ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺻﺪ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻹرﻫﺎب وﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

 01دﻳﺴﻤﺒﺮ  31 - 2015ﻣﺎي 2016

اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴني اﻟﺘﻮﻧﺴﻴني
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ﻃﺎﻗﻢ اﻟﻤﺮﺻﺪ
اﻟﺮاﺻﺪون:

ﻣﺒﺎرﻛﺔ اﻟﻜﺴري
ﺳﻠﻤﻰ املﻨﺼﻮري
ﺳﻬﺎم ﻋﻤﺎر
ﺳﻮﺳﻦ اﻟﻨﻮري
ﺑﺜﻴﻨﺔ اﻷﻋﱰ
اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮاب واﻟﻤﻴﺪﻳﺎ:

ﻃﺎرق اﻟﻐﻮراﻧﻲ
اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت:

ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻮﻛﴪة
اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ:

ﻣﻨﻮﺑﻲ املﺮوﻛﻲ
اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم:

اﻟﻔﺎﻫﻢ ﺑﻮﻛﺪوس
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ﻗﻴﻢ أﺧﻼﻗﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻳﻀﺎ..

بBاسBتمرار تBتزايBد االنBتقادات املBوجBهة إلBى وسBائBل االعBالم .وتBأتBي هBذه االنBتقادات مBن مBختلف األطBراف املBتلقية للخBطاب
االعالمي ،من السلطات العمومية ومن األحزاب ومنظمات املجتمع املدني ومن الجمهور ،وحتى من الصحفيني أنفسهم.
وم BBن ح BBني آلخ BBر ت BBتعال BBى األص BBوات ال BBتي ت BBتهم ال BBصحفيني ب BBقلة الح BBرف BBية وال BBبحث ع BBن اإلث BBارة وال BBسقوط ف BBي ال BBبذاءة
والسطحية والترويج لخطابات العنف والكراهية وتبييض االرهاب ،على حساب الجدية والعمق واملصداقية.
وفBBي كBBثير مBBن األحBBيان مBBا يBBتم الBBحكم عBBلى اإلعBBالم فBBي صBBيغة املBBفرد ،فBBيتم الجBBمع بBBني الBBصحافBBة الBBتقليديBBة واملBBدونBBات
وفBBضاءات الBBنقاش فBBي مBBواقBBع الBBتواصBBل اإلجBBتماعBBي ،والجBBمع بBBني الBBصحفيني املBBحترفBBني وبBBني هBBواة ومBBواطBBنني ينشBBطون فBBي
الفضاء االفتراضي ويتم إقحامهم في فئة اإلعالميني.
لBBقد بBBات مBBن الBBضروري واملسBBتعجل وضBBع حBBدود فBBاصBBلة بBBني الBBصحافBBة املBBحترفBBة وبBBني املBBنابBBر اإلعBBالمBBية الBBهاويBBة .وبBBات
مBBن املسBBتوجBBب أيBBضا وضBBع الحBBدود الBBفاصBBلة بBBني الBBصحافBBة الBBجادة الBBتي تBBلتزم بBBاملBBعايBBير املBBهنية وقBBيم أخBBالقBBيات املBBهنة وبBBني
الصحافة الرديئة التي ركبت موجة التنافس على ‘’ البوز’’ واإلثارة والبحث عن جمهور أوسع بأي شكل من األشكال.
م BBن م BBصلحة ال BBصحاف BBة ال BBجادة أن ت BBبادر ه BBي ب BBرس BBم ه BBذه الح BBدود وت BBعلن ع BBن ت BBميزه BBا ،وم BBصلحة ال BBصحاف BBة ال BBجادة،
امل BBصلحة االق BBتصادي BBة أس BBاس BBا ،ت BBقتضي أن ت BBضع م BBيثاق ج BBودة ل BBتأك BBيد م BBصداق BBيتها وكس BBب ث BBقة الج BBمهور ،ف BBال BBثقة ف BBي ن BBهاي BBة
املطاف تترجم إلى جمهور وفي ودائم للمؤسسة الصحفية.
وي BBقتضي م BBيثاق ال BBجودة االل BBتزام ب BBامل BBعاي BBير امل BBهنية م BBثل ال BBدق BBة وامل BBوض BBوع BBية ،وال BBتمييز ب BBني ال BBخبر وال BBرأي وال BBتوازن
واإلنصاف ،فضال عن االلتزام باالستقاللية واالعتراف باألخطاء.
كBBما تBBقتضي صBBحافBBة الBBجودة االلBBتزام بBBمبادئ أخBBالقBBيات املBBهنة الBBصحفية ،واحBBترام مBBنظومBBة حBBقوق اإلنBBسان ،وذلBBك
بااللتزام بعدم نشر أو بث أخبار زائفة واالمتناع عن نشر خطابات العنف والكراهية والترويج لالرهاب وغيرها من القيم.
لBقد أثBبتت التجBربBة فBي تBونBس أن الBسير فBي طBريBق صBحافBة الBجودة مBمكن وال يBكلف غBير اإلعBتراف بBاألخBطاء وااللBتزام
ب BBامل BBعاي BBير امل BBهنية واألخ BBالق BBية .وق BBد واج BBه م BBرص BBد أخ BBالق BBيات امل BBهنة ف BBي ال BBصحاف BBة امل BBكتوب BBة واالل BBكترون BBية املح BBدث داخ BBل ال BBنقاب BBة
الوطنية للصحفيني صعوبات كثيرة عند انطالقه.
فBBي الBBبدايBBة كBBان الBBرد الBBتقليدي لBBكثير مBBن مBBسؤولBBي التحBBريBBر بBBاملBBؤسBBسات الBBصحفية املBBرصBBودة ‘’ نBBحن ال نBBقبل دروس
مBن أحBد’’ .لBكن مBع الBوقBت اقBتنع الجBميع بBالBحاجBة إلBى الBتعلم وأخBذ الBدروس مBن بBعضهم الBبعض ،املBسؤولBني عBن التحBريBر مBن
جهة والراصدين والقائمني على املرصد من جهة أخرى.
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ومBBع الBBوقBBت انBBقلبت الBBصورة وحBBل محBBل الBBتذمBBر والBBتبرم ،الBBقبول بBBالBBنقد واملBBبادرة بBBاإلصBBالح ،ومBBع الBBوقBBت أيBBضا أصBBبح
الBعديBد مBن مBسؤولBي التحBريBر بBوسBائBل االعBالم املBرصBودة يBتصلون بBاملBرصBد لBتسجيل أنBهم أخBذوا مBالحBظات الBراصBديBن بجBديBة
وأنهم بصدد اإلصالح.
صBBحيح أنBBه ال يBBزال كBBثير مBBن الBBعمل مBBن أجBBل بBBلوغ صBBحافBBة الBBجودة الBBتي تBBنال ثBBقة الجBBمهور ،ولBBكن التجBBربBBة أثBBبتت أنBBه
يBBمكن قBBطع الخBBطوات االولBBى واالصBBعب لBBالصBBالح ،عBBندمBBا تBBحصل الBBقناعBBة بBBأن الBBثقة واملBBصداقBBية والBBقيم األخBBالقBBية هBBي أيBBضا
قيم اقتصادية الزدهار املؤسسة االعالمية وديمومتها.

ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺒﻐﻮري
رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴني اﻟﺘﻮﻧﺴﻴني
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ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
لBقد وقBفت الBنقابBة الBوطBنية لBلصحفيني الBتونBسيني طBيلة الBسنوات األخBيرة عBلى تBزايBد حBاجBة اإلعBالم واملBجتمع إلBى رصBد
BاصBة بBعد أ ّن تBأكBد أن سBنوات مBا بBعد الBثورة لBم تBؤدي تBلقائBيا إلBى اإلحBتراف املBهني ،فBقد إنBعكس اإلسBتقطاب
وسBائBل اإلعBالم خ ّ B B B
ال BBسياس BBي ع BBلى وس BBائ BBل اإلع BBالم وت BBعزّز ال BBخوف م BBن م BBخاط BBر إس BBتيالء امل BBصال BBح امل BBال BBية وال BBسياس BBية ع BBليها ،وم BBن ت BBراج BBع ث BBقة
الجBمهور فBي اإلعBالم نBتيجة إنBتشار املBعلومBات املBغلوطBة والBشائBعات فBي املBنصات اإلعBالمBية وهBو مBا مBن شBأنBه أن يهBدد حBريBة
اإلعالم على املدى املتوسط والطويل.
أسسBته الBنقابBة بBدعBم مBن مBنظمة
ويBأتBي "مBرصBد أخBالقBيات املBهنة الBصحفية فBي الBصحافBة املBكتوبBة واإللBكترونBية" الBذي ّ
"أنBترنBيوز أوروبBا" لBلمساهBمة فBي تBلبية هBذه الBحاجBة ،ومBن أجBل تBعزيBز قBضية الBتنظيم الBذاتBي وتBحفيز الBوعBي بBمناقBشة املBعايBير
Bنصة إل BBكترون BBية وض BBعت
األخ BBالق BBية م BBع ت B ّ B
BوجBBه أق BBوى ن BBحو تش BBري BBك الج BBمهور ف BBي ال BBتفاع BBل و إب BBداء ال BBرأي وامل BBسائ BBلة م BBن خ BBالل م ّ B
للصدد وعبر وسائل التواصل اإلجتماعي.
ويBBراقBBب املBBرصBBد بBBشكل يBBومBBي مBBحتويBBات  19وسBBيلة إعBBالمBBية مBBن صBBحف ورقBBية وإلBBكترونBBية ومBBواقBBع إلذاعBBات وتBBلفزات،
وينشر اإلخالالت املتع ّلقة بتغطية اإلرهاب والنزاعات املس ّلحة وخطاب الكراهية.
كBBما يBBتو ّلBBى املBBرصBBد نشBBر تBBقاريBBر بBBمع ّدل مBّ Bرة فBBي الشهBBريBBن يBBت ّم مBBشاركBBتها مBBع الBBصحفيني،وتBBنظيم ورش عBBمل حBBول أهBمّ
القضايا التي تُطرح أثناء عمليات الرصد من أجل تحسني املمارسة الصحفية.
كBما يBتم بBالشBراكBة مBع "نBواة" إعBداد ومBضات تBحسيسية حBول املBمارسBات الBفضلى فBي تBغطية الBقضايBا مBوضBوع عBمل
املرصد بغاية تسهيل تشريك الجمهور في مناقشة املحتويات الصحف ّية.

ﻣـﻨـﻬـﺠـﻴـﺔ اﻟﺮﺻـﺪ
ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ:
 .1ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ّ
قّ B Bدم ف BBري BBق وح BBدة ال BBرص BBد ي BBوم  30ن BBوف BBمبر  2015ألغ BBلب رؤس BBاء تح BBري BBر وم BBمثلي وس BBائ BBل اإلع BBالم امل BBرص BBودة الخ BBطوط
العريضة ملشروع منهجية العمل املعتمدة.
ولBBقد إرتBBكزت هBBذه املBBنهجية عBBلى مBBساهBBمة عBBدد مBBن الBBخبراء فBBي املBBجال ح ّ Bددوا مBBن خBBاللBBها الBBحقل املBBفاهBBيمي لBBلمحاور
Bضمنة فBي مBيثاق الشBرف بBالBنقابBة الBوطBنية
املBطروحBة وطBبيعة اإلخBالالت املBمكن رصBدهBا إسBتنادا إلBى أسBس أخBالقBيات املBهنة امل ّ
ل BBلصحفيني ال BBتون BBسيني ،إض BBاف BBة إل BBى م BBا ورد ف BBي م BBد ّون BBات س BBلوك وم BBواث BBيق تح BBري BBري BBة ل BBعدي BBد وس BBائ BBل اإلع BBالم ال BBعامل BBية ،ك BBما ت Bمّ
اإلستناد أيضا إلى األسسس القانونية والحقوقية الوطنية والكونية.
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وتBفاعBال مBع جBملة اإلقBتراحBات واملBالحBظات املBقدمBة مBن قBبل الBحضور تّ Bم تBعديBل بBعض عBناصBر املBنهجية ،وتّ Bم اإلتBفاق فBي
Bؤس BBسات
م BBرح BBلة أول BBى ع BBلى ع BBدم ذك BBر أس BBماء ال BBصحفيني م BBرت BBكبي اإلخ BBالالت ب BBشكل ن BBهائB Bيّ ،وع BBدم ال BBكشف ع BBن أس BBماء امل B Bّ B
اإلعالمية املخ ّلة إلى حني صدور التقرير األ ّول بغاية تمكينها من اإلطّالع بشكل كاف على منهجية العمل املعتمدة.
ويه BBدف ه BBذا ال BBتنصيص إل BBى ح BBصر ال BBنقاش BBات ح BBول امل BBحتوي BBات وامل BBضام BBني ب BBدل ال BBترك BBيز ع BBلى أس BBماء ال BBصحفيني
ومؤسساتهم في نزعة تشهيرية وتحريضية.

.2

ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺮﺻﺪ:
ق BBام BBت ع BBينة ال BBرص BBد ع BBلى م BBقارب BBتني ،األول BBى ك BBميّة وت ّ Bم خ BBالل BBها م BBتاب BBعة ي BBوم BBية ل BBلمادة امل BBنشورة وح BBصر ع BBدد االخ BBالالت

Bكمية .وفBBي هBBذه
وتBBكرارهBBا .والBBثانBBية نBBوعBيّة ومBBن خBBاللBBها تّ Bم تBBسجيل املBBالحBBظات واالخBBالالت الBBتي يBBصعب رصBBدهBBا بBBاملBBقايBBيس الّ B
الحالة يقع اعتماد تحليل مضمون املادة استكماال لجهود الرصد الكميّ حتى تكون الصورة أكثر وضوحا ود ّقة.
إعBتمدنBا فBي اخBتيارنBا لBلصحف واملBواقBع املBرصBودة مBعيار الBهيمنة والBتن ّوع ،لBذا تّ Bم إخBتيار  19صBحيفة ومBوقBعا إلBكترونBيا
م BBن ال BBقطاع BBني ال BBعموم BBي وال BBخاص ب BBال ّ Bلغتني ال BBعرب BBية وال BBفرن BBسية م BBتع ّددة اإلتّ BBجاه BBات وخ BBطوط التح BBري BBر وك BBان BBت ت BBرك BBيبة ال BBعينة
كاآلتي:
 5 .Iيوميات ورقية ناطقة باللغة العربية وهي) املغرب-الصريح -الصباح -الشروق-الضمير(
 .IIيوميتان باللغة الفرنسية )(La Presse- le Quotidien
 3 .IIIاسبوعيات ناطقة باللغة العربية ) الشارع املغاربي -صوت الشعب-الفجر(
 .IVثالثة مواقع باللغة العربية:
•

حقائق أونالين

•

آخر خبر

•

الصدى

 .Vموقع باللغة الفرنسية Businesnews :
 .VIموقعان تلفزيّان:
•

التفزة الوطنية

•

نسمة tv

 .VIIثالثة مواقع إذاعية:
• جوهرة أف أم
• موزاييك أف أم
• االذاعة الوطنية
Bها،أي الBعناويBن الBرئBيسية والBعناويBن الBفرعBية و الBنصوص
هBذا و شBملت عBينة رصBد املBادة املBقترحBة فBي الBعينة كBل مBكونBات
ّ
والصور والكاريكاتور و التعاليق املرافقة للرسوم.
تقرير مرصد أخالقيات املهنة
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 -3ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺮﺻﺪ:
إعتمدنا في شبكة تحليلينا على تفصيل املحاور التالية حتى يكون عملنا دقيقا:

.I

اﻻﺷﻜﺎل اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

العنوان
الخبر والتقرير االخباري
الخبر العاجل
روبورتاج
تحقيق صحفي
آراء )مقاالت رأي -أعمدة -تحاليل(
افتتاحية
حوارات
برتريه
ادارة التعاليق
الكاريكاتور
الصور /فيديو

 .IIﻣﻨﺘﺞ املﺤﺘﻮى :
•
•
•
•
•
•
•

معرف
صحفي ّ
معرف
صحفي غير ّ
مجهول
رسام كاريكاتور
كاتب مقاالت
إدارة التحرير
وكاالت

 .IIIﻣﺼﺪر اﻻﺧﻼل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقرير مرصد أخالقيات املهنة

معرف
صحفي ّ
معرف
صحفي غير ّ
مجهول
رسام كاريكاتور
كاتب مقال
إدارة التحرير
خبير
وكاالت
صحف أجنبية
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اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻻرﻫﺎب
BلمؤسBBسات اإلعBBالمBBية
ّB
إعBBتمدنBBا فBBي ضBBبط االخBBالالت املBBتع ّلقة بBBالBBتعاطBBي االعBBالمBBي مBBع االرهBBاب ع ّ Bدة مBBواثBBيق تحBBريBBر لB
الBBعاملBBية ومBBواثBBيق أخBBالقBBيات املBBهنة الBBصحفية ودراسBBات عBBلمية أكBBاديBBمية لBBخبراء وجBBامBBعيني ،إضBBافBBة إلBBى بBBعض اإلعBBالنBBات عBBلى
BؤسBBسات االعBBالمBBية  ، 2008وكBBذلBBك ع ّ Bدة
غBBرار إعBBالن مBBيونBBخ لBBحقوق وواجBBبات الBBصحفيني وإعBBالن لBBيل ) فBBرنBBسا( حBBول جBBودة املB ّ B
BاصBة مBنها الBقانBون األسBاسBي عBدد 26لBسنة  2015املBؤرخ فBي  7أوت  2015واملBتعلق بBمكافBحة االرهBاب ومBنع غBسيل
قBوانBني وخ ّ B B B
عرف في فصله عدد 13الجريمة اإلرهابية كالتالي:
االموال الذي يُ ّ
" ي BBعد م BBرت BBكبا لج BBري BBمة اره BBاب BBية ك BBل م BBن ي BBتعمد ب BBاي وس BBيلة ك BBان BBت ت BBنفيذا ملش BBروع ف BBردي او ج BBماع BBي ارت BBكاب ف BBعل م BBن
االفBعال مBوضBوع الBفصول مBن  14الBى  36و يBكون ذلBك الBفعل هBادفBا بBحكم طBبيعيته أو فBي سBياقBه الBى بBث الBرعBب بBني الBسكان
او حمل الدولة اومنظمة دولية على فعل او ترك امر من عالئقهما".

.I

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ:

رس BBمنا ب BBعد ال BBدرس وامل BBناق BBشة واالس BBتئناس ب BBامل BBواث BBيق واالع BBالن BBات وال BBقوان BBني ش BBبكة تح BBليل ت BBضم مج BBموع BBة م BBن ال BBقيم و
املبادىء املهنية التي وجب على الصحفي أخذها بعني االعتبار والعمل بها أثناء آدائه االعالمي.

.1

املﻮﺿﻮﻋﻴﺔ :

ون BBعني ب BBها ال BBتزام ال BBصحفي ب BBقواع BBد ال BBكتاب BBة امل BBهنية واالج BBاب BBة ع BBن األس BBئلة األس BBاس BBية الخ BBمسة وت BBجنّب األس BBلوب
االنطباعي واالنفعالي وتغليب القيمة الخبرية للتأثير على الرأي،واإلخالل هنا يكمن في التداخل بني الرأي والخبر.

.2

ّ
اﻟﺪﻗﺔ:

.3

اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺼﺤﻔﻴّﺔ:

االجBابBة بBكل د ّقBة عBن االسBئلة األسBاسBية الخBمسة واالبBتعاد عBن نBقل املBعلومBات غBير املBؤ ّBكBدة أي الBتي ال مBصدر مBوثBوق لBها
و كذلك االشاعات.
ط BBبيعة األش BBكال ال BBصحفية ت BBعبّرع BBن ال BBسياس BBة التح BBري BBري BBة ل BBلصحيفة وق BBدرت BBها ع BBلى إخ BBبار ال BBقراء م BBع االش BBارة ال BBى أنّ
االخBالل يBمكن أن يBكمن فBي الBتركBيز عBلى مBضامBني الBرأي عBلى حBساب املBضامBني االخBباريBة والتحBليلية والBتفسيريBة الBضروريBة
إلنارة الرأي العام.

.4

اﻟﺼﻮرة /اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ:

م BBا م BBن ش BBك ف BBي أ ّن ال BBصورة )أو ال BBفيدي BBو( امل BBصاح BBبة ل BBلمقال وامل BBكملة ل BBها ت BBأث BBير ن BBفسي ع BBلى ال BBقارىء وع BBلى م BBشاع BBر
الBضحايBا والجBرحBى وفBي بBعض االحBيان تBش ّكل مBصدر خBطر عBلى الBشخص أو األشBخاص الBبارزيBن فBيها .فBمن االخBالل نشBر
صورالقتلى والجرحى وكذلك صور االمنيني أو العسكريني أثناء قيامهم بعمليات ميدانية و الكشف عن هوياتهم.

