1

عنوان البحث
(مشكالت الخطاب اإلعالمي في المؤسسات اإلعالمية العراقية )

تقدم به
األستاذ المساعد الدكتور
بدر ناصر حسين السلطاني
كلية اآلداب جامعة بابل
dr_bader_nasser@yahoo.com

المبحث االول  :االطار المنهجي للبحث :
موضوع البحث.
تعمل وسائل اإلعالم العراقية لتجد لنفسها حياة جديدة متطوورة متجوددة و وي اليووم تودا
وجود ا وتدا

عو

ع نفسها ي ظل التنا س اإلعالمي او التكنولوجي ,و ي متغيورة ييضوام مهلهوا

مهل يي شيء اخر  ,تبعا للظروف المختلفة ,متاهرة بمختلوف الفعاليواا السياسوية واالجتماعيوة
,حتى اليمك م السهولة بمكا ا يتم الحكم علوى عمول وسوائل االعوالم العراقيوة بمنوا عو
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التحوودياا السياسووية والتفوواعالا الووى اووبغا االداء المهنووى والعلمووى ,ولعوول ااووبحا الظووا رة
االعالمية جزءا اسياسيا م النسيج الهقا ى واالجتماعى المعقد ,بسبب طبيعة التنوع الهقوا ى ,
ولي

واا التنووع ياوب عائقوام يموام الديمقراطيوة ام جوزءا منهوا او سوببا وي انتاجهوا وكوال

وسووائل االتاووال وول وول تش وكل عائقووا اضووا يا امووام الديمقراطيووة و عبوور وسووائلم المختلفووة ووي
حجمها وسعتها والوانها الفكرية المتباينة والحادة ي اغلب االحيا .
ا

هم وسائل اإلعالم ,او انها قادرة اليوم على ي تكو منتجة لنزعة الش  ,يما يوتم انتاجوم

م خطاب  ,و ي عملياا إنتاج احية .ولكو متوى ينتبوم المتلقوو الوى استكشواف ماوادر
التعبير عو التلهوف والشوغف للمعلومواا موا الواي تمارسوم وسوائل اإلعوالم اليووم ,وكو

الجهود

الاي تبالم اليوم ,ى كل موا تملو مو جاابيوم وتعمول ك قنيوة وي بلود ينموو مو ازد وار تجربتوم
السياسية ي ظروف تكم اعوبتها ي التربية االعالمية واوناعة الووعى لمجتمو توم تغييبوم
لعش ارا السني بسوبب الحكوم الشومولي قبول  3002ومو هوم مهاجمتوم مورة اخور بعود 3002
وزراعووة الخوووف ووي جمي و مفااوولم الهقا يووة حتووى كوواد يضووي ( اا البلوود , ,ووي ظوول التراش و
السياسووي والحمووالا االعالميووة المكهفووة الموجهووة نحووو ومنووا سووقوط النظووام الشوومولي(,3002
حتى اليوم والشعب و يحاول المشواركة وي بنواء الحيواة السياسوية واالقتاوادية واالجتماعيوة
,اسئلة كهيرة تواجم الجمهور و و الاي كيوف نفسوم للتغلوب علوى جميو انوواع القهور السياسوي
واالجتموواعي منووا ت سوويس الدولووة العراقيووة عووام  1231وحوود وواا اليوووم ,اول مووا واجهووم سووابقا
ومايواجهم اليوم م خطاب اعالمي منوع وجااب وكال خطاب مناطقي وطائفي مت ه ار بطبيعوة
التجربة السياسية وار اااتها المختلفة وباا مهل الجمهور العراقي الاان للحكوماا المتعاقبوة
منا عام  3002وعبر العملية االنتخابية و و بال يتحمل جزءا م مسووولية الووعى تجوا موا
يتعوور

لووم ,بسووبب التخريووب والتخويووف و قوودا بواوولة االختيووار لممهلووي الشووعب م و الن وواب

والحكام .ولاا كوا علوى الباحوث اال تموام بموضووع الراود اإلعالموي وا ميتوم لمحااورة وراود
خطوواب العنووف والتحووري

علووى العنووف او الك ار يووة ,وايضووا البوود م و تنوواول ا ميووة جماعوواا

الضووغط ودور ووا ووي تضوويي ااووالل عمليووة الخطوواب اإلعالمووي ,وايضووا مووا يتعل و بالتشووريعاا
االعالمية المناسبة لمحاكمة الخطاباا التحريضية او تطبي ما اتف عليم ي الدستور.
ا مية البحث والحاجة اليم

3

م دواعي اا البحث ا يكو م

المبكر الحكم على عمل وسائل االعالم المنتجة

والتى اعتمدا ومازالا على يخبار اإلهارة والفضائ او التراش اإلعالمي المحتدم  ,و نا
وسائل إعالم ااا نوعية جادة ,تحاول ا تان موازنة بي متطلباا الخطاب اإلعالمي ولك
تد

باتجا اتها الدينية والسياسية واالجتماعية الى الواجهة م خالل القوالب والبرامج

المنوعة و ى بال تعبر ع عم االختالف الفكري والتاريخي لها الجهاا والموسساا
العاملة بمااا يمكننا اليوم م الحكم على طبيعة العمل اإلعالمي العراقي م خالل ما ينتجم
م مختلف الخطاباا عبر مسيرة ( ,11عاما بعد التغيير الساسي الشامل وتحول الع ار م
بلد تحكمم الشمولية واالتجا الواحد الى بلد تغوص مشاكلم الديمقراطية الى اقاى حدد ممك
م التطرف والتشدد وم مختلف منااا الخطاباا االعالمية  .ويبدو ا التانيف المقبول
نظريا و تانيفها  .ل بدي تانيفهما على يساس (جيد -سيء. ,ولك النتيجة ي الوسائل
اإلعالمية اليوم تا ب باتجا -1.اللهجة الحادة -3.اللهجة التحايرية.
وتوجد اليوم م يشير الى بع

