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 مجلة دورية تفرد صفحاتها ألقالم طلبة المدارس
وتعرض قضاياهم في اكفة أرجاء الوطن

المصور : معتز األعرج/ غزة لكمتنا

الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب يف  واملعلوماتيــة  اإلعالميــة  التربيــة  مشــروع  ينفــذ 
الفلســطينية لإلعــالم  الهيئــة  بــن  بالشــراكة  القــدس 
وتفعيــل دور الشــباب بيــالرا ومؤسســة التعــاون بتمويــل 
مــن الصنــدوق العربــي لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي

روح »الطفولــة« ميألهــا العنفــوان والشــعف والبــراءة، وحتلــق يف ســماء اإلبــداع والطموحــات دون قيــود، عاملهــم اللعــب والركــض يف 
املســاحات الواســعة، وقــد كان ذلــك مفتــاح الســعادة للطفولــة يف املاضــي. أمــا اليــوم فــال نراهــم يركضــون يف الطرقــات والســاحات 
واملالعــب، بــل يتقوقعــون خلــف األجهــزة احملمولــة. اليــوم أصبحنــا نعيــش يف العالــم الرقمــي الــذي ســيطر علــى عقــول األطفــال قبــل الكبــار؛ 
وهــو عالــم تشــوبه األحــزان واآلالم والتالعــب باملعلومــات واحلقائــق والصــور، ممزوجــة بخطــاب الكراهيــة الــذي وصلــت قســوته لتطــال 

ــوع االجتماعــي، وكل شــيء. الديــن والعــرق والن
وغالبيــة األطفــال العظمــى باتــت ضحيــة للتعــرض اليومــي املباشــر وغيــر املباشــر خلطــاب الكراهيــة، خــالل ممارســة لعبــة مــا علــى 
اإلنترنــت، أو البحــث عــن تعريــف مــا، لذلــك يعتبــر تأثيــر األفــكار والكلمــات، وتكــرار رؤيتهــم وتقبلهــم لهــا، أو تعودهــم عليهــا، ســلبيا وكبيــرا؛ 
لــذا يف هــذا العــدد مــن مجلــة »فصــول« آثرنــا أن نســلط الضــوء علــى  خطــاب الكراهيــة، لنكــون جاهزيــن بشــكل أفضــل للتعامــل مــع أي 
مظهــر لــه يصادفونــه يف رحلتهــم إلــى شــبكة اإلنترنــت املعقــدة، ليتعرفــوا علــى ماهيــة خطــاب الكراهيــة؟ وملــاذا هــو مؤلــم؟ ومــاذا يفعلــون 

ملواجهتــه إذا تعرضــوا لــه؟
نرجو لكم كل الفائدة واملتعة...
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 wÐdF�« sÞu�« w� «bŠ√ V�Š√ ô ¨ÍdOIA�« bLŠ√
 w�öŽù«  «c¼  t�b�  U�bFÐ  ªtLÝUÐ  lL�¹  r�
 Æmbc WýUý vKŽ ådÞ«ušò Z�U½dÐ w� ÍœuF��«
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 ÊUÐUO�« w� ”—«b*« W³KÞ ÂuI¹ nO� UM� —u� bI�
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Æå…ËbI�« rKF*«ò
 «cN�Ë  ¨W�—UA*«  ÁcN�  ”—«b*«  ÃU²%  UMMÞË  w�
 rž— ¨V�×� W�UEM�« Èu²�� vKŽ fO� ¨l{«u²�«
 w�  W�UEM�«  l{Ë WOŁ—U�  vKŽ  oH²¹  lOL'« Ê√
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 Ê√  Wł—b�  ¨ULz«œ  W³KD�«  UNM�  uJA¹Ë  ¨UMÝ—«b�
  UŽUÝ  UN�«b�²Ý«  sŽ  t�H½  f³×¹  rNCFÐ
 Æt²łUŠ  wCIO�  XO³K�  tðœuŽ  «dE²M�  ¨WK¹uÞ
 w²�«  WO×B�«  q�UA*«  r−Š  «uKO�²ð  Ê√  rJ�Ë
 qJAÐ  eO�d²�«  Ê«bI�  sŽ  «bŽ  ¨p�–  UN³³�¹

Æq�U�
 ÀU½ù« ”—«b� iOŠ«d� Ê√ v�≈ …—Uýù« —b& UM¼Ë
 nE½√ v�Ë_U� ª—u�c�« ”—«b� sŽ U�uLŽ nK²�ð
 Ác¼  UMðöšbð  ‰öš  UMEŠô  b�Ë  ¨WO½U¦�«  s�

 iFÐ w� t½√ UMzö�“ œ— wðQO� ªU¼U½bI²½«Ë ¨…—«cI�«
 Ê≈Ë  ¨Â—U×LK�  ‰öÝ  d�u²ð  ô  ”—«b*«  iOŠ«d�
 ”—«b*« s� 100% W³�MÐË ÆW×�UÞ ÊuJð  błË
 ÆÆÆåÂULŠ  ‚—Ëò  iOŠ«d*«  w�  ÊuJ¹  ô  WOLÝd�«
 …—uB�«Ë  uB�UÐ tðU³Ł≈ sJ1Ë ¨¡«d²�« fO� «c¼Ë

ÆWO(«  «œUNA�«Ë
 ¨¡UÐü« fK−�Ë WÝ—b*«Ë ¨q¼_«Ë W³KD�U� ªÂö� qJ�«
  U�ÝR*«Ë  ¨błU�*«Ë  ¨rOKF²�«Ë  WOÐd²�«  …—«“ËË
 ÂuIð  ô  ¨WO�uJŠ  Â√  X½U�  WOK¼√  ªW�öF�«   «–
 œ«u�  d�uð  ÂbŽË  ¨ÁUO*«  `ý  UNO�≈  ·UC¹  ¨UN³ł«uÐ
 qL×½  ôË  ÆbŠ_  «—cŽ  U�O�  ULNMJ�Ë  ¨nOEM²�«
 …œUŽSÐ  UN³�UD½  UMMJ�  ¨tK�  «c¼  WO�ËR��  …—«“u�«
 U¼uŽb½ ôË ÆW³KD�« Â«e�≈Ë nOI¦²�«  UO�¬ w� dEM�«
 «c¼  s�  WLN0 ÂUOIK�  rIÞ_« s�  b¹e�  nOþu²�
 ¨UN�  rNOLKF�Ë  W³KD�«  ÊuHþu¹  ÊuO½UÐUO�U�  ªŸuM�«
 w�  rNzUMÐ√  W�—UA�  Ê√  «u�—b¹  Ê√  q¼_« vKŽË
 ¨U³OŽ  X�O�  UN½u�b�²�¹  w²�«  iOŠ«d*«  nOEMð
 s¹b�«  l�  výUL²ðË  ¨W�—UA*«  s�  ¡eł  w¼  qÐ