.5

اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ :

Bصمم لBإلخBبار أو لBإلثBارة فBي بBعض الBحاالت
تBمثل الBعناويBن أ ّول اتBصال ودافBع قBوي لBقراءة املBقال ،والBعنوان يBمكن أن ي ّ
وال يكون في بعضها اآلخر مطابقا ملضمون التقرير أو الخبر أو يعتمد على التهويل وهذا في ح ّد ذاته اخالل

.6

املﺼﺎدر:
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ط BBبيعة امل BBصادر ال BBتي ي BBعتمده BBا ال BBصحفي ت BBعكس ج BBودة ال BBخبر وق BBدرة ال BBصحفي ع BBلى ال BBتحقيق واالس BBتقصاء وع BBلى
اجBتناب الBترويBج لBلروايBة الBرسBمية دون الBتح ّقق مBنها .وتBكمن طBبيعة اإلخBالل هBنا فBي اإلفBراط فBي اسBتخدام املBصادر املBجهولBة
واملصادر الرسمية واالكتفاء بها واقتباس االخبار من مصادر أخرى دون التثبّت من صحتها .

.7

اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻀﺎﻣني املﺴﺘﺨﺪﻣني :

ون BBقصد ب BBها امل BBيدي BBا االج BBتماع BBية وي BBكمن الخ BBلل ف BBي ع BBدم تح Bّ Bري ال BBصحفي ف BBي امل BBعلوم BBات امل BBنشورة ف BBي م BBواق BBع امل BBيدي BBا
االجBBتماعBBية مBBن صBBور وفBBيديBBوات ونBBصوص ويBBقوم بBBاعBBادة نشBBر هBBذه املBBضامBBني دون الBBتثبّت مBBنها ودون إعBBطائBBها خBBلفية ودون
وضعها في سياقها و دون اإلشارة إلى مصدرها.

.8

املﻘﺎﻻت ﻏري املﻤﻀﺎة:
يعتبر نشر مقاالت غير ممضاة وسيلة من وسائل التضليل والتالعب بالقارئ.

.9

اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ:

.10

إدارة اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﲆ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺼﺤﻒ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ :

يBBمكن أن تBBمثّل اسBBتطالعBBات الBBرأي وسBBيلة لBBتوجBBيه الBBرأي الBBعام ،ووسBBيلة ضBBغط وشBBرعBBنة خBBاصBBة إذا افBBتقدت الBBقواعBBد
املهنية والقيمة الخبرية .
و نBقصد بBه تح ّBمل الBصحيفة مBسؤولBية مBا ينشBر فBي الBتعليقات كBأن تBترك مBثال عBلى مBوقBعها تBعليقات تBر ّوج لBإلرهBاب أو
مضامني تسيء للكرامة االنسانية .

.11

اﻟﺨﱪ اﻟﻌﺎﺟﻞ:

.12

إﻋﺎدة ﻧﴩ ﻣﻮاد دﻋﺎﺋﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ:

بBحثا عBن السBبق الBصحفي تتس ّBرع الBصحيفة فBي نشBر األخBبار الBعاجBلة دون الBتثبّت مBن د ّقBBتها وعBدم تBصحيحها عBند
صحتها ويعتبر ذلك من األخطاء املهنية .
تبني عدم
ّ
ّ
وت BBتمثل ف BBي إع BBادة نش BBر امل BBضام BBني ال BBدع BBائ BBية االره BBاب BBية دون م BBعال BBجتها ص BBحفيا وع BBدم االش BBارة إل BBى ال BBقارئ إل BBى أنّ BBها
مضامني دعائية.
 .IIطبيعة االخالالت:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عدم الد ّقة واملوضوعية
نشر مصطلحات خاصة بالجماعات االرهابية
نشر تسجيالت الجرائم اإلرهابية
تنزيل بيانات الجماعات اإلرهابية حرفيا
نشر صور للقتلى/جرحى وعائالتهم
نشر عناوين تحريضية
االكتفاء بمصدر واحد
تجاهل املصادر الرسمية
عدم التثبّت من مهنية استطالعات الرأي ومصادرها
عدم التثبّت في دقة االخبار العاجلة
إعادة نشر مواد دعائيّة إرهابية
نشر تحقيقات قضائية جارية
نشر أخبار حول عملية أمنية جارية.
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اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ:

.I

الخاصة بالتغطية الصحفية ملناطق النزاع إلى أربعة أقسام وهي التالية :
قسمنا الضوابط املهنية
ّ
ّ
 (1ضوابط مهنية مرتبطة باألطراف املتقاتلة:

 .Iﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮازن:
عBلى الBصحفي فBي مBناطBق الBنزاع أن يBراعBي مBبدأ الBتوازن فBي الBنقل وعBدم االكBتفاء بBوجBهة نBظر واحBدة حBتّى ال يخBلق
اختالال وانحيازا غير مهني ويفقد الصحفي واملؤسسة االعالمية املصداقية.

 .IIﺗﻨﻮﻳﻊ املﺼﺎدر:
عBلى الBصحفي أن ال يBكتفي بBمصدر واحBد عBند اسBتيقائBه لBلمعطيات واملBعلومBات بBل البّ Bد مBن تBوفBر مBصدريBن أسBاسBيني
عBBلى األقBّ Bل لBBيتح ّول املBBعطى إلBBى خBBبر ،ذلBBك أنّBBه خBBالل الBBنزاعBBات املسBBلحة تBBصبح املBBسؤولBBية اإلعBBالمBBية أكBBثر أهBBمية مBBن األخBBبار
العاديّة .

 .IIIاﻟﻔﺼﻞ ﺑني اﻟﺨﱪ واﻟﺮأي :
عBند نBقل الBبيانBات الBعسكريBة لBألطBراف املBتقاتBلة عBلى الBصحفي أن يBكتفي بBالBجانBب الBخبري فBي الBبيان وأن يBبتعد عBن
ك BBاف BBة امل BBصطلحات ال BBتقييميّة واألف BBعال ال BBتعليقية وال BBصفات اإلق BBراري BBة ال BBتي ت BBحتوي ت BBقييمات واتّ BBهام BBات واح BBتقار ل BBألط BBراف
املتواجهة ،وهنا يجب على الصحفي أو الراصد معرفة الفرق بني صروف " اإلخبار" و أوجه “الرأي".

 .IVاﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻼﺗﻬﺎﻣﺎت :
Bضمن الBBخبر اتّBBهامBBا أو وصBBفا الب ّ Bد مBBن وضBBع املBBسافBBة بBBني الBBطرف الBBقائBBل والBBصحفي الBBناقBBل عBBبر اسBBتخدام
فBBي حBBال تّ B
عبارات "التّصدير" على غرار"على حد تعبيره""،وفق قوله"" ،وفق تقييمه”.

 (2ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ:
عند إجراء حوار مع الضحايا املفترضني على الصحفي أن يلتزم بالضوابط التالية:

 .Iﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ:
Bتمردة أو الBقوات الBحكومBية ،فBعلى
فBي الBكثير مBن االحBيان يBلتقي الBصحفي بBضحايBا اغBتصاب مBن طBرف املBيليشيات امل ّ
Bأي حBال مBن األحBوال الBكشف عBن هBويBة
Bمر بBه الBضحية ،فBال يBمكن ب ّ
اإلعBالمBي أن يBحترم الBوضBع االنBسانBي واإلسBتثنائBي الBذي ت ّ
القاصر أو املغتصبة أو تقديم صورتهما للعموم أما البالغ فالبد من مراعاة رغباتها عند التصوير و إجراء املقابلة .

 .IIﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﺮاض اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌ ّﺬﺑني واﻟﻘﺘﲆ:
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عBلى الBصحفي الBتعامBل املBهني مBع الBصور املBهينة لBلذات البشBريBة وخBاصBة مBنها تBلك الBتي يظهBر فBيها الBضحايBا عBراة أو
BحساسBBة مBBن
الBBتي تBBوثّBBق النBBتهاكBBات فBBي أمBBاكBBن حBBساسBBة مBBن الBBجسم .كBBما يBBفترض بBBاملBBراسBBل الحBBربBBي هBBنا تBBغطية األمBBاكBBن الّ B
الجسم.

 .IIIﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت املﻀﻄﻬﺪة:
البBBد لBBلصحفي أن يBBراعBBي االخBBتالف الBBهويBBاتBBي املBBوجBBود فBBي أمBBاكBBن الBBتوتBBر ومBBناطBBق الBBنزاع الBBطائBBفي وأن ال يBBسقط فBBي
مBطب الBتبريBر لBلمذابBح الجBماعBية واإلبBادة الBعرقBية ) كBوسBوفBو ،الBصومBال ،روانBدا ،الBعراق ،وسBوريBا و لBيبيا حBالBيا( و ذلBك بBتجنب
األوصاف التحقيرية أو النعوت الوصمية لطائفة من الطوائف.

 (3ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ:
ي BBجب ع BBلى ال BBصحفي أن ي BBدرك أن ال BBصورة ف BBي ال BBسياق ال BBعسكري الح BBرب BBي تح BBمل دالالت دع BBائ BBية وم BBضام BBني ت BBأث BBيري BBة
ورسائل تسويقية ،األمرالذي يفرض معالجة مهنية دقيقة للصور املستقاة من الجهات املتحاربة وعلى هذا األساس وجب:
 .Iال BBسعي إل BBى ت BBجنّب ال BBصور ال BBدع BBائ BBية ل BBلتنظيمات اإلره BBاب BBية ب BBأق BBصى م BBدى م BBمكن ) امل BBوض BBوع BBة ع BBلى ق BBائ BBمة
اإلره BBاب ال BBدول BBي أو امل BBصنّفة مح BBليا ع BBلى ت BBلك ال BBشاك BBلة(.ب BBاإلم BBكان ال BBعودة ال BBى م BBراج BBع س BBيميول BBوج BBيا ال BBصورةla ) .
(sémiologie de l’image journalistique
 .IIوضع املصدر لكل صورة مستخدمة
 .IIIاإلشارة إلى أنّها صورة دعائية لطرف متحارب
 .IVإخفاء الجوانب املهينة للذات البشرية ) مثال :صورة ذبح الرهائن املصريني األقباط على يد اإلرهابيني(
بBيد أ ّن األهّ Bم مBن كBل مBا سBبق كBامBن فBي ضBرورة املBحافBظة عBلى املBسافBة الBقائBمة بBني الBصحفي واألطBراف املBتقاتBلة ،فBفي
حال كان صحفيا مص ّورا والتقط لنفسه صورا مع املقاتلني فهذا األمر يفقد الصحفي إستقالليته.

 (4ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ:
تBكثر فBي مBناطBق الBنزاع الBفيديBوات ذات االرتBباط بBالBجهات املBتحاربBة )سBيطرة عBلى مBربBع أمBني ،الBقبض عBلى عBناصBر
مسلحة قيادية( وهذا ما يستوجب:
وصحة األماكن الواردة فيه قبل النشر
 .Iالتأكد من مصداقية الفيديو
ّ
صحة مضمونه
التحري من مصدر الفيديو والبحث عن مصادر محليّة إلثبات
.II
ّ
ّ

 .IIﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺧﻼﻻت:
•

عدم التدقيق في الخبر

•

عدم التثبت في املصدر

•

نشر اإلشاعة

•

اإلثارة والتهويل

•

نشر صور للقتلى وعائالتهم

•

نشر صور و فيديوهات تمجد استهداف املدنيني

•

نشر بيانات تمجد استهداف املدنيني

•

تجاهل الرواية الرسمية

•

تضليل الرأي العام
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اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻣﻊ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ
Bص بBBغض الBBنظر عBBن حجBBمه وعBBبر أي وسBBيلة مBBن وسBBائBBل اإلبBBالغ املBBباشBBر أو غBBير املBBباشBBر
يBBعتبر خBBطاب الBBكراهBBية "كBBل نّ B
Bتضمن إسBاءة أو إهBانBة أو اتBهامBا بBالBنقص والBدونBية أو الBتحقير لBشخص أو جBماعBة عBلى أسBاس الBعرق أو الBديBن أو االنBتماء
ي
ّ
الBسياسBي أو الBجغرافBي أو بسBبب الBلون أو الBلغة أو الBجنس أو طBبيعة املBهنة أو املظهBر  .كBما أنBه كBل نBص يح ّBرض عBلى الBعنف
امل BBادي أو امل BBعنوي ض BBد األش BBخاص والج BBماع BBات أ ّي BBا ك BBان BBت ال BBحجة أو ال BBذري BBعة ،أو ي BBدع BBو إل BBى ال BBتميز وال BBتفوق ع BBلى اآلخ BBري BBن
ألسBباب عBرقBية أو طBائBفية أو مBا شBابBهها وكBل دعBوة ملBعاداة املBهاجBريBن واألقBليات أو التحBريBض عBلى االنBتقاص مBن حBقوقBهم ،كBما
أنّه كل استعارة أو تعبير مهني ضد األفراد أو الجماعات".
ويBBشيرالBBفصل  52مBBن املBBرسBBوم عBBدد 115إلBBى " أنBBه يُBBعاقBBب بBBالBBسجن مBBن عBBام إلBBى ثBBالثBBة أعBBوام و بخBBطية مBBن ألBBف الBBى
أل BBفي دي BBنار ك BBل م BBن ي BBدع BBو م BBباش BBرة ب BBواس BBطة وس BBيلة م BBن ال BBوس BBائ BBل امل BBبينة ب BBال BBفصل  50م BBن ه BBذا امل BBرس BBوم إل BBى ال BBكراه BBية ب BBني
األجBناس أو األديBان أو الBسكان و ذلBك بBالتحBريBض عBلى الBتمييز واسBتعمال الBوسBائBل الBعدائBية أو الBعنف أو نشBر أفBكار قBائBمة
على التمييز العنصري”.

.III

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺮﺻﺪ:
إعتمدنا في تحليلنا لخطاب الكراهية على عدة محاور تتل ّ
خص في التالي:

 .1اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻟﻘﺘﻞ:

وتBBتمثّل فBBي الBBكلمات والBBعبارات والBBتراكBBيب الBBلغويBBة املBBرصBBودة فBBي املBBقاالت الBBتي تBBتضمن تحBBريBBضا مBBن شBBأنBBه أن يخBBلق
تصميما لدى قارئ املقال على ارتكاب جريمة ضد الشخص املعني أو الدفع به وبأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل.

 .2اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻹﻧﺘﻘﺎم املﻌﻨﻮي:

وذل BBك ب BBاس BBتخدام ك BBاف BBة األل BBفاظ والج BBمل ال BBتي تح ّ B
ط م BBن ق BBيمة ال BBطرف املس BBتهدف به BBدف خ BBلق ش BBعور ل BBدي BBه ب BBال BBدون BBية و
اإلحباط ،كما تتضمن الدعوة إلى العزل واملقاطعة وعدم االعتراف وتجريم التعامل معه.

 .3اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻹﻧﺘﻘﺎم املﺎدي:
يُBعتبر كBل مBقال يح ّBرض عBلى الBعنف واسBتخدام االعBتداء الجسBدي الBخالBي مBن كBل إضBمار إلحBداث املBوت دعBوة لBالنBتقام
املBادي ،بBاعBتبار أ ّن اإلضBمار قBد يBؤدي الBى مBحاولBة الBقتل الBعمد كBما أن الBدعBوة لBالنBتقام املBادي ال تBشمل فBقط االشBخاص بBل
أيضا اإلضرار باملقتنيات واملمتلكات املادية لألفراد والجماعات.

 .4اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻹﻗﺼﺎء:
اإلقBBصاء لBBغة هBBواإلبBBعاد واالسBBتبعاد عBBن الBBبيئة الBBطبيعية أو فBBي داخBBل الBBبيئة ،واالقBBصاء فBBي املBBقاالت يحBBمل قBBدرا عBBالBBيا
مBن إلBحاق األذى الBنفسي بBاالنBسان املسBتهدف ،واملBنتج الBفكري لهBذا السBلوك هBو الBفكر الBعنصري الBذي يBبني تBص ّوره لBلوجBود
الBطبيعي عBلى أشBكال مBن الBتمييز و الBتفوق الBجنسي أو الBعرقBي ،الBديBني أو الBعقائBدي أو االيBديBولBوجBي أو الBطبقي ،الBسياسBي
أو الجهوي أو الوظيفي.

 .5اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻟﻌﻨﻒ:
الBعنف فBي جBانBبه املBادي هBوإلBحاق الBضرر بBالBوجBود املBادي لBالنBسان سBواء فBي الجسBد أو فBي الBحقوق أو فBي املBصالBح
أو فBي األمBن ،أو فBي كBل مBا لBه عBالقBة بBالBحق فBي الBحياة .وتBندرج فBي هBذا اإلطBاركBل الBدعBوات املBباشBرة أو غBير املBباشBرة الBرامBية
إلBBى تBBحقيق أفBBعال مBBن قBBبيل الBBضرب والحBBرق والBBقتل والBBطعن واالغBBتيال واالغBBتصاب واالعBBتداء عBBلى املBBمتلكات وأشBBكال تBBدمBBير
تقرير مرصد أخالقيات املهنة
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املBBقومBBات املBBاديBBة السBBتمرار حBBياة االفBBراد أو الجBBماعBBات .أ ّمBBا فBBي جBBانBBبه املBBعنوي فBBهو كBBل األعBBمال والBBدعBBوات الBBتي ينجBBم عBBنها
إلBBحاق ضBBرر نBBفسي بBBالBBفرد أو الجBBماعBBة مBBن الBBناحBBية الBBبسيكولBBوجBBية و خBBلق شBBعور لBBديBBه بBBانBBعدام األمBBن والBBطمأنBBينة والBBكرامBBة و
التوازن.

 .6اﻟﺘﺤﻘري:

ه BBو ك Bّ Bل ش BBكل م BBن أش BBكال ال BBتعبير ال BBقول BBي أو امل BBكتوب أو امل BBرس BBوم أو امل BBصور أو ال BBرم BBوز واإلش BBارات ال BBتي ت BBؤدي ال BBى
توجه إليها ذلك التعبير والذي الب ّد أن يقع عالنية .
التقليل من االحترام الذي يتمتع به الفرد أو املجموعة التي ّ

 .7املﺲ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺔ اﻻﺷﺨﺎص:
ال BBحق ف BBي ال BBكرام BBة ه BBو ح BBق ج BBوه BBري تس BBتم ّد م BBنه ال BBحقوق األخ BBرى ،وق BBد ج BBاء ف BBي االع BBالن ال BBعامل BBي ل BBحقوق اإلن BBسان
BتأصBلة فBي جBميع أعBضاء األسBرة البشBريBة وبBحقوقBهم املBتساويBة الBثابBتة
الBصادر عBن االمBم املتحBدة أ ّن " االعBتراف بBالBكرامBة امل ّ B B B
هو أساسا الحرية والعدل والسالم في العالم".
ووفBقا لهBذا اإلعBالن فBإن حBقوق اإلنBسان تBؤكBد أنّBه ال تBجوز إهBانBة اإلنBسان وإلBحاق األذى بBه أو إحBراجBه ،وال يBجوز املBسّ
بجسBBده أو صBBحته أو حBBياتBBه ،وأن يBBسمح لBBه بBBتطويBBر شBBخصيته وتحBBديBBد اخBBتياراتBBه والBBتعبير عBBن نBBفسه وأن يBBبدع .و يBBمنح هBBذا
اإلعالن الفرد املساواة وعدم التمييز في املعاملة  ،واحترام خصوصيته وضمان الشروط األساسية للحياة.

 .8اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ:
Bضمنته املBواثBيق واإلعBالنBات واملBعاهBدات الBدولBية واإلقBليمية و الBقوانBني الBوطBنية الBتي
هBي كBل أشBكال الBتعبير املBنافBية ملBا ت ّ
تمنع منعا باتا كل أشكال التمييز بني األفراد والجماعات.

 .9اﻟﻮﺻﻢ:
Bسميات وإلBBصاق أوصBBاف غBBير مBBرغBBوب فBBيها لBBلفرد مBBن جBBانBBب
هBBو كBBل شBBكل مBBن أشBBكال الBBتعبير الBBتي تBBتضمن إطBBالق املّ B
اآلخBريBن مBما يحBرمBه مBن الBتقبّل االجBتماعBي أو تBأيBيد املBجتمع لBه ،ألنّBه شBخص مBختلف عBن بBقية األشBخاص فBي املBجتمع ،وهBذا
االخBBتالف يBBكمن فBBي خBBاصBBية مBBن خBBصائBBصه الBBجسمية أو الBBعقلية أو الBBنفسية أواالجBBتماعBBية تBBجعله مBBغتربBBا عBBن املBBجتمع الBBذي
يBعيش فBيه نBظرا إلBى حBالBة الBرفBض الBتي يBعانBي مBنها ج ّBراء اتBسامBه بBإحBدى الBخصائBص سBالBفة الBذكBرم ّBما يBجعله فBي إحBساس
دائم بعدم التوازن النفسي واالجتماعي.

