد الشــعب .فيجــب علــى الكاتــب
عــدم اســتخدام أى عبــارات حتتــوي علــى رســائل تدعــو للعنــف اال اذا كان يطالــب
بتطبيــق القانــون.
الكلمة

الشعب يريد إعدام

مثـال« :الشعب يريد إعدام ».....شعار كل جنازات احملروسة تشييع ًا للشهداء.
االقتــراح :يجــب علــى الكاتــب جتنــب الكلمــات واأللفــاظ التــى تدعــوا ألعمــال
العنــف ،والتعبيــر عــن ذلــك بألفــاظ أخــرى مثــل «رفــض» الشــعب املصــري جلماعــة
اإلخــوان املســلمن ،باإلضافــة للمطالبــة بتطبيــق القانــون.
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الفعل

احلض على اختراق احلياة الشخصية لألفراد ونشرها للعامة

املثــال(« :النباحــون) يســتندون يف هجومهــم علــى هــذه التســريبات إلــى عــدم قانونيــة
نشــر تســجيالت شــخصية تختــرق احليــاة اخلاصــة للمواطنــن! .وهــذه قمــة املغالطــة
والتضليــل واالفتئــات علــى احلقائــق ألن هنــاك فر ًقــا شاسـ ًـعا جـ ًـدا بــن مــا تتضمنــه
هــذه التســريبات اإلجراميــة وبــن اخلــوض فــى خصوصيــات النــاس وحياتهــم
الشــخصية».
االقتــراح :ال يجــب ابــدا ان يتــم اختــراق احليــاة الشــخصية لألفــراد خاصــةً دون إذن
مــن القضــاء فتلــك مخالفــة يعاقــب عليهــا القانــون.
الكلمة

الناس هي اللى هتولع فيه

مثــال« :اي حــد يقــرب مــن القــوات املســلحة ,يحــرق ...مــش حــد هيولــع فيــه ..
النــاس هــي اللــى هتولــع فيــه».
االقتــراح :عــدم احلــض علــى العنــف واســتخدام ألفــاظ عدوانيــة ألن هــذا قــد يخلــق
نــوع مــن العنــف مــن اجلمهــور ضــد الشــخص املعنــي.
الكلمة

الهذيان والهلوسه

مثــال« :حالــة الهذيــان التــي أصيــب بهــا الرئيــس التركــي حتتــاج إلــى طبيــب
نفســاني ،قردوجــان مريــض بالهذيــان السياســى ،قردوجــان يهــذي ،يهلــوس ،يــرى
أشــياء غيــر موجــودة »
(كلمــه قردوجــان هنــا تعنــي الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوجــان وهــي تســتخدم
لســبه مــن حيــث وصفــه بالقــرد مــن خــالل خلــط لفــظ قــرد باردوجــان)
االقتــراح :عــدم إســتخدام كلمــات كالهلوســة والهذيــان ،باإلضافــة إلــى جتنــب
وصــف أي رئيــس جمهوريــة مبثــل تلــك األوصــاف كإســتعمال كلمــة «قــرد» ،مــع
األخــذ يف اإلعتبــار جــواز إنتقــاد مواقفــه السياســية لكــن بــدون جتريــح شــخصي.
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الكلمة