ÆqIF�«Ë ‚öš_«Ë
 UMFL²−�  w�  WKCF�  X×³�√  W�UEM�«  WOC�
 rEF�  wCIð  WOMOD�KH�«  …√d*U�  ªwMOD�KH�«
 s�  UN²KzUŽË  UN�eM�   UłUO²Š«  WO³Kð  w�  UN²�Ë
 —U�×½«  l�«uÐË  qFH�UÐË  ÆVOðdðË  nOEMðË  a³Þ
 …d¦�Ë  ¨UM½b�  w�  WŽË—e*«  ¡«dC)«  oÞUM*«
 w� ¡UM³�«  UHK��Ë WÐdð_« r�«dðË ¡UM³�«  UOKLŽ
 UNO�  fHM²½  W¾OÐ  w�  gOF½  UM×³�√  ¨ U�dD�«
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 Ê≈ Æd¦�√Ë  U¹UH½ VJ� t½Q�Ë WÝ—b*« ÂUL×�
 d¦�√  ÂöÝù«Ë  ¨W�UŽ  W�UIŁ  WOC�  w¼  W�UEM�«
 UMðUMÐË  UMzUMÐ√  ‰UÐË  UM�UÐ  UL�  ¨UNOKŽ  U¦Š  ÊU¹œ_«
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 w�  WOKF�  …—uŁ  À«bŠ≈  v²ŠË UMÝ—«b�  iOŠ«d�
 w�  ¡U�dý  UMK�  ÆUMMÞË  w�  W�UEM�«  åW�UIŁò
 qLF�«Ë b{UF²�«  v�≈ WłU(« w�Ë WO�ËR�*« qL%
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Æ3_« 5Ð UM²FLÝË UM²�UIŁË UMMOŽ√Ë
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 مديرة التحرير: نرمين حبوش
إشراف عام: حلمي أبو عطوان

مدقق لغوي: مفيد حماد
إخراج فين: جاد عبيد

يعيدني هذا العدد من مجلة فصول عشر سنوات 
للوراء، إلى ذلك اليوم الذي أعلنت فيه حكومة د. 
سالم فياض يوم ١٠/١٠ من كل عام يوما وطنيا 
التي أطلقتها  للعشرة«  للتسامح، عقب حملة »عد 
الشباب  دور  وتفعيل  لإلعالم  الفلسطينية  الهيئة 
املجتمع  يف  العنف  استشراء  نتيجة  »بياالرا«؛ 

آنذاك.
العنف  حجم  اليوم  نالحظ  للتخيل،  حاجة  ودون 
تعد  لم  حتى  االجتماعي؛  نسيجنا  يضرب  الذي 
أو  األوراق،  على  حبر  مجرد  به  املتعلقة  األخبار 
نتائج أبحاث وسجالت شرطة، بل حتولت مشاهده 
الشفوية،  الروايات  يف  عنها  نسمع  حكايات  من 
والعراك  الرصاص  إلطالق  حية  مشاهد  إلى 
مؤخرا  شاهدنا  وكم  الخ،  واحلجارة...  باأليدي 
بن  واالعتداء  القتل  حاالت  توثق  فيديوهات  من 

املواطنن أنفسهم بالصوت والصورة!
من أين يأتينا العنف؟

الفرس«؛  »مربط  هو  السؤال  هذا  على  اجلواب 
عوامل  بتوفر  حدتها  تزداد  ظاهرة  فالعنف 
العبارات  ورواج  العنصرية،  كانتشار  مساعدة؛ 
مبجموعات  الضرر  إليقاع  التحريض  تؤيد  التي 

اجتماعية أو سكانية أو عرقية أو أقليات.
التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل  بعض  ويعتبر 
االجتماعي بيئة خصبة النتشار »محفزات العنف«، 
كالرصاص، وصور  كلمات  مبا حتمل رسائلها من 

كالسم، وفيديوهات خبيثة املضمون واملصدر، يتم 
تأطيرها خلدمة أجندات وأهداف رخيصة، سواء 

بقصد أم بغير قصد.
ويف محصلة األمر فإن نتائج هذا النوع من الرسائل 
التي تصلنا عبر اإلعالم، مقصودة أم عفوية، واحدة، 
للمتضررين،  والفردية  العامة  التوجهات  وتؤثر على 
الناجمة عن مهاجمة  النعرات  تعزيز  كما تسهم يف 

اآلخر، أو الدعوة ملهاجمته، أو التلويح بذلك.
للطلبة  فكرية  إبداعات  العدد  هذا  ثنايا  ويف 
والشباب من الضفة الغربية وقطاع غزة، يطرحون 
التربية  محاور  كأحد  الكراهية،  خطاب  فيه 
اإلعالمية واملعلوماتية، التي أصبحت احلاجة لها 
ميثل  األمر  هذا  طرح  ولعل  يوم.  بعد  يوما  تزداد 
يجب  مدوية  وصرخة  اخلزان،  جدار  على  طرقا 
أن تصل للمسؤولن، ولتكن هذه االفتتاحية مبثابة 
مناشدة عاجلة، وورقة موقف، نضعها على مكاتب 
القيادات العليا يف الدولة، لعلها تتخذ اإلجراءات، 
التفكير  تعزيز  تضمن  التي  السياسات  وتضع 
الذين  وهم  التحليلية،  الطلبة  وقدرات  الناقد، 

يتعرضون ملئات احملتويات اإلعالمية يوميا.
الواسع  االنتشار  يتطلب  املجتمع،  صعيد  وعلى 
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  اإلعالم  لوسائل 
تعزيز مهارات التثقيف اإلعالمي، وتطوير القدرات 
التي تسهم يف فهم اإلعالم، فقد بات يعد حاجة 
ملحة للمجتمعات، سواء الكبيرة منها أم الصغيرة؛ 
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لم يتوقف احلديث بعد عن نية االحتالل 
الغربية،  الضفة  من  واسعة  أجزاء  ضم 
كجزء  الساحة  على  يطفوا  بدأ  والذي 
الوزراء  لرئيس  االنتخابية  احلملة  من 
إلى  مستندا  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي 
ما يحظى به من دعم من الواليات املتحدة، 
ومن الرئيس ترامب شخصيا، وهو ترجمة 
فورية لوعوده االنتخابية عن رؤيته إلجناز 
النجاة  طوق  تعد  كما  املستقبل،  إسرائيل 
إجراءات  مبواجهة  املهدد،  لنتنياهو، 
التي  الفساد  قضايا  خلفية  على  قانونية 