.10اﻟﺜﻠﺐ:
فBBي االصBBطالح الBBقانBBونBBي يBBعتبر "الBBثلب إحBBدى الجBBرائBBم املBBاسBBة بشBBرف االنBBسان وسBBمعته وأخBBالقBBه وصBBورتBBه بBBاملBBجتمع،
حBBيث يBBعتبر ثBBلبا كBBل إ ّدعBBاء أو نسBBبة شBBيء غBBير صBBحيح بBBصورة عBBلنية مBBن شBBأنBBه أن يBBنال مBBن شBBرف أو إعBBتبار شBBخص مBBعنيّ
BتأسBس عBلى "ادعBاء" أو "نسBبة
بشBرط أن يBترتّBب عBن ذلBك ضBرر شBخصي ومBباشBر لBلشخص املسBتهدف" أي أ ّن الBثلب جBريBمة ت ّB B
شيء غير صحيح" لشخص.
ويBBشير الBBفصل عBBدد  55مBBن املBBرسBBوم عBBدد 115لBBسنة  2011املBBؤرخ فBBي  02نBBوفBBمبر  2011واملBBتعلق بحBBريBBة الBBصحافBBة و
الBBطباعBBة والنشBBر أنّBBه " يBBعتبر ثBBلبا كBBل ادعBBاء أو نسBBبة شBBيء غBBير صBBحيح بBBصورة عBBلنية مBBن شBBأنBBه أن يBBنال مBBن شBBرف أو اعBBتبار
Bعني بشBBرط أن يBBترتBBب عBBن ذلBBك ضBBرر شBBخصي و مBBباشBBر لBBلشخص املسBBتهدف وإعBBالن ذلBBك االدعBBاء أو تBBلك النسBBبة
شBBخص مّ B
بBBصورة مBBباشBBرة أو بBBواسBBطة الBBنقل يBBعاقBBب مBBرتBBكبه حBBتى ولBBو وقBBع ذلBBك فBBي صBBيغة االحBBتمال أو كBBان يBBقصد بBBه شBBخص لBBم تBBقع
ت BBسميته ب BBصفة ص BBري BBحة ع BBلى أن االه BBتداء إل BBيها تيس BBره ف BBحوى ال BBعبارات ال BBواردة ف BBي الخ BBطب أو ال BBنداءات أو الته BBدي BBدات أو
الكتابات أو املطبوعات أو املعلقات أو الرسوم أو اإلعالنات أو املنشورات االلكترونية ".

.11اﻟﺸﺘﻢ:
Bعني أي
يBعتبر الشBتم فBي الBفهم الBقانBونBي"كBل عBبارة تBنال مBن الBكرامBة أو لBفظة احBتقار أو سBب ال تBتضمن نسBبة شBيء م ّ
BوجBBهة
Bب -عBBبارة مBّ B
أ ّن الجBBرم ال يBBتح ّقق إال إذا تBBح ّققت فBBيه شBBروط مBBجتمعة وهBBي :عBBبارة تBBنال مBBن الBBكرامBBة أو لBBفظ احBBتقار أو سّ B
Bتضمن نس BBبة ش BBيء م BBعني .وت BBحيل ك BBلمة "ع BBبارة" ال BBواردة ف BBي ه BBذا إل BBى ك BBل "م BBنطوق"
إل BBى ش BBخص أو ه BBيأة م BBعينة -ع BBبارة ال ت B
ّ
Bتضمن نس BBبة م BBعينة وذل BBك خ BBالف
Bب ال BBذي ال ي B
ّ
و"م BBلفوظ" و"م BBكتوب" تس BBتهدف االع BBتداء ع BBلى ك BBرام BBة ش BBخص وت BBحقيره ك BBالس ّ B

تقرير مرصد أخالقيات املهنة
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الBثلب ،فBالBصفة الBفاصBلة بBني "الشBتم" و"الBثلب" هBي ركBن اإلسBناد ،أي إلBحاق شBيء أو واقBعة بBشخص كBإلBحاق السBرقBة والBزنBا
والفجور وأكل أموال الناس بالباطل.
Bعرف الBفصل  57مBن املBرسBوم  115مBفهوم الشBتم " ُيBعتبر شBتما كBل عBبارة تBنال مBن الBكرامBة أو لBفظة احBتقار أو سBبّ
وي ّ
Bعني  ،والBعتداء بBالشBتم بBواسBطة الخBطب أو األقBوال أو التهBديBد فBي االمBاكBن الBعمومBية و إمBا بBواسBطة
ال تBتضمن نسBبة شBيء م ّ
املBطبوعBات أو الBصور أو املBنقوشBات أو الBرمBوز أو بBأي شBكل مBن األشBكال املBكتوبBة أو املBصورة املBعروضBة لBلبيع أو لBنظر الBعموم
فBBي االمBBاكBBن الBBعمومBBية أو االجBBتماعBBات الBBعامBBة وإمBBا بBBواسBBطة املBBعلقات واالعBBالنBBات املBBعروضBBة لBBنظر الBBعموم و إمBBا بBBواسBBطة أي
وسBBيلة مBBن وسBBائBBل االعBBالم الBBسمعي والBBبصري أو االلBBكترونBBي ) الBBفصل 50مBBن املBBرسBBوم عBBددُ (115يBBعاقBBب مBBرتBBكبه بخBBطية مBBن
خ BBمسمائ BBة إل BBى أل BBف دي BBنار م BBع االذن بنش BBر م BBقتطفات م BBن ال BBحكم ال BBصادر ف BBي ال BBقضية ع BBلى ع BBدد ال BBدوري BBة امل BBحكوم ض ّ Bده BBا
املوالي لتاريخ إعالمها بالحكم".

.12اﻟﺘﻜﻔري:
إطBالق حBكم عBلى مBمارسBة أو فBكرة بBأنBها خBارج حBدود ديBن أو مBعتقد و بBالBتالBي الBحكم عBلى صBاحBبها بBالخBروج مBن هBذا
الدين أو املعتقد

 .IVﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺧﻼﻻت:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دعوة إلى القتل
دعوة لإلنتقام املعنوي
دعوة لإلنتقام املادي
دعوة لإلقصاء
دعوة للعنف
التحقير
املس من كرامة األشخاص
التمييز
الشتم
الثلب
الوصم
التكفير
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ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺮﺻﺪ
ﻏﺮة دﻳﺴﻤﺒﺮ 22 - 2015ﻣﺎي 2016

ﻣﻘﺪﻣـــــﺔ
لBقد عBمل مBرصBد أخBالقBيات املBهنة بBالBنقابBة الBوطBنية لBلصحفيني الBتونBسيني عBلى  19وسBيلة إعBالمBية مBن الBصحافBة املBكتوبBة
والBكترونBية وخBالل سBتة أشهBر مBن الBرصBد سجBلنا  5007إخBالال تBوزعBت بBني  4719فBي الBتعاطBي االعBالمBي مBع االرهBاب و 267
في خطاب الكراهية و 12في النزاعات املسلحة.
وب BB Bالنس BB Bبة إل BB Bى م BB Bوض BB Bوع ال BB Bتعاط BB Bي اإلع BB Bالم BB Bي م BB Bع اإلره BB Bاب ت BB Bفاوت ع BB Bدد اإلخ BB Bالالت م BB Bن وس BB Bيلة إع BB Bالم BB Bية ال BB Bى
اخBBرى ،حBBافBBظت الBBصحف الBBورقBBية الBBيومBBية الBBناطBBقة بBBالBBلغة الBBفرنBBسية ) البBBراس – لBBوكBBوتBBيديBBان(عBBلى الBBصدارة مBBن حBBيث ارتBBكاب
اإلخBالالت)  2101إخBالال بنسBبة  (%44.52مBن املجBموع الBعام ،تBليها الBصحف الBورقBية الBيومBية الBناطBقة بBالBلغة الBعربBية )2088
إخBBالال بنسBBبة  (%44.25أكBBثر هBBا رصBBدت فBBي جBBريBBدة الBBصريBBح وأقBBلها فBBي جBBريBBدة الBBصباح  .فBBي حBBني لBBم تBBتجاوز اإلخBBالالت
املBرصBودة فBي املBواقBع الBتلفزيBة  46إخBالال بنسBبة ال تBتجاوز  % 1ويفسBرارتBفاع هBذه اإلخBالالت خBاصBة فBي الBصحف الBناطBقة
بBالBلغة الBفرنBسية ،الBى الBتعاطBي السBلبي مBع بBرقBيات وكBاالت األنBباء الBعاملBية حBيث تنشBر دون أدنBى مBعالBجة أو تBعديBل لBلمفاهBيم
واملBصطلحات الBتي تBتبنّاهBا الجBماعBات اإلرهBابBية ،حBيث بBلغت نسBبة اإلخBالالت فBي هBذا الBسياق % 84.49مBن مجBموع طBبيعة
اإلخالالت ،يليه نشر مواد دعائية إرهابية بنسبة.12.8%
ومBقارنBة بBاألربBعة االشهBر األولBى الحBظنا تBراجBعا ً فBي عBدد اإلخBالالت خBالل شهBري أفBريBل ومBاي  2016الBى حBدود 891
إخBالال .و يBعود سBبب هBذا الBتراجBع املBلحوظ إلBى تBطور آداء الBصحفيني أثBناء تBغطيتهم املBيدانBية لBألحBداث املBرتBبطة بBاإلرهBاب و
الBنزوع أكBثر نBحو الBتدقBيق والBتمحيص فBي املBعلومBة عBوض الBبحث عBن السBبق الBصحفي بBأي ثBمن ،كBما أ ّن الBتفاعBل اإليBجابBي
مع ما نشره املرصد من تقارير يومية و عقد ندوات وورشات عمل حول هذا املوضوع ساهم في تقلص عدد اإلخالالت .
وفBBيما يBBتعلق بBBموضBBوع الBBنزاعBBات املس ّ Bلحة فBBلم تBBتجاوز اإلخBBالالت الجBBملية  ،12مBBنها إخBBالالن رصBBدنBBاهBBما فBBي شهBBري
ديBسمبر و جBانBفي و  7إخBالالت فBي فBيفري و مBارس و  3فBي شهBري أفBريBل و مBاي ،ورغBم تBواضBع حجBم اإلخBالالت  ،إال أنBها
تBBركBBزت فBBي الBBصحف الBBورقBBية الBBيومBBية الBBناطBBقة بBBالBBلغتني الBBعربBBية ) الBBصريBBح و الBBضمير  ( 66.67%و الBBفرنBBسية ) لBBوكBBوتBBيديBBان
 (%25رصدت أغلبها في الصورو التقارير اإلخبارية منها  4إخالالت سجلناها في اإلثارة و التهويل .
أم BBا ف BBي م BBوض BBوع خ BBطاب ال BBكراه BBية ف BBقد رص BBدن BBا ط BBيلة ف BBترة امل BBمتدة م BBن 01ديمس BBبر 2015إل BBى 22م BBاي276 ،2016
إخBالال ،مBنها  146إخBالال بBصحف ورقBية يBومBيّة نBاطBقة بBالBلغتني الBعربBية والBفرنBسية و  15إخBالال بBصحف ورقBية أسBبوعBية و106
إخBالالت بBصحف الBكترونBيّة و 8إخBالالت بBموقBعي إذاعBتني خBاصBتني وإخBالل وحBيد بBموقBع قBناة تBلفزيBة خBاصBة دون تBسجيل أي
إخالل بموقعي اإلذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية العموميتني.

تقرير مرصد أخالقيات املهنة
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ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﻤﻞ اﻹﺧﻼﻻت ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
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㘀㌀
㠀

 .2ﻧﺴﺐ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم

44%

45%

6%

1%
2%2%

صحف ورقية يومية ناطقة باللغة الفرنسية
صحف الكترونية ناطقة باللغتني العربية والفرنسية
صحف ورقية أسبوعية
مواقع إذاعية
مواقع تلفزية
صحف ورقية يومية ناطقة باللغة العربية
بBلغ عBدد اإلخBالالت الجBملية فBي الBتعاطBي اإلعBالمBي مBع اإلرهBاب  4719اخBالال مBنها  4189بBالBصحف الBورقBية الBيومBية
الBناطBقة بBالBلغتني الBعربBية و الBفرنBسية و  530فBي بBقية أنBواع الBصحف،رصBدنBا أعBلى نسBب فBي صBحيفتي البBراس ) (22.46%
و لBB BوكBB BوتBB BيديBB Bان )(%22.06و الBB BصريBB Bح ) ( %19.01و تBB BوزعBB Bت بBB Bقية النسBB Bب فBB Bي الBB Bصحف األسBB BبوعBB Bية ) (%2و الBB Bصحف
اإللكترونية ) (%6و املواقع اإلذاعية )  (%2و التلفزية ) .(%1

تقرير مرصد أخالقيات املهنة
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 .3ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﻬﺎ

رصBدنBا أعBلى نسBبة مBن االخBالالت فBي "نشBر مBصطلحات الBخاصBة بBالجBماعBات االرهBابBية" )(3987إخBالال بنسBبة % 84.49
ويعود ذلك الى تبنيّ نفس مصطلحات الجماعات اإلرهابية و كتابة أسماء التنظيمات اإلرهابية دون توصيفهم .
وكBBذلBBك فBBي" إعBBادة نشBBر مBBواد دعBBائBBية ارهBBابBBية ) ( 604اخBBالال بنسBBبة  % 12.80وتBBتمثل فBBي نشBBر صBBور اإلرهBBابBBيني
مس ّلحني وفي موضع قوة ك ّلما تعلق املوضوع باإلرهاب.
ف BBي امل BBقاب BBل سج BBلنا اق BBل نس BBبة م BBن االخ BBالالت ف BBي "ع BBدم ال BBتثبت م BBن م BBهنية اس BBتطالع BBات ال BBراي وم BBصادره BBا" و "نش BBر
تحقيقات قضائية جارية" باخالل واحد لكل منهما بنسبة .%0.02

تقرير مرصد أخالقيات املهنة

20

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

 .4ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
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 .5ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ اﻻﺷﻜﺎل اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
سجBBلنا فBBي الBBتقريBBر اإلخBBباري أعBBلى نسBBبة مBBن اإلخBBالالت ) 2564إخBBالال  (%54.33/ثBBم الBBعناويBBن ) 1287إخBBالال /
 ،(%27.27اذ تBBعتمد الBBصحف عBBلى الBBعناويBBن التحBBريBBضية و املBBثيرة و الBBتي ال تBBعكس أحBBيانBBا مBBحتوى املBBقاالت  ،و نجBBد فBBي
مBرتBبة ثBالBثة الBصور )  627إخBالال  (%13.29 /و غBالBبا مBا تBكون صBورا للجBماعBات اإلرهBابBية املسّ Bلحة .وتBتوزع بBقية اإلخBالالت
بنسب ضئيلة على بقية األشكال الصحفية األخرى.
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 .6ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ أﺷﻬﺮ اﻟﺮﺻﺪ
1200

1,172
1,081
900

822
756
600

558

300

330

ماي2016

أفريل

فيفري

مارس

جانفي

0
ديسمبر 2105

مBثلما يBشير الBرسBم الBبيانBي أعBاله شهBدت نسBبة اإلخBالالت تBفاوتBا خBالل األشهBر السBتة لBلرصBد حBيث سجBلنا ارتBفاعBا
كBثيفا لBإلخBالالت خBالل شهBري جBانBفي و فBيفري ،بBينما تBراجBعت بBدايBة مBن شهBر مBارس و بBصفة مBلحوظBة خBالل شهBري أفBريBل
و ماي الى حدود  22ماي 2016
و يعود هذا التراجع امللحوظ الى األخذ بعني اإلعتبار املالحظات الواردة بالتقريرين السابقني .
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 .7ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻬﺮ و ﺻﻨﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم

سجBBلت الBBصحف الBBورقBBية الBBيومBBية الBBناطBBقة بBBالBBلغة الBBعربBBية إلBBى حBBدود شهBBر مBBارس  2016تBBفاوتBBا فBBي عBBدد اإلخBBالالت
املBBرصBBودة و تBBراجBBعت بBBصفة مBBلحوظBBة فBBي شهBBر مBBارس و بBBصفة أكBBبر خBBالل شهBBري أفBBريBBل و مBBاي لBBتصل  127إخBBالال مBBقارنBBة
بـ 584إخالال في شهر جانفي .
و بBالنسBبة إلBى الBصحف الBورقBية الBيومBية الBناطBقة بBالBلغة الBفرنBسية فBقد حBافBظت عBلى نBفس الBنسق مBنذ انBطالق الBرصBد
إلBى غBايBة شهBر مBارس ثBم عBرفBت انBخفاظBا مBلحوظBا فBي عBدد اإلخBالالت فBي شهBر مBاي حBيث سجBلنا  171إخBالال مBقارنBة بشهBر
جانفي )  458إخالال(.
فBBي املBBقابBBل لBBم نسجBBل إخBBالالت كBBبرى فBBي الBBصحف الBBورقBBية االسBBبوعBBية اذ لBBم يBBتجاوز عBBدد هBBا 16إخBBالال فBBي بBBدايBBة
الرصد ليصل الى إخاللني وحيدين في شهر ماي.
كBذلBك عBرفBت الBصحف االلBكترونBية إرتBفاعBا طBفيفا خBالل فBترة الBرصBد فBي األربBعة األشهBر األولBى ثBم تBراجBعت تBدريBجيا
في الشهرين األخيرين لتصل إلى  22إخالال خالل شهر ماي.

تقرير مرصد أخالقيات املهنة
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أمBBا بBBالنسBBبة إلBBى املBBواقBBع الBBتلفزيBBة و االذاعBBية فBBقد تBBميّزت عBBن بBBقية وسBBائBBل اإلعBBالم املBBرصBBودة مBBن خBBالل تBBسجيلها أقBBل
عدد من اإلخالالت املرتكبة.
ويBأتBي هBذا الBتطور بBعد عBرض أول تBقريBر لBلمرصBد إذ الحBظنا تBراجBعا طBفيفا فBي عBدد االخBالالت املBرصBودة ويBعود ذلBك
إل BBى إه BBتمام ال BBعدي BBد م BBن ال BBصحفيني ب BBأش BBغال ون BBتائ BBج ع BBمل امل BBرص BBد و األخ BBذ ب BBعني االع BBتبار ال BBتوص BBيات و امل BBالح BBظات ال BBتي ت BBم
تسجيلها من خالل تشريكهم في الحلقات النقاشية التي نظمها املرصد .
ونBBن ّوه فBBي هBBذا الBBصدد بBBالBBتطور املBBلحوظ فBBي اآلداء املBBهني لBBصحيفتي الBBصباح و املBBغرب و تBBعاطBBيهما اإليBBجابBBي مBBع
موضوع اإلرهاب.
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اﻹﺧﻼﻻت اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
 .1ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
بلغ عدد اإلخالالت الجملية  12إخالال توزعت كما يلي :

 .2ﻧﺴﺐ ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم

توزعت اإلخالالت املرصودة في الصحف الورقية واإللكترونية كالتالي:
•

في الصحف الورقية اليومية الخاصة الناطقة باللغة العربية )الضميرالصريح( 8 :إخالالت بنسبة 66.67%.

• في الصحيفة الورقية اليومية الخاصة الناطقة باللغة الفرنسية )لو كوتيديان( 3 :اخالالت بنسبة %25
• في الصحيفة اإللكترونية الناطقة باللغة العربية )آخر خبر أونالين(  :إخالال واحدا بنسبة % 8.33
تسجل بقية وسائل اإلعالم املرصودة أي إخالل.
بينما لم
ّ

تقرير مرصد أخالقيات املهنة
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 .3ﻧﺴﺐ ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ

مBBثلما يBBشير الBBرسBBم الBBبيانBBي تBBركBBزت النسBBبة األكBBبر مBBن اإلخBBالالت فBBي "اإلثBBارة والBBتهويBBل" ) (% 33.33وتBBوزعBBت بBBقية
طBBبيعة االخBBالالت ) (4بنسBBبة  % 25فBBي كBBل " نشBBر صBBور لBBلقتلى وعBBائBBالتBBهم" و "تBBضليل الBBرأي الBBعام" وفBBي "نشBBر بBBيانBBات
تمجد استهداف املدنيني" ) (%9و"عدم التثبت من املصدر").(%8

 .4ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
سج BBلنا أع BBلى نس BBبة م BBن اإلخ BBالالت ف BBي ال BBصور)( %41.67و ال BBخبر وال BBتقري BBر اإلخ BBباري )  (%33.33ث BBم ال BBعناوي BBن
) (%25
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اﻹﺧﻼﻻت اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ
بBBلغ الBBعدد الجBBملي لBBإلخBBالالت املBBرصBBودة فBBي خBBطاب الBBكراهBBية طBBيلة فBBترة الBBرصBBد املBBمتدة مBBن 01ديBBسمبر 2015إلBBى
22ماي 276 ،2016إخالال توزعت في الجدول التالي حسب صنف الصحف:

 .1ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
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 .2ﻧﺴﺐ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم

رصBدنBا أعBلى نسBبة %50مBن اإلخBالالت فBي الBصحف الBورقّ Bية الBيومBية الBناطBقة بBالBلغة الBعربّ Bية أغBلبها وردت فBي جBريBدة
الضمير بنسبة .%22.83
وفBBي مBBرتBBبة ثBBانBBية وردت الBBصحف االلBBكترونBBية الBBناطBBقة بBBالBBلغتني الBBعربBBية والBBفرنBBسيّة بنسBBبة . % 38سجBBلنا أعBBالهBBا فBBي
م BBوق BBع ال BBصدى ) 87إخ BBالال –  ) %31.52ف BBي ح BBني ل BBم ت BBتجاوز ال BBصحف ال BBورق BBية االس BBبوع BBية  %6و بنس BBبة أق BBل ف BBي امل BBواق BBع
اإلذاعية والتلفزية الخاصة علما بأننا لم نرصد أي إخالل بموقعي اإلذاعة الوطنيّة والتلفزة الوطنية .
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 .3ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﻬﺎ
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 .4ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ:

إحBتل السBب و الشBتم أعBلى نسBبة فBي خBطاب الBكراهBية )(%24.28ثBم الBوصBم ) (%18.48يBليه الBتمييز ) (%11.59و
تBوزعBت بBقية النسBب بBصفة مBتفاوتBة حسBب طBبيعة اإلخBالالت ،حBتى و إن كBانBت هBذه النسBب ضBئيلة فBإنBها ال تخBلو مBن خBطورة
وقعها على املستهدف.

