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الحل والعقد
عندمـــا نتحـــدث عـــن دور اإلعالم في صنع الســـلم األهلي فاننا ال نفتـــرض ان ّ
يخـــص المجتمع ،ذلـــك ألن افراد المجتمع ال يتعرضون للرســـائل
بيـــد اإلعـــام فـــي أي موضوع
ّ
االعالميـــة فقـــط بـــل الـــى ســـيل ال متنا ٍه مـــن الرســـائل االتصالية مـــن المجال الخـــاص والعام
حد ســـواء.
على ّ
مـــا تقـــوم به وســـائل االعـــام هو دور تعزيزي للرســـائل النابعة من مصادر أخـــرى ،واحياناً
مضاد لتلك الرســـائل.
دور تحريضي
ّ
ويبـــدو تأثيـــر وســـائل االعـــام واضحاً مع االفكار المســـتحدثة أو فـــي الموضوعات التي
ال يملـــك الجمهـــور معلومـــات ســـابقة عنها بغض النظر ان كان مـــا يملكه دقيق أو غير دقيق.
إو�ذ نســـوق المقدمـــة هـــذه ،فاننـــا نريـــد عدم تحميل وســـائل االعـــام أكثر ممـــا تحتمل فيما
يتعلـــق بتحقيـــق وصيانـــة الســـلم االهلـــي إذ انها ال يمكن أن تكون فاعلة في ســـياق مشـــحون
بالصراعـــات وبيئـــة قانونيـــة او تشـــريعية ال تواكب المســـتجدات والحاجـــات االجتماعية الناتجة
عـــن التحـــوالت السياســـة فـــي بنية الدولة وشـــكل نظـــام الحكم وآلياتـــه .كما ال يمكـــن ان تكون
الوســـائل مؤثـــرة فـــي ظـــل بيئة ثقافيـــة مضادة وطـــاردة لروحية الســـلم والمشـــاركة وقبول اآلخر
مـــن حيـــث الممارســـات االجتماعيـــة وادوات الضبـــط االجتماعـــي التـــي عـــادة مـــا ُتنتـــج خطاباً
يشـــوبه التحريـــض وروح كراهيـــة متغلغلة في اســـاليب التربية والتعليم وفـــي النتاجات الثقافية
مـــن آداب وفنـــون ومناهـــج تعليميـــة وفـــي منابـــر رجـــال الديـــن وفي كنـــف أعـــراف اجتماعية
تنتمـــي الى ماقبـــل الدولة.
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إن الرســـائل االتصاليـــة مـــن هـــذا النوع ليســـت بعيـــدة عن حامـــل الرســـالة االعالمية الذي
اليمكـــن لـــه فـــي أي حـــال من االحـــوال ان يكون بمنـــأى عن البيئة التي نشـــأ فيهـــا بمصادرها
ومنظوماتهـــا التربويـــة والتعليمية والسياســـية واالجتماعيـــة بالتأكيد.
بين الرقابة والتحريض

ان مـــا يحكـــم اداء وســـائل االعـــام في ظروف الحروب والمواجهات السياســـية هو قوانين
الدعايـــة والتحريـــض  ,لذا فان اي ممارســـة اعالمية غير ذات قيمة
ان مســـؤولية وســـائل االعـــام الرقابية تح ّتـــم على االعالمي التحّلي بقدر عـــال من المهنية
ومعاييـــر الجـــودة حتـــى فـــي أكثر الوســـائل انحيـــا اًز ،فاالنحيـــاز ال يعني عـــدم الموضوعية ومن
ثـــم فـــان التحديـــات التـــي يواجههـــا االعالم تتعلـــق بالموضوعيـــة بالدرجة األســـاس ،فال يمكن
تحول الوســـيلة
ان تكـــون هنـــاك مهنيـــة بـــدون معاييـــر للجـــودة الصحفية وهو مـــا يحول دون ّ
االعالميـــة الي منصـــة دعائية.