تالحقه وزوجته.
مبنطق  إسرائيل  تتعامل  أن  غريبا  وليس 
للمواثيق  لديها  احترام  فال  العنجهية؛ 
العاملية  ولألطراف  الدولية،  واملعاهدات 
أكثر  عبر  الضم، حيث  لسياسة  الرافضة 
من 1000 برملاني أوروبي عن رفضهم لهذا 
اإلجراء، معتبرين أنه يهدد السالم، وفكرة 
على   DW أوردت  كما  الدولتني،  حل 
هذا  ميثل  ورمبا  العربية.  باللغة  موقعها 
مما  أكثر  املتحدة  للواليات  صفعة  األمر 
ميثل رسالة إلسرائيل، إضافة إلى مواقف 
تطالب  األمريكية  اإلدارة  جعلت  أخرى 
إسرائيل بالتريث يف تنفيذ إجراءات الضم.

تتصف  عام  بشكل  املواقف  فإن  وعربيا 
الالمباالة،  حد  إلى  يصل  الذي  بالفتور 
عنه  عبر  الذي  األردني  املوقف  باستثناء 
امللك عبد اهلل الثاني يف أكثر من مناسبة. 
وحتى  العربية،  املواقف  أن  يعلم  ونتنياهو 

رفضنا للضم بقدر 
رغبتنا في السالم

الدولية، تكتفي بعبارات الشجب واألسف، 
غير آبه مبا ميكن أن يترتب على خطوته؛ 
إلدراكه أن نظام احملاسبة الدولي مفكك، 
وأكثر عجزا عندما يتعلق األمر بإسرائيل.
فإن  األوربيني،  البرملانيني  جانب  وإلى 
أعرب  إذ  متطورا؛  جاء  الهولندي  املوقف 
ووزيرة  بلوك،  ستيف  اخلارجية  وزيرا 
اإلمنائي  والتعاون  اخلارجية  التجارة 
سيجرد كاج، عن عدم شرعية املستعمرات 
طريق  يف  عقبة  واعتبراها  االستيطانية، 
أن  وأكدا  الدولتني،  حل  وفكرة  السالم، 

الضم ميثل خرقا للقانون الدولي.
العاملي،  اإلعالم  أن  األمر  يف  والالفت 
واملهتمني  السياسيني  من  كبيرا  وجزءا 
حول العالم، يكتفون بالسؤال عن مواقف 
الشعب الفلسطيني يف حال الضم، وحول 
من  والتخوف  األمور،  إليه  ستؤول  ما 
اندالع انتفاضة جديدة، أو انطالق موجة 
العالم  يدرك  أن  ويفترض  احتجاجات، 
تكون  لن  الفلسطينيني  حتمل  درجة  أن 
تعامل  كيف  رأينا  فقد  نهاية،  ال  ما  إلى 
املواطنون يف الواليات املتحدة مع قضية 
كافة  تصدرت  التي  فلويد  جورج  إعدام 
وسائل اإلعالم يف كل أنحاء العالم، بينما 
قضى الشاب إياد احلالق شهيدا دون أن 
يحرك أحد ساكنا، وكذلك فعلت باألسير 
سعد الغرابلي، 75 عاما، من قطاع غزة، 
الذي استشهد نتيجة لإلهمال الطبي يف 

سجونها.

صحيح أن الشعب الفلسطيني يتعامل يف 
على  الفعل،  رد  مبنطق  األحيان  غالبية 
شكل هبات عفوية، أو مظاهرات محدودة 
واألهم  مفلسا،  ليس  لكنه  والهدف،  املدة 
هو إعادة البحث عن تكتيكات جديدة يف 
على  سياساته  وفضح  االحتالل  مواجهة 
فقط  أقصد  ال  وهنا  الدولي.  املستوى 
بل  الرسمي،  السياسي  املستوى  حتركات 
فيها  يشارك  جهودا  األمر  هذا  يتطلب 
أفراد املجتمع كل من موقعه؛ لبناء جبهات 
ومواقف موحدة، ونقلها للساحتني العربية 
والدولية، بعد أن أثبت هذا األمر جناعته، 
وجمدت إسرائيل خطوة الضم. وألننا نعلم 
أم هذه اخلطوة ال يعني إلغاء ضم األغوار 
واملستعمرات االستيطانية التي متثل %30 
يتوجب  فإنه  الغربية،  الضفة  أراضي  من 
جهود  يف  كافة  املجتمع  قطاعات  إشراك 
ألن  األرض،  على  االستيالء  نزيف  وقف 
أكثر  نكون  وحتى  دولة،  ال  يعني  الضم 
رسالتنا  تصله  أن  بد  ال  للعالم،  إقناع 
يف  رغبتنا  يوازي  بشكل  للضم،  الرافضة 
وأطفالنا  شبابنا  وعلى  السالم،  حتقيق 
أن يلعبوا دورا يف إنتاج الرسائل وبثها يف 
أنحاء العالم، جنبا إلى جنب مع اخلطاب 

الرسمي.

هانيا البيطارهانيا البيطار

خطاب الكراهية... 

خطاب  ومنها  السلبية،  املمارسات  انتشار  ألن 
القادمة،  األجيال  على  ليؤثر  ميتد  قد  الكراهية، 
ثقافة  ويضرب  للقارات،  عابرا  كونه  جانب  إلى 
قبول اآلخر يف الصميم. وبناء على هذا الفهم، فإن 
الكراهية  لتجنب خطاب  وتثقيفهم  األفراد  توعية 
معينة،  فئة  يف  ينحصر  ال  اإللكتروني،  والتنمر 
لذلك تبذل األمم ألجله جهودا جبارة حول العالم، 
النظر عن  الكبار والصغار، بغض  ويتم استهداف 

مستوياتهم العلمية وتخصصاتهم األكادميية.
وأخيرا ثمة فرق بن حرية الرأي والتعبير وخطاب 
العنيف يف  التصادم  إلى  يقود  الكراهية، فاألخير 
حاالت كثيرة، إلى جانب التأثيرات النفسية، خاصة 
املجتمع.  داخل  فئة  أو  مجموعة  يستهدف  ألنه 
مكفول  حق  فحريته  والتعبير،  الرأي  وبخصوص 
يف القوانن الدولية، مع أهمية إدراك األفراد أن 
هذا احلق ال جدال فيه، بينما وضع القيود يجب 
أو  الذي يسيء لآلخرين،  أن ينحصر يف احملتوى 
التنبيه  وجب  هنا  وحقوقهم...  قدرهم  من  يحط 
التواصل  مواقع  على  التفاعل  قبل  للعشرة  والعد 

االجتماعي.