وسائل اإلعالم العراقية لم تتوقوف عو تتبو اسسولوب

الهجووومي الوواي يهيوور الرعووب اليوووم تتعوورف بع و

وسووائل اإلعووالم كالووو(الغوغاء.,او (الطائفيووة

.التحريضووية ..العنقيووة ..الهجوميووة ..الووف  ..يمووا تكوورس اليوووم بعو
بتكوي ماادر ائلة للتغطية ,و ى مختلف الموضوعاا لعلها

وسووائل اسعووالم يسوولحتها

اليوووووم تهووووتم ت ييوووود توجههووووا

لداللة معينة (ناد ارم ما تفكر يما إاا كانوا الروايوة يو الحودث اوحيحام ,لوا تتركوز ا ميوة البحوث
باال لتفووواا الوووى خطوووورة وسوووائل االعوووالم وووي التووو هير او ا تتحوووول الوووى اداة للتخريوووب والعنوووف
الطائفي ,ولاا برزا تل اال مية وم خالل تتب المسا العلموي والتنظيور االكواديمي والهقوا ي
البحهي الا تناول الخطاب اإلعالمي العراقي وضورورة الودعواا لتنقيوة الخطواب مو كول انوواع
العنف اإلعالمي .
مشكلة البحث وا دا م :
 .تودي وسائل االعالم ي توجيم وتشكيل الريي العام  ,و ي اياغة الفكر وزيادة العقل  ,بل
ي الت هير القوي على مراكز اناعة الق ارراا العليا  ,اسعالم اليوم يسا م مسا مة اعلة ي
المجتم على اعيد الحرية واالنفتال السياسي  ,واحد ركائز المجتم الديمقراطي و ياب
لزامام ي نقول يو نشير الى االخبار الدقيقة والمسوولة  ,واطالع الريي العام  ,وتحسي االداء
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االعالمي م خالل التركيز على جودة المحتو االعالمي  ,وحماية ح المجتم

ي المعر ة

 .ى م ابسط حقو المجتمعاا اليوم .
ولاا يشكل تطوير االداء االعالمي مهمة كبيرة وواسعة للواول الى حقيقة ي ميتها ي تقييم
المعايير المهنية واالخالقية للنشر االعالمي ي ( كا ة ينواعم _ مقروء  ,مسموع _ مرئي ,
 .وتظهر ي ميتها ي التناول االعالمي لمختلف الموضوعاا االعالمية ( الفنو االعالمية _
برامج إخبارية _ حلقاا حوارية _ اعالناا مبوبة _ الاورة الاحفية _ التعليقاا _
واالنطباعاا واآلراء  ,مما يضفي مسوولية يمام االعالم بحدود االلت ازم بها المعايير التي
تتناول جمي مساحاا البث  ,دراسة الظوا ر المنحازة وغير الموضوعية  ,والد اع ع المهنة
االعالمية لما تتعر

لم م انتقاداا على مدار الساعة  ,م الضروري على القائمي على

االعالم العراقي توجيم الرسائل االعالمية بما يضم على االقل تحقي اعلى قدر ممك م
الموضوعية والحيادية  ,وبالتالي  ,تحديد وراد ما يمك ي يوشر على ينم ( خطاب عنقي ,
( خطاب طائفي  ( ,خطاب متطرف  ( ,خطاب تخويني  ,ولاا يتم طرل ا المشكلة لتكو
المبنى العلمي الاي تنطل منم ي كار اا البحث و و ييجاد نمط علمي للراد الاحفي
للخطاب االعالمي الوطني ضم قاعدة بياناا متخااة للمتابعة االعالمية استدعاء ما
يرش منها ي توجيم اللوم والتخدير والدراسة  ,للتخفيف يو تحييد ينواع محددة م الخطاباا
وراد ا  ,وتعوي

النقص الحاال يها الى رسائل ايجابية تهدف عملية بناء ااكرة

الجمهور نحو مختلف الموضوعاا الحيوية والمهمة  .مواافاا الخطاب اإلعالمي اليوم ي
وسائلنا اإلعالمية وما يوشر على وسائل االعالم العراقية  ,ي انها  -ناد ارم ما تكو موضوعية
م الجمهور -.دخولها الحساباا والمعار السياسية  -.مالكو ا الوسائل والاي
يديرونها -.الضغط على اسخبار -جماعاا الضغط ولاا تكم مشكلة البحث ي االتي :
 -1اهمية النتائج التى يمكن ان تظهر من خالل الرصد للخطاب االعالمى ,وهذا يتطلب معرفة
وتحديد المشكالت التى تواجه الخطاب المعتدل والوقوف على معايير عملية الرصد والتقييم,
وهي المعايير المعتمدة في عملية الرصد والتقييم ذاتها والطريقة المتبعة في ذلك.
ثانيا  :معايير تقييم االداء الحكومي  ,وهي معايير تطبق على االداء المؤسسات الحكومية بهدف
الخروج تقييم علمي محايد يصور الواقع لهذه المؤسسات والعاملين بها وهذه المعايير يجب أن
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تكون مدروسة جداً -معتمدة من قبل دول تهتم بالتنمية االدارية -تطبق في دول معايير الجودة
في تقديم الخدمات -قريبة من واقع العراق وتركيبته االجتماعية والرسمية
لذا  ,تكتنف عملية تحقي ا داف الراد منتقداا حقيقة بسبب طبيعية النظام السياسي ,
وممارساا الموسساا االعالمية  ,وغياب القواني الراعية لتنظيم عملياا البث االعالمي ,
وايضا ا تقاد البيئة االجتماعية والسياسية الى قانو لألعالم والموسساا العاملة ي الع ار ,
و ا المشكالا رضتها مجموعة م العوامل التي كهفا وجد ا عبر المراحل االنتقالية
للحكوماا العراقية التي تعاقبا على الحكم وادارة الدولة بعد (  , , 3002مما شكل مجاالم
واسعا لتتضي