 .5ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺼﺤﻔﻴّﺔ:

تقرير مرصد أخالقيات املهنة
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ارتBبطت مBقاالت الBرأي )الBتحالBيل واألعBمدة ( بBبث خBطاب الBكراهBية ،إذ سجBلنا فBي هBذا الBشكل الBصحفي  127إخBالال
) ،(%46.01يBBليها الBBخبر والBBتقريBBر اإلخBBباري بـ  78إخBBالال)  (%28.25ثBBم الBBعناويBBن بـ  44إخBBالال ) (%15.94بBBينما رصBBدنBBا
 9إخالالت في الصور) (%3.26و بعدد أقل في بقية االشكال الصحفية.

 .6ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ املﺤﺎور

تBوزّعBت اإلخBالالت املBرصBودة عBلى  13مBحورا ،أه ّBمه الBسياسBة بـ 91إخBالال )  (% 32.97يBليه الBقضايBا اإلرهBابBيّة )56
إخ BBالال(% 20.29 -ث BBم وس BBائ BBل إع BBالم ) 36إخ BBالال (%13.04-وال BBدي BBن) 20إخ BBالال(%7.25-و بنس BBبة ال ت BBتجاوز  % 1رص BBدت
في قضايا الفساد و الرشوة.

 .7ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺧﻼﻻت ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺨﻄﺎب
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م BB B Bثل ك BB B Bات BB B Bب م BB B Bقاالت أب BB B Bرز م BB B Bنتج لخ BB B Bطاب ال BB B Bكراه BB B Bية بـ 103إخ BB B Bالال بنس BB B Bبة  ،%37.35ث BB B Bم إدارة التح BB B Bري BB B Bر)94
معرف ) 53إخالال (%19.27 -بنسبة ال تتجاوز 1%رصدت في املقاالت غير املمضاة.
إخالال (%34.18-وصحفي ّ

 .8املﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﰲ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ :
طBغى كBل مBن السBب والشBتم والBثلب والBتحقير والBتكفير ثBم الBدعBوة لBالنBتقام املBعنوي واالقBصاء فBي خBطاب الBكراهBية عBلى
أهم املواضيع املتعلقة بالسياسية واإلرهاب والدين.
وقBBد خBBلق هBBذا الBBتواتBBر معجBBما مBBن املBBصطلحات الBBطاغBBية تBBداولBBها الBBكاتBBب فBBي اسBBتهداف شBBريBBحة مBBعيّنة تBBر ّكBBزت عBBلى
Bتكررة إسBالمBي /يBساري أو إسBالمBي /حBداثBي أو امBرأة متح ّBررة وأخBرى مBتد ّيBنة ،إضBافBة
الBخصوم الBسياسBيني فBي ثBنائBيات م ّ
الى استهداف اإلعالميني واملجتمع املدني .
و من بني املصطلحات املتداولة نذكر على سبيل املثال ال الحصر :
Bتطرف /مBBتآمBBر /انBBقالبBBي /مBBاسBBونBBي كBBافBBر /شBBيعي/
كBBاسBBيات /عBBاريBBات /إعBBالم عBBار /اسBBتئصالBBي /يBBساري مّ B
ملحBد /داعBشي /دون شBرف /اشBباه إعBالمBيني /اشBباه سBياسBيني /الBطاغBوت /مBرتBديBن /ال قBيمي و ال ديBني /أعBداء الBهويBة
اإلسالمية.
و مBن أخBطر الBعبارات الBتي رصBدنBاهBا فBي مBقاالت الBراي فBي هBذا اإلطBار نBعت شBخص بـ" الBيهودي" و"مBعاق ذهBنيا "
ترسخ مفاهيم سلبية لدى الرأي العام قد تؤدي إلى القتل أو االنتقام
التحرر بالبغاء وباالستعباد
ووصف
ّ
املقنن وهي عبارات ّ
ّ
املعنوي واملادي.

تقرير مرصد أخالقيات املهنة

35

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺧﻼﻻت املﺮﺻﻮدة ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻹرﻫﺎب:
ﰲ ﻧﴩ ﺻﻮر اﻟﻘﺘﲆ واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ :
نشBBرت صBBحيفة "آخBBر خBBبر أون اليBBن" االلBBكترونBBية يBBوم  29فBBيفري  2016مBBقاال بBBعنوان "حBBقيقة صBBورة مBBقتل نBBور الBBديBBن
Bصت عBBليه
Bضمن صBBورة لBBجثة إرهBBابBBي دون اخBBفاء وجBBهه املBBلطخ بBBالBBدمBBاء و هBBو مBBن شBBأنBBه أن يBBتعارض مBBع مBBا نّ B
شBBوشBBان" تّ B
الBعديBد مBن املBواثBيق واالتBفاقBيات الBدولBية الBتي حBظرت املBساس مBن حBرمBة جسBد االنBسان ،كBما مBن شBأن مBثل هBذه الBصور أن
تسيء لعائالت القتلى

ﰲ إﻋﺎدة ﻧﴩ ﻣﻮاد دﻋﺎﺋﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ :
وقBBعت أغBBلب الBBصحف املBBرصBBودة فBBي نBBفس االخBBالل املBBتمثل فBBي نشBBر مBBصطلحات خBBاصBBة بBBالجBBماعBBات االرهBBابBBية عBBلى
سBبيل الBتمثيل ال الBحصر نشBرت جBريBدة الBصريBح يBوم  15مBارس 2016مBقاال تBحت عBنوان "تBم ّدد داعBش اإلرهBابBي فBي تBونBس"
احBتوى عBلى صBورة ملجBموعBة إرهBابBيّة مسّ Bلحة رافBعة الBرايBة الBسوداء مBن شBأنBها الBترويBج لBتلك املجBموعBة وإظBهارهBا فBي مBوضBع
Bص املBBقال تBBكرارا ألسBBماء تBBنظيمات إرهBBابBBية دون تBBوصBBيفها ولBBو مBّ Bرة
Bضمن نّ B
قBBوة والBBتأثBBير السBBلبي فBBي مBBعنويBBات املBBتلقي .كBBما تّ B
واحدة .
كBما نشBر مBوقBع "آخBر خBبر اون اليBن" يBوم  13مBاي  2016مBقاال بBعنوان "تBنظيم داعBش اإلرهBابBي يBقطع رؤوس أثBيوبBيني
مBسيحيني فBي لBيبيا"،مBرفBقا بBصورة كBبيرة ملجBموعBة مBن االرهBابBيني املسBلحني أحBدهBم مBمسكا سBيفا تBأهBبا لBقطع رأس مBواطBن
أعBزل .ورغBم مBا تظهBره هBذه الBصورة الBصادمBة مBن بBشاعBة جBرائBم الBتنظيم اإلرهBابBي داعBش إال أنBها تخBدم سBياسBتهم االتBصالBية
املتمثلة أساسا في تخويف وقذف الرعب في قلوب املواطنني العزل.

ﰲ ﻧﴩ أﺧﺒﺎر ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﺟﺎرﻳﺔ :
نشBB Bر مBB BوقBB Bع "مBB BوزايBB Bيك أف أم" يBB Bوم  09مBB Bارس  2015مBB Bقاال تBB Bحت عBB Bنوان "بBB Bن قBB Bردان :الBB Bقضاء عBB Bلى إرهBB BابBB Bي آخBB Bر
Bضمن تBBفصيال لBBعمليّة أمBBنيّة جBBاريBBة بBBما فBBيه تحBBديBBد مBBكانBBها بBBد ّقBBة “أ ّكBBدت مBBصادر أمBBنية
ومBBواجBBهات مسBBلحة بBBوادي فّ B
Bسي" تّ B
مل BBوزاي BBيك أن ال BBقوات األم BBنية وال BBعسكري BBة ت BBمكنت ال BBيوم األرب BBعاء  9م BBارس  2016م BBن ال BBقضاء ع BBلى إره BBاب BBي آخ BBر ف BBي ب BBمنطقة
‘بنيري’ بنب قردان لترتفع حصيلة اإلرهابيني الذين تم القضاء عليهم إلى حد اآلن  43إرهابيا.
Bسي عBلى بBعد  15كBيلومBترا عBلى مBنطقة
وأضBافBت املBصادر ذاتBها أ ّن مBواجBهات مسBلحة تBدور حBالBيا فBي مBنطقة وادي ف ّ
بن قردان وتحديدا على مقربة من اإلدارة الفرعية التابعة لشركة تونس للطرقات السريعة”.
عBBلما أ ّن أخBBالقBBيات املBBهنة تBBفرض عBBدم نشBBر مBBعلومBBات دقBBيقة حBBول نBBشاطBBات أو مخBBططات األجهBBزة األمBBنية مBBثل نBBقاط
الBتمركBز أثBناء الBعمليات وحجBم الBقوات وأعBدادهBا ،كBما تُBلزم الBصحفي بBعدم نشBر مBعلومBات يBمكن أن تBمس بBاألمBن الBعام وت ّ BهBدد
سالمة قوات األمن و الجيش مع ضرورة التثبت من املعلومات وااللتزام في هذه الحالة ببيانات الجهات الرسم ّية.

ﰲ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ :
نشBBر مBBوقBBع "آخBBر خBBبر أونBBاليBBن" يBBوم  15فBBيفري  2016مBBقاال بBBعنوان "رئBBيس ديBBوان الBBخالفBBة فBBي داعBBش:أرض الBBعراق
Bنص الح BBرف BBي ل BBبيان ال BBتنظيم اإلره BBاب BBي "داع BBش" يح BBمل
وال BBشام أص BBبحت ج BBدب BBاء وال تس BBتحق ال BBجهاد وال BBتضحية "..أرف BBقه ب BBال ّ B
شعاره والختم الخاص به.
ويBكمن الخBلل فBي إعBادة نشBر مBواد دعBائBية إرهBابBيّة دون مBعالBجتها صBحفيا وعBدم االشBارة إلBى الBقارئ أنBها مBضامBني
ارهابية.
تقرير مرصد أخالقيات املهنة
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ﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺤﻴﺎد وﻧﴩ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻀﻴﺔ
نشBرت الBصحيفة الBورقBية الBيومBية "الشBروق" ومBوقBع اخBر خBبر اونBاليBن يBوم  21أفBريBل  2016مBقالBني فBي نBفس املBوضBوع
وردا ت BB Bحت ع BB Bنوان BB Bني "داع BB Bش ي BB Bجند  300ان BB Bتحاري BB Bة ت BB Bون BB Bسية" و "داع BB Bش ف BB Bي ل BB Bيبيا ي BB Bجند  300إم BB Bرأة اغ BB Bلبهن ت BB Bون BB Bسيات
السBتخدامBهن فBي عBمليات انBتحاريBة " نBقال عBن صBحيفة الBتايBمز الBبريBطانBية الBتي نشBرت تBصريBحا لBقائBد مBيليشيا لBيبي ،مBفاده
ال BBقبض ع BBلى ان BBتحاريّ BBة ت BBون BBسيّة دون ذك BBر ت BBفاص BBيل ،اال ان ال BBصحيفتان اع BBادت BBا ص BBياغ BBة ال BBخبر م BBؤك BBدت BBني ع BBلى ع BBدد ال BBنساء
االنتحاريات التونسيات ) (300في تنظيم داعش االرهابي
و فBي نBفس الBسياق نشBرت صBحيفة "الشBروق" يBوم  13مBاي  2016مBقاال تBحت عBنوان " حسBب تBقاريBر تBونBسية جBزائBريBة
Bضمن املBBقال جBBملة مBBن
إرهBBابBBيون يخ Bطّطون لBBهجوم كBBبير" ،مBBفاده وجBBود تخBBطيط السBBتهداف أمBBن تBBونBBس فBBي رمBBضان ،و تّ B
اإلخBBالالت أ ّولBBها اخBBتيار عBBنوان مBBثير لBBلخوف و الBBتهويBBل اسBBتنادا لBBتقاريBBر يBBشار لBBكونBBها رسBBمية إال أن مBBصاردهBBا غBBير دقBBيقة،اذ
اسBBتعمل صBBاحBBب املBBقال الBBعبارات الBBتالBBية ) أكBBدت مBBصادر أمBBنية -اضBBافBBت مBBصادر الشBBروق -تBBشير ذات املBBعطيات( مBBما يBBفقد
املقال مصداقيته علما بأن املقال ورد مرفقا بصورة ملجموعة ارهابية.

تقرير مرصد أخالقيات املهنة
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أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺧﻼﻻت املﺮﺻﻮدة ﰲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت املﺴﻠﺤﺔ
ﰲ اﻹﺛﺎرة و اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ

ورد ﰲ ﺟﺮﻳﺪة "اﻟﴫﻳﺢ " ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14/02/2016ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان "ﻫﻞ ﺗﻘﺪر ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﻬﻜﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻋﲆ إﻋﺎﻟﺔ ﻃﻮﻓﺎن
ﺑﴩيّ " ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤّ ﻦ اﻟﻌﻨﻮان ﺗﻀﺨﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎوف اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌني ﻟﻴﺒني ﻣﺤﺘﻤﻠني ﰲ ﺗﻮﻧﺲ
ﰲ ﺻﻮرة وﻗﻮع ّ
ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﰲ ﺣني ّ
أن املﻮاﺛﻴﻖ واملﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﺪد ﺗﺆ ّﻛﺪ ﴐورة ﺗﺠﻨﺐ اﻹﺛﺎرة ﰲ
املﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻷﺧﺒﺎر ّ
اﻟﻼﺟﺌني واﻟﻨّﺎزﺣني ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ وردات اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ وﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وإﺛﺎرة
اﻟﻨﻌﺮات ّ
وﺑﺚ اﻟﺨﻮف ﰲ ﺻﻔﻮف املﻮاﻃﻨني ﻣﻦ ﺟ ّﺮاء ﺣﺎﻻت اﻟ ّﻠﺠﻮء أو اﻟﻬﺠﺮة إﱃ اﻟﺒﻠﺪ املﺴﺘﻀﻴﻒ.
ﻛﻤﺎ ورد ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  24/02/2016ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان "ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻬﺪد اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺤﺮب ﺷﺎﻣﻠﺔ" ﰲ ﺣني أن ﻫﺬا
اﻟﻌﻨﻮان ﻻ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ املﻮﺟﻮد ﰲ ﻧﺺ املﻘﺎل.
ﰲ ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم:

ورد ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻟﻮﻛﻮﺗﻴﺪﻳﺎن" ﺑﺘﺎرﻳﺦ  26ﻣﺎرس  2016ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان » immense émoi après l’exécution
 « d’un palestinien par un soldat israélienﻧﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟـﻤﻌﺘﺪي واﻹرﻫﺎﺑﻲ
) (Agresseur/Terroristeﰲ إﻋﺎدة ﻟﻨﴩ ﻣﻘﺎل ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ  libérationاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ رﺑﻂ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ
اﻹرﻫﺎﺑﻲ وﻫﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﴫاع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻹﴎاﺋﻴﲇ و ﻳﺴﻠﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺣﻘﻪ ﰲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺣﺘﻼل اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻟﻪ املﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ .و ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺄ املﻬﻨﻲ إﱃ ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺮﻗﻴﺎت
اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻌﺎملﻴﺔ أو إﻋﺎدة ﻧﴩ املﻘﺎﻻت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺠ ّﺮ ﻋﻨﻪ ﺗﺒﻨّﻲ ﻧﻔﺲ املﻘﺎﻳﻴﺲ و املﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ
اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
ﰲ ﻧﴩ ﺻﻮر ﻟﻠﻘﺘﲆ و ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ

ورد ﺑﺠﺮﻳﺪة اﻟﻀﻤري ﺑﺘﺎرﻳﺦ  23ﻓﻴﻔﺮي  2016ﻣﻘﺎل ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﻗﺘﲆ ﻣﻦ املﺪﻧﻴني ﺑﻘﺼﻒ روﳼ ﺑﺮﻳﻒ ﺣﻠﺐ"
ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﺼﻮرة ﻟﺠﺜﺔ ﻃﻔﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻛﺎم .ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻨﴩ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ ً وﻻ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻪ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﺒرية .وﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ ﻧﴩ ﺻﻮر ﺻﺎرﺧﺔ ﻟﺠﺜﺔ ﻃﻔﻞ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺜﻼً ﻧﴩ ﺻﻮرة ﺛﻴﺎب أﻃﻔﺎل
ﻣﻠﻄﺨﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء.
ﻛﻤﺎ ورد ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  01/05/2016ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان "ﺣﻠﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واملﺄﺳﺎة ،ﺑﺸﺎر ﺳﻔﺎح اﻟﻘﺮن
"ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻﻮرة ملﺴﻌﻒ ﻳﺤﻤﻞ أﺷﻼء ﺟﺜﺔ ﻃﻔﻞ ﻣﻠﻄﺨﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء وﻫﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻤﺲ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺬات اﻟﺒﴩﻳﺔ
واﺳﺘﻐﻼل ﺻﻮرة ﻃﻔﻞ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺸﻌﺔ ووﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﱃ.
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أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺧﻼﻻت املﺮﺻﻮدة ﰲ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ
ﰲ اﻟﺴﺐ واﻟﺸﺘﻢ

ﻧﴩ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺼﺪى ﺑﺘﺎرﻳﺦ  02ﻓﻴﻔﺮي 2016ﻣﻘﺎﻻ ﺑﻌﻨﻮان"ﺟﻬﻠﻮت ﻏري أﻧﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻴﻮن ﻻﻳﺤﻤﻠﻮن إﻻ اﻟﻔﻜﺮ
اﻹﺳﺘﺌﺼﺎﱄ"،ﺗﻬﺠّ ﻢ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﺗﺒﻪ ﻋﲆ اﻟﻨﺨﺒﺔ املﺜﻘﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪاﺛﻴني .وﺟﺎء ﰲ املﻘﺎل ﻣﺎ ﻳﲇ:
"ﺟﻬﻠﻮت ﻏري أﻧﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻴﻮن ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن إﻻ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﺌﺼﺎﱄ اﻟﻴﺴﺎري وﻻ ﻳﺪﻳﻨﻮن أﺑﺪا إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮف اﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ وﻻ
ﻳﺆﻣﻨﻮن أﺑﺪا ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرب وﻻ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎور أﻳﻀﺎ وإن زﻳّﻨﻮا ﺑﻪ )ﻧﻔﺎﻗﺎ( ﺑﻌﺾ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻬﻢ .وﻟﻜﻢ ﰲ ﺻﻴﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﺟﺎوز اﻟﺤﺪود
وﺳﺒﻘﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ ﺧري دﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﻫﺬا املﻌﺪن اﻟﺮﺧﻴﺺ ..ﺟﻬﻠﻮت ﻟﻢ ﻳﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻮﻫﻢ ﻏري اﻷذﻳّﺔ وﻓﺤﺶ
اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت وﻧﺸﺎز – ﺑﻮاز -اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻘﻮل " "...ﻳﻌﺮﺑﺪون ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻣﺴﺎء )وﻳﻮم اﻷﺣﺪ( ﰲ دﻛﺎﻛني إﻋﻼم اﻟﻌﺎر واملﺬ ّﻟﺔ،
ﺗﺬ ّﻛﻲ ﺟﻬﻠﻮﺗﻬﻢ ﻓﺮق إﻓﺴﺎد إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻔﻘﻪ ﻛﺜريا ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن "..