 مجلة دورية تفرد صفحاتها ألقالم

الطلبة وقضاياهم

في اكفة أرجاء الوطن

حكمت المصري

سهى سكر

جىن نصار

عبيدة بشييت 

رزان ادكيدك

رؤى العقاد

تالين حاج خليل

حنان الدلو

عبد المطلب توايهة
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 سهى سكر/ غزة
الكراهية،  وخطاب  والتمييز،  بالتنمر،  نسمع 
معتقدين أنها حتمل ذات املعنى، وألنها مفاهيم 
سوء  يف  الوقوع  يسهل  مؤخرا،  حياتنا  دخلت 
الطلبة  لدى  بينها  الفصل  ويصعب  الفهم، 

وأفراد املجتمع.
خطاب الكراهية.. اإلعالم

يوضح طالل أبو ركبة؛ أستاذ العلوم السياسية 
من  العديد  هناك  أن  األقصى،  جامعة  يف 
اجلهود التي يتم بذلها إليجاد تعريف خلطاب 
سلوك  أو  قول  أو  فعل  »أي  ومنها  الكراهية، 
باألفراد  اإلضرار  أو  العنف  على  يحرض 
والعرق،  الدين،  أساس  على  واجلماعات، 
واجلنس، واللون، واالختالفات الفكرية«، وهو 
منط من أمناط التعبير عن الكراهية والتمييز 

واالستبداد والظلم جتاه األشخاص.
ويرى أبو ركبة أن خطاب الكراهية يحمل داللة 
سياسية. ومبا أن معظم اإلعالم يف فلسطن 
نوعا  خطاباته حتمل  فإن  حزبي،  إعالم  هو 
وسائل  بعض  أن  إلى  ويشير  التحريض.  من 
أثناء  متحيزا  موقفا  تتحذ  احلزبية  اإلعالم 
صور  بث  إلى  وتسعى  لألحداث،  تغطيتها 
منطية سلبية جتاه األفراد واجلماعات، مما 

على  »يجب  ويضيف:  كراهية.  خطاب  يولد 
الذي  اخلطاب  من  التنبه  اإلعالم  وسائل 
على  حترض  عدوانية  أفكار  على  يحتوى 

العنف والكراهية«.
ما هو التمييز؟

فيها  يحدث  »حالة  إلى  التمييز  مفهوم  يشير 
استثناء أو تقييد أو متييز لشخص أو جماعة 
على أساس العرق أو اللون أو النسب، بشكل 
يؤدي إلى تقييد ما يتمتع به األفراد من حقوق 
اإلنسان، وبث احلقد والكراهية، والعديد من 
الصحفيون  يقع  وقد  املجتمعات.  يف  املشاكل 

فيه دون قصد.
اإلعالم والتنمر

يشير مصطلح التنمر إلى أنه »شكل من أشكال 
اإلساءة والعنف واإليذاء اجلسدي أو النفسي، 
شخص  ميارسه  لفظي،  أو  معنوي  بشكل 
أو  جماعة،  أو  األشخاص،  من  مجموعة  أو 
الباقن«.  من  أقوى  املهاجم  يكون  مؤسسة، 
اكتشفت يف  الظاهرة  أن هذه  ركبة  أبو  ويبن 
بيئة األطفال، وظهر التنمر الذي ميارسونه يف 

سن مبكر ضد بعضهم، خاصة يف املدارس.
ويحدث  اجتماعية،  داللة  يحمل  أنه  ويوضح 
يف اإلعالم غالبا عند تناول قضايا القتل على 

اإلعالم  يخفي  حن  خاصة  الشرف،  خلفية 
منها.  واحدا  جانبا  يظهر  أو  كاملة،  الصورة 
ما  كذلك  التنمر.  أنواع  من  نوعا  يعتبر  وهذا 
مجال  يف  يعملون  الذين  للصحفين  يحدث 
الفساد،  وقضايا  االستقصائية،  الصحافة 
النوع  حيث يتم اعتقالهم، أو تهديدهم، وهذا 

األخطر من أنواع التنمر.
ضياع وتشتت

ويعتبر موسى  طالب؛ أستاذ اإلعالم يف جامعة 
االجتاه  عن  التوهان  حالة  أن  بغزة،  األزهر 
الصحيح للبوصلة تنجم عن اختالف توجهات 
أبواقا  لتصبح  اإلعالم؛  وسائل  على  القائمن 
تخدم مصالح خاصة، مما يؤثر على الرسالة 
لتقترب من احلضيض مبا حتمله  اإلعالمية، 
ترتقي  ال  هابطة  وعبارات  وكلمات  أفكار  من 
ويؤكد  تنتشر فيه.  الذي  املجتمع  إلى مستوى 
أن وظيفة اإلعالم هي الرقي باملجتمع، والعمل 
الكراهية  خطاب  بث  أن  ويرى  تطويره.  على 
والتفرقة الذي متارسه وسائل اإلعالم، ما هو 
إال نتيجة إلدارتها من أشخاص غير مؤهلن، 
يهتمون  وال  اخلاصة،  املصلحة  حتكمهم 

باملصلحة العامة.

يحدث التنمر وخطاب الكراهية 
؟والتمييز... في اإلعالم

تربية إعالمية
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 نرمن حبوش/ غزة
يختلط األمر على بعض الصحفين الناشئن 
املعايير  ضمن  مقال  كتابة  كيفية  حول 
الصحفي،  للعمل  واألخالقية  املوضوعية 
ويوضح د. رائد أبو ربيع؛ رئيس قسم اإلعالم 
يف جامعة األزهر، يف هذا التقرير، أهم أسس 
كتابة قصة صحفية تتمتع باملوضوعية، وطرق 

جتنب الوقوع يف فخ خطاب الكراهية.
1- التخطيط الختيار القصة:

من  القريبة  الصحفية  املوضوعات  اختيار 
به.  وتتعلق  اهتمامه،  تثير  والتي  املجتمع، 
املطروحة،  القضية  حول  أولي  بحث  وإجراء 
بهدف احلصول على خلفية معرفية، وحتديد 
بتحديد  وااللتزام  تناولها،  وزوايا  القصة،  نوع 
جميع املصادر التي مت احلصول على املعلومات 
لكل  املناسبة  األسئلة  ووضع  منها،  الدقيقة 
مصدر، ثم االستعداد النفسي والذهني إلجراء 

املقابالت وتنفيذ القصة.