فتكوا به

مثــال« :ال يهــم بعــد ذلــك مــا يفعلــه النــاس بهــذا الشــخص ،حتــى إذا فتكــوا بــه،
عيــل صايــع!»
فهــو فــى النهايــة مجــرد ّ
االقتــراح :ســياق الــكالم يوضــع أنــه مــن الطبيعــي الفتــك بشــخص مــا وهــذا يعتبــر
خطــاب كراهيــة يجــب جتنبــه.
الكلمة املثقفون «شوية خونة» ضللوا الرأى العام واملثقف «خائن»
مثــال« :فــى رأيــى أن املثقــف خائــن ألنــه يبتعــد عــن املواجهــة احلقيقيــة مــع اإلرهاب!
فلكــى يقــوم املثقفــون بدورهــم ال بــد أن يقومــوا بعمــل نقــد ذاتــى ألنفســهم ويعتــذروا
ألنهــم ضللــوا اجلماهيــر وأوصلونــا للوضــع احلالــى ،وطاملــا أن املثقــف يشــعر أن مهمتــه
الوقــوف ضــد الســلطة فــى املرحلــة احلاليــة ،فهــو خائــن وواهــم».
االقتــراح :ال يصــح أن يوصــف املثقــف بهــذا الوصــف فقــد حتــض مثــل تلــك األوصاف
علــى العنــف ضــد أي شــخص قــد ُيعتبــر مــن املثقفن.
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الكلمة

احلرب علي اإلسالم

مثــال« :إعــالن احلــرب علــي مــا يســمي باإلرهــاب زور ًا وبهتانـ ًا هــو يف حقيقتــه إعــالن
حــرب علــي اهلل ورســوله واإلســالم واملســلمن بطرقهــا الصريحــة واملقنعــة واخلفيــة
كإعــالن بــوش احلــرب علــي اإلرهــاب مبعنــي احلــرب علــي اإلســالم».
االقتــراح :رغــم أن مــن واجــب اإلعــالم أن يقــوم بعــرض آراء اآلخريــن ممــا يجعــل
املواطــن علــى درايــة ومعرفــة بــأراء وتفكيــر اآلخريــن .وعلــى الرغــم مــن اإلختــالف
يف الــرأي ،إال أنــه يجــب احلــرص الشــديد يف طريقــة العــرض كــي ال يقــع يف «احلــض
علــى الكراهيــة» ممــا قــد يصــل أحيان ـ ًا إلــى بعــض جرائــم القتــل.
يف هــذه احلالــة يجــب علــى املؤسســة االعالميــه أن تقــوم بعــرض الــرأي اآلخــر
املناهــض خلطــاب الكراهيــة ليــس مــن بــاب املهنيــة فقــط وإمنــا مــن بــاب محاربــة هــذا
اخلطــاب فيجــب أن يواجــه يف نفــس املوضــوع بخطــاب آخــر قــوي وواضــح مــن خــالل
العنــوان أو االقتباســات الواضحــة التــي يســهل علــى القــارئ رؤيتهــا.
الكلمة

إعدام أطفال الشوارع

(ســياق املقــال يشــجع علــى إعــدام أطفــال الشــوارع حلــل مشــكلتهم ،وقــد إستشــهد
الصحفــي املصــري مبثــال مــن البرازيــل ال ُيعــرف مــدى دقتــه)
مثــال« :نتيجــة لهــذه االعتبــارات فقــد جلــأت أجهــزة األمــن البرازيليــة فــى ذلــك
الوقــت إلــى حــل بالــغ القســوة والفظاعــة ملواجهــة ظاهــرة أطفــال الشــوارع يتمثــل فــى
شــن حمــالت موســعة لالصطيــاد والتطهيــر مت مــن خاللهــا إعــدام اآلالف منهــم
بنفــس الطريقــة التــى يجــرى بهــا إعــدام الــكالب الضالــة توقيــا لألخطــار واألضــرار
املتوقعــة منهــا!!»
«وهكــذا أفلــح احلــل البرازيلــى فــى تخليــص الشــوارع الرئيســية للمــدن الكبــرى مــن
أطفــال الشــوارع ودفــع مــن تبقــى منهــم إلــى االنســحاب للمناطــق العشــوائية ،غيــر
أن هــذا النجــاح ال يعــزى إلــى القســوة التــى انطــوى عليهــا اخليــار البرازيلــى ،ولكنــه
يعــزى أوال وقبــل كل شــىء إلــى توافــر إرادة اإلصــالح لدى القيــادة السياســية البرازيلية
التــى حاربــت الفســاد بــكل قــوة والتــى وفــرت املاليــن مــن فــرص العمــل للبرازيليــن،
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واســتطاعت مــن ثــم أن تتحــول مــن اقتصــاد موشــك علــى اإلفــالس إلــى واحــد مــن
أهــم قــوى نظــم االقتصــاد العاملــى ،وهــذا هــو الــدرس الــذى ينبغــى أن يعيــه كل مــن
يحــاول أن يتعلــم شــيئا مــا مــن التجربــة البرازيليــة».
االقتــراح :دراســة حلــول مختلفــة حلــل أزمــة أطفــال الشــوارع بــدال مــن اختيــار
التخلــص واعــدام اطفــال ال ذنــب لهــم يف وضعهــم.
الكلمة