وممـــا يؤســـف لـــه ان التعدديـــة واقتصـــاد الســـوق التـــي رافقت االجتيـــاح االمريكـــي للعراق
بعـــد  2003لـــم تؤســـس لثقافـــة االســـتثمار في صناعـــة االعالم ،وظلـــت المشـــاريع االعالمية
المســـتقلة شـــبه نادرة حتى بعد مرور  13عاماً في وســـط غابة من وســـائل االعالم المملوكة
لألحـــزاب والجماعـــات المشـــاركة فـــي العمليـــة السياســـية والمعارضة لها على حد ســـواء فضالً
عـــن ارتبـــاط عـــدد ليـــس بقليل منهـــا بتمويل خارجـــي اقليمي وغيـــر اقليمي ،ناهيـــك عن الخطل
الواضـــح فـــي أداء وســـائل ااالعـــام الممولة من المـــال العام ،كما هو الحال في شـــبكة االعالم
العراقـــي ووســـائل االعـــام التابعـــة للـــو ازرات ومجالـــس المحافظات الممولـــة أيضاً مـــن ميزانية
الو ازرات والحكومـــات المحلية.
تـــرى مـــاذا لـــو أخضعنا وســـائل االعـــام العراقيـــة لكل ما ســـبق ذكـــره ،كالقنـــوات الفضائية
تبـــث مـــن داخل العـــراق أو خارجه انطالقاً من ســـعة المشـــاهدة وتنوعهـــا وتأثير
العراقيـــة التـــي ّ
المرئـــي مقارنـــة بالمقروء والمســـموع ..؟.
كـــم قنـــاة فضائيـــة يمكن ان ينطبق عليها مفهوم االســـتقاللية بوصفها مشـــروعاً يســـتثمر
فـــي مجـــال االعالم ومن ثـــم يمكن أن يكـــون نتاجها اعالمياً وليـــس دعائياً؟.
إن ذهبنـــا الـــى ابعـــد من الفضائيات وطالعنا تفصيلة واحدة مـــن االعالم االلكتروني وتأملنا
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ظاهرة ما يســـمى بـ “وكاالت االخبار” التي يرتبط وجودها بتمدد المؤسســـة “االعالمية” احياناً
وفـــي احيـــان اخـــرى تظهـــر فجـــأة وتختفي مثـــل ظهورها ،فجـــأة أيضـــا ،بعد ان تكـــون قد مألت
المشـــوهة وتركت بصمة تحريضية
الفضـــاء االلكتروني بالشـــائعات والقصص غيـــر الحقيقية او
ّ
ضـــد جهـــة او أســـاءت الـــى شـــخصيات او جماعـــات ألســـباب دينيـــة او مذهبيـــة او قوميـــة او
مناطقيـــة اوحزبية !

لتفحص
ان التســـاؤالت المطروحـــة اعـــاه ُت ّ
عـــد بمثابة مقتـــرب مهني قانونـــي اخالقي ّ
دور وســـائل االعـــام فـــي صيانـــة وتشـــجيع الســـلم االهلـــي إن لـــم نقـــل صناعـــة الســـلم
وحمايتـــه ،ومـــن ثم فـــان التســـاؤل األدق يمكـــن ان يكون:
يصب في مصلحة
1.1مـــا هي المســـافة بين االعالمي والسياســـي؟ إو�ن كان ثمة تداخـــل فهل
ّ
الوطـــن العراقـــي والمحافظـــة علـــى النســـيج االجتماعـــي أم ان األمر معكـــوس؟ وهو ما قد
يقود الى ســـؤال جوهـــري آخرمفاده:
2.2مـــا المقصـــود بالمصلحـــة العامة وما حدودها؟ أي ما يشـــكل جوهـــر جدلية حماية المجتمع
والبلـــد مـــن االنتهـــاكات والخروقـــات التـــي تقترف بذريعـــة حريـــة التعبير أو تكميـــم االفواه
وتقييـــد حرييـــة التعبير بذريعـــة حماية المصلحـــة العامة وامن المجتمع وســـلمه .