2- الكتابة اجليدة:
توخي  الصحفية  املادة  كاتب  على  يجب 
الدقة عند احلصول على املعلومات، وكتابتها 
كافة  نظر  وجهات  أخذ  مع  مبوضوعية، 
جتيب  وأن  باملوضوع،  العالقة  ذات  األطراف 
املادة الصحفية عن األسئلة الستة وهي: من؟ 
املادة  تبدأ  وأن  ملاذا؟ كيف؟  ماذا؟  أين؟  متى؟ 
واملهمة، وعدم تأخيرها  باملعلومات األساسية 
مع  قصيرة،  اجلمل  تكون  وأن  النهاية،  حتى 
آراء  أو  استنتاجات،  أي  إلى  التطرق  جتنب 

شخصية، وترك هذه املهمة للقراء.
3-قيم وراجع:

الشك  ساورك  فإذا  بكتابته،  قمت  ما  راجع 
مبحتوى املادة من معلومات، تأكد من املصدر 
متحيزة،  مصطلحات  تستخدم  وال  األساس، 
واستخدم املصطلحات املهنية التى مت االتفاق 
احملتوى  مضمون  من  وتأكد  تداولها،  على 

والصور والفيديوهات.

خمس خطوات لتجنب 
خطاب الكراهية

4- شمول املادة للمعايير األخالقية:
نظره  وجهة  وضع  الصحفي  على  ينبغي 
مع  والتعامل  جانبا،  الشخصية  وتوجهاته 
يف  سيقع  وإال  وشفافية،  بنزاهة  القضية 
زاوية  على  التركيز  حيث  من  »التحيز«،  فخ 
القضية،  اآلخر يف  الطرف  وتهميش  محددة، 
مما ينعكس بشكل واضح على املادة املكتوبة، 
يجب  كما  واملوضوعية.  باملهنية  يخل  مبا 
التالعب  وعدم  والرأي،  احلقيقة  بن  الفصل 
باملعلومات، وجتنب التمييز القائم على أساس 
والدين،  واللغة،  واجلنس،  واللون،  العرق، 
وعدم الترويج والتحريض على العنف حلساب 
يف  دائما  النظر  وأعد  أخرى.  ضد  جماعة 
من  خلوها  من  وتأكد  للمادة،  العام  السياق 

اجلو العدائي.
5-الضرر املترتب على نشر 
خطاب الكراهية يف قصتك:

خطاب  على  حتتوي  التي  املعلومات  متنع 
للمجتمع،  احلقيقة  نقل  من  الكراهية قصتك 
إيذاء مشاعر األفراد واجلماعات  إلى  وتؤدي 
يف  وتساهم  اخلطاب،  استهدفها  التي 
اجلرائم  من  العديد  ارتكاب  على  التحريض 
مجتمعية  شرائح  نفوس  يف  تكونه  ما  بسبب 
فخطاب  العنف؛  انتشار  على  وتشجع  معينة، 
االحتالل،  سلطات  تستخدمه  الذي  الكراهية 
شبكات  عبر  الفلسطينين،  ضد  وتشجعه، 
التوجهات  يضاعف  االجتماعي،  التواصل 
العنصرية السائدة ضد كل ما هو فلسطيني، 

وتقيد حرية التعبير.

فكر.. حلل.. عبر.. شارك

 نرمن حبوش/ غزة

حارس
البوابة 

اإلعالمية.. 
المعايير المهنية التي 

يجب االنتباه لها

مترير  على  اإلعالمية  البوابة  حارس  عمل  يركز 
بسياسة  اخلاصة  املهنية  املعايير  حسب  املعلومات 
املؤسسة التي يعمل لها، ولكن يف ظل انتشار خطاب 
املواد  املعايير يف  ينتبه إلى هذه  الكراهية، ال بد أن 

اإلعالمية التي تصل له:
املجتمعية  واملسؤولية  األخالقية  بالضوابط  االلتزام 
اإلرباك  يف  الوقوع  لتجنب  املعلومات؛  نشر  عند 

والتأثير سلبا على املتابعن يف املجتمع.
التعرف على حاجات املجتمع، والتفاعل مع قضاياه، 

والدخول يف تفاصيلها.
أو  اإلثارة،  ألغراض  تنشر  التى  املواد  تناول  جتنب 

الستثارة النعرات احلزبية والعرقية.
عدم اخللط بن العمل اإلعالني والرسالة اإلعالمية؛ 
فذلك يعد تضليال للقارئ، واستغالال لثقته، وتشويها 

للرسالة، وخلطا مرفوضا، ويجب تنبيه القارئ إلى أن 
ما يقدم هو عمل إعالني.

تصحيح اخلطأ إذا ثبت أن ما مت نشره غير دقيق.
األساس،  مصدرها  من  املعلومات  على  احلصول 
وعدم اخفاء املعلومات واحلقائق التي يساهم نشرها 
الظواهر  من  املجتمع  وحتذير  املجتمع،  حماية  يف 

السلبية التي تبدأ باالنتشار.
التي  واملشكالت  القضايا  جتاه  العام  الرأي  حشد 

تظهر يف املجتمع؛ إليجاد حلول لها.
جتنب خطاب العنصرية يف املواد اإلعالمية املختارة، 
السلبي،  والتمييز  األذى،  إحلاق  على  كالتحريض 
املجتمع،  مشاعر  تؤذي  التي  والتعبيرات  والعنف، 
السياسين  وانتقاد  املعتقدات،  إهانة  ذلك  يف  مبا 

واملصالح القوية األخرى وتعريضهم لالحتقار.