قتل والد احلرام

مثــال :فـ«حــرام يــا والد احلــرام» هــذه صرخــة كل املصريــن الطيبــن والشــرفاء واألمناء
علــى الوطــن احملبــن للحيــاة واملدافعــن عــن حرمــة دور العبــادة وســوف تتحــول هــذه
الصرخــة إلــى نــار تلتهــم أوالد احلــرام وحترقهــم ،ألن حــرق وقتــل أوالد احلــرام هــو
احلــالل بعينــه ،ولنعلــن احلــرب احلقيقيــة علــى أوالد احلــرام»....
االقتــراح :قــام الكاتــب باحلــض علــى قتــل جماعــة وحلفائهــا بعــد احلــادث اإلرهابــي
علــى الكاتدرائيــة والــذي راح ضحيتــه العديــد مــن األرواح .ورغــم بشــاعة احلــادث
اإلرهابــي كان يجــب علــى الكاتــب املطالبــة مبحاســبة املســؤول بــدال مــن طلــب قتــل
أشــخاص بعينهــم مــن العامــة ممــا قــد يتســبب يف كــوارث أخــرى .خصوصــا أنــه لــم
يتــم االنتهــاء مــن التحقيقــات وقــت نشــر هــذا املقــال وحتــى إذا مت معرفــة اجلانــي فــال
يجــب توجيــه خطــاب الكراهيــة للجمهــور حتــى ال ينتــج عنــه أعمــال عنــف ولكــن
يجــب املطالبــة بتطبيــق القانــون علــى مــن تثبــت إدانتــه.
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الكلمة

اقتلوا الضباط« ،إقتلوا ضباطكوا!»

مثـــال :طالــب أحــد املذيعــن مــن خــالل برنامــج يقدمــه  -مــن قنــاة تبــث مــن خــارج
مصــر لكنهــا تخاطــب املصريــن  -النــاس بقتــل الضبــاط واجلنــود املصريــن!
االقتــراح :ال يوجــد اي اقتــراح هنــا غيــر عــدم التحريــض مــن األســاس علــى قتــل أي
شــخص مهمــا كان ،فهــذا ينــدرج حتــت قانــون العقوبــات.
ا
الكلمة

ست البنات ،ست العاهرات!

مثــال « :ســت البنــات ...أم ســت العاهــرات ؟!» اســتخدم الصحفــى تلــك اجلملــة
يف بدايــة مقالتــه التــي حتــدث فيهــا عــن واقعــة «ســت البنــات» (وهــي فتــاة مت
االعتــداء عليهــا أثنــاء مظاهــرات مجلــس الــوزراء ومت ســحلها وتعريتهــا مــن قبــل بعــض
الضبــاط) ،بــل وإتهمهــا بال ُعهــر قائــ ً
ال أن أفعــال تلــك الفتــاة ال تعبــر عــن أخــالق
البنــت املصريــة!.
االقتــراح :يجــب علــى الصحفــي جتنــب توجيــه اتهامــات بــدون أدلــة ،بــل وعــدم
إتهــام أي فتــاة مبثــل تلــك التهــم وعــدم إســتخدام مثــل تلــك األوصــاف.
الكلمة

ستات مصر اجتننوا!