رص اال ادة م الرسائل االعالمية التي تنظم استقبال الجمهور سنواع م

المعلوماا  ,تساعد اا الجمهور على تنمية الوعي تجا الموضوعاا والتحدياا والمشكالا
التي تواجم المجتم عبر مشاركتم السياسية ي بناء الدولة عبر االقنية الخدمية  ,يو اناعة
الحكومة وانتاجها  ,يو ي مختلف السلوكياا الوطنية وتنمية الشعور بالمواطنة  ,والد اع ع
الماال الوطنية العليا .
 -3ويذهب الرصد الى تحقيق مجموعة من االهداف منها
 .1رصد اداء وسائل االعالم العاملة
 .2االطالع على نتاج الرصد االعالمي للوقوف على نقاط القوة والضعف في الخطاب
الموجه وجميع مجاالت المعرفة المبثوثة من خطابات وتقارير وبرامج
 .3المساعدة في الوقوف عند االطر االساسية لمناقشة الموضوعات المهمة والحيوية ,
ورصد مناطق االهمال في أنواع الخطاب  ,مما يساعد على كشفها وتقويتها
 .4رصد مكان المتلقي والمحتوى المقدم ومساحات استخدامه بمختلف الرسائل  ,مما يشكل
قيمة مضافة  ,تستدعي احترام ميوله ومعتقداته ورؤاه والوطنية  ,وتقوية مدركاته تجاه
التحديات والمشكالت التي تواجه كفرد أمام أنواع جاذية من الخطابات الوافدة
 .5تمكين الفرد من فهم دوره كمواطن  ,بما يحقق حقوقه في العلم والتعرف على حدود
ممارسة حرياته  ,وحقه في اعالم معتدل ووطني باعتبار غاية االعالم العراقي هو
التغبير عن طموحاته وأراءه ان تجد لها صدى مناسب في المنظومة االعالمية .
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المبحث الهاني  :االطار النظري للبحث :
الخطاب اإلعالمي العراقي وفيه المعطيات التالية
 -1خطاب التحري

ي وسائل االعالم

تعد وسائل االعالم جزءام م يزماا كهيرة تعرضا لها المنطقة العربية  ,واالزمة االعالمية ,
و و اال يشكل ي بع

االحيا اان لالزماا ومحركا لها  ,وباا م الواض ي استخدام

االارع االعالمية لتكو قو ت هير  ,وتحولا وسائل االعالم سدواا ي الاراعاا والمعار
والخال اا وكورقة مساوماا وتعد خطاباا التحري

يحد يكهر الموضوعاا جدالم على مستو

التداول االعالمي خالل السني السابقة  ,بعد سقوط النظام عام  , 3002تم تعري

الع ار

ال شد الحمالا االعالمية السياسية  ,مهل القنواا الموجهة التي تادر م دول  ,ولاا ا
الحرب االعالمية لم تشنها وسيلة اعالمية يو وجهة نظر لمسوول  ,بل توجم سياسي لمختلف
الدول  ,التي عرضا الع ار الى سيل واس وكبير ( تدخل _ اجنداا  ,خطاباا طائفية  ,حتى
يمك القول بضياع االحكام الموضوعية بالنظر حول المشروعية ي بث تل التقارير
التحريضية ,اا ااب م الاعب الحكم عليها او محاكمتها ,و ى التي تسهل تادير الاور
المختلفة التي تودي الى تفتيا الجبهاا الداخلية  ,وشحنة المنفعة برسائل مختلفة م
الك ار ية والعنف .
وتكمن أحد أهم االشكاليات المطروحة والتي انشرت ووجدت لها مساحات تعبير في مختلف
الوسائل االعالمية سواء التي كانت تصدر من دول أم من داخل العراق وتتلخص هذه االشكالية
في تحديد ما هو مشروع وما هو غير مشروع في أطار التعبير والذي ترتب عليه انتهاك حريات
أخرين ( كالحق في الحياة ) والحق في التعبير  ,او الحق التمتع بحقوق وحرياته االنسانية دون
تمييز ومن ثم يجب حمايته وأحاطته بقيود تهدف الى حماية تلك الحقوق .
 -2مفهوم خطاب الك ار ية
ال يوجد تعريف واضح لما سمى بخطاب الكراهية في القانون الدولي  ,وهو ما جعل هذا
الموضوع من اكثر الموضوعات اثارة للجدل والخالف وقد أدى هذا الغياب الى التخيط بين
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الخطاب الذي يدخل في اطار حرية التعبير وخطاب الكراهية  ,فقد عرفت االمم المتحدة المادة
(  ) 22كلمة ( الكراهية ) استناداً الى مبدأ " مبدأ كامدن ×" الخاصة بحرية التعبير والحق في
المساواة التي قامت المنظمة سالفة الذكر بصياغتها على النحو التالي = الكراهية هي حالة
ذهنية تتسم بانفعاالت حادة وغير عقالنية من العداء والمقت واالحتقار تجاه المجموعة أو
الشخص الممرض ضده
واذا كان التمييز بين ما يدخل في حرية التعبير ونقل المعلومات وواجب وسيلة االعالم في نقل
المعلومة الى المتلقي  ,وما يدخل في باب التحريض على العنف في المسائل القانونية الدقيقة ,
فان هذا التفريق كما يذهب الحقوقي طارق حرب الى انه ال قيمة له  ,عندما يكون تحريض
وسيلة االعالم على العنف وضحاً وبيناً وظاه اًر وال يحتاج الى تحر واستقصاء وتأمل وتدبر .
واذا كان الرد الدولي للحقوق المدنية والسياحية لسنة  , 1611أتاح حرية نقل االخبار
والمعلومات واالنباء  ,فانه اجاز للدول في الظروف االستثنائية اتخاذ ما يلزم بشأن تقييد هذه
الحرية ووضع شروط عداها ,اذا ادان في المادة (  ) 22منه كل تحريض على العنف  ,وقد
صدر قرار عن االمم المتحدة سنة (  ) 1694يسمح للدولة لمكافحة نشر االنباء المزيفة
والمشوهة  ,وحدد قانون من منضمة اليونسكو سنة  , 1692حول اسهام وسائل االعالم في
تعزيز التفاهم والتعاون خدمة للسالم ورفاهية االنسان  ,ومناصفة الدعاية للعنف في قرار الجمعية
العامة لألمم المتحدة بحرية االعالم والتي تم اقرارها دولياً لمواجهة الظروف االستثنائية التي
تواجهها الدولة .
 -3العنف االعالمي ي اوامر السلطة االئتال ية الموقتة
لقد اصدرت هذه السلطة عدد من االوامر ( قوانين ) منعت التحريض على العنف في
وسائل االعالم  ,وقد نشرت تشريعات عام  2223تضمن قسم (  ) 2منها  ,حظر وسائل
االعالم ومنعها من التحريض على العنف ضد أي فرد أو مجموعة والتحريض على االخالل
بالنظام واثارة الشغب او االضرار بالممتلكات  .واجاز هذا القانون القاء القبض على مسؤولي
الوسيلة االعالمية اذا ثبت اشتراكها او حاولت ان تثبت مواد تخص التحريض على العنف
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واحالتهم الى المحكمة والحكم عليهم وسحب ترخيص أي مؤسسة ومصادرة ممتلكاتها واغالق
مبانيها .
وقد صدرت  ,مجموعة من التشريعات وخاصة تلك التي تتعلق بالهيئة العراقية لالتصاالت
االعالمية وظهرت قوانين عام  2225 , 2224والتي اشارات بشكل واضح  ,ما ورد في المادة
(  ) 4 _ 26والتي نصت على ( فمنع كل اشكال العنف والتعسف ) في االسرة والمدرسة
والمجتمع  ,ولذا فان القانون كما يذهب طارق حرب  ,اال ان القانون لم يتوقف عند العنف ,
وهو صورة من صور المساهمة في العنف بموجب أحكام الدستور بصفته هذه .فيما اكدت
التشريعات العراقية النافذة تؤكد على هذا المعنى ابتداءاً من المشروع الدستوري وانتهاءاً باألنظمة
والتعليمات المختلفة ومن خالل االطالع على دستور  2225تضمن المواد التي تثبت وتحافظ
على الوحدة الوطنية  ,وحصر كل ما من شأنه أن يحرض على الطائفية والعنصرية والتأكيد
على المساواة .