كن أنت الحارس
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 هديل طاهر/ رام اهلل
من املهم التركيز على أنه ليس كل جملة أو كلمة تعتبر خطاب كراهية، 
فهناك معايير وضعت لتجرمي خطاب الكراهية بعد »االتفاقية الدولية 
دولة  ولكل   ،)DREC( العنصري«  التمييز  أشكال  للقضاء على جميع 
أساسها  على  تطبق  الكراهية،  خطاب  لتجرمي  املختلفة  معاييرها 
قوانن رادعة مختلفة، تبدأ من الغرامات املالية، حتى السجن، حسب 

قوانن الدولة.
ولنتذكر أن خطاب الكراهية هو أي خطاب يؤدي إلى التمييز العنصري 

والعنف والعداء... فمتى يكون اخلطاب خطاب كراهية؟

معايير تقييم خطاب الكراهية:

1. سياق اخلطاب: 

قبل احلكم على اخلطاب على أنه خطاب كراهية، يجب علينا النظر 

يف السياق الذي يأتي فيه، هل هو سياق اجتماعي أم اقتصادي أم 

سياسي، يستهدف فئة معينة بالتمييز والضغط عليها؟

2. نية صاحب اخلطاب:

يجب التأكد من نية املتحدث يف خطاب الكراهية إن كان عن قصد 

أو عن غير قصد، ضد الفئة املستهدفة يف خطابه، وهناك عامالن 

يساعدان على معرفة النية، هما مدى تكرار اخلطاب، واللغة التي يستخدمها.

3. تكرار اخلطاب وترديده:

التأكد من عدد مرات نشر اخلطاب، وأين مت نشره؟ وكيف؟ والوسيلة 

اإلعالمية التي دعمته.

4. التأثير:

حتليل ما إذا كان اخلطاب يؤثر بشكل كبير على الرأي العام االجتماعي، 

يف  املستهدفة  الفئة  جتاه  معن  فكر  نحو  الناس  عقول  يوجه  وهل 

اخلطاب؟

إضافة إلى التأكد من الشخص املتحدث يف اخلطاب، هل له تأثير عام؟ 

وهل يتبعه أحد؟

5. الضرر:

قياس مدى احتمال أن يؤدي اخلطاب إلى عنف ضد الفئة املستهدفة، 

ومدى الضرر الذي سيحصل بعد نشره.

6. محتوى اخلطاب:

أو  للكراهية  ومباشرة  واضحة  دعوة  على  يحتوي  اخلطاب  أن  التأكد 

التمييز أو العنف ضد الفئة املستهدفة فيه.

تقييم خطاب 
الكراهية

فكر و قيم
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 الطالبة: جنى نصار/ كفر نعمة
تتمثــل صفــوة احلــق يف الــرأي وحريــة التعبيــر 
عنهــا تتمثــل جليــة يف تنــوع اآلراء وتعددهــا بــن 
النــاس؛ فلــكل فــرد يف املجتمــع، بغــض النظــر 
ــه، احلــق يف التفكيــر  عــن جنســه وعرقــه ودين
ــدى  ــه مبــا ال يتع ــر عن ــه اخلــاص، والتعبي برأي

علــى حريــات اآلخريــن.
ــرأي،  ــر حــق ال ــرأي والتعبي ــة ال وتتضمــن حري
وحــق التعبيــر عنــه، واألول وهــو حــق مطلــق 
ال قيــود عليــه، يفكــر الفــرد بنــاء عليــه مبــا 
يريــد، يف أي وقــت يشــاء، وهــي قضيــة تتعلــق 
باإلنســان نفســه، فــال يجــوز بــأي حــال مــن 
ــرأي. ــة ال ــى حري ــود عل األحــوال أن توضــع قي

ولكــن مــا ينطبــق علــى حريــة الــرأي ال ينطبــق 
متامــا علــى حريــة التعبيــر، حيــث إن الطريقــة 
التــي تســتخدم للتعبيــر ليســت مطلقــة، وإمنــا 
يجــب أن تتماشــى مــع حمايــة حقــوق اآلخريــن 

أو ســمعتهم، وحمايــة األمــن والنظــام العــام.
اإللكترونيــة  اجلرائــم  قانــون  كفــل  وقــد 
لعــام 2٠١8،  املعــدل رقــم )١٠(  الفلســطيني 
يف مادتــه )2١(، حــق حريــة الــرأي والتعبيــر 
وكتابــة،  قــوال،  املختلفــة؛  بأشــكالها  والنشــر 
باألمــن  متــس  أال  علــى  وفنــا،  وتصويــرا، 
القومــي، والنظــام العــام، واآلداب العامــة. كمــا 
حــق  الدوليــة  واالتفاقــات  املواثيــق  تضمنــت 
أساســا  باعتبارهمــا  التعبيــر  وحريــة  الــرأي 

مــن أســس الدميقراطيــة، إضافــة إلــى أنهــا 
ســنت أحكامــا جتيــز للســلطات إخضــاع حريــة 
التعبيــر إلجــراءات وقيــود يحددهــا القانــون 
حســب مــا تقتضــي الضــرورة القصــوى حلماية 

العامــة. املصلحــة 
ومــع توفــر املنابــر واملنصــات التــي ســمحت 
لألفــراد بالتعبيــر املطلــق عــن آرائهــم، شــهدنا 
ــى  ــذي أدى إل ــة ال فيضــا مــن خطــاب الكراهي

ــة مــن الفوضــى. ــق حال خل
إن حــق الــرأي والتعبيــر حــق طبيعــي، ولكــن 

هنــاك أمــورا توجــب تقييدهمــا، ومنهــا:

أوال: التشهير والقذف والقدح والذم
ــا يجــده  ــر عم ــة يف التعبي ــق احلري ــرد مطل للف
يشــهر  ال  طاملــا  رأيــه  وصــف  علــى  قــادرا 
باآلخريــن بالفعــل أو القــول، أو يطلــق شــائعات 

تضــر بالفــرد، أو ينشــرها. 

ثانيا: التهديد والترهيب 
عندمــا يشــكل الــكالم، أو طريقــة التعبيــر عــن 
اآلراء، تهديــدا بــأذى جســدي أو نفســي، أو 
يتضمــن تهديــدا بالقتــل، فــإن القيــود توضــع 

ــم. ــن وحقوقه ــاة اآلخري ــى حي حفاظــا عل

ثالثا: انتهاك قوانني حقوق النشر
ــة، مبــا يف ذلــك حقــوق النشــر،  امللكيــة الفكري

أربعة بنود ال تتجاوزها في

حرية التعبير 

يجــوز  وال  محفوظــة،  التجاريــة،  والعالمــات 
التعــدي عليهــا، أو انتهاكهــا بــأي شــكل كان.