مثــال :اســتخدم الصحفــى تلــك الكلمــات عنــوان ملقالــه التــي مت نشــرها بعــد مســيرة
ملجموعــة مــن النســاء حدثــت يف أعقــاب واقعــة «ســت البنــات» .وأوضــح الكاتــب
أن ســيدات مصــر يعانــن مــن ضغــوط ومشــاكل أدت لنزولهــن يف تلــك املظاهــرة،
فنزولهــن ليــس لــه عالقــة بــأى وطنيــة وثــورة.
االقتــراح :يجــب علــى الكاتــب جتنــب بنــاء صــور ســلبية بنــاء علــى اجلنــس ،كمــا
يجــب جتنــب توجيــه اتهامــات ألشــخاص واســتخدام جنســهم لرســم صــورة ســلبية
عنهــم.
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الكلمة

هم من باعوا أرضهم ،اخلونة

مثــال« :لطاملــا كانــت مصــر ملجــأ لــكل العــرب حتــى اخلونــة منهــم و مــن باعــوا
ارضهــم».
االقتــراح :إذا كان الصحفــى يريــد أن يوجــه اتهامــات ألصحــاب جنســية معينــة
فيجــب أن يتجنــب التعميــم ويجــب ان يكــون لديــه أدلــة ألن هــذا قــد يدفــع الــي نــوع
التوتــر بــل والكراهيــة بــن الشــعوب.
الكلمة

يجب معاملتهم مثل الصهاينة

مثــال« :معاشــرة الصهاينــة جعلتهــم ينســوا فضــل مصــر عليهــم  ...فيجــب معاملتهم
مثــل الصهاينة».
االقتــراح :يجــب علــى الصحفــي جتنــب التعــدى علــى األفــراد واجلماعــات وعــدم
توجيــه أي إســاءة أو صــورة ســلبية بنــاء علــى اجلنســية .إذا أراد الصحفــى توجيــه
اتهامــات ألي شــعب فيجــب أن يكــون بنــاء علــى أدلــة وليســت أهــواء شــخصية.
الكلمة الهمج ،اجلوع  ،الضياع  ،بلدهم ضاعت
مثــال :قامــت إحــدى املذيعــات بعــرض حلقــة عــن الجئــن يعيشــون يف مصــر
وأظهــرت مــن خــالل الصــور و الــكالم مــدى ســوء حالــة الشــعب الــذي ُدمــر أجــزاء
مــن بلــده واســتخدمت الفــاظ مثــل «الهمــج ،اجلــوع  ،الضيــاع  ،بلدهــم ضاعــت»
وأوضحــت مــن خــالل اســتخدام تلــك الكلمــات أنــه يجــب علــى املصريــن والشــعوب
األخــرى حمايــة بلدانهــم حتــى ال يصلــوا لذلــك الوضــع.
االقتــراح :يجــب علــى اإلعالمــي أو املذيــع عــدم اســتغالل وضــع شــعب أو بلــد
بطريقــة ســلبية لدعــم وجهــة نظــره.
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الفعل

إهانة الرموز الدينية الكبيرة

مثــال :نشــر فيديــو علــي اليوتيــوب ,و فيــه ســب رمــز دينــي مرمــوق كبابــا األســكندرية
وبطريــرك الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية  ,و تلفيــق تهمــة التواطــؤ لتفجيــر الكنيســة
البطرســية لــه و للجيــش املصــري وحــرق الكنائــس للحصــول علــى املــال.
االقتــراح :هــذا االتهــام دون أي دليــل والــذي بــه نــوع مــن التعميــم قــد يخلــق أعمــال
عنــف ضــد رمــز وطنــي كبيــر خاصــةً انــه ميثــل شــريحة كبيــرة مــن الشــعب املصــري
وذلــك بعــد حــادث كبيــر ومأســاوي كتفجيــر الكاتدرائيــة ،لذلــك فإنــه يجــب عــدم
اتهــام األشــخاص جزافـ ًا ولكــن االتهــام يكــون مبنيـ ًا علــى التحقيقــات الرســمية.
الفعل

