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 مؤتمر

 خطاب الكراهية في اإلعالم الرقمي واالجتماعي

 األردن –عمان 

 2016نيسان  27 - 26

 

 البيان الختامي

معهد اإلعالم األردني بالتعاون مع معهد الصحافة النرويجي  نظمميرة ريم علي، تحت رعاية صاحبة السمو األ

مشاركة نحو ب، و2016أيار  27 و 26 رقمي واالجتماعي" على مدار يومي"مؤتمر خطاب الكراهية في اإلعالم ال

 24من األكاديميين واإلعالميين والخبراء والناشطين والمهتمين، وعلى مدار ست جلسات علمية تم مناقشة  (200)

 ورقة غطت معظم محاور المؤتمر وهي:

 .العربية والتحوالت الثورات مرحلة بعد ما في العربية اإلعالم ووسائل الكراهية خطاب :أوالا 

 .العربي العالم في واالجتماعي الرقمي اإلعالم في الكراهية وموضوعات مالمح  ثانياا:

 الذي ينتجه الجمهور العربي وخطاب الكراهية: العوامل السياسية والثقافية واالقتصادية. المحتوى : ثالثاا 

 .الكراهية خطاب من الحد في الرقمية اإلعالمية التربية دور  رابعاا:

 .العربي العالم من دراسية حاالت: الجديدة الكراهية خامساا:

 األصول. إلى العودة: الكراهية خطاب مواجهة في المهنية والقواعد األخالقيات سادساا:

 .الكراهية خطاب من للحد والتنظيمية التشريعية األُطر سابعاا:

جانب إلى ( باحثاً من األردن والعراق وسورية والسعودية وفلسطين وبريطانيا واليونان، 30وشارك في المؤتمر )

لى مجموعة من التوصيات إ المؤتمر ، ولقد توصلومتنوعة مناقشات جادة المؤتمراألوراق العلمية شهد 

 .والخالصات
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 الخالصات

  أوالا:

معقدة ومركبة،  واتصاليةظاهرة اجتماعية سياسية  وهو ،مستويات التعصبأن خطاب الكراهية يعد مستوى من 

 السياسية العربية وماولقد شهدت المجتمعات العربية نمو هذه الظاهرة وبأشكال صادمة بالتزامن مع التحوالت 

مباشر وغير مباشر لحجم االستثمار السياسي في اإلعالم،  اإلعالم، ما يشير بشكللوسائل واسع  انتشاررافقها من 

خلق  األمر الذي والفرقاءالخصوم افي النتشار خطاب الكراهية بين األمر الذي يشكل الفضاء االجتماعي والثق

 حاالت متعددة من االستقطاب.

 : ثانياا 

زداد حضور أأضعاف و 7نترنت نحو ضاعف المحتوى العربي على شبكة اإلخر خمس سنوات تآخالل 

على التدوين، المجتمعات العربية بشكل كبير على شبكات التواصل االجتماعي، وتصاعدت قدرة الناشطين العرب 

التقليدية بمعنى أنه تم نقل تلك العلل إلى هذا  والسياسية مصحوبة بالعلل االجتماعيةجاءت هذه التحوالت  لقد

 الفضاء الكبير والمتشابك.

زاد االجتماعي والثقافي إلى جانب االنكشاف السياسي الذي  االنكشافل االجتماعي حجم لقد كشفت شبكات التواص

 الماضي، إعادة إنتاج تفسيروكشف عن جوانب متعددة لهذا الخطاب منها إعادة  ،من تعقيد ظاهرة خطاب الكراهية

 األولية. الضيقة والمرجعياتالثقافية واالجتماعية والسياسية وإعادة إنتاج الهويات  القولبة

  ثالثاا:

في  القيم األساسية األخيرة من خطاب الكراهية جاءت في وقت لم يحسم اإلعالم في العالم العربي ةأن الموج

من جهة والعمل اإلعالمي من جهة رمادية بين أفعال السياسيين  منطقةخلق المهنية واالستقاللية والحرية، ما 

الناشطين على شبكات اإلعالم االجتماعي وبين اإلعالميين والصحافيين أفعال أخرى، ومنطقة رمادية أخرى بين 

 المحترفين.