 -4المشكالا التي تواجم الخطاب االعالمي.
لقد باتت ثقافة الحقد والكراهية تشكل تهديداً حقيقيا للمنظومة الديمقراطية وللحريات العامة وحقوق
الناس  ,مع ان المواثيق الدولية توضح وتندد بهذا الواقع  ,مع استمرار تطور تشريعاته في مجل
فرض عقوبات كبيرة ضد كل من المؤسسات االعالمية التي تثبت في حقهم التحريض على القتل
وعلى الحروب العرقية والدينية ولذا فان هذا الرصد والرغبة في تحقيق محكمة نظرية افتراضية
لعمل المؤسسات االعالمية وليس بموضع اعتقاد  ,ولكن يمكن يتضح المغزى الذي يرمي اليه
الباحث  ,فالغرض االساس هو المساهمة في الدفاع عن المواطن واحقيته بخطاب موضوعي
معتدل وغير متطرف فضالً عن المحافظة على السمعة االعالمية للمؤسسات أو المؤسسات
والعاملين عن مصادر التشويه والسوء المتمثلة باستعمال حرية ممارسة الحقد والكراهية والشتم
والقذف ودعوات العنف واتهامات التكفير واللعن والتي تحول المادة اإلعالمية الى ( مواد
مسمومة خطرة على المواطن والبلد وكل شئ حي ينبض في الحياة )
 -5تعريف الراد
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ويقصد به توظيف التغطيات االعالمية وفقا لمعيار معين  ,كأن تهتم بعدد الصحف والجديد
منها واتجاهها ( كشف هيئة ) وتعني المتابعة والرصد الستجالء اتجاه أو قراءة في االهتمامات .
اما المراقبة فتعني  :البحث عن اختراقات المبادئ المتفق عليها مهنية وحقوقية وتتم وفق بنود
معينة غالبا ما تقترب من اهتمامات الجهة التي تقوم بالمراقبة .
ولذااهتمت بعض توصيات مؤتمرات في مواجهة خطاب الكراهية في وسائل االعالم الى بعض
المعطيات االتية.
 ان خطاب الكراهية  ,يعد مستوى من مستويات التعصب  ,وهو ظاهرة اجتماعية سياسية
واتصالية معقدة  ,ولقد شهدت المجتمعات العربية نمو هذه الظاهرة وبأشكال صادمة
بالتزامن مع التحوالت السياسية العربية وما رافقها من انتشار واسع لوسائل االعالم  ,ما
يشير بشكل مباشر وغير مباشر لجمع االستثمار السياسي في االعالم  ,االمر الذي
يشكل الفضاء االجتماعي والثقافي النتشار خطاب الكراهية بين الخصوم والفرقاء االمر
الذي خلق حاالت متعددة من االستقطاب
 تضاعف المحتوى العربي خالل الخمس سنوات االخيرة بسبعة اضعاف مع ازدياد حجم
الحضور العربي بشكل كبير على شبكات التواصل االجتماعي مع تصاعد قدرة
الناشطين العرب على التدوين  ,وقد جاءت هذه التحوالت مصحوبة بالعلل االجتماعية
والسياسية التقليدية بمعنى تم نقل تلك العلل الى فضاء االنترنت المتشابك المعقد  .وقد
كشفت حجم الصراع االجتماعي والثقافي الى جانب السياسي  ,مما زاد من تعقيد ظاهرة
خطاب الكراهية  ,وكشف عن جوانب منها اعادة تفسير الماضي  ,واعادة انتاج القولبة
الثقافية واالجتماعية والسياسية واعادة انتاج الهويات الضيقة والمرجعيات االولية .
 ان الموجة االخيرة من خطاب الكراهية جاءت في وقت لم يحسم االعالم العربي القيم
االساسية في المهنية واالستقاللية والحرية مما خلق منطقة  ,رمادية بين افعال السياسيين
من جهة والعمل االعالمي من جهة اخرى ومنطقة مادية بين افعال الناشطين على
شبكات االعالم االجتماعي وبين االعالمين والصحافين المحترفين
 وبما انه ال يمكن لجم اطماع السياسيين او الحد من رغباتهم في تحقيق المكاسب وال
يمكن ضبط الناشطين مع االعالم االجتماعي فان التخلص من هذه المساحة الرمادية
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وتحديدا فى انتاج وترويج خطاب الكراهية يرتبط بالصحفيين وبقدرتهم على تطوير
المهنية واالستقاللية والمسؤولية االجتماعية .
لقد شكل االهتمام الدولي نافذة كبيرة ووساعة لمكافحة كل ما من شأنه اثارة العنصرية او
الكراهية ولعل ما قامت به مؤخ ار كبريات شركات االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي
واالعالم الرقمي الجديد ( فيسبوك _ توتير _ يوتيوب _ وما ميكروسوفت )  .انها وقعت
على الميثاق االوربي لمجابهة الكراهية  ,وجاء ذلك في تقرير اليكس هيرن " الذي نشرته
جريدة ( الكارديان الفرنسية ) هذه المبادرة هدفت الى ابتكار رموز أو ميثاق شرف
اخالقي تهدف الى مكافحة العنصرية وكراهية االجانب في جميع انحاء اوروبا  ,وبالرغم
انه ال يملك الميثاق صفته القانونية بسبب طبيعة التشريعات  ,مما دفعها الى اجراء نمط
مراجعة التعليمات البرمجية التي تسمح لتشجيع اتخاذ اجراءات سريعة فور تلقى بالغ
أي ادراج أو تعليق يحرض على الكراهية والعنصرية  .وهذه المدونة تمثل أول محاولة
كبرى لتقنين كيفية تعدي شركات تكنولوجيا المعلومات للرد على خطاب الكراهية عبر
االنترنت .
ويتسم خطاب الكراهية بعدة سمات منها االستقطاب والتقليل أو الترهيب من الطرف االخر ,
وغالبا ما تعتمد لغة الخطاب على التشويه والتعبيرات غير الالئقة  ,وتميل الى الشقاق على
حساب االتفاق ,واالستهجان على حساب االستحسان والترهيب على حساب الترغيب والقسوة
والخشونة على حساب اللين  .هي لغة صدامية ال تهدف الى التوفيق أو التوافق بل االنتصار
ولو على حساب االعتبارات االجتماعية واالنسانية .
و نا البد م الوقوف على ي مية التربية االعالمية م المشاكل التي تواجم المجتم وكم
المعلوماا التي تتد