ﰲ دﻋﻮة ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم املﻌﻨﻮي

ورد ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺼﺒﺎح ﺑﺘﺎرﻳﺦ 17دﻳﺴﻤﱪ 2015ﺧﱪ ﺑﻌﻨﻮان "ﻫﻤﻴﻠﺔ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺮﻣﻲ ﻋﲆ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ" ،ﺣﻴﺚ وﺻﻒ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻫﻤﻴﻠﺔ ﺗﴫﻳﺤﺎت ﻟﺰﻫﺮ اﻟﻌﻜﺮﻣﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﻧﺸﻘﺎق اﻟﺤﺎﺻﻞ ﰲ ﺣﺰب ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﻘﻼﺑﻲ ورد اﻟﺨﱪ ﻛﻤﺎ ﻳﲇ:
"ﻃﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻹﻗﻼع ﻧﺤﻮ املﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺮﻣﻲ ﻋﲆ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم إﺣﱰاﻣﻪ ﻹرادة رﺋﻴﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ".
ﰲ دﻋﻮة ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم املﺎدي

ﻧﴩ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺼﺪى ﻳﻮم  14ﻣﺎرس 2016ﻣﻘﺎل رأي ﺑﻌﻨﻮان إﻋﻼم "ﻓﻨﺠﺎن وﻃﻨﻴﺔ" زﻳﺎدة ﻳﻌ ّﺰي وﻳﺮوّ ح ﻛﻴﻒ اﻟﻌﺎدة.
اﺗّﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﺗﺐ املﻘﺎل اﻹﻋﻼم ﺑﺄﻧﻪ ﻋﲆ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ّملﺢ إﱃ ﻛﻮن اﻹﻋﻼم ﴍﻳﻜﺎ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻹرﻫﺎب  ،وﻗﺪ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﺗﺤﺮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت وأﻫﺎﱄ ﺑﻨﻘﺮدان ﻋﲆ اﻹﻋﻼﻣﻴني واﻳﻘﺎﻓﻬﻢ أواﻹﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﻗﺘﻠﻬﻢ .ورد
ﰲ املﻘﺎل ﻣﺎ ﻳﲇ:
"إﻋﻼم ﻳﺤﴬ اﺳﺘﺒﺎﻗﺎ إﱃ ﻣﻜﺎن املﺼﻴﺒﺔ"ﺟﻮﻗﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﻔﺎﺳﺪ-إﻋﻼم ﻓﻨﺠﺎن وﻃﻨﻴﺔ زﻳﺎدة ﻳﻌﺰي وﻳﺮوّ ح ﻛﻴﻒ اﻟﻌﺎدة -
املﺘﺎﺟﺮة ﰲ اﻟﺪم -ﻓﻀﻼﺗﻪ"
ﰲ املﺲ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص

ﻧﴩت ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺸﺎرع املﻐﺎرﺑﻲ ﻳﻮم  28ﻣﺎرس  2016ﻣﻘﺎل رأي ﺑﻌﻨﻮان "واﻫﺠﺮوﻫﻦ ﰲ املﻀﺎﺟﻊ" ،ﺣﻴﺚ ﻋﻤﺪ ﻛﺎﺗﺐ
املﻘﺎل إﱃ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ وزوﺟﺘﻪ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻋﺒﻮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻬﻴﻨﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻘﺎء
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺜﻞ "واﻫﺠﺮوﻫﻦ ﰲ املﻀﺎﺟﻊ ...ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻣﺖ ﺷﺎﺋﻌﺎت ﻋﺪة ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺤﺰب ﺑﺸﺄن ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺬي
وﻋﺪ ﻣﺤﻤﺪ أن ﻳﺴﻠﻄﻪ ﻋﲆ ﻋﻘﻴﻠﺘﻪ إن ﻛﺎن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ أم ﻣﻨﺰﻟﻴﺎ".
تقرير مرصد أخالقيات املهنة
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ﰲ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻘﺘﻞ

ﻧﴩ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺰﻧﺲ ﻧﻴﻮز ﻳﻮم  27دﻳﺴﻤﱪ 2015ﺧﱪا ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮان » Said Aidi réagit à la croisade menée
« contre lui
أﻋﺎد إﻧﺘﺎج ﺧﻄﺎب ﻛﺮاﻫﻴﺔ ورد ﰲ ﺗﺪوﻳﻨﺔ ﻓﺎﻳﺴﺒﻮﻛﻴﺔ دﻋﺎ ﻣﺤ ّﺮرﻫﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪي وﻣﻤﻦ
وﺻﻔﻬﻢ ﺑﺄﻋﺪاء اﻟﺜﻮرة ﺑﺈﻫﺪار دﻣﻬﻢ.
Reprise d'un statut Facebook appelant à la "vengeance" et à "l'effusion de sang" contre les
.""ennemis de la révolution
ﰲ اﻟﺘﻜﻔري

ورد ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻀﻤري ﻳﻮم  10أﻓﺮﻳﻞ 2016ﻣﻘﺎل رأي ﺑﻌﻨﻮان "ﺛﻼث ﻋﺎﺋﻼت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺛﻼث اﻋﺎﻗﺎت ﻟﻬﺬا ﻓﺸﻞ
اﻟﻴﺴﺎر إﱃ ﺣﺪ اﻵن" .اﺗﻬﻢ ﻛﺎﺗﺐ املﻘﺎل ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻴﺴﺎر ﺑﻤﻌﺎداة اﻹﺳﻼم ،ﻗﺎﺋﻼ" :وﻻ ﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋﲆ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻴﺖ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ إﺳﻼﻣﻲ ﺣﺰﺑﺎ ﻛﺎن أو ﻓﻜﺮا أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻳﺔ".
ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

ﻧﴩ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮزاﻳﻴﻚ أف أم ﺑﺘﺎرﻳﺦ  15ﺟﺎﻧﻔﻲ  2016ﺧﱪا ﻋﻨﻮاﻧﻪ "ﺻﻔﺎﻗﺲ ،اﻟﻘﺒﺾ ﻋﲆ  3ﻓﺘﻴﺎت ﺑﺎﻳﻌﻦ
داﻋﺶ"ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺼﻮرة ﻟﺜﻼث ﻣﻨﻘﺒﺎت ﰲ إﺷﺎرة ﻹﻳﻘﺎف ﺛﻼث إرﻫﺎﺑﻴﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن ﻛﻞ ّ
املﻨﻘﺒﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺎت وﰲ ذﻟﻚ
ﺗﻤﻴﻴﺰ.
ﰲ اﻟﻮﺻﻢ

ورد ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﴫﻳﺢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 30دﻳﺴﻤﱪ 2015ﺧﱪ ﻋﻨﻮاﻧﻪ "واﺷﺘﻌﻠﺖ اﻟﺤﺮب ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑني ﺑﻮﺻﻴﺎن واﻟﺠﺮيء"
ﺗﻀﻤّ ﻦ ﺧﻄﺎب ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻧﻌﺖ ﻓﻴﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺎدي اﻟﺮﻳﺎﴈ اﻟﺼﻔﺎﻗﴘ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدق اﻟﺴﺎملﻲ ﺑـ "ﻳﺎ
ﻳﻬﻮدي".
ﰲ اﻟﺜﻠﺐ

ورد ﰲ املﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ ﻹذاﻋﺔ ﺟﻮﻫﺮة أف أم ﻳﻮم  28دﻳﻤﺴﱪ  2015ﺧﱪا ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮزوق :ﻛﻞ ﻣﻦ اﺗﻬﻤﻮﻧﻲ
دون دﻟﻴﻞ ﻫﻢ دون ﴍف" ﺗﻤﺜّﻞ ﰲ إﻋﺎدة ﻧﴩ ﺗﺪوﻳﻨﺔ ملﺤﺴﻦ ﻣﺮزوق ﺗﺘﻀﻤّ ﻦ ﻋﻨﻔﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ ﺛﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮزوق
ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ واﻋﺘﱪﻫﻢ دون ﴍف .
ﰲ اﻟﺘﺤﻘري

أورد ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺰﻧﺲ ﻧﻴﻮز ﺑﺘﺎرﻳﺦ 30ﺟﺎﻧﻔﻲ  2016ﺧﱪا ﺗﻀﻤّ ﻦ إﻋﺎدة ﻧﴩ ﻟﻌﺒﺎرات ﺗﺤﻘري ﺗﻮﺟّ ﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ
ﺣﻤﻴﺪان إﱃ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﴘ:
« Béji Caied Essebsi ne peut être qu'un serveur dans un bar », selon Salim Hamidène.
"Salim Ben Hamidène ancien ministre, estime que Beji Caid Essebsi est un misérable qui n'est
bon qu'à être serveur dans un bar, si ce n'était cette époque malheureuse ».
تقرير مرصد أخالقيات املهنة
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ﰲ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﻗﺼﺎء

ﺗﺒﻨّﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻀﻤري ﺑﺘﺎرﻳﺦ 02أﻓﺮﻳﻞ 2016ﰲ ﻣﻘﺎل رأي ﻋﻨﻮاﻧﻪ " ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرة راﺿﻴﺔ اﻟﻨﴫاوي  ...ﻫﻞ ﺗﺮاﺟﻊ
اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ " ،ﺧﻄﺎب ﻛﺮاﻫﻴﺔ أﻧﺘﺠﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﴘ ﰲ ﺧﻄﺎب ﺗﻬﺠّ ﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﲆ
اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼ " :اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻤﺎرس اﻹرﻫﺎب اﻟﻔﻜﺮي أو اﻟﺬﻫﻨﻲ" ،دون وﺿﻊ ﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻪ ﺑني ﻣﻌﻘﻔني أو
ﻧﺴﺒﻬﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ إﺷﺎرة ﻟﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺨﻄﺎب.
ﰲ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻌﻨﻒ:

"ﺗﺠﻨﺪ املﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﲇ
أورد ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺼﺪى ﺑﺘﺎرﻳﺦ 06ﻣﺎرس 2016ﺧﱪا ﺑﻌﻨﻮان
ﻟﺘﺒﻴﻴﺾ ﺻﻮرة ﺗﻨﻈﻴﻢ "ﺣﺰب اﻟﻠﻪ" اﻹرﻫﺎﺑﻲ" .اﺗﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ املﻘﺎل اﻹﻋﻼﻣﻴني )ﻣﻊ ﻧﴩ ﺷﻌﺎرات املﺆﺳﺴﺎت
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ( اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺪﻣﻮا ﺑﻦ ﻋﲇ و املﺪاﻓﻌني ﻋﻦ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺘﺒﻴﻴﺾ اﻹرﻫﺎب وﰲ ذﻟﻚ دﻋﻮة ﻟﻠﻌﻨﻒ واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﲆ
اﻹﻋﻼم .
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اﻟﺘﻮﺻﻴــﺎت
ﻣﻜﻨﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺻﺪ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻹرﻫﺎب و ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ و اﻟﻨﺰاﻋﺎت املﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ وﺣﺪة رﺻﺪ
أﺧﻼﻗﻴﺎت املﻬﻨﺔ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ املﻜﺘﻮﺑﺔ و اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴني اﻟﺘﻮﻧﺴﻴني ،ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺧﻼﻻت،ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة ﻛﻤﻴﺔ و ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺤﺴني اﻵداء اﻟﺼﺤﻔﻲ ،و ﺗﻌﺰﻳﺰ املﻬﺎرات
املﻬﻨﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﻳﻌﺰزﻫﺎ ﰲ ﻛﻨﻒ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ و اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
و ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﻹﺧﻼﻻت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎملﺤﺎور اﻟﺜﻼﺛﺔ وﺟﺐ اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻣﻦ املﺒﺎدىء و ﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ و اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﻺرﺗﻘﺎء اﱃ ﺻﺤﺎﻓﺔ اﻟﺠﻮدة املﻨﺸﻮدة،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ :
•

اﻟﻔﺼﻞ ﺑني اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و إدارة املﺆﺳﺴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ.

•

ﺿﺒﻂ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﺣﱰاﻣﻬﺎ.

•

إﺣﻜﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻌﻘﺪ ﻧﺪواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻹﺛﺮاء اﻟﺤﻮار و ﺗﺒﺎدل اﻵراء و ﺗﺜﻤني ﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪف
ﺗﺤﺴني اﻵداء املﻬﻨﻲ ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ املﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻵﻧﻴﺔ واملﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

•

دﻋﻢ اﻟﺘﺄﻃري املﻬﻨﻲ و اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﻔﻴني ﺧﺎﺻﺔ املﺒﺘﺪﺋني ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻼوة ﻋﲆ ﺗﺤﺴني ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ املﺎدﻳﺔ و
املﻌﻨﻮﻳﺔ.

•

ﺑﻌﺚ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎملﺤﺎور املﺮﺻﻮدة ﺗﻀﺒﻂ و ﺗﻮﺣﺪ املﻘﺎﻳﻴﺲ واملﻌﺎﻳري املﻬﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻏﺮار
ﻣﴩوع املﺪوﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﻨﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮرﻳﻬﺎ و املﻨﺸﻮرة ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺮﺻﺪ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ . snjt-obs.org

•

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﴩﻳﻚ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴني ﰲ ورﺷﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ املﺴﺘﻤﺮ و املﺘﺨﺼﺼﺔ املﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺪّة أﻃﺮاف ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ املﺮﻛﺰ
اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴني واﻻﺗﺼﺎﻟﻴني.

•

اﻟﺘﴪﻳﻊ ﰲ ﺑﻌﺚ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ املﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت املﺪﻧﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ.

ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ و ﺣﺴﺐ املﺤﺎور ﻧﻮرد املﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:

ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻹرﻫﺎب
•

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﻗﺔ و املﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و اﻟﻨﺰاﻫﺔ و ﺗﺠﻨَﺐ اﻹﺛﺎرة واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﺣﱰام ﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.

•

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺬر ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ و ﻋﺪم ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ )إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ ...أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ املﺼﻨَﻒ إرﻫﺎﺑﻴﺎ( ).(l’Etat autoproclamé

•

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪم ﺗﻤﻜني اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻛﺒرية ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ أﻓﻜﺎرﻫﻢ و دﻋﺎﻳﺘﻬﻢ.
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•

اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻧﴩ ﺑﺮﻗﻴﺎت وﻛﺎﻻت اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﺑﻨﺼﻬﺎ ﻫﻲ,ﺑﻞ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎدة إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري
واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻊ املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﺳﺲ اﻟﺨﱪ .

•

اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻧﴩ املﻔﺎﻫﻴﻢ املﻐﻠﻮﻃﺔ ﻋﲆ ﻏﺮار "اﻟﺠﻬﺎد" واملﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ) ﺗﻜﻔري – ﻃﺎﻏﻮت.(..

•

اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻧﴩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﻟﺼﻮر و اﻟﻔﻴﺪﻳﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺠﺪ اﻹرﻫﺎب و ﺗﻈﻬﺮه ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻮة واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ ﺣﺮﻣﺔ
اﻟﺸﻬﺪاء اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ وﻻ ﺗﻘﺪر ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﺮﺣﻰ و ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ و ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ أن ﺗﺨﺪش أﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮر.

•

ﻋﺪم اﻟﺠﺮي وراء َ
اﻟﺴﺒﻖ اﻟﺼﺤﻔﻲ واﻻﻧﻔﺮاد ﺑﻨﴩ أﺧﺒﺎر ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ املﺼﺪر.

ﰲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت املﺴ َﻠﺤﺔ
•

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺠﻨَﺐ اﻹﺛﺎرة و اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ملﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛري ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻬﻮر.

•

اﻟﺤﺬر ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺑﺮﻗﻴﺎت اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻌﺎملﻴﺔ.

•

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﻷﺧﺒﺎر و اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ املﺼﺎدر.

•

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﺣﱰام ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌ َﻠﻖ ﺑﻨﴩ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻤﺠﺪ اﺳﺘﻬﺪاف املﺪﻧﻴني و ﺻﻮر و
ﻓﻴﺪﻳﻮات ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ و ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ.

•

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻋﺪم اﻻﻧﺴﻴﺎق وراء ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.

ﰲ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ:
•

اﻟﻌﻤﻞ اوَﻻ ﻋﲆ اﻟﺘﺨ َﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ املﺤ َﺮﺿﺔ ﻋﲆ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ.

•

اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻧﺘﺎج ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت أو أﺷﺨﺎص او ﺟﻬﺎت أو وﻛﺎﻻت ملﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻋﲆ املﺴﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.

•

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت داﺧﻞ اﴎة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت املﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺣﻮل ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺘﺎج و إﻋﺎدة اﻧﺘﺎج ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻬﺪد ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻌﺒري و ﻛﺬﻟﻚ املﺴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.
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اﻟﻤﺼﻄﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻣﻴﺎت اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أسماء التنظيمات االرهابية

املصطلحات الخاصة بالجماعات االرهابية

تنظيم الدولة اإلسالمية

طاغوت

بوكو حرام

تفخيخ السيارات

تنظيم القاعدة

االنغماسية التفجيرية

كتيبة الفرقان

املقاتلني

تنظيم داعش

جهادي

تنظيم الدولة

وصف إرهابي متطرف بالجهادي

داعش

انغماسي

دولة الخالفة

الطواغيت

كتيبة عقبة بن نافع

املقاتلني

حركة الشباب الصومالي طالبان

فتوى داعشية

كتائب أبو سليم

غزوة

فرسان جنزور

زي شرعي

شهداء الزاوية

إقامة الحدود والعقاب

جبهة النصرة

القتال والعمليات العسكرية

تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي

اإلنتحاريات

أحرار الشام

املسلحني بدل اإلرهابيني

كتائب الفاروق عمر كتيبة عبد الحميد أبا عود

جيش محمد

قاعدة الجهاد في بالد الرافدين كتيبة امللثمني

إمارة

كتيبة البتار

علم الخالفة

كتيبة انغماسية انتحارية

دولة الخالفة

كتيبة طارق ابن زياد

الكفار

كتيبة املهاجرين

القتالية
راية الجهاد
الفكر السلفي الجهادي
الذئاب املنفردة
أمير
املفجر اإلنتحاري
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املصطلحات الخاصة بالجماعات االرهابية

أسماء التنظيمات االرهابية

إدارة التوحش
التترس
املرابطون
املوقعون بالدماء
طواغيت
كفار
آمير كتيبة دابق

اﻟﻤﺼﻄﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻣﻴﺎت اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

Noms des organisations terroristes

Termes des terroristes

-EI

-Jihadistes

-Etat Islamique

-Combattants

-Boko Haram

-Jihadisma

-Daech

-Djihad

-Brigade Okba Ibn Nafaâ

-Daéchien

-Front Al-Nosra

-Daéchiste

-Ansar Echariaâ

-Daéchisé

-Al-Qaïda

-Emir

-Shebab

-Emirat Islamique

-Talibans

-Moudjahidine

-AQPA
-Al- Qaida dans la Péninsule Arabique
-EIIL
-ISIS
-ISIL
-AQMI
-Al-Qaida dans le Maghreb Islamique
-Al Mourabitoune
-Front de libération du Macina --FLM
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Noms des organisations terroristes

Termes des terroristes

-Etat Islamique en Irak et au Levant
-Jamaat-Ul-Ahrar
-Ansaru
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ﻧﺼﻮص اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﺣﻮل:
"اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻟﻸﺣداث اﻹٍرھﺎﺑﯾﺔ :اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗوﻧﺳﻲ"
 13أﻓرﯾل 2016
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اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﺣﺪاث اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﻧﺰار ﻣﻘﻨﻲ
في إطار حلقة نقاشية حول التغطية اإلعالمية لألحداث ٍ
اإلرهابية في السياق التونسي
ف BBي ك BBتاب BBه ب BBعنوان "اع BBالم ال ات BBصال" ي BBشير ال BBكات BBب ال BBفرن BBسي دوم BBينيك وول BBطن إل BBى أن "ال BBصحاف BBي ل BBيس ص BBدي BBقا
لBلمواطBن وال للسBلطة ولBلقاضBي" ،فBي تحBديBده لBوظBيفة الBصحافBي فBي عBمله الBدؤوب مBن أجBل أن يBقوم بBوظBيفته املBتمثلة فBي نBقل
املعلومة بحيادية.
الBBكاتBBب كBBان يBBتعرض فBBي كBBتابBBه إلBBى قBBوة االعBBالم وتBBأثBBيره عBBلى جBBمهور واسBBع مBBع انBBتشار وسBBائBBل االعBBالم االلBBكترونBBي
واسعة االنتشار ،وتغيير قواع العمل الصحفي مما سمح ببروز خلط بني وظيفتي اإلعالمي واالتصالي.
ولBعل مBا كBتبه وولBطن قBد يسBتقيم فBي رؤيBته لBعمل الBصحفي كBناقBل لBلخبر ،وتBنصيصه عBلى مBسؤولBيته الBكبيرة فBي نBقل
الخبر بكل دقة ولكن بسرعة كبيرة تتحدد مع طبيعة األحداث التي يعالجها وبمختلف املصادر املتاحة.
لBكن طBبيعة املBسؤولBية املBلقاة عBلى الBصحفي فBي الBقيام بBعمله بBمهنية فBي تBغطيته لBألحBداث قBد تBدفBعه فBي مBناسBبات الBى
ارتBكاب أخBطاء والBقيام بBمهمة أخBرى وهBي الBدعBايBة لBصالBح أجBندات سBياسBية أو اقBتصاديBة مBعينة وهBو مBا يBدخBل ضBمن الBعمل
االتصالي.
ولكن قد تختلف اآلراء إذا ما تحدثنا على عمل الصحفي في القيام بتغطية األعمال اإلرهابية ،التي تصيب وطنه.
فBBي هBBذا الBBسياق ،وإذا مBBا تBBناولBBنا املBBسؤولBBية املBBلقاة عBBلى الBBصحفي الBBتونBBسي فBBي الBBقيام بBBتغطيته لBBلعمليات اإلرهBBابBBية
الBتي اسBتهدفBت تBونBس ،فBانBا يBمكن أن نBميز بBني  4مBسؤولBيات يBجب عBلى الBصحفي مBراعBاتBها فBي تBغطيته لBألحBداث اإلرهBابBية:
املسؤولية املهنية واألخالقية والوطنية واملعرفية.