وسائل االعالم وخطاب الكراهية

بالرغـــم مـــن مـــرور أكثـــر من ربع قـــرن على تـــداول مصطلح خطـــاب الكراهية فـــان الجدل
الحق فـــي حرية التعبير مايزال متواصالً ،إذ يرى البعض أن وضع
حـــول حظـــر خطاب الكراهية و ّ
محـــددات علـــى حريـــة التعبير من شـــأنه تقويض الحق في حرية التعبير فـــي حين يرى الداعون
لتنظيـــم «خطـــاب الكراهية» في وســـائل االعـــام أن الحق في حرية التعبير ليـــس مطلقاً ،وتكمن
مخـــاوف المدافعيـــن عـــن الحق في حريـــة التعبير وبعض الـــدول مثل الدنمارك وبلجيـــكا وفنلندا
وايســـلندا ،من احتمالية أن تســـيء الحكومات استعمال تلك التقييدات ما يقود الى حرمان الناس
من النقاش العام والديمقراطي حول الموضوعات المتعلقة بالدين واالقليات ،وهو ما أثار تحفظها
على الفقرة  2من المادة  20من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،وهو ما ال تراه لجنة
حقـــوق االنســـان التـــي التجد أي تناقض عنـــد وضع الدول قوانين محلية على اســـاس الفقرة 2
مـــن المـــادة  ، 20وان المحظـــورات الـــواردة فيها منســـجمة مع الحق في حريـــة التعبير الواردة
فـــي المـــادة  19من العهـــد الدولي وماتضمنته من واجبات ومســـؤوليات لممارســـة ذلك الحق.
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وقـــد أصـــدرت منظمـــة المـــادة  19فـــي العـــام  2009مبـــادئ (كادمـــن ) وهي نتـــاج عمل
مجموعـــة مـــن الخبـــراء والمنظمـــات الدوليـــة المعروفـــة لوضع مبـــادئ لحماية الحـــق في حرية
التعبيـــر وتوزيـــع المســـؤوليات لحمايـــة هـــذا الحـــق بمـــا ال يتناقـــض ومبـــادئ المســـاواة وعـــدم
وحمـــل المبـــدأ الثامن
التمييـــز بيـــن البشـــر ألي ســـبب مـــن االســـباب وحمايـــة الســـلم األهلـــيّ ،
حدد المبدأ
حدد مســـؤوليات وســـائل االعالم ،فيما ّ
الدولة واجبات ومســـووليات ،والمبدأ التاســـع ّ
العاشـــر مســـؤوليات جهـــات اخرى ،وتطـــرق المبدأ  11الى الحـــاالت المقيدة للحـــق باالتصال،
اختـــص المبـــدأ  12واالخيـــر بالتحريض على الكراهية ورســـم حدود خطاب الكراهية ومفهومة
و
ّ
وواجبات الـــدول ازاءه .
وقدمـــت خطـــة عمل الرباط مجموعة توصيات الى الدول ومنظومـــة االمم المتحدة والقيادات
السياســـية والدينيـــة والمجتمـــع المدنـــي ووســـائل االعـــام ،وقد صادقـــق الخبراء علـــى برنامج
عمـــل الخطـــة فـــي  2012بعـــد جهـــود كبيـــرة ُبذلـــت طـــوال أربـــع حلقـــات نقاشـــية لخبـــراء من
عد الخطـــة من اســـتراتيجيات العمل الدوليـــة المتعلقة
خلفيـــات متنوعـــة علـــى مدى عاميـــنُ ،
وت ّ
بمكافحةخطـــاب الكراهية .