تجا الجمهور  ,والاور التي بديا تظهر على مناماا االعالم

العراقي  ,كظوا ر غربية سواء بالت ييد سنواع مختلفة م الخطاب يو على مستو التواال
االجتماعي  ,ويمهلة كهيرة واجها المجتم  ,واوضحا اسباب كانا وما تزال تراكما عبر
السني  ,و ي عدم تطبي القواني المرعية  ,غياب القانو  ,وقواني االعالم  ,وخااة بعد
االنفتال  ,والتعرف على مختلف االنشطة والخطاباا  ,والتي بديا توهر على اائقة المتلقي
الاي يحرص على استقبال االعالم ع طري وسائل داخل البلد بالمقام االول  ,اب
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للجمهور مضا اا يخر

ي التجوال ي المواق يو القنواا التحريضية  ,يو التي تتبنى

داخليا الخطاب التحريضي.
ما يهمنا و تراكم المشكالا  ,واالاواا التي تتنا س وظيفيا على نغمة الخطاب الطائفي يو
المناطقى يو االقاائي  ,مما ضي على الجمهور بوالة التعرف على الواق الحقيقي وتبدو
نا ي مية التربية االعالمية شرائ المجتم  ,م العاملي  ,والد

باتجا مشاركتهم

بالمعلوماا  ,ومنحم حرية التعبير ونشر مختلف رسائل الدعم م قبل ( االعالميي _
موسساا  ,سنم م الواجب حتما تدريب وتربية كل م

و يفيد م

اا البلد  .وليس التربية

تتوقف عند والء  ,بل تمتد الى جمي النخب السياسية التي انتجا دو وعي الوا مختلفة
م الخطاباا الفقيرة المضمو والمليئة بالمعاني والوا اخر م التحري

خالل خطابتهم

السياسة يو ي البرامج الحوارية .

 -1التحري

××

التحريض لغة  :مصدر حرض يحرض تحريضاً وفي القانون ( حرضه ) اما اصطالحا :فهو
عملية اثارة نفسية للحصول على سلوك معين ما كان ليتم لوال تلك االثارة سواء كانت هذه االثارة
تتم بالتلميح الى رمز معين أو واقعه ما او الى اشخاص أو صور أو أماكن محددة أو بالتصريح
بمعلومة حقيقية كانت أو غير واقعية التحري