-1املﺴﺆوﻟﻴﺔ املﻬﻨﻴﺔ:
• العمل امليداني:
والBتي تBتمثل أسBاسBا فBي نBقل املBعلومBة بBأمBانBة وحBياديBة ونBقل مBا وجBد فBي مBيدان الBعمليات اإلرهBابBية بBكل دقBة وحBياديBة
وكBBذلBBك بسBBرعBBة تBBفرضBBها الBBصبغة السBBريBBعة لBBلوسBBائBBط اإلعBBالمBBية الجBBديBBدة والBBتي جBBعلت مBBن الBBفضاء االفBBتراضBBي مBBضمارا كBBبيرا
وواسعا للتنافس بني املواقع االلكترونية.
• اختيار املصادر:
ت BBقع ع BBلى ال BBصحفي م BBسؤول BBية ال BBنقل ال BBصحفي ب BBأم BBان BBة ب BBما يس BBتوج BBب أن ت BBكون ل BBه م BBسؤول BBية ف BBي اخ BBتيار م BBصادر
املBعلومBات األكBثر مBصداقBية ،والBتي يBحبذ فBيها أن تBكون مBصادر خBبر مBشاركBة فBي الBتصدي لBلعمليات اإلرهBابBية ،وخBاصBة مBن
األمBBن والBBجيش الBBوطBBنيني وكBBذلBBك مBBن خBBالل شBBهاد عBBيان عBBلى تBBلك الBBعملية ،مBBما يBBمكن املBBتلقي مBBن رسBBم صBBورة واضBBحة حBBول
طBبيعة تBلك الBعمليات ونBتائBجها ،وهBو مBا يBؤثBر عBلى الBرأي الBعام مBباشBرة والBذي يBعبر عBلى هBذا الBتأثBير مBن خBالل الBتغذيBة الBراجBعة
.Feed Back
ك BBما ي BBؤث BBر اخ BBتيار امل BBصادر ع BBلى م BBدى م BBصداق BBية وس BBيلة االع BBالم وم BBدى دق BBتها ف BBي ن BBقل األخ BBبار ،م BBما ق BBد ي BBساه BBم ف BBي
تطورها كما يمكن أن يساهم في تراجعها.
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-2املﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ:
قBد يBتعرض الBصحفي خBالل عBمله فBي مBعالBجة املBعلومBات املBتوفBرة لBديBه إلBى عBدة أشBكال مBن املBعلومBات وعBدة مBعطيات قBد
تBجعل مBن عBمله الBصحفي مBتميزا ،لBكن بBعض تBلك املBعلومBات قBد تتسBبب فBي ردة فBعل سBلبية إزاءهBا خBاصBة اذا مBا تBعلق األمBر
بBBالBBتركBBيز عBBلى ابBBراز الBBطابBBع الBBدمBBوي لهBBذه الBBعمليات ،وهBBو مBBا قBBد ال يBBراعBBي ال مBBقتضيات حBBقوق االنBBسان ،فBBاملBBتلقي يBBمكن أن
يBتأثBر بBنقل املBشاهBد الBدمBويBة مBما قBد يتسBبب لBه بهBرسBلة نBفسية كBبيرة تBؤثBر سBلبا عBلى الBرأي الBعام ،وتتسBبب فBي نBتائBج سBلبية
على النفسية االجتماعية.
فنشBBر صBBور تBBحيل إلBBى قBBوة الBBتنظيم اإلرهBBابBBي وأثBBار دمBBاء كBBبيرة يBBجعل مBBن املBBتلقي يBBنظر إلBBى أن اإلرهBBاب مBBواز لBBقوة
الدولة.
كBBما أن نشBBر صBBور أو مBBعلومBBات تBBفصيلية حBBول أمBBاكBBن إصBBابBBة األمBBنيني والBBعسكريBBني أو نشBBر صBBور الBBقتلى اإلرهBBابBBيني
قBBد يتسBBبب فBBي أذى نBBفسي كBBبير بBBالنسBBبة لBBلمتلقي ،وتBBثير الBBبلبلة فBBي الBBرأي الBBعام ،وهBBذا مBBا سBBقط فBBيه االعBBالم الBBتونBBسي فBBي
تغطية مجمل األحداث اإلرهابية.
فBBالBBصحفي يBBتعامBBل مBBن مBBنطلق نBBقل الBBخبر بBBدقBBة وبBBصفة فBBوريBBة وبBBطريBBقة فBBيها الBBكثير مBBن االثBBارة حBBتى عBBلى حBBساب
الحBدث ذاتBه مBن خBالل الBعنونBة الBتي فBي كBثير مBن األحBوال ال تBعكس حBتى كBنه الBخبر ذاتBه مBما دفBع االعBالم بBالBكترونBيه ومBكتوبBه
ومBBسوعBBه ومBBرئBBيه فBBي الBBدخBBول فBBي فBBخ ال أخBBالقBBي جBBديBBد وهBBو الBBتهويBBل مBBن دون االدراك الحجBBم الBBنفسي الBBذي يBBمكن أن يحBBدثBBه
على املتلقي.
ان هBBذا الBBتعامBBل الBBالأخBBالقBBي فBBي تBBقصي املBBعلومBBات أو فBBي طBBريBBقة عBBرضBBها قBBد تتسBBبب فBBي الBBكثير مBBن املBBطبات حBBتى
عBBلى حBBساب الBBعملية اإلرهBBابBBية أو حBBتى املBBتلقي املBBتشوق الشBBباع رغBBبته فBBي كBBل مBBا هBBو جBBديBBد ،وهBBو مBBا يBBضرب كBBذلBBك مBBسؤولBBية
اإلعالمي الوطنية.

-3املﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ:
ف BBي ال BBسياق ال BBتون BBسي ،ف BBإن ال BBصحفي يج BBد ن BBفسه ف BBي س BBياق ح BBرب م BBفتوح BBة ب BBني أج BBندت BBني ،األول BBى األج BBندة ال BBوط BBنية
والتي تمثلها الدولة ومكونات املجتمع ،واألجندة الثانية والتي مثل األجندة التي تطرحها الحركات اإلرهابية.
وف BBي ك BBثير م BBن ال BBعمليات اإلره BBاب BBية ،ف BBإن ال BBتنظيمات اإلره BBاب BBية ك BBان BBت ت BBسعى ل BBالس BBتعراض وال BBلعب ع BBلى ح BBبال ح BBرب
ن BBفسية ت BBمارس BBها ع BBلى امل BBواط BBن م BBن خ BBالل وس BBائ BBل االع BBالم ال BBتي ت BBسقط ف BBي ف BBخ ال BBدع BBاي BBة له BBذه ال BBتنظيمات ،وذل BBك ب BBبيان ق BBوة
الهجمات التي تقوم بها.
وبهBBذا تBBطرح إشBBكالBBية فBBي غBBايBBة مBBن األهBBمية ،وهBBي :كBBيف يBBمكن لBBلصحفي أن يBBضطلع بBBمسؤولBBيته املBBهنية وأن يBBحترم
مسؤوليته الوطنية؟
ف BBال BBتنظيمات اإلره BBاب BBية م BBنذ ال BBثورة دخ BBلت ف BBي م BBرح BBلة ان BBهاك ال BBدول BBة م BBن خ BBالل ع BBمليات ت BBصيبها ف BBي ص BBميم ك BBينون BBتها
وديBBمومBBتها ،وقBBد اسBBتعملت فBBي الBBكثير مBBن األحBBيان عBBلى مBBا تBBعطش وسBBائBBل االعBBالم لBBألخBBبار ،فBBتجول مBBن خBBالل تسBBريBBبات أن
ت BBبني أن BBها أق BBوى م BBن م BBؤس BBسات ال BBدول BBة وت BBسعى ب BBذل BBك ب BBتخيير امل BBواط BBن ب BBني "ال BBدول BBة ال BBضعيفة" وال BBبدي BBل ال BBذي ت BBمثله .ه BBنا ي BBقف
الBصحفي أمBام خBيار نBقل املBعلومBات الBتي تسBربBها هBذه الBتنظيمات ويBسقط بBذلBك بBقصد او مBن دون قBصد فBي املBساهBمة فBي
الدعاية لهذه التنظيمات.
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فBBكثيرا مBBا انخBBرطBBت وسBBائBBل االعBBالم فBBي تBBونBBس وخBBاصBBة مBBن قBBبل املBBواقBBع االلBBكترونBBية فBBي ابBBراز الBBبيانBBات الBBتي تسBBربBBها
الBتنظيمات عBبر تBويBتر وفBايBس بBوك ،كBما حBصل فBيما يBخص صBور الBشهيد الBراعBي فBي املBغيلة ،وكBذلBك فBي ابBراز قBوتBه مBن خBالل
نشر كلمة التنظيم اإلرهابي داعش بعد عملية باردو اإلرهابية.
ولBعب الBتنظيم فBي الBعملية األخBيرة الBتي شهBدتBها بBنقردان عBلى احBداث حBرب نBفسية مBن خBالل ابBراز أن الBتنظيم سBيطر
على املدينة وافتكها من األمن والجيش الوطنيني.
لBBقد كBBان الBBعامBBل اإلعBBالمBBي هBBو السBBبب الBBرئBBيسي فBBي احBBتالل مBBديBBنة املBBوصBBل فBBي الBBعراق ،حBBيث ركBBز االعBBالم الBBعراقBBي
عBBلى دمBBويBBة هBBذا الBBتنظيم مBBما تسBBبب فBBي انBBسحاب كBBبير مBBن جBBانBBب الBBجيش الBBعراقBBي وإحBBدث الBBبلبلة فBBي صBBفوفBBه مBBما جBBعل
الBبعض يBلقون السBالح ،ويBكونBون فBيما بBعد لBبنة الحBداث إرهBاب نBفسي جBديBد مBن خBالل مBذبBحة قBاعBدة سBبايBكر الBتي ذبBح فBيها
هذا التنظيم أكثر من  1500عسكري عراقي مما مهد لسيطرته فيما بعد على تكريت ومعظم محافظة نينوى.
*تعارض بني املهام األمنية ومهمة الصحفي في تغطية األحداث:
قBBد يBBلتجأ الBBصحفي عBBند قBBيامBBه فBBي تBBغطية األحBBداث اإلرهBBابBBية الBBجاريBBة إلBBى مBBصادر ثBBالBBثة وهBBو مBBا قBBد يBBعرض الBBعملية
األمBنية لخBطر الفشBل ،حBيث أكBد املتحBدث الBرسBمي الBسابBق لBوزارة الBداخBلية ولBيد الBوقBيني فBي تBصريBح لجBريBدة "الBصباح" الBى
أن التسرع في نشر املعطيات من مصادر موازية أدى في بعض األحيان الفشال عمليات أمنية.
كBBالم الBBوقBBيني يBBعكس مBBدى الBBتضارب بBBني طBBبيعة الBBعمل الBBصحفي فBBي الBBوصBBول الBBى املBBعلومBBة والسBBبق الBBصحفي وبBBني
ابرازها.
وف BBي ك BBثير م BBن األح BBيان ف BBإن ك BBشف م BBعلوم BBات ك BBام BBلة ح BBول ال BBعملية األم BBنية ق BBد ي BBشكل ل BBبنة م BBن اإلره BBاب BBيني ل BBلعمل ع BBلى
افBشالBها ،فBمثال أن تBشير بBعض املBواقBع اإلعBالمBية الBى أن الBعملية الBجاريBة تسBتهدف اإلرهBابBي فBالن فBان ذلBك قBد يBكون مBؤشBرا
لبعض مسانديه لالختباء أو للعمل على تهريبه.

-4املﺴﺆوﻟﻴﺔ املﻌﺮﻓﻴﺔ:
ان الBBصحفي كBBفاعBBل فBBي صBBناعBBة الBBرأي الBBعام قBBد يBBلجأ لBBتقريBBب وجBBهة الBBنظر حBBول الBBعمليات اإلرهBBابBBية ،وقBBد يBBلجأ فBBي
ه BBذا االت BBجاه لتح BBليل ال BBعملية اإلره BBاب BBية أو االس BBتئناس ب BBشخص ث BBال BBث لتح BBليل ال BBعملية وال BBوق BBوف ع BBلى متس BBببات BBها وت BBأث BBيرات BBها
ونتائجها ،وهنا تلقى على الصحفي مسؤولية جديدة وهي "املسؤولية املعرفية".
ف BBاألح BBداث اإلره BBاب BBية ف BBي ال BBسياق ال BBتون BBسي ج BBدي BBدة ،وإط BBالق أح BBكام ح BBول BBها م BBن خ BBالل ال BBتهوي BBل إلح BBداث االث BBارة ق BBد
يتسBBبب فBBي نBBتيجة مBBعاكBBسة وهBBي تBBخويBBف املBBتلقي وبBBالBBتالBBي هBBذا مBBا يحBBدث الBBبلبلة ويBBكون عBBنصر ضBBغط سBBلبي عBBلى تBBعامBBل
املؤسستني األمنية والعسكرية في أداء مهامها.
ان عBدم اضBطالع الBصحفي بهBذه املBسؤولBية قBد يتسBبب فBي افBقاده ملBصداقBيته وبBالBتالBي مBصداقBية وسBيلة االعBالم الBتي
يشتغل فيها وهو ما قد يؤدي في األخير النتشار ما يمكن أن نطلق عليه "منابر التهويل والبلبلة".
مBن هBنا يBجب عBلى الBصحفي اخBتيار الBشخص املBناسBب لBالضBطالع بBاملBسؤولBية املBعرفBية وذلBك ألنBها ابBرز مBسؤولBية ومBن
ورائها يكمن تكوين راي عام متوازن.
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إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﺣﺪاث اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﻓﺎوي
ه BBناك م BBقول BBة أس BBتحضره BBا ول BBكن ن BBسيت ق BBائ BBلها" اإلره BBاب وح BBده الش BBيء ول BBكن إي BBصال BBه ع BBبر وس BBائ BBل اإلع BBالم ه BBو ك BBل
شيء"..
هBذه املBقولBة الBتي أعBتقد انBها لBباحBث أمBريBكي تBعكس بBوضBوح تBلك الBعالقBة الجBدلBية بBني إعBالم يBبحث عBن املBعلومBة وبBني
إرهBاب يBق ّدم املBعلومBة ويBبحث لBها عBن حBامBل أو وسBيلة تBجعله يBتواصBل مBع الجBماهBير الBعريBضة ومBن مBختلف الBجنسيات والBفئات
العمرية.
عBBالقBBة مBBلتبسة وشBBائBBكة تBBقوم عBBلى مBBصلحة مBBتبادلBBة ربBّ Bما بBBما يBBجعل بBBعض األطBBروحBBات املBBتق ّدمBBة الBBتي تBBبحث الBBيوم فBBي
كنه وفي أعماق هذه العالقة ال تبالغ ربما عندما تتح ّدث عن "صداقة ما بني اإلرهابي واإلعالمي".
و ه BBذه ال BBعالق BBة ال BBتي ل BBم ن BBتم ّكن ب BBعد م BBن رس BBم ح BBدود واض BBحة ل BBها ألن BBها ت BBعتمد ع BBلى م BBنفعتني م BBختلفتني وم BBصلحتني
متباعدتني  ،ليس بشرط أن تقوم على التعاطف أو حتى "الشيطنة" ،ألن ما يهم في هذه العالقة هي النتيجة ..
يBعني إعBالمBي يBبحث عBن مBعلومBة ،عBن حBدث مBثير يشّ Bد اهBتمام الBرأي الBعام وبBني إرهBابBي ربBما بBيده املBعلومBة أو بBإمBكانBه
صنع الحدث ويحتاج فقط إلى وسيلة لطرح أفكاره وربما "انتصاراته" وكذلك للدمغجة والدعاية .
خاصة بالنسبة لإلعالم املرئي وكذلك لإلعالم املكتوب .
بني اإلعالمي واإلرهابي،حلقة مهمة هي الصورة
ّ
فBي هBذه الBحالBة  ،الBصورة الBثابBتة أو املتح ّBركBة عBندمBا نتحّ Bدث عBن تBقاريBر وروبBرتBاجBات تBلفزيBة هBي مBن يBطرح اإلشBكالBية
التالية :
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مBتى تBكون هBذه الBصورة فBي خBدمBة املBعلومBة وفBي خBدمBة الBرأي الBعام ووفBية لBدور اإلعBالمBي وملBهامBه فBي كBشف الBحقيقة
دون رتوش وال تعتيم ؟
وأيBضا مBتى تBتح ّول هBذه الBصورة إلBى سBالح فBي يBد اإلرهBابBي يسBتدرج مBن خBاللBها اإلعBالمBي ويBجبره عBلى نBقلها ومBن
خBالل هBذه الBعملية الBتي قBد ال تخBرج فBي عBمومBيتها عBن الBضوابBط املBهنية لBإلعBالمBي الBذي يBقع فBي الBفخّ بBمحض إرادتBه ويBنقل
ربما بالضبط ما يريد اإلرهابي تسويقه للعالم ألهداف سبق ذكرها؟
ولBBفهم بBBنية هBBذه اإلشBBكالBBية مBBن الBBداخBBل سBBنحاول تBBنزيBBلها فBBي سBBياق أمBBثلة مBBلموسBBة  ..وربBBما سBBنبدأ مBBن الBBدولBBي إلBBى
املحلي أو الوطني حيث نقف على نقاط اختالف وتشابه أيضا.
Bسمى بBBتنظيم الBBدولBBة ومBBحاولBBته إثBBارة اهBBتمام الBBعالBBم وبBBث الBBرعBBب والBBترويBBع فBBي
فBBعندمBBا نتح ّ Bدث عBBن بBBدايBBة الBBتم ّدد ملBBا يّ B
ال BBنفوس ل ُ Bيقرأ ل BBه ح BBساب وي BBشار إل BBيه ب BBال BBبنان ن BBالح BBظ أن ه BBذا ال BBتنظيم اع BBتمد ب BBاألس BBاس ع BBلى وس BBائ BBل ال BBتواص BBل االج BBتماع BBي
BاصBBة مBBوقBBع "تBBويBBتر " عBBبر جBBيش الBBكترونBBي يBBعمل وفBBق خBBطة مBBدروسBBة مّ Bكنته مBBن إنBBتاج  40ألBBف تBBويBBتة" يBBومBBيا حسBBب دراسBBة
وخB B ّ B
مختصة.
بريطانية
ّ
هBذه "الBتويBتات" لBم تBكن اعBتباطBية أو عBشوائBية أو حBتى انBفعالBية بBل كBانBت مBدروسBة وتBعتمد أسBاسBا عBلى الBصورة وعBلى
"مBقاطBع الBفيديBو" ذات الBبصمة "الBهولBيوديBة" والBتي تBعتمد عBلى صBور مBنتقاة وعBلى زوايBا تهBدف الBى شّ Bد املBتل ّقي حBتى لBو كBان
يBرفBضها ،وتBبقى فBي الBذاكBرة مBدةّ طBويBلة وال ّ
أدل عBلى ذلBك مBن فBيديBو "حBرق الBطيار األردنBي مBعاذ الBكساسBبة" الBذي كBان ضBمن
قوات التحالف الدولي التي قصفت مواقع للتنظيم.
هBذا "الBفيديBو" االنBتقامBي الBذي أنBتجته شBركBة اإلنBتاج "الBحياة" الBتي تBتو ّلBى انBتاج أغBلب فBيديBوهBات الBتنظيم االرهBابBي ،
كBان يهBدف الBى شّ Bد االهBتمام مBن خBالل شBحنه بBقدر مBن الBرمBوز و اإليBحاءات واألفBكار الBتي أراد الBتنظيم تBمريBرهBا ،وكBان لهBذا
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الBفيديBو الBتأثBير الBعميق الBذي أُراده صBانBعوه بBما أنBه فBي ظBرف سBاعBات تBص ّدر مBوقBعه ضBمن العشBرة مBراتBب األولBى لBلفيديBوهBات
األكثر مشاهدة في العالم.
وكBذلBك بBالنسBبة لBفيديBو إعBدام الBصحفي "جBيمس فBوالي" فBي أوت  2014أو فBيديBو ذبBح األقBباط ،الBتي صBنعت الحBدث
وأجBبرت اإلعBالم الBعاملBي عBلى تBغطيتها ونBقل بBعض تBفاصBيلها الBتي قBد ال تBصدم املBشاهBد لBكن فBي الBنهايBة أ ّدى الBصحفي عBمله
فBBي نBBقل هBBذه األحBBداث املBBؤملBBة ،ونBBجح "تBBنظيم الBBدولBBة" اإلرهBBابBBي فBBي مBBعركBBة الBBدعBBايBBة السBBلبية او االيBBجابBBية ..فBBي الBBنهايBBة هBBذا
التنظيم كان حديث العالم.
م BBن ه BBنا أص BBبح ال BBباح BBثني ف BBي ش BBؤون ه BBذه الج BBماع BBات يتح ّ Bدث BBون ع BBن م BBفهوم ج BBدي BBد ه BBو "االره BBاب امل BBر ّوج ع BBبر وس BBائ BBل
االعالم"
حBيث أن اهBتمام اإلعBالمBي الBطبيعي بBالBعمليات اإلرهBابBية و ايBالئBها الجهBد الBصحفي املBطلوب مBن تBغطية للحBدث بBنقل
ال BBخبر وال BBصورة س BBتجعله "ب BBشكل م BBا" ي BBذه BBب ع BBن ط BBواع BBية ل BBلوق BBوع ف BBي ف Bخّ الج BBماع BBات اإلره BBاب BBية ال BBتي تس ّ B
Bتغل ذل BBك ل BBتمري BBر
انتصاراتها.
كBما أن تBجاهBل مBثل هBذه األحBداث قBد يُBسقط اإلعBالمBي فBي الBتقصير ويBتن ّكر لBرسBالBته الBسامBية بBاطBالع الBرأي الBعام عBن
حقيقة ما حدث وكيف حدث .
وأحBيانBا تBغطية "هBزائBم" هBذه الجBماعBات مBن خBالل تBمريBر صBور بBعينها وهBي فBي وضBع مهBني مBثال قBد يجBلب لBعناصBرهBا
التعاطف.
وه BBنا نس BBتحضر ص BBورة وال BBد امل BBتهم ال BBرئ BBيسي ف BBي ع BBملية اغ BBتيال امل BBعارض ال BBيساري وال BBشهيد ش BBكري ب BBلعيد ك BBمال
Bورط فBيها كBمال الBقضقاضBي االّ ان
الBقضاضBي* والBذي نBجح االمBن فBي تBصفيته بBعد عBملية ر ّواد*،ورغBم فBظاعBة األعBمال الBتي ت ّ
ص BBورة وال BBده وه BBو يج BBلس ل BBوح BBده م BBحاط BBا ب BBكراس BBي ب BBيضاء ف BBارغ BBة ف BBي م BBوك BBب ع BBزاء اب BBنه ج BBلبت ل BBعائ BBلة ال BBقضاض BBي ن BBوع م BBن
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BاصBة مBع والBده املBكلوم والحBزيBن و"املBنبوذ اجBتماعBيا" وكBل هBذه املBشاعBر عكسBتها صBورة الBتقطها صBحفي
الBتعاطBف الBشعبي خ ّ B B B
قد يكون ف ّكر لحظتها ومن خالل الصورة إيصال فكرة "االرهابي" املعزول عن بيئته ومجتمعه لفداحة ما يقترفه من أفعال.
Bيشجعه بBعد ذلBك عBلى
ولBكن الBصورة جBلبت الBكثير مBن الBتعاطBف لBوالBد كBمال الBقضاضBي،ربBما هBذا الBتعاطBف هBو مBن س
ّ
Bورط فBBي أعBBمال ارهBBابBBية وفBBي عBBمليات قBBتل لBBينال فBBي الBBنهايBBة سBBنة سBBجن بBBتهمة
وضBBع كBBلمة "شBBهيد" عBBلى شBBاهBBد قBBبر ابBBنه املّ B
تمجيد االرهاب و االشادة به وفق قانون مكافحة االرهاب ومنع غسيل األموال.

ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧﺼﺎر اﻟﴩﻳﻌﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻹﻋﻼم
بBBعد مBBؤتBBمره سBBكرة فBBي أفBBريBBل  2011حBBاول تBBنظيم أنBBصار الشBBريBBعة تBBطويBBع اإلعBBالم لBBترسBBيخ شBBعاره الBBشهير "أبBBنائBBكم
BاصBBة "ال BBفاي BBس ب BBوك" ب BBمئات ال BBصور ان ل BBم ن BBقل اآلالف ع BBبر
ف BBي خ BBدم BBتكم"م BBن خ BBالل إغ BBراق م BBواق BBع ال BBتواص BBل االج BBتماع BBي خ B B Bّ B
تجسBBد الBBقوافBBل الBBخيريBBة لBBلتنظيم وأعBBمال الBBخير املBBتن ّوعBBة والBBتي أراد مBBن خBBاللBBها أن يBBبني "حBBاضBBنته
ّB
صBBفحات مBBختلفة صBBورة
االجتماعية".
Bهمشة بBBاألسBBاس ،بBBاإلضBBافBBة إلBBى املBBناطBBق
اسBBتهدف الBBتنظيم بBBعد  2011بهBBذه اإلعBBمال الBBخيريBBة ،األحBBياء الBBفقيرة و املّ B
الBريBفية واملBعزولBة واملBنسية ،حBيث تBم إغBراق األهBالBي بBاملBساعBدات االجBتماعBية تBحت غBطاء إنBسانBي كBان هBدفBه األسBاسBي كسBب
أكثر ما يمكن من التعاطف واملساندة وتكوين حزام حول التنظيم من "املؤلفة قلوبهم".
BاصBBة مBBع نBBهايBBة 2011
ولBBم يBBكتفي الBBتنظيم بBBتقديBBم مBBساعBBدات لBBلمحتاجBBني والBBفقراء وضBBعاف الBBحال ،بBBل عBBمد أحBBيانBBا خB B ّ B
وبBدايBة  2012الBى أن يح ّBل مح ّBل الBدولBة مBن خBالل تBقديBم بBعض الخBدمBات األسBاسBية كBالخBدمBات الBصحية مBن خBالل قBوافBل طBبية
BاصBة
أو كBذلBك الخBدمBات الBتعليمية بBتقديBم دروس ديBنية مBجانBية لBألطBفال مBن خBالل عBدد كBبير مBن الBريBاض الBقرآنBية والBكتاتBيب خ ّ B B B
لألطفال املحتاجني ،وكذلك كفالة بعض األطفال ممن ليس لهم سند عائلي أو اجتماعي.
كBBما كBBان الBBتنظيم حBBاضBBرا فBBي زمBBن األزمBBات لBBينفي صBBفة الBBدولBBة ويحBّ Bل مح ّ Bلها وتج ّ Bلى ذلBBك بBBوضBBوح فBBي أزمBBة الBBثلوج
ب BBعني دراه BBم ف BBي ش BBتاء  2012ح BBيث اس BBتغلت ه BBذه الج BBماع BBات ت BBراخ BBي ال BBدول BBة وت BBقاع BBس ال BBحكوم BBة ف BBي ال BBقيام ب BBواج BBبات BBها ت BBجاه
مBواطBينها لBتحج الBقوافBل املحBم ّلة بBاألغBطية وعBلى مBدى أسBبوع إلBى عBني دراهBم  ،ونBقلت حBتى وسBائBل اعBالم صBور هBذه الBقوافBل و
تفاني الشباب السلفي الجهادي في خدمة املنكوبني .
و فBي كBل مBا تBق ّدم صBور عBالBقة بBقيت راسBخة فBي الBذاكBرة وعكسBت تBوجBهات مBختلفة ومBتبايBنة وأعBتبرهBا صBورهBا مBرجBعية
في تفكيك االشكالية املطروحة.

*ﺻﻮر ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘريوان
Bنصة أمBام حشBد يBق ّدر بBاآلالف الBذيBن تBقاطBروا عBلى
صBورة سBيف اهلل بBن حسBني )أبBو عBياض ( وهBو يجBلس فBي صBدر امل ّ
الBقيروان لBحضور املBؤتBمر األول لBتنظيم أنBصار الشBريBعة ،يBنظر بBكل أنBفة وشBموخ الBى الBسماء ويBقف بBني يBديBه طBفل ال يBتجاوز
السابعة وهو يحمل "عصابة "على جبينه كتب عليها الشهادة.
ه BBذه ال BBصورة ت BBناق BBلتها وس BBائ BBل اإلع BBالم امل BBكتوب دون وع BBي أح BBيان BBا ك BBلما ك BBان الح BBدي BBث ع BBن أب BBو ع BBياض ح BBتى ول BBو ك BBان
الحديث عن جرائمه اإلرهابية وهو ما يطرح أهمية الصورة كسالح بيد هذه الجماعات.
األمBBر الBBذي اسBBتفزّ وزيBBر الBBداخBBلية الBBسابBBق لBBطفي بBBن جBBدو حBBيث انفجBBر فBBي املجBBلس الBBتأسBBيسي الئBBما عBBلى االعBBالم
كيف ينقل مرارا وتكرارا هذه الصورة في حني ينقل صور الجنود بأطرافهم املبتورة في الشعانبي.
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*ﺻﻮرة اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻳُﻤﻨﻰ
الBBصورة األولBBى كBBانBBت لBBلطفلة يُBBمنى ابBBنة رضBBا بBBن نBBاجBBم السBBبتاوي قBBائBBد الBBجناح الBBعسكري لBBتنظيم أنBBصار الشBBريBBعة و
ابBنة محBرزيBة بBن سBعد الBتي اسBتعملها زوجBها لBيلة 31ديBسمبر وبBعد ورود مBعلومBات خBطيرة ألجهBزة األمBن تBمت مBداهBمة مBنزل
السBB Bبتاوي الBB BكائBB Bن بBB Bحي دوار هيشBB Bر وبBB Bعد تBB Bبادل اطBB Bالق الBB Bنار املBB Bتبادل بBB Bني قBB Bوات االمBB Bن وبBB Bني السBB Bبتاوي الBB Bذي رفBB Bض
االستسالم ،حاولت قوات االمن الدخول بالقوة فما كان من رضا السبتاوي االّ استعمال زوجته محرزية كدرع بشري.
ف BBي ال BBنهاي BBة ُقBBتلت مح BBرزي BBة وأص BBيب زوج BBها ،وت BBرك BBا االث BBنني ب BBنتني ف BBي ح BBال BBة ص BBدم BBة وذه BBول أك BBبره BBما ه BBي ي BBمنى ذات
ال BBسنتني ،ب BBعد ال BBعملية ت BBجنّد عش BBرات امل BBدون BBني امل BBحسوب BBني ع BBلى ال BBتنظيم لنش BBر ص BBورة "رض BBاع BBة أط BBفال" وس BBط ب BBرك BBة م BBن
الدماء ،هذه الرضاعة تعود الى الطفلة ُيمنى ..
صBورة مBؤملBة اشBتغل عBليها الBتنظيم جBيّدا الثBارة الBتعاطBف عBلى نBطاق واسBع ولBتصويBر قBوات األمBن فBي صBورة املBعتديBن
وحققت هذه الصورة غرضها باعتبار أن حتى اإلعالم التلفزي ُج ّر إلى فرضية "املوت املستراب" ملحرزية بن سعد.
رغBم أن األبBحاث األمBنية الBدقBيقة أثBبتت الحBقا أن محBرزيBة بBن سBعد الBتي كBانBت تBتبنّى الBفكر السBلفي الBتكفيري ذهBبت
ضBحية زوجBها الBذي اسBتعملها كـ"درع بشBري" لBيقي نBفسه مBن رصBاص قBوات األمBن الBتي تBبادل مBعها اطBالق الBنار لBفترة مBن
الزمن ورفض تسليم نفسه .

*ﺻﻮر اﻟﺸﻌﺎﻧﺒﻲ
صBBور جBBنود الBBشعانBBبي الBBصادمBBة بBBأطBBرافBBهم املBBبتورة وحBBالBBة االنBBهيار الBBتي كBBانBBوا عBBليها بBBعد انBBفجار األلBBغام كBBانBBت مBBن
السقطات االعالمية الكبيرة في التعامل مع الصورة أو الحدث "املق ّد"م من طرف الجماعات االرهابية.
ولBعل مBن الBصور الBتي سBتبقى عBالBقة بBالBذاكBرة وتBل ّ
خص هBفوة االعBالم فBي الBتعاطBي مBع الحBدث والBسقوط فBي الBدعBايBة
املBجانBية للجBماعBات والBدعBايBة لBالنBتصاراتBها هBي تBلك الBصور الBقادمBة مBن مسBتشفى الBقصريBن والBتي صّ Bورت أحBد الBجنود وهBو
في وضع انهيار كامل ،يلطم و ينتحب وتم تمريرها في نشرة األخبار الرئيسية .
هBBذه الBBصورة كBBانBBت صBBادمBBة وأثBBارت الهBBلع والBBفزع فBBي الBBنفوس كBBما أثBBارت قBBبل ذلBBك صBBور األطBBراف املBBبتورة لBBلجنود
بفعل انفجار األلغام التي زرعتها الجماعات اإلرهابية سفح جبل الشعانبي .

*رأس ﻣﱪوك اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ
ك BBذل BBك م BBن ال BBصور ال BBتي ك BBان ل BBها وق BBعها أس BBاء اإلع BBالم ت BBوظ BBيفها ب BBما يخ BBدم الح BBرب ض ّ Bد االره BBاب وس BBقط رب BBما ف BBي ف Bخّ
الBBدعBBايBBة هBBو صBBورة مBBا قBBيل أنBBها رأس مBBبروك السBBلطانBBي املBBفصولBBة عBBن جBثّته ،والBBتي طBBلبت الجBBماعBBة االرهBBابBBية الBBتي احتجBBزتBBه
في البداية من ابن عمه الذي كان يرعى معه الغنم أن يحملها الى والدته العجوز بعد أن تم ذبح الشاب مبروك السلطاني.
نBقلت نشBرة أخBبار الBظهيرة الBرسBمية صBورة الBرأس املBلفوفBة فBي كBيس أسBود واملBوضBوعBة بBثالجBة فBي مBنزل عBائBلته لBتثير
بBذلBك جBدال كBبيرا بBلغ حّ Bد مBثول بBعض الBصحفيني و رؤسBاء التحBريBر أمBام فBرقBة مBكافBحة اإلرهBاب لBتحقيق مBعهم بBشأن الBصورة
املزعومة والتي نفى البعض أن يكون الكيس األسود يحوي الرأس املقطوعة.
نBفس الBشيء يBنطبق عBلى فBيديBو اعBترافBات "مBبروك السBلطانBي" بBني يّ Bد الجBماعBة اإلرهBابBية حBيث انBساقBت بBعض وسBائBل
وخاصة املواقع االلكترونية في إعادة نشر ونقل تفاصيل الفيديو بحذافيرها.
اإلعالم
ّ
وهBنا نBالحBظ كBيف تBح ّولBت الBصورة مBن جBزء مBن عBمل الBصحفي املBعتادة إلBى وسBيلة دعBايBة هBامBة فBي يّ Bد هBذه الجBماعBات
تعمل من خاللها عل تمرير أفكارها واستعراض قوتها.
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*ﺳﻠﻔﻲ اﻟﺠﻨﻮد
نBأتBي ربBما اآلن إلBى الBصورة -الحBدث والBتي جBابBت الBعالBم ولBكن هBذه امل ّBرة لBم تBصنعها الBتنظيمات اإلرهBابBية بBل صBنعها
ثBالث جBنود تBونBسيني ،وهBي صBورة "سBلفي الBجنود" حBيث يBبرز فBي الBصورة ثBالثBة جBنود فBي العشBريBنات مBن أعBمارهBم يBرفBعون
عBالمBة الBنصر وعBلى مBالمBحهم عBالمBات االسBتهزاء وخBلفهم يBتم ّدد اثBنني مBن الBعناصBر اإلرهBابBية الBتي شBاركBت فBي الBهجوم عBلى
مدينة بن قردان في مارس 2016
ورغBم أن الBصورة كBانBت تBلقائBية وعBفويBة إال أنBها أثBارت مBوجBة مBن الجBدل حBول أخBالقBيات تBعامBل الBجيش الBوطBني كBقوة
BتطرفBBة ،حBBيث رأى الBBبعض أن هBBذه الBBصورة تBBعكس تBBعامBBل "مBBيليشاوي" مBBن طBBرف جBBنودنBBا مBBع
نBBظامBBية مBBع هBBذه الجBBماعBBات املّ B
عناصر إرهابية وأن ذلك ال يليق بجيش نظامي.
غBير أن املBدافBعني عBلى ضBرورة الحBرب الBنفسية فBي إنBهاك الجBماعBات اإلرهBابBية رأى فBي هBذه الBصورة انBتصارا مBعنويBا
ونفسيا على هذه الجماعات و استعمال و لكن في النهاية تركت هذه الصورة تأثير.
هBنا ُيBطرح الBسؤال كBيف يBمكن لهBذا اإلعBالم بBأن يBتح ّول الBى وسBيلة تتخBذ مBكانBها فBي الBصف األ ّول ملBواجBهة اإلرهBاب
والعنف والتصدي لتداعياتها و املُساهمة في تشكيل رأي عام رافض لإلرهاب دون السقوط في اإلخالل بضوابط املهنة .
الخاتمة
أحBيانBا يخBدم اإلعBالم أهBداف اإلرهBابBيني بنشBر أقBوالBهم وأفBعالBهم دون قBصد مBنه وربBما طBبيعة املBهنة تBفرض ذلBك ،وحBتى
وان حBاول هBذا اإلعBالم انBتقاء الBصور فBانBه فBي كBل الBحاالت يخBدم هBذه الجBماعBات مBا جBعل الBبعض يتحّ Bدث عBلى ان "االعBالمBي
هو صديق لإلرهابي"
وعBندمBا يBحاول اإلعBالمBي أن يBذهBب الBى الBضفة األخBرى وأن يش ّ BهBر بهBزائBم اإلرهBاب قBد يBسقط كBذلBك فBي تBجاوز حBدود
الضوابط املهنية واألخالقية في التعامل مع اإلرهاب.
لBBتكون فBBي الBBنهايBBة الBBصورة هBBي "سBBاحBBة املBBعركBBة" املBBتنازع حBBولBBها بBBني ارهBBابBBي يBBبحث عBBن تBBسويBBق قBBوتBBه وسBBطوتBBه وبBBني
اعالمي يسعى القتناص السبق ولتسجيل نقطة على معركة تتط ّلب املوضوعية وال يستقيم معها الحياد.
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اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻓﺘﺤﻲ اﻟﴩوﻧﺪي
تBطرح إشBكالBية تBغطية األحBداث اإلرهBابBية تBساؤالت عBديBدة حBول هBندسBة الBتغطية وصBناعBتها لBتقديBمها لجBمهور املBتلقني.
فBالحBدث اإلرهBابBي يBتسم بBالBخصوصBية والخBطورة ملBا لBه مBن دالالت وأبBعاد تBشمل مBختلف مBناح الBحياة الBسياسBية واالقBتصاديBة
واالج BBتماع BBية وال BBدي BBنية ف BBتصبح ع BBملية ت BBغطية األح BBداث اإلره BBاب BBية ع BBملية م BBرك BBبة ك BBما ي BBقول إدغ BBار م BBوران ت BBشقها ث BBالث ره BBان BBات
كبرى:
 الحق في املعرفة واملعلومة، االلتزام بأخالقيات املهنة الصحفية -حماية األمن و الوطن.

إن عBملية إنBتاج األخBبار تBخضع فBي غBالBب األحBيان إلBى مBا يBسمى بتحBديBد األولBويBات "االجBندا" يBعني انBتقاء الBرسBائBل
وتBBرتBBيبها حسBBب مBBا تBBراه املBBؤسBBسة اإلعBBالمBBية مسBBتجيبا لخBBطها التحBBريBBري.فBBاألخBBبار ليسBBت بBBريBBئة أو سBBلعة مجBBردة وإنBBما هBBي
مBBنتج فBBكري ومBBعنوي تBBقدم للجBBمهور مBBن الBBزاويBBة الBBتي يBBراهBBا الBBصحفي واملBBؤسBBسة الBBتي يشBBتغل فBBيها صBBحيحة ومBBالئBBمة .وكBBل
عBBملية أخBBبار وان كBBانBBت تBBسير بBBنسق سBBريBBع )املBBدة الBBزمBBنية( فBBإنBBما تBBمر بBBمراحBBل مBBتسارعBBة أولBBها تBBقييم الBBصحفي للحBBدث وهBBذه
الBBعملية سBBواء تBBمت بBBوعBBي أو غBBير وعBBي فBBهي تBBبني عBBلى مBBرجBBعيات مBBعرفBBية وقBBناعBBات ودربBBة تBBراكBBمت مBBن خBBالل مBBمارسBBة املBBهنة
الBBصحفية والBBسياق االجBBتماعBBي واملBBنوال الBBثقافBBي الBBذي تBBربBBى فBBيه.ثBBانBBيا هBBي وضBBع الحBBدث فBBي إطBBاره املBBهني والBBقيمة الBBخبريBBة
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والخBط التحBريBري لBلمؤسBسة اإلعBالمBية.ثBالBثا بBث الBخبر للجBمهور وتBدخBل فBي هBذا اإلطBار عBناصBر مBتنوعBة مBثل الBشكل و طBريBقة
التقديم مع موسيقى خاصة أو نوعية القراءة في اإلذاعة و في الصحافة املكتوبة اعتماد األلوان و فن العنونة.
أمBا املBرحBلة الBرابBعة واالهBم فBي اعBتقادي والBتي تBبدو غBير مBدروسBة أو ال تجBد اهBتمامBا عBند الBقائBمني بBاإلعBالم
هBي تشBريBك الجBمهور فBي إنBتاج املBعنى .فBقد شهBدت الBدراسBات الحBديBثة فBي مBجال اإلعBالم و االتBصال تBحوال ابسBتمولBوجBيا و
مBBعرفBBيا كBBبيرا يBBتمثل فBBي اإلقBBرار بBBان املBBتلقي هBBو الBBذي يBBصنع املBBضامBBني مBBن خBBالل املBBشاركBBة و الBBتفاعBBلية أو طBBريBBقة الBBتعرض
للرسائل اإلعالمية و تلقيها.
و يBBجسم الBBنموذج املBBقدم أنBBفا دقBBة الBBتعاطBBي مBBع ظBBاهBBرة اإلرهBBاب،أن تBBعكس املBBنطقة املشBBتركBBة بBBني الBBحق فBBي
اإلعBالم و امBن الBوطBن و أخBالقBيات املBهنة الBصحفية أفBضل الBتغطيات .إذ تحBرص أن تBكون مBتوازنBة دون أن تBغلب مBقاربBة عBلى
أخBرى.فBفي الBحق الBدسBتوري حBق اإلعBالم تBراعBى مBصلحة الBوطBن دون حBريBة مBطلقة أو تBعتيم،و بBمنطق املBصلحة الBعليا لBلوطBن
قBد تBحجب مBعطيات خBاصBة أن السBلطة فBي املBطلق عBادة مBا تBسعى إلBى مBا يBسمى تBرويBض وسBائBل اإلعBالم فBي حBني مBمارسBة
املهنة دون االلتزام بمواثيقها ضرب من السقوط األخالقي و املهني و ال يخدم املسؤولية االجتماعية لإلعالم في املجتمع.
مBا الBعمل؟ كBيف يBمكن الBقيام بBتغطية تBراعBي الBحق فBي اإلعBالم دون الBسقوط فBي مBا يخBدم اإلرهBابBيني؟ إلBى
أي حBد يBمكن أن تBتدخBل مBا يBسمى بBاملBصلحة الBعامBة فBي حBجب املBعلومBة أو الBتضليل؟كBيف يBمكن مBعالBجة املBضامBني و الBرسBائBل
التي تنتجها الجماعات اإلرهابية؟

.1

ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻹرﻫﺎب
ت BBقتضي امل BBتاب BBعة اإلع BBالم BBية ل BBظاه BBرة اإلره BBاب ي BBقظة ت BBام BBة ع BBلى خ BBلفية ق BBدرة الج BBماع BBات اإلره BBاب BBية ف BBي التس BBلل ع BBبر

املBضامBني املBقدمBة سBواء تBفطن الBقائBم بBاالتBصال أو لBم يBدرك الخBلفيات الBتي يسBتعملها لBدعBم حBجج اإلرهBابBيني ،و إال تBحول إلBى
ناقل  Médiateurلرسائل قد تكون في اغلب األحيان مشفرة الستهداف األبرياء أفرادا أو جماعات.
و قBBد اكBBتشف الBBصحفيون أن الBBتقاريBBر املBBصورة الBBتي تتحBBدث عBBن مBBنفذي الBBعمليات سBBقطت فBBي مBBنحى اإلشBBادة بBBهم
دون وعBBي .فBBتم تBBقديBBم انBBتحاري سBBوسBBة انBBه شBBاب جBBامBBعي يBBحب املBBوسBBيقى و الBBحياة و انBBتحاري الBBحافBBلة الBBرئBBاسBBية انBBه شBBاب
تBBغلب عBBلى مBBصاعBBب الBBحياة فBBهو بBBائBBع مBBتجول أمBBام املBBؤسBBسات الBBتربBBويBBة اسBBتطاع أن يBBقيم مBBنزال لBBوالBBدتBBه عBBلى ارض اشBBتراهBBا
في الحي السكني الذي يقيم فيه قبل أن يشيد طابقا أخر له.

