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-------------------------------------------------مبادئ توجٌهٌة بشأن تقارٌر خطاب الكراهٌة -

نصائح عملٌة للصحفٌٌن

---------------------------------من تغطٌة تظاهرة لتحلٌل تغذٌة التوٌتر ،
جزء من العمل الصحفً هو أن ٌقدم ما
قٌل .لكن فً بعض األحٌان الناس ٌقولون
أشٌاء مروعة  .إلى أي مدى ٌجب أن ٌذهب
الصحفً عند اإلبالغ عن خطاب الكراهٌة؟
كصحفٌٌن ،معظمنا واجهنا خطاب الكراهٌة
فً بعض االوقا  ،سواء كان سٌاسٌا
الصٌاح بهتافا عنصرٌة فً تجمع
انتخابً ،غناء المحتجٌن الغاضبٌن تحط
بأغانً عن المجموعة العرقٌة المجاورة،
أو زعٌم دٌنً بارز بغٌة تشوٌه سمعة أدٌان
اآلخر فً الفٌسبوك .والسؤال هو ،كٌف
ٌمكننا القٌام بمهمتنا باإلبالغ عن الحقائق
دون إستخدام لسان الحال لنشر تعلٌقا
حارقة وإثارة الكراهٌة وربما العنف؟

أكادٌمٌة دوتشفٌل #تطوٌر_االعالم
http://www.dw.com/en/reportinghatespeech-practicaltips-for-journalists/a19152896maca=enrss_en_akademie_media
dev-15969-xml-mrss

هذا التمرٌن ٌستجٌب للحاجة إلى
التدرٌب فً تقارٌر الصراع
الحساسٌ .أخذه المشاركٌن من
خالل القائمة المرجعٌة للتقارٌر
الحساسة فً النشرة
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إذا كن ارٌد إعداد تقرٌر ،ما ٌنبغً أن أضعه فً عٌن االعتبار؟
*هل تحتاج إلى اإلبالغ حرفٌا بالضبط ما قٌل؟ التفكٌر فً اإلبالغ عن حقٌقة التصرٌحا الملتهبة
دون نقال مباشرا على الشخص
*إذا كن فً حالة حٌث ٌتم التعبٌر عن الرسائل التحرٌضٌة ،اطلب من شخص لتبرٌر لماذا قالوا
هذه التصرٌحا
* تحصل على ردود الفعل المنتقدة من أولئك الذٌن ٌحضرون هذا الحدث •
*تحصل على ردود الفعل المنتقدة من الشخصٌا المؤثرة او ذا الثقل فى المجتمع للتأكٌد على
أن االراء الحاقدة لن تجر أحد.
*إضاف سٌاق إلى التقرٌر الخاص بك (كما ٌنبغً على أي حال كصحفً جٌد  ،هذا الشخص •
قدم التصرٌحا ٌحاول لف االنتباه بعٌدا عن مشاكل أخرى؟ اذا كان هناك محلل ٌمكنك أن تطلبه
لتفسٌر نواٌا الشخص صانع مثل هذه التعلٌقا ؟ ٌمكنك إعطاء بعض المعلوما األساسٌة للتوتر
بٌن مجموعا معٌنة (مثل الجفاف ٌصنع ندرة المٌاه)
*إذا كان أي من التعلٌقا تدعً أنها ترتكز على الحقائق ،تحقق من صحة تلك الوقائع• .
*االبتعاد عن لغة اإلثارة فً تقرٌرك •
تمرٌن 1
*تخٌل أنك سٌاسً فً بلدة خٌالٌة ،أخلق شخصٌة وهمٌة وسٌنارٌو
*اكتب  2-1فقرات بٌان فاحش جدا ،مع المحتوى الذي ٌمكن أن ٌحرض على الصراع
*بعد ذلك ،فكر فً نفسك كصحفً الذي بلغ عن هذا الكالم من قبل السٌاسً
*أكتب تقرٌر حرفً تقلٌدي الذي ٌغطً بالضبط ما قٌل
*بعد ذلك قم بإعادة كتابة هذه المعلومات نفسها ،مع اتباع نهج حساس لمزٌد من الصراع
*وأخٌرا ،أكتب التقرٌر كخطاب ملتهب فً أفضل طرٌقة ممكنة
*بدال من ذلك استخدم المثال المقدم فى تمارٌن  2و  3من هذا التمرٌن