قانونا ويقصد به  :جريمة يعاق عليها القانون ,

أو هو سلوك ينصب على فعل جرمه القانون  ,لذا ال بد ان يسفر التحريض عن نتيجة ولكى
يكون مؤث اًر البد ان يكون موجهاً الى من يمكن ان يقع تحت تأثيره افراداً كانوا أم جماعات .
وال يمكن النظر للتحريض على أنه يعبر عن حرية الرأي  ,وانما هو كالم مؤثر بطرق وبشدة
على فكر ضعاف النفوس هدفه اشعال الفتنة فتبرز نشاطات المحرض على انها ذو طبيعة
معنوية  ,تهدف الى التأثير على النفس الفاعل بما يحمله ذلك على ارتكاب جريمة التحريض ,
وليس التوقف عن خلق فكرة الجريمة في نفس الجاني وحسب  ,بل االلحاح عليها حتى يقطع
سبل العدول عنها ولكون التحريض ينتمي الى دائرة االفكار والنوايا  ,ال دائرة االفعال والنتائج ,
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اذ يتميز نشاط المحرض بانه ذو طبيعة نفسية ويتجه نحو نفسية الفاعل ليؤثر عليه فيدفعه الى
ارتكاب الجريمة  ,لذ يذهب د  .عبد النبي خزعل الى ايراد ركنين للتحريض وهما .
 -1الركن المادي :وقوامه النشاط الذي يصدر من المحرض والموضوع الذي ينصب عليه
فالنشاط الذي يصدر من المحرض غايته التحريض على تفكير شخص
 -2الركن المعنوي للتحريض  :وهو صورة القصد الى تنفيذ الجريمة أو جرائم موضوعة عن
طريق شخص آخر وللقصد عنصران هما العلم واالرادة .
جماعاا الظغط
هى جماعات ايدلوجية  ,منظمة تختص بالدفاع عن مصالح مشتركة مادية أو معنوية كانت أم
ادبية وتضغط على الجهاز الحكومي لتحقيق مصالحها وتعزف عن تقلد أي مسؤولية وهي ال
تنوى السيطرة على مواقع القوة في المجتمع
يعرف البروفسور فاينر (  ) professor – finerجماعات الضغط  ,بانهم منظمة تهدف الى
التأثير على سياسات الهيئات والمؤسسات الرسمية بما يتالءم مع اهدافها ومصالحها
فيما يعرفها البروفسور مودي (  ) moodieانها أي جماعة منظمة تحاول التأثير على
سياسات وق اررات الحكومة دون محاولتها السيطرة على مراكز الرسمية للدولة وممارسة اساليب
القوة الرسمية من خاللها  ,ويمكن التميز بين الجماعات واالحزاب بالشكل التالي :
فجماعات الضغط التنوى احتالل مراكز القوة والحكم  ,بل تريد تحقيق مصالحها عن طريق
الضغط على مؤسسات الدولة والمجتمع واقناعها بضرورة تلبية مطالبها وسد حاجاتها فيما الحزب
السياسي  ,فهو ال ينوي الضغط والتاثير على سياسة الحكومة فحسب بل يريد الوصول الى
الحكم واحتالل مراكز القوة والنفوذ لكي يستطيع ترجمة اهدافه ومبادئه الى واقع ملموس يؤدي
ادواره الواضحة في تبديل مسيرة المجتمع بما يتوافق مع ايدلوجية ومفاهيمه ومبادئه .
وجماعات الضغط تكون على انواع كثيرة منها
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 -1جماعات الضغط السياسية (  )LOBBIESاللولبيات جماعات الضغط اللوبيات
السياسية التي تمثل بالمنضمات والهيئات الشعبية كنقابات العمل وجماعات الضغط
االنسانية كجمعيات حماية االطفال وجمعيات الرفق بالحيوان .
 -2جماعة الضغط ذا الهدف المحدد  :جماعات المبادئ  ,جماعات البرامج التي ترمي الى
تحقيق اهداف مثل جماعة الوحدة االوربية .
 -3جماعات المصلحة الخاصة التي ترمي الى تحقيق المصالح الخاصة ألعضائها  ,وقد
تأخذ صيغة توجيه مثل ق اررات حق التقاعد لكبار السن أو تأخذ صيغة محلية بحتة
كالدفاع عن مصالح صناعة القطن
 -4جماعات الضغط للدفاع عن مصالح الدول االجنبية داخل الدولة  ,هذا النوع منتشر في
الواليات المتحدة  ,حيث تعمد الدول االجنبية الى تشكيل لولبيات لتأييد ودعم وجهات
تطرحها والدفاع عن مصالحها .
وخالاة القول ع جماعاا الضغط السياسية والدينية يمك ا تشكل مفاال مهما م
مفاال التاهير المباشر ى التحكم ببوالة توجيم المجتم نحو الموضوعاا والسياسية
والدينية ,على نحو يتي توجيم مشكالا حقيقية وموهرة على الساحة العراقية ,مهل
عملياا تضمي الخطاباا انواع مختلفة م الرسائل التى يمك ا تحق الشارع بجرعاا
موهرة م الشح السياسى ,و ى سبيل تل الماال يمك ا تظل ا اللوبياا م
خطاباا سياسية حادة او تعبيراا واوااف دينية ,او مايتعل بمكا حة الفساد المعضلة
التى تواجم التنمية والبناء ى الع ار .واليبدو م السهل بغياب قواني االحزاب واالعالم
وتحديد ماادر التمويل الوقوف عال على ماادر التغاية الطائفية والسياسية والدينية
المرسلة عبر مختلف منااا االعالم
ان وسائل االعالم  ,من اخطر الوسائل التي يمكن ان يعتمد عليها في أي مجتمع في
محاولة التأثير على االفراد لتشكيل اتجاهاتهم وقميهم  ,تزويدهم بالمعارف واالفكار التي
تؤثر نموهم وطريقة تفكيرهم ويزداد اثر هذه الوسائل تربوياً الن الفرد يقبل عليها ويستجيب
طواعية وعن رغبة دون اجبار ويكون المجتمع يضم عدداً من النظم االجتماعية الالزمة
لبقائه واستم ارره وفي حالة دراسة هذه النظم  ,نجد انها تقوم جميعها على وسائل االتصال
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فجميع الظواهر االجتماعية تدين لالتصال بوجودها ,والن النظام االجتماعي عبارة عن كيان
معقد ومتشابك من االدوات والتقاليد والقيم والمعتقدات والقوانين واالتجاهات  ,التي تشكل
انماط التفاعل االجتماعي بين اعضائه  ,تكون وسائل االتصال هي المرتكز االساسي في
التعبير عن هذا التفاعل  ,اذ ان جميع التفاعالت االجتماعية انما تكون جزءا من فن
االتصال االنساني في العالم .
ويقول ديفيد ويفرد( : David weaverاذا اردت ان تسشف روح اية امة  ,أو تحكم حكما
تاريخيا وحضاريا على اية عصر  ,فانك ال تستطيع ان تفعل ذلك اال ان بحثت وتوخيت ذلك من
الصحافة فكونها المعبرة التعبير الصادق عن نفسية االمة وسياستها .
فاألعالم يؤدي بوسائله اليوم ادوا اًر أساسية داخل المجتمعات واحداث التحوالت االجتماعية
والسياسية والتربوية والثقافية وفي الحصول على هذه المعلومات التي لها عالقة بهذه التحوالت
وان يظهر اثارها في تطورات االفراد منذ المراحل المبكرة لتكوين ارائهم وتصوراتهم .