رابعا: الدعوة إلى الكراهية القومية أو 
العنصرية التي حترض على العنف والعداوة

إذ إنهــا متــس بحريــات اآلخريــن وكرامتهــم، 
وبذلــك فهــي خارجــة عــن دائــرة حريــة التعبيــر 

عــن الــرأي.
علــى  للحفــاظ  ضــرورة  هنــاك  كانــت  وملــا 
التجــاوزات  مــن  احلــد  وجــب  العــام،  األمــن 
ال  محــددة،  قوانــن  بصياغــة  واالنتهــاكات، 
تقيــد احلريــة، لئــال يســود الفســاد والعنصريــة 
واخلــوف بــن النــاس، وكــي ال تصبــح حريــة 
الســلبية،  لنشــر  وســيلة  والتعبيــر  الــرأي 
وحتويــل اآلراء إلــى خطابــات كراهيــة تشــكل 

الكثيريــن. حقــوق  يهــدد  شــبحا 

حلل 6



7

قد  لكراهية  يؤدي  يؤدي  أن  النساء، ميكن  بها  تقوم  التي  األدوار  بعض 
تسبب شرخا مجتمعيا بن كال اجلنسن، لذلك فإن حتديد األدوار بينهما 
ومبا يتوافق مع طبيعة املؤهالت البيولوجية والعلمية وغيرها، كفيل باحلد 

من خطاب الكراهية.

ثالثا: اختالف الثقافات
»أنت الجئ«، »متخلف من ال يأكل بالشوكة والسكن«، »أنت فايف«. هذه 
العبارات متثل االختالف الثقايف يف العادات بن أبناء املدن والقرى، ولكل 
من  كل  ليس  ولكن  بيئته.  يف  ممارستها  على  اعتاد  التي  تقاليده  منهم 
يتقنون  ال  القرى  أبناء  جميع  وليس  باللن،  يتميزون   املدن  يف  يعيشون 
ذنب  ما  وكذلك  متخلفون وهمجيون،  أو ألنهم  والسكن؛  بالشوكة  األكل 
أبناء املخيمات الذين سلبت بيوتهم، ودمرت قراهم ومدنهم؟ هم ليسوا 

قطاع طرق وال همجين.
كل منا يعزز ثقافة البيئة التي يعيش فيها، ويرى الثقافات األخرى مختلفة 
حسب معتقداته وتوجهاته اخلاصة؛ لذلك فإن نشر منشور ساخر حول  
بن  الكراهية  إلى  يؤدي  واملخيمات،  املدن  أبناء  أو  القرى،  أبناء  لهجة 
هذه الفئات، وتفكك العالقات االجتماعية. ويبقى العقل هو احملرك كي 
نخلص املجتمع من هذه الظاهرة املدمرة، فال بد أن منلك اإلدراك املعريف 

لتفييم خطاب الكراهية، لتجنب نشره دون وعي.

أتصرف عند النشر
كـيـف

عالء رمياوي/ رام اهلل
أصبحت شبكات التواصل االجتماعي تساهم يف نشر خطاب الكراهية 
خطاب  مع  نتعامل  فكيف  والغربية،  العربية  املجتمعات  كل  يف  وتعزيزه 
الكراهية الذي تنشره هذه املنصات؟ هذا األمر يتطلب مراعاة للكلمات 
واإلشارات التى نستخدمها ونشاركها مع األصدقاء؛ كي ال نعزز من هذه 
الظاهرة. ولنتجنب خطاب الكراهية يف املنشورات التي ننشرها ال بد أن 

نراعى ما يلي:

أوال: اللون/ الشكل
غالبا ما نشاهد التمييز على أساس اللون والشكل يف اإلعالنات التجارية 
ودون أن ننتبه، وذلك كما حدث يف اإلعالن اخلاص بكرمي تفتيح البشرة، 
واستغالل فتاة من ذوي البشرة السوداء مقابل فتاة بيضاء لصنع مفارقة 
أن الكرمي ذو فاعلية فائقة يف تفتيح البشرة، فواجه اإلعالن كما هائال من 

االنتقادات ملا يبثه من رسائل كراهية جتاه ذوي البشرة السوداء.

ثانيا: اجلنس
انتشرت يف اآلونة األخيرة موجة التفاضل بن الذكور واإلناث، ولعل ما 
بانتقاد  النساء من الذكور والعكس، يتمثل  نراه من رسائل كراهية جتاه 

 عين على
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األخيرة مصطلح خطاب  الفترة  انتشر خالل 
وسائل  وأصبحت  كبير،  بشكل  الكراهية 
اإلعالم التقليدية واحلديثة بيئة خصبة للحقد 
من  نتساهل  ونحن  اآلخر،  ونبذ  والعنصرية 
من  مبزيد  اخلطابات  هذه  مع  نعلم  ال  حيث 
الدور  عن  متغافلن  واإلعجابات،  املشاركات 
األساس الذي يجب أن تسير على نسقه كافة 
وسائل اإلعالم يف نشر املعرفة، وتشكيل الرأي 

العام مبا يخدم قضايا املجتمع.

حرية التعبير... ال تعني خطاب الكراهية
يستطيع  ال  منا  الكثير  أن  فيه  شك  ال  مما 
التعبير  وحرية  الكراهية  خطاب  بن  الفصل 
إن  القول  ميكن  مبسط  وبشكل  الرأي،  عن 

حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية اآلخرين، أي 
ال تتجاوز حقوق اآلخرين بحجة أنك تعبر عن 
رأيك، فهي بذلك تتحول إلى خطاب محرض، 
قائم على التمييز واحلقد والتعصب، وهو ما 

نطلق عليه »خطاب الكراهية«.

وقد جاء تعريفه يف االتفاقية األمريكية حلقوق 
املادة   يف  استخدامه  حتظر  التى  اإلنسان 
)١٣(، وتنص على أنه »أي دعاية للحرب، وأي 
أو  العنصرية  أو  القومية،  الكراهية  إلى  دعوة 
الدينية، مما يشكل حتريضا على العنف خارج 
األعمال  من  آخر  شكل  أي  على  أو  القانون، 
غير القانونية ضد أي شخص أو جماعة من 
األشخاص، ألي سبب من األسباب، مبا فيها 

العرق، أو اللون، أو الدين، أو اللغة، أو األصل 
القومي، تعد جرائم يعاقب عليها القانون«.

القوانني الفلسطينية وخطاب الكراهية
يوضح رامي معن محسن؛ باحث قانوني، أن 
والعربية  الدولية  احملافل  يف  القوانن  كافة 
الرأي  حرية  أهمية  على  تؤكد  والوطنية، 
متارس  أن  شريطة  إنسان،  لكل  والتعبير 
مبادئ  مع  يتعارض  ال  مبا  دورها  الصحافة 
اإلنسان،  الوطنية، وحقوق  واملسؤولية  احلرية 
وأخالقيات  قوانن  ومع  احلقيقة،  واحترام 
من  ما  كل  نشر  عن  وبعيدا  وآدابها،  املهنة 
والبغضاء،  والتعصب  العنف  يذكي  أن  شأنه 

والطائفية والكراهية.