 .2ﺗﺜﻤني اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ و اﻻﻧﻔﻌﺎل
ي BBسعى اإلره BBاب BBيون ع BBبر ع BBمليات BBهم إل BBى ت BBحقيق أغ BBراض مح BBددة ف BBهم ي BBري BBدون ب BBث ال BBرع BBب ل BBدى ع BBام BBة ال BBناس و إث BBبات
وجBودهBم عBلى ارض الBواقBع لكسBب مشBروعBية.و هBنا يBجب أن يBصوغ اإلعBالمBي رسBائBله بBعيدا عBن تBضخيم األحBداث و أن يBعلنها
بBعقالنBية و هBدوء دون تBشنج أو انBفعال و إال قBدم خBدمBة يBنتظرهBا اإلرهBابBيون .فBصورة الBبكاء لBرجBل األمBن أو عBسكري " طBاغBوت
" في ساحة املعركة هي نجاح و اختراق لدى املتلقي و تثير لديه مشاعر الخوف.

 .3اﻟﻘﺎﻣﻮس املﻌﺠﻤﻲ :
يسBتحضر اإلرهBابBيون أسBماء مBن الBتاريBخ الBعربBي اإلسBالمBي لBها دالالت فBي املBخيال الBديBني لBتسمية الBعمليات الBتي
يBنفذونBها .وهBذه األسBماء عBرفBت بBالشBدة و الBثبات عBلى الBعقيدة فBي الBعصر اإلسBالمBي األول .لBكن اإلرهBابBيني يBطوعBونBها لBينفذوا
ع BBمليات ق BBتل ي BBتفنون ف BBي إخ BBراجــــ BBها ل BBلناس ) السح BBل  ،الح BBرق،ال BBذب BBح و ال BBتنكيل ب BBال BBجثث ب BBاإلض BBاف BBة إل BBى زرع األل BBغام و
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الBBعمليات االنBBتحاريBBة كBBما وقBBع فBBي تBBونBBس( فBBي حBBني يBBصرون عBBلى إظBBهار جBBثث قBBتالهBBم فBBي مظهBBر الBBزهBBد فBBي الBBحياة و انBBهم
يBبتسمون ملBالقBاة اهلل و حBور الBعني فBي الBجنة  .وتBندرج فBي هBذا اإلطBار أيBضا اخBتيار تBسمية املجBموعBات فBي حBد ذاتBها " الBدولBة
اإلسالمية في العراق و الشام " و " الفرقان " و " جند اهلل " و " كتيبة عقبة بن نافع و " البتار " في تونس.
و ل BBذل BBك ي BBجب أن ي BBمتنع ال BBقائ BBم ب BBاإلع BBالم اع BBتماد ه BBذا املعج BBم و ي BBختار م BBصطلحات أخ BBرى ال ت BBطبع م BBع الج BBماع BBات
اإلره BBاب BBية و ال ت BBسوق أو ت BBروج ل BBهم و ب BBما ي BBعكس الج BBرم ال BBذي ي BBقوم ب BBه ه BBؤالء وه BBو ف BBي ك BBل ال BBحاالت اب BBعد م BBا ي BBكون ع BBن ج BBوه BBر
العقيدة اإلسالمية املتسمة بالتسامح و " ال إكراه في الدين كما صريح اآلية القرآنية".
و ي BBأت BBي ف BBي ه BBذا اإلط BBار امل BBجهود ال BBذي ان BBطلقت ف BBيه ال BBهياك BBل امل BBهنية ع BBلى غ BBرار ال BBنقاب BBة ال BBوط BBنية ل BBلصحفيني و داخ BBل
قBBاعBBات األخBBبار بBBاإلذاعBBة الBBتونBBسية لBBتوحBBيد املBBصطلحات حBBتى ال يBBقع الBBتشويBBش لBBدى املBBتلقي مBBا بBBني مBBصطلحات االعBBتداء و
الجريمة و العملية اإلرهابية.

 .4اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﻳﻨﻲ
تBعتمد اغBلب وسBائBل اإلعBالم الBوطBنية عBلى خBطاب ديBني يBتماهBى مBع الخBطاب الBرسBمي،وهBو خBطاب بBقي جBامBدا و ثBابBتا
فBي اغBلب األحBيان يBعطي صBورا عBكسية لBدى املBتلقي بBل قBد يBدفBع غBير املBحصنني فBكريBا إلBى االلBتحاق بBاملجBموعBات اإلرهBابBية.و
الحBظنا فBي هBذا الBباب أن املجBموعBات اإلرهBابBية نBجحت فBي بBعض املBجتمعات املحBلية فBي اخBتراق الBناس و أصBبحوا يBوفBرون
لBBها مسBBتلزمBBات الBBحياة ) أكBBل،شBBرب،شBBرائBBح الBBهاتBBف لBBلتواصBBل،لBBباس....الBBخ (.و هBBنا يBBجب الBBعمل عBBلى كBBشف مخBBططات هBBذه
الجماعات التي تبحث لالنتشار لتصنع ما يسمى بالحاضنة االجتماعية.
و تبدو الحاجة ملحة اليوم إلى بث خطاب ديني يدعو إلى إعمال العقل بما ينسجم مع روح العصر و قيم الحداثة.

 .5اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻹرﻫﺎﺑﻴني:
تح BBرص الج BBماع BBات اإلره BBاب BBية ل BBلظهور ف BBي وس BBائ BBل اإلع BBالم ل BBتتمكن الح BBقا م BBن ل BBلحضور ف BBي أذه BBان ال BBناس.و إن ك BBان
اإلعBالم الBوطBني قBد انحBرف مBع بBدايBة ظBهور الBظاهBرة فBي دعBوة املتشBدديBن ديBنيا إلBى الBحضور فBي املBنابBر الBسياسBية و Talk
 ، showفBانBه سBرعBان مBا اكBتشف أن ذلBك يBعد تBعاونBا و مBساعBدة لBإلرهBابBيني .و تBمت مBالحBظة تسBريBب مBحاضBر بBحث لBلذيBن تBم
الBقبض عBليهم أو هBم فBي حBالBة مBراقBبة و مBتابBعة فBوجBدوا الحBقا يخBططون و يسBتهدفBون الBبلد بBالBدخBول إلBيه مBن جBديBد خBلسة بBعد
تلقيهم لتدريبات في استعمال األسلحة أو تحريك الخاليا النائمة داخل الوطن.
و ات BBفق أه BBل امل BBهنة ع BBلى م BBنع أي ح BBضور ل BBإلره BBاب BBيني أو أق BBارب BBهم أو م BBناص BBري BBهم ب BBعد أن أط BBلقت ال BBنقاب BBة ال BBوط BBنية
للصحفيني حملة قوية و واضحة بان " ال حياد مع اإلرهاب ".فاخذ اإلعالم الوطني مسافة

 .6املﺸﻬﺪﻳﺔ و اﻟﻨﻘﻞ املﺒﺎﴍ
ت BBعتبر ال BBتغطية امل BBباش BBرة ل BBلعمليات اإلره BBاب BBية م BBن اخ BBطر االن BBتاج BBات ال BBصحفية،إذ أن BBها ت BBقدم م BBعلوم BBات ل BBسير الخ BBطط
األمBBنية و الBBعمليات الBBتي تجBBري عBBلى املBBيدان.فBBان لBBم تBBساعBBد اإلرهBBابBBيني أو مBBن يBBدعBBمهم للهBBروب أو الBBتخفي فBBانBBه يBBساعBBدهBBا
الحقا على التمركز و إيجاد البدائل لتكتيكات املواجهة مع القوات األمنية و العسكرية.
كBBما أن الBBنقل املBBباشBBر يBBعرض عBBناصBBر الBBوحBBدات األمBBنية للخBBطر فBBي الBBحالBBتني عBBند الBBعملية خBBاصBBة أن الBBواقBBع اثBBبت أن
ه BBذه الج BBماع BBات ت BBملك ل BBوجس BBتيكا ق BBوي BBا ف BBي ال BBتواص BBل أو ب BBعد ان BBتهاء ال BBعملية ف BBتتم ت BBصفيتهم أو اس BBتهداف BBهم و أس BBره BBم .و م BBن
األمثلة املهمة في هذا املجال تصفية الشهيد عبد العاطي الكبير رئيس فرقة مقاومة اإلرهاب بنب قردان.
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و لBعل مBا وقBع فBي مBطماطBة مBن واليBة قBابBس مBثاال لخBطورة الBبث الBحي ملBطاردة اإلرهBابBيني،إذ أن الBصحفيني لBم
ي BBصلوا إل BBى امل BBنطقة ال BBتي وق BBعت ف BBيها امل BBواج BBهات و ه BBي م BBنطقة ج BBبلية وع BBرة ت BBتميز ب BBوج BBود ك BBهوف و غ BBرف ت BBحت األرض ك BBان
يسBتعملها الBناس قBديBما ،سBارعBت بBالBقضاء عBلى اإلرهBابBيني ألنBه تBأكBد الحBقا أنBهم ال يBعرفBون جBغرافBية املBنطقة .لBكن مBع ملحBمة
ب BBن ق BBردان أخ BBطأت ال BBعدي BBد م BBن وس BBائ BBل اإلع BBالم ف BBي ال BBتعاط BBي م BBع ال BBعمليات ال BBجاري BBة ف BBتاب BBعنا م BBراس BBال ي BBبكي ف BBي امل BBباش BBر و
صBBحفيني آخBBريBBن يBBعلنون عBBلى أمBBواج اإلذاعBBات أو فBBي مBBواقBBع الBBصحف و النشBBر االلBBكترونBBي انBBه تBBم غBBلق الBBطريBBق الBBوطBBنية رقBBم
واحBد ) ( 01الBتي تBربBط بBني مBدنBني و بBن قBردان فBي مسBتوى مBنطقة الBنفاتBية .و الBذي ال يBعلمه الBكثير مBن هBؤالء أن هBذه املBنطقة
تBوجBد فBي مBفترق طBرق بBني أربBع مBناطBق إسBتراتBيجية فBي الBجنوب الشBرقBي وهBي تBطاويBن مBن الBجنوب و مBدنBني مBن الBغرب و بBن
قBردان مBن الشBرق و املBنطقة الBسياحBية جBربBة جBرجBيس مBن الBناحBية الBشمالBية .أفBال تBعد هBذه املBعلومBات خBدمBة مBجانBية لBإلرهBابBيني
قد نكتشف في األيام القادمة أنهم استغلوها؟
ولBBتجاوز الBBطابBBع اإلخBBباري الBBذي يBBقف عBBند سBBؤال مBBاذا حBBدث؟ ويBBصبح الBBتنافBBس حBBول تBBقديBBم تBBغطية عBBاجBBلة
وسريعة في اغلب األحيان تسقط في السطحية ألنها تتجاهل أسئلة أخرى أكثر أهمية.
لBذا ال يBجب الBتعامBل مBع الBعمليات اإلرهBابBية بBاعBتبارهBا أرقBامBا أو أحBداثBا مBعزولBة وإنBما ظBاهBرة تنتشBر فBي بBيئة
تحكمها اطر إيديولوجية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتغذيها مراكز نفوذ من الداخل و الخارج.

 .7ﻣﺼﺎدر اﻟﺨﱪ
وان تBضل السBلط الBعمومBية املBصدر الBرئBيس فBي نBقل األحBداث اإلرهBابBية إال أن املBؤسBسات اإلعBالمBية مBدعBوة
إلBBى تBBكثيف انBBتشارهBBا داخBBل الBBبلد حBBتى تBBكون قBBريBBبة مBBن مسBBرح األحBBداث لكسBBر ربBBما حBBجب املBBعلومBBة فBBي بBBعض األحBBيان .و
لBتجاوز الجBمود وشBح املBعلومBات يجBدر الBبحث فBي قBصص تBتضمن كBميات وشBحنات إعBالمBية اكBبر عBلى غBرار قBصة عBون األمBن
في بنقردان الذي فك الحصار على منطقة األمن الوطني هناك.

 .8اﻹذاﻋﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
لBقد وضBعت اإلذاعBة الBتونBسية مBدونBة سBلوك و مBيثاقBا تحBريBريBا يBضبط املBهام التحBريBريBة و الBقواعBد الحBرفBية فBي
مBBمارسBBة املBBهنة .و أفBBردت املBBؤسBBسة الBBتعاطBBي مBBع اإلرهBBاب بBBندا خBBاصBBا يBBؤكBBد أن اإلرهBBاب خBBطر يهBBدد امBBن الBBبالد و ديBBمقراطBBية
الBBدولBBة و مBBدنBBيتها و بBBذلBBك يBBمتنع الBBعامBBلون فBBيها عBBن كBBل أشBBكال الBBترويBBج لBBإلرهBBابBBيني و داعBBميهم  .و قBBد انتهBBت مBBن وضBBع مBBيثاق
مهني يحدد بدقة التعاطي مع الظاهرة اإلرهابية.
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اﻟﻜﺎرﻳﻜﺎﺗﻮر واﻹرﻫﺎب
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻤﺮان
دور رسBB Bام الBB BكاريBB BكاتBB Bيرال يBB Bقتصر عBB Bلى عBB Bطاءه أثBB Bناء األزمBB Bات بBB Bل هBB Bو عBB Bطاء يBB BومBB Bي عBB Bبر وسBB BائBB Bل االعBB Bالم الBB BورقBB Bية
وااللكترونية .حيث تهتم رسومه باملعيش اليومي أكان ذلك سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو رياضيا.
غ BBير أن BBه ف BBي ح BBاالت اس BBتثنائ BBية ي BBتغير دور ال BBكاري BBكات BBوريس BBت ف BBي ال BBتعاط BBي م BBع الح BBدث ،م BBن ذل BBك دوره أث BBناء األزم BBات
كالحروب واالرهاب.
إذا صBBنفنا الBBكاريBBكاتBBوريسBBت كBBرجBBل اعBBالم ،فBBهو ال يBBتفاعBBل بBBالBBضرورة مBBع الحBBدث أو الBBخبر بBBنفس تBBفاعBBل الBBصحفي.
للصحفي قراءته ولكن للكاريكاتوريست زاوية قراءة مغايرة يغلب عليها اإليحاء واإليماء والسخرية واملبالغة.
فBترة الBنزاع أو االرهBاب هBي فBترة غBير عBاديBة ،يBكثر بBها االنBتهاك والBعنف .والBكاريBكاتBوريسBت مBفروض عBليه الBوقBوف ضBد
هBBذه االنBBتهاكBBات بسBBالحBBه الBBخاص .إذا كBBان االرهBBابBBي يسBBتعمل لBBغة الBBرصBBاص ،فBBالBBكاريBBكاتBBوريسBBت أيBBضا يسBBتعمل "لBBغة قBBلم
الBرصBاص" ...االرهBابBي عBنيف ،كBالBح ،متشّ Bدد ...والBكاريBكاتBوريسBت مBسالBم ،مBرح ،متح ّBرر .إذن ،هBي حBرب بBني الBعنف واملBرح.
فBBال سBBبيل لBBلكاريBBكاتBBوريسBBت لBBلتصدي لBBالرهBBاب إال اعBBتماد السخBBريBBة والحBBط مBBن جBBبروت االرهBBابBBي .يBBجب أن يBBجعل مBBن ذلBBك
Bعرج ع BBلى التج BBرب BBة
ال BBكائ BBن امل BBخيف ك BBائ BBنا م BBضحكا ف BBيصغر أم BBام ال BBعام BBة ل BBيصبح مح BBل ت BBن ّدر واس BBتهزاء .وه BBنا ،ي BBجب أن ن ّ B
الجBBزائBBريBBة أثBBناء العشBBريBBة الBBسوداء وكBBيف تBBص ّدى رسBBامBBوا الBBكاريBBكاتBBور لهBBذه الBBظاهBBرة .لBBقد كBBانBBت صBBورة االرهBBابBBي بBBالجBBزائBBر
Bمرر بBBواسBBائBBل االعBBالم املBBرئBBية خBBاصBBة .فتخ BزّنBBت
مBBخيفة ومBBرعBBبة لBBدى الBBصغار كBBما لBBدى الBBكبار وكBBان ذلBBك نBBتيجة الBBصور الBBتي تّ B
بBBذهBBن الجBBزائBBري ظBBاهBBرة الBBخوف الشBBديBBد ،إلBBى أن اهBBتدى رسBBامBBوا الBBكاريBBكاتBBور إلBBى طBBريBBقة الهBBزل والسخBBريBBة مBBن االرهBBابBBي
لBBتقزيBBمه وجBBعله مBBا ّدة لBBلتندر واالضBBحاك .وقBBد نBBجح هBBذا األسBBلوب أيBBما نBBجاح وتBBغيرت صBBورة اآلرهBBابBBي لBBدى الBBعامBBة مBBن الBBخوف
الشديد إلى التهكم والتندر.
إذا ألBBقينا نBBظرة ،الBBيوم ،عBBلى عBBديBBد الBBرسBBوم الBBكاريBBكاتBBوريBBة املBBنشورة بBBوسBBائBBل االعBBالم الBBتونBBسية لBBالحBBظنا أن الBBرسBBامBBني
الBBتونBBسيني لBBهم نBBفس الBBتمشي...لBBنتذ ّكBBر كBBيف كBBانBBت صBBورة االرهBBابBBي فBBي األيBBام األولBBى مBBن ظBBهور الBBعمليات االرهBBابBBية ،وكBBيف
أصBبحت الBيوم ...كBان الBتونBسي يتحBدث مBنذ ثBالث سBنوات عBلى خBطر االرهBاب والBخوف مBنه عBلى مسBتقبل الBبالد ،فBأصBبح الBيوم
يتندر باالرهابيني واالرهابيات حتى أصبحت جلسات املقاهي تعجّ بالنّكت والنوادر على هذا التنظيم.
نBتيجة لBذلBك ،مBن املBؤكBد أن يBكون الBكاريBكاتBوريسBت مسBتهدفBا أكBثر مBن غBيره ولBنا فBي ذلBك عBديBد األمBثلة كBحادثBة شBارلBي
هBيبدو أو غBيرهBا .صBحيح أن االعBالم بBصفة عBامBة يBعيش حBالBة الخBطر أثBناء فBترات الBنزاع لBكن رسBامBي الBكاريBكاتBور يBتضاعBف
الخطر تجاههم بسبب أسلوبهم الفاضح والساخر تجاه االرهاب.
فBBن الBBكاريBBكاتBBور هBBو فBBن شBBعبي بBBامBBتياز إذ يBBمس جBBميع شBBرائBBح املBBجتمع .لBBذلBBك عBBندمBBا يBBهاجBBم الBBكاريBBكاتBBور االرهBBاب
بBالسخBريBة فBان رد هBذا األخBير يBكون بBالBعنف .الBكاريBكاتBور فBي ظBاهBره فBن سBاخBر ،لBكنه فBي الBواقBع هBو فBن تحBريBضي ...لBذلBك
يهابه السياسي واالرهابي.
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