تعقباً بسيطاً للنتاج االثقافي واالعالمي العراقي واداء العاملين في وسائل االعالم يح ّتم
ان ّ
الشـــروع بتحـــرك مدني ســـلمي لحمايـــة حرية التعبير وتشـــجيع وضع خطوات باتجاه تشـــريعات
تحـــد مـــن خطـــاب التمييـــز والكراهية ،تشـــترك فيه جميع االطـــراف ابتداء من مؤسســـات الدولة
ّ
المعنيـــة الى منظمات المجتمع المدني والمؤسســـات االعالمية وصـــوال لالعالمي ذاته كما يلي:
1.1علـــى الدولة بمؤسســـاتها التربوية والتشـــريعية والقانونيـــة وبمعاونة قـــادة الرأي من
رجـــال الدين ومالكي المنافـــذ االعالمية واالكادمييـــن ومنظمات المجتمـــع المدني اجراء
حـــوارات مع ّمقـــة من اجـــل وضع تدابيـــر لتنفيذ خطة عمـــل «الربـــاط» لمكافحة مظاهر
تحرض على التمييـــز أو العداوة
الكراهيـــة الدينية والقوميـــة والعرقية والجنســـية التي ّ
او العنـــف في مناهج التربية والتعليم ووســـائل التعبير العلنية كافـــة دون اإلخالل بحرية
المعتقد والتفكيـــر والتعبير .
2.2علـــى القادة من الشـــخصيات السياســـية والدينيـــة واالجتماعية الترويج لمبادئ الســـام
والمواطنة والشـــراكة ،والر ّد بحـــزم على المقولبات والصور التمييزيـــة الدينية والقومية
والعرقية والجنسية.
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3.3علـــى مفوضية حقوق االنســـان التعاون مع المنظمـــات غير الحكومية المهتمة النشـــاء
مرصـــد لخطابات الكراهية في وســـائل التعبيـــر العلنية (بما في ذلـــك الالفتات واليافطات
في الشـــوارع والســـاحات العامة) وتقديم تقارير دورية الى الحكومـــة التخاذ االجراءات
الالزمة لمعالجتها.
4.4علـــى منظمـــات المجتمـــع المدنـــي ذات العالقة تولّي نشـــر ثقافة الســـام والحـــوار بين
االديـــان والطوائـــف والقوميـــات بمـــا يهدف الى تأســـيس رفـــض اجتماعـــي للخطابات
التمييزيـــة والتحريضيـــة وتشـــجيع ضحايـــا الكراهية للحصـــول على التعويـــض المدني
والـــر ّد على مانســـب اليهم في تلـــك الخطابـــات وتصحيحها في حال كانت منشـــورة في
وســـائل التعبير العلنية.
5.5علـــى هيئة االعالم واالتصاالت القيـــام بدورها في رصد انتهاكات وســـائل االعالم المرئية
والمســـموعة واتخاذ االجـــراءات المنصوص عليها فـــي تعليمات ومدونـــات الهيئة من
دون تمييز بين وســـيلة واخرى.
6.6على وســـائل االعالم المرئية والمســـموعة والمكتوبة وااللكترونيـــة العمل على ّ
بث اعالم
الســـلم وتقديـــم تدريب مهنـــي للعاملين فيها علـــى معايير الجـــودة والمعاييـــر االخالقية
لممارسة المهنة.
7.7على المؤسســـات االعالمية وضع ضوابط لالشـــخاص الذين تســـتضيفهم بمـــا ال يتقاطع
والحـــق فـــي حرية التعبير وحقوق االنســـان التـــي تحتّم حظر خطـــاب الكراهية.
8.8على وســـائل االعالم العمل على نشـــر اعالم الســـلم من حيث منح الجماعات والشخصيات
المناهضة للصـــراع والنزاع فرصة الســـماع صوتها وعدم التركيز علـــى طرفي الصراع
او مـــن يروج لذلك.
9.9علـــى االعالم التركيز علـــى نقاط التقارب وتجنّب القضايا التي من شـــأنها توســـيع الهوة
بين االطراف والجماعـــات المتنازعة او المتصارعة.
1010علـــى االعالمي االلتـــزام بمعايير الجودة وتجنـــب الخلط بين المعلومة والـــرأي واالنحياز
في التغطيـــة والتركيز على معانـــاة طرف واحد .
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