 عالء رمياوي/ رام اهلل - ونرمن حبوش/ غزة

خطاب الكراهية
في المحتوى الفلسطيني

قضية العدد 8
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التي  الكارثية  التداعيات  أن  محسن  ويؤكد 
خلفها االنقسام الداخلي، وطالت كل الصعد، 
أحدثت  واإلعالم،  القوانن  سيادة  بينها  ومن 
بشقيها  والصحافة  اإلعالم  زج  من  موجة 
التقليدي واحلديث، يف أتون الصراع الداخلي، 
عن  اإلعالم  وسائل  من  كثير  »خرج  ويقول: 
مواثيق  وعن  واملوضوعية،  األخالق  قواعد 
الشرف اإلعالمية«. ويتابع: »كما أنها ابتعدت 
خطاب  تغذية  لصالح  األخالقي  دورها  عن 
الكراهية والتمييز والتعصب، يف مشهد يعرض 
يوجب  للخطر، مما  واملجتمعي  األهلي  السلم 
على اجلميع التدخل لوضع حد له قبل فوات 

األوان«.
العقوبات القانونية

ويشير محسن إلى أن قانون املطبوعات والنشر 
رقم 9 لسنة ١995، قد حصر العقوبات لغايات 
تنفيذ هذا القانون، ومن ضمنها التزام اإلعالم 
وفقا  حيث  الكراهية،  خطاب  بنبذ  احمللي 
للمادة )42( من القانون املذكور فإن احملكمة 
املختصة تقوم بالنظر يف جميع املخالفات التي 
العام  النائب  ويتولى  ألحكامه،  خالفا  ترتكب 
الغرامة  بن  العقوبة  وتتراوح  فيها،  التحقيق 
واحلبس أو كلتيهما، وفقا ملالبسات كل حالة.

يف  للقانون  توظيفا  نرى  ال  رمبا  أنه  ويضيف 
اجلماعة  مصالح  يخدم  مبا  إال  املسائل  هذه 
الضفة  يف  أم  غزة  قطاع  يف  سواء  احلاكمة، 
الغربية، مما يعني أننا بتنا أمام حالة يتم فيها 

تفصيل القانون واإلعالم على املقاس.

رأي نقابة الصحفيني يف غزة
تعتبر مكافحة خطاب الكراهية، ومحاولة لفت 
مدى  إلى  الفلسطينية  اإلعالم  وسائل  أنظار 
على  السلبي  وتأثيرها  األفعال،  هذه  خطورة 
مصداقيتها وموضوعيتها، أمرا صعب التطبيق 
رصده  عملية  لتواضع  الواقع؛  أرض  على 

ومراقبته. حسب ما يوضح حتسن األسطل؛ 
نائب نقيب الصحفين يف قطاع غزة.

بن   2٠٠7 عام  حدث  ما  أن  األسطل  ويبن 
حركتي فتح وحماس من صراع على السلطة، 
وما انبثق عنه من انشطار الوطن إلى قسمن 
وأحداث  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف 
اخلطاب  حتول  على  عملت  العودة،  مسيرات 
واضحا  يكن  لم  الذي  الفلسطيني  اإلعالمي 
يف بدايته، إلى خطاب حتريضي يعزز العنف 

والكراهية واالحتقان املجتمعي.

مصطلح »االنقسام« يعزز خطاب الكراهية
ويستخدم السياسيون العديد من املصطلحات 
مثل:  الكراهية  خطاب  لقائمة  تنتمي  التي 
من  وغيرها  واملرتزقة،  واخلونة،  الكفار، 
الكلمات، ولعل كلمة »االنقسام« تعتبر من أكثر 
خجل  بال  اإلعالميون  يرددها  التي  الكلمات 
يف اإلعالم الفلسطيني، وبهذا املصطلح نعزز 
فكرة بقائه، ويشير األسطل إلى أن املصطلح 
»سيطرة  هو  االنقسام  عن  البديل  املهني 
ويقول:  القطاع«.  على  بالقوة  حماس  حركة 
»اإلعالميون ينقلون ما يتحدث السياسيون به، 
لذلك لن نحمل وزره لإلعالمين، ولكن يجب 

على اإلعالمين املطالبة بتغييره«.

سيطرة املمول
غزة  قطاع  يف  اإلعالمية  املؤسسات  ومتول 
تستطيع  ال  ذلك  ودون  خاصة،  مانحة  جهات 
يف  نالحظه  ما  وهذا  العمل،  عبء  حتمل 
التدخل غير الطبيعي يف اخلطاب اإلعالمي. 
مع اخلطاب  النقابة  »تتعامل  األسطل:  ويقول 
تردها  حن  والكراهية  احلقد  ينشر  الذي 
اإلعالم  وسائل  مبطالبة  املجتمع،  من  شكوى 

بااللتزام باملصطلحات اإلعالمية املهنية«.
االلتزام مبسؤولياتهم  اإلعالمين  على  ويجب 

جتاه خطورة إنتاج خطاب إعالمي مبني على 
لألحداث،  نقلهم  خالل  والتحريض  الكراهية 
على  تصدر  التي  الكراهية  خطابات  نقل  أو 
شرف  عن  والدفاع  سياسية،  جهات  لسان 

املهنة وأخالقياتها.
مخاطر  الكراهية  خطاب  نشر  يشكل  كما 
جسيمة على متاسك املجتمع، وحماية حقوق 
دون  ترك  حال  يف  القانون،  وسيادة  اإلنسان، 
أعمال عنف وصراع  إلى  يؤدي  وقد  معاجلة، 
على نطاق أوسع، ويساهم يف جرمية الكراهية.

وثيقة مدى »ملواجهة خطاب الكراهية«
واحلريات  للتنمية  الفلسطيني  املركز  أطلق 
اإلعالمية »مدى« العام املاضي، وثيقة »ملواجهة 
واحدة  عليها  ووقعت  الكراهية«،  خطاب 
وتسلط  فلسطينية.  إعالمية  وسيلة  وعشرون 
الوثيقة الضوء على أهمية تقبل الرأي اآلخر، 
والدعوة للخطاب املتسامح الذي يفضي للسلم 
األهلي يف املجتمع الفلسطيني، وتطبيق مبادئ 