أمثلة
)(1إعداد التقارٌر التقلٌدٌة (غٌر موصى به )
دعا زعٌم الحزب الوطنً ولٌام سمٌث شعب إٌتً بالدٌدان النتنة التى تجب ان تعود
وتعٌش فً الثقوب التى تسلل منها .متحدثا خالل زٌارة حملة لقرٌة رٌفرساٌد ،قال سمٌث ان
تجار إٌتً أخذوا الوظائف بعٌدا عن شعبه ،وٌنبغً سحق الطفٌلٌا باألقدام وتحرق أعمالهم.
وقال الزعٌم أنه إذاما انتخب ،فبكل تأكٌد جمٌع الوظائف فً المنطقة سوف تكون لشعب أتو ،
وعلى شعب إٌتً تسلٌم أعمالهم للحكومة .وخالل كلمته ،وعد أٌضا ببناء مدرسة جدٌدة للقرٌة
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مثال (( )2أحسن)
خالل زٌارة حملة لقرٌة رٌفرساٌد ،أهان رئٌس الحزب الوطنً ولٌام سمٌث شعب إٌتى عن
طرٌق االشارة إلٌهم بالدٌدان .وقال زعٌم حزب االتحاد غابرٌٌل تٌمى أن كلما سمٌث كان
(عنصرٌة) و(غٌرمسؤولة) ( ،تصرٌحاته تحد على االبادة الجماعٌة ) أضاف تٌمى  ،فً اشارة
الى دعوة سمٌث للعنف ضد الشعب إٌتً ،قال تٌمى ان بالده مفتخر بنفسه على تنوعه وقدرة
الناس على العٌش معا بسالم .واضاف تٌمى (ٌتعٌن على الساسة دعم الوحدة الوطنٌة بدال من
محاولة تمزٌقها) .القروٌٌن الذٌن ٌعٌشون فً قرٌة رٌفرساٌد اتفقوا ،كاس ضو صاحبة متجر
قال لدٌها العدٌد من الزبائن واألصدقاء فً قرٌة إٌتً المجاورة.
مثال (( )3أفضل)
األتو فً قرٌة رٌفرساٌد غاضبون بعد استخدام زعٌم الحزب الوطنً ولٌام سمٌث خطاب انتخابً
إلهانة شعب إٌتً " .غٌر مصدق إن السٌاسً فً بلد مسالم مثل بلدنا ٌحاول اثارة التوتر العرقً
قبل االنتخابا " .قال مختار القرٌة أوغسطٌن سامو ( ،نحن نعٌش جنبا إلى جنب مع شعب إٌتى
فً سالم وهذا لٌس على وشك التغٌٌر).وتقول كاس ضو صاحبة متجر فى أن لدٌها العدٌد من
العمالء واألصدقاء فً قرٌة إٌتً المجاورة  ،وقال أنها حضر تجمع الحزب الوطنً ألنها
أراد أن تعرف المزٌد عن ما سمٌث قد ٌفعل للقرٌة إذا تم انتخابه(.لم ٌذكر أي شًء عن الجسر
الذى نحتاجه هنا) قال ضو .وصدم آخرٌن فً القرٌة من تصرٌحا سمٌث أن إٌتً طفٌلٌا
ٌنبغً
سحقها تح األقدام .كما هدد سمٌث باستخدام العنف ضد التجار إٌتى فً المنطقة .وردا على
تصرٌحا سمٌث ،قال العب كرة القدم الوطنى ٌوشٌا ماٌرز ،المنتمى إلٌتً ،السٌاسً كان
ٌحاول تحوٌل االنتباه بعٌدا عن فشل حزبه لفعل أي شًء للشعب فً قرٌة رٌفرساٌد خالل فترة
والٌته الحالٌة كسٌاسً .
تمرٌن 2
اختر مقالة فً صحٌفة أو قصة تحتوي على خطاب الكراهٌة وإعادة كتابتها لتعكس
منظورا أكثر توازنا ،غٌر ملتهبة .