الخاتمة واالستنتاجاا والتواياا
يعيش العالم اليوم ساحة مفتوحة لكل شيء  ,حيث يزدحم الجيد م السيء واالشياء التي
تحدث والتي تطل على بعضها بانها ( موضوعية _ محترمة  ,نتدا

ايضا م االشياء التي

تطل عليها تميزية _ غير محترمة  ,وحيث ي المجتم يحتمل ا يتاارع يم م التحليل
الراي والموضوعي م الاحا ة التشويهية والمواية جم كبير م الموسساا العاملة
اليوم  ,تقدم دالئل يومية إلخفاء الماداقية على تغطياتها االخبارية  ,م ما موجود م
موسساا اخر تمارس التضليل وليس نا قواني تحاار ا وتحاسبها  .وبسبب ا السو
االعالمي و مجال للتسو بال احكام  ,الجمهور يطل ويتاب  ,ويتلاا بما و مقدم  ,ولاا
ا الكهير م الخطاباا نجد اانام ااغية  ,مهما كانا ا البضاعة ما تحمل م اور
وا كار يمك ا تكو منحر ة ومشو ة و ا

ي احد المعضالا التي تتعل بتركيبة

المجتم المحلي  ,ودرجاا الوعي المنبهقة المتواجدة كح ارس بواباا ي استقبال وتلقي
مختلف الرسائل االعالمية  ,ولعل ما يميز الخبر الجيد والموضوعي ع الخبر السيء ينم
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بغياب ضابطة الوعي والتحكم بالمشاعر و ما يسمى الحدود الفاالة بي الخبري وباا يشكل
عالم الميديا مخاطر كبيرة بسبب انفراج السو بكل انواع البضاعة االعالمية المرسلة  ,وباا
تزداد يمنة الموسساا والخطاباا على ترسيف الوا معينة دو غير ا  ,مما يطب المعايير
المعتمدة  ,بالحكم على يحقية النشر يو بخال ها  .والسبب يعود بال الى البعد ع اخالقياا
العمل االعالمي والى الموروث الاي ابغ العمل االعالمي  ,بالسلطوية واال مال الموضوعي
لتربية المجتم  ,و اا ما جعل الفعل السياسي  ,يحتل المساحة الواسعة م التلقي االعالمي
وايضا شعور الجمهور بانم ال توجد مقاييس هابتم للتحكم على حيادية يو غير حيادية وسائل
االعالم .
وم ال يمك تاشير بع

المعطياا الناتجة ع االطار النظر الى اال تى :

 يمهل االعالم احد ا م الوظائف االجتماعية ,كشكل م اشكال التنظيم االجتماعى ال
دولة و و قادر ا االعالم على خل التفاعل م مختلف الموسساا والتنظيماا
االخر

ى المجتم .

 ا القدر الا يمك تمسى يم وسائل االعالم النا اة الوحيدة لكل ماينشر او يبث او
يسم يسم بها االعالم ستكو تل الوسائل ى المعبر الوحيد لمواجهة سيل
الرسائل المضادة .
 ا الاور االعالمية المقدمة عبر وسائل االعالم تسهم ى تشكيل اتجا اا اال راد
وترسم او ار ا نية لديهم لمالم الواق المعاش .
 تبرز ا مية االحتياج الى تنظيم االعالم باعتبار مرتبطا بطبيعة النظام العام ى كا ة
تغيراتم ,وبالتالى ا مية الضبط والسيطرة على مخرجاتم .
 بي نمطي م االعالم (نمط اعالم موضوعى – نمط اعالم تضليلى ,,يتعر
الجمهور الى موجاا متاارعة م االراء واال كار وم تطور التكنولوجيا يكو امام
عمل وسائل االعالم تحدياا تكنولوجية وهقا ية معقدة .
التواياا
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اوال  :عقد موتمر دولى ع الراد االعالمى لمختلف انواع الخطاب المبهوث العربى والمحلى
والدولى .و اا الموتمر يلزم الجمي بتنفيا برامج اممية لتحقي ا داف االعتدال وايجاد بيئة
مناسبة للقيام بااالحاا حقيقية بعمل وسائل االعالم .
هانيا  :اقرار قانو العمل االعالمى ى الع ار ,وسيشكل اادار اا القانو

راة لنمو

الشفا ية وراد التمويل وبناء سلم حضار لتنظيم العمل االعالمى ى الع ار ولتحقي
االستقاللية .
هالها :تحديث منظومة التشريعاا القانونية المتعلقة بعمل االعالم العراقى
رابعا  :اخضاع الموسساا العاملة الى الراد االعالمى ومراقبة االداء ,ويمك تطوير امكاناا
يئة االعالم واالتااالا العراقية نحو ا الموضوعاا بشكل واس .
خامسا :انشاء معهد للتدريب االعالمى للراد والمراقبة ,ويتطلب ترشيحاا وسائل االعالم
والعاملي والمنظماا ااا االختااص المهنى واالعالمى بتدريب مجموعاا واسعة م
المختاي للوقوف على الراد والمراقبة .
سادسا :إ الك ار ية غالبام ما يتم تشكيلها وتغايتها وتعهد ا وتوجيهها على يد ي راد بعينهم يو
مجموعاا معينة ضد ي راد وطوائف يخر تختلف ي اإلهنية يو اللغة يو الدي ع اسغلبية
السائدة ,وعادة ما يكو ال سسباب سياسية يو بسبب تمييز راسف طويل اسمد .ويمك
لرسائل الك ار ية ي ت تي على ير

خابة حيث توجد مشاكل اجتماعية يو اقتاادية يو

سياسية يوس نطاقام يو انقساماا ي المجتم  .وكهي ارم ما تكم اسسباب الجارية للك ار ية ي
االختالف اإلهني يو الديني البحا ,ويجب همها بشكل ي ضل.
سابعا :وم الضروري إد ار الكيفية التي يمك بها ,ي اسجل الطويل ,لخطاب الك ار ية
والتحري

عليها ي يتسببام ي تعري

التماس االجتماعي للخطر و ي إحداث انقساماا

وتوتراا طائفية يو تعمي القائم منها .ويجب على اإلجراءاا المتخاة لمواجهة خطاب الك ار ية
والجرائم المرتكبة بدا