تعميم اخليانة الزوجية على نساء الصعيد

مثــال :تصريحــات مــن أحــد الشــخصيات العامــة ويعمــل يف مجــال اإلنتــاج
الســينمائي التــي جتــاوز فيهــا فــى حــق املجتمــع والنســاء وأهالــى الصعيــد واتهمهــم
جميعــا «باخليانــة الزوجيــة».
االقتــراح :هــذا االتهــام ال يليــق وقــد يخلــق حالــة مــن العنــف ،خاصــةً وأن مثــل
تلــك االتهامــات تتعــرض للشــرف يف بيئــة محافظــة جــد ًا! كمــا أنــه ال يجــب التعميــم
علــى اإلطــالق كــي ال يتــم إشــعال الفتنــة يف العائلــة بــل ويف القريــة.
الفعل

التشهير بشعب دولة كاملة واتهامه مبمارسة الدعارة

مثــال :اتهمــت مذيعــة دولــة عربيــة شــقيقة بـــ «احتضــان اإليــدز والدعــارة» يف إحــدى
حلقــات برنامجهــا ،ولكــن ســرعان مــا قدمــت اعتــذار واضــح ومفصــل وكبيــر لشــعب
الدولــة العربيــة الشــقيقة يف اليــوم التالــي.
االقتــراح :عــدم التعميــم واحلكــم علــى افــراد او شــعوب ،ويجــب جتنــب اإلســاءة
والتشــهير وعــدم التعــرض للشــعوب وخاصــةً الشــقيقة مبثــل تلــك اإلســاءات الن هــذا
األســلوب قــد يخلــق عــداوات بــن الشــعوب.
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الفعل

إغالق الهاتف يف وجه سفير

مثــال :يف إحــدى البرامــج التليفزيونيــة أغلقــت االعالميــة اخلــط يف وجــه ســفير إحدى
الــدول اإلفريقيــة بالقاهــرة ،وقالــت لــه« :أنــت جتــاوزت حــدودك» رد ًا علــى قولــه لهــا
«أنـ ِ
ـت ال تفهمــن يف الســدود» يف إجابتــه علــى أحــد أســئلتها ،فــردت علــى إجابــة
الســفير بوصلــة مــن االنتقــادات احلــادة واتهمتــه بأنــه «ال يجيــد التعامــل بدبلوماســية»
قبــل أن تغلــق الهاتــف يف وجهــه!.
االقتــراح :فعــل كهــذا ميكــن أن يتســبب بأزمــة دبلوماســية بــن الدولتــن وتوتــر بــن
الشــعبن ،لــذا وجــب التعامــل مــع الســفراء بإحتــرام وكياســة و النقــد بــدون ســخرية
أو حــدة حتــى وإن حــدث خــالف يف وجهــات النظــر فيجــب التعامــل معــه ِ
بحنكــة
يف التعبيــر.

ا ال ل ا ا

ا ال ليل
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ال را
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml

2014 دستور جمهورية مصر العربية

http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt202014%.pdf

قانون تنظيم الصحافة

http://www.scp.gov.eg/Images/App_PP/DeskTop/App_Web/1/
MyWebMedia/PDFDocs/PressLow.pdf

ميثاق الشرف الصحفي

http://www.scp.gov.eg/Images/App_PP/DeskTop/App_Web/1/
MyWebMedia/PDFDocs/PressCode.pdf

مكتبة حقوق اإلنسان العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html

شبكة املعرفة االنتخابية

http://aceproject.org/ace-ar/topics/me/mea/mec03d/
mec03d01

EJN شبكة الصحافة اخلالقية

http://ethicaljournalismnetwork.org/wp-content/
uploads/05/2014/Hate-Speech-AR.pdf

http://ethicaljournalismnetwork.org/resources/publications/
hate-speech
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