وال يمكن ضبط الناشطين على  ،وبما أنه ال يمكن وقف أطماع السياسيين أو الحد من رغباتهم في تحقيق المكاسب

رتبط ياب الكراهية اإلعالم االجتماعي، فإن التخلص من هذه المساحة الرمادية وتحديداً في إنتاج وترويج خط

 االجتماعية. المهنية واالستقاللية والمسؤولية قدرتهم على تطويربوبالصحفيين 
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 :توصل المؤتمر إلى التوصيات التالية ،وفي ضوء ذلك

 : أوالا 

التعليمية في العالم العربي، وهي التربية التي يتعلم من  النظمالحاجة الماسة إلى إدخال "التربية اإلعالمية" إلى 

علم من خبار، كما يتإلويتعلم من خاللها األفراد فهم اإلعالم وآليات ا ،خاللها األفراد التعامل مع وسائل اإلعالم

لمحتوى ، كذلك المشاركة في إنتاج اومصادرها وطرح األسئلة حول األخبار ونقده اإلعالم خاللها األفراد تقييم

 والتفاعل معه.

في ضوء ما تشهده المجتمعات العربية من تحوالت  التربية اإلعالمية قضية رأي عام هنالك حاجة وضرورة لجعل

 سياسية وثقافية وإعالمية.

  ثانياا:

المهنية  يشيدعن خطاب الكراهية بدون التدريب النوعي الذي  هنيال يمكن بناء قدرات إعالمية تنأى باإلعالم الم

 اإلعالمية على أسس متينة.

ن الوصفة الفاعلة لتحصين اإلعالم كي ال يتحول إلى منصة لخطاب الكراهية وكي ال يتحول اإلعالم إلى مجرد إ

 ساعي بريد لنقل رسائل اإلرهابيين والمتطرفين تتمثل باالرتقاء بالمهنية واستقاللية  اإلعالم.

  ثالثاا:

 .وتمكين الجمهور منها المحتوى اإلعالمي نقدوسط الجمهور والتعريف بأدوات  رنشر ثقافة التحقق من األخبا

  رابعاا:

من  ن أحد مصادر خطاب التحريض والكراهية هو السباق المحموم بين صحافة المواطن واإلعالم االجتماعيإ

والحصول على السبق رعة المرتبط بالس ، ذلك السباقمن جهة أخرى جهة والصحافة ووسائل اإلعالم المهنية

مهنية في تعامل الصحافة ووسائل اإلعالم المهنية مع عام وقواعد  ميثاق أخالقي ضرورة وضعيتطلب  الصحفي،

 المحتوى الذي ينتجه الجمهور.
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  خامساا:

الحاجة الماسة إلى مبادرة أخالقية عالمية جامعة تتصدى لمسألة تغطية الموضوعات الدينية تجيب على أسئلة 

مركزية حول حدود الحرية وحدود احترام األديان من أجل توفير تغطية أكثر نزاهة وأنصاف ومهنية للقضايا 

 والصراعات ذات المضامين الدينية.

  سادساا:

االجتماعي لالستقطاب  جاذبةوأوقات األزمات السياسية واالجتماعية بيئات وأوقات تعد البيئات الصراعية 

دلة تحريرية وأخالقية لوسائل اإلعالم ، ما يتطلب الحاجة إلى تطوير أونشر الكراهية وإزداء األخرينوالسياسي 

 واالستقطاب.والتحريض في هذه المجاالت تراعي أبعاد الكراهية 

  سابعاا:

إنتاج ثقافة  من تغيير الثقافة السائدة في غرف األخبار وصوال إلى ءاً بدة االرتقاء بالثقافية اإلعالمية ضرور

تحترم التعددية والتنوع وتغرس قيم التسامح  ثقافة التطرف واإلكراه بعيداً عن اإلسفاف أوجماهيرية متوازنة 

 ضد خطاب الكراهية. مجتمعية ومة ذاتية ومناعةاوتخلق مق

  اا:ثامن

نشاء المراصد المهنية التي تتابع وتراقب خطاب الكراهية والتحريض على وسائل اإلعالم المحترفة وعلى وسائل إ

 اإلعالم وسائل اإلعالم الرقمي واالجتماعي وإصدار التقارير الدورية.

  تاسعاا:

 ل اإلعالم االجتماعية.إصدار قاموس أو دليل أللفاظ وتعبيرات الكراهية في وسائل اإلعالم المهنية وفي وسائ