الك ار ية ي تُشر طوائف اسغلبية ,بما يشمل السياسيي والمهقفي

والمشا ير وعامة الناس المهمومي بالتمييز والك ار ية ي مجتمعاتهم ,ليضموا اوتهم إلى
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اوا اسقلياا المهمشة والمحرومة ي المطالبة بحقو اإلنسا والمساواة والكرامة اإلنسانية
للجمي  .ويجب ي يشمل اا العمل المنس اتخاا خطواا تشريعية واستجاباا اجتماعية
اجم حوادث الك ار ية بسرعة و عالية ,يمك ي تااب الفئاا
سريعة و عالة .إ لم تو َ

المستهد ة بضرر دائم ي اعتزاز ا بالنفس وشعور ا باالنتماء داخل مجتمعاتها ,وم هم يزداد
تهميشها .ويمك لفئاا اسغلبية ي تقل حساسيتها تدريجيام للعداء الاي يستهدف اسقلياا ي
مجتمعاتها.
هامنا  -وتمل وسائط اإلعالم التقليدية والمعاارة إمكاناا ائلة ي تعزيز المعر ة بالتنوع
و همم وقبولم .ويمك ييضام إساءة استخدام وسائط اإلعالم كمنبر للوام والتمييز واإلقااء,
بل و ي التحري

على العنف ي يسوي اسحوال .ونظ ارم لفوريتها ونطاقها العالمي وسهولة

استخدامها وطابعها التفاعلي واعوبة تنظيمها ,إ وسائط اإلعالم المعاارة  -وال سيما
الوسائط الرقمية الجديدة  -قد يابحا منابر متاحة لنشر خطاب الك ار ية.
تاسعا -وتوهر عدة عوامل ي مد وانتشار خطاب الك ار ية ي وسائط اإلعالم ,بما ي ال
غياب يو عدم وضول التشريعاا الخااة بمكا حة التحري

على الك ار ية ,والتاوير السلبي

والنمطي لألقلياا ,واإلمكانية المحدودة يمام اسقلياا ي الواول إلى وسائط اإلعالم
وانخفا

تمهيلهم يها ,والتفاوتاا الهيكلية ,والمشهد المتغير لوسائط اإلعالم ,وظهور

الحركاا المتطر ة والشعبوية ويشكالها اسكهر تنظيمام.
عاش ار اعتماد تشريعاا محلية ,بما يتوا

م المادة  30م العهد الدولي الخاص بالحقو

المدنية والسياسية ,لحظر يية "دعوة إلى الك ار ية القومية يو العنارية يو الدينية تشكل
تحريضام على التمييز يو العداوة يو العنف".
احد عشر -ويجب ي تحترم التشريعاا الح

ي حرية الكالم والتعبير احترامام تامام وي

تتجنب يي تفسير تعسفي يو مسيء لقواني مكا حة خطاب الك ار ية .ويجب على الدول وض
حدود متناسبة لتقييم يشكال التعبير التي قد ترقى إلى مستو التحري

على الك ار ية ,بما

يشمل الدراسة المت نية ي كل حالة على حدة للسيا  ,والمتكلم ,والنية ,والمحتو  ,والمد يو
الحجم ,وامكانية يو احتمال حدوث الضرر .ويتعي على التشريعاا التي تحظر التحري

على
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الك ار ية ي تو ر سبل انتااف عالة وكا ية للضحايا ,بما يشمل سبل انتااف مدنية
للتعوي

ع اسضرار ,وي تضم الح

اهنى عشر-اعتماد خطة عمل الرباط بش

ي التاحي والرد.
حظر الدعوة إلى الك ار ية القومية يو العرقية يو

الدينية التي تشكل تحريضام على التمييز يو العداء يو العنف ,عند تنفيا يو تنقي إطار ا
القانوني المحلي بش

خطاب الك ار ية.

هالهة عشر  :ايجاد عدة سبل ووسائل لمواجهة خطاب الك ار ية غير تل القانونية .قيام
القادة السياسيي والبرلمانيي ويعضاء اسحزاب وغير م م الشخاياا العامة وقياداا
المجتم باإلدانة العلنية لخطاب الك ار ية يمك ي يشكل التاوراا العامة ويسهم ي تحقي
الوحدة والتماس االجتماعي .ويلزم ي تجد اسحزاب السياسية الديمقراطية يدواا عالة
واستراتيجياا للتوعية م يجل التادي لرسائل الك ار ية التي تبهها القو واسحزاب المتطر ة.
اربعة عشر

وم المستاوب إنشاء موسساا مكرسة لقضايا اسقلياا يكو لها والياا

التدريب والراد واتخاا اإلجراءاا يما يخص القضايا المتعلقة بالعالقاا والوئام بي الطوائف,
والتاوير الموضوعي لفئاا السكا المتنوعة واقرار السالم بينها ,وال سيما مواجهة التهديداا
ااا الالة مهل التحري

على الك ار ية الدينية يو العنارية.

خمسة عشر  -ويتعي على وسائط اإلعالم ي تحا ظ على يعلى معايير الاحا ة اسخالقية,
وتجنب التاوير النمطي لأل راد والجماعاا ,وعر

التقارير ب سلوب وقائعي ومحايد .كما

ينبغي عليها اعتماد مدوناا لقواعد اسخال والسلو م يجل ممارسة وتعزيز المعايير
اسخالقية .وتمهل مشاركة المهنيي م يبناء اسقلياا ي وسائط اإلعالم بجمي اسدوار
والمستوياا ضرورة لضما التاوير الموضوعي وغير النمطي لألقلياا .ويتعي على تل
الوسائط تنفيا برامج لتدريب وتوظيف ودعم اإلعالميي المنتمي لألقلياا.
ستة عشر  :يتعي ي تو ر وسائط اإلعالم تدريبام محددام بش

قضايا اسقلياا لإلعالميي م

يجل مساعدة الاحفيي على تحسي التغطية واعداد تقارير تتسم بالدقة والعم واالعتماد
على المعلوماا ع القضايا المتعلقة باسقلياا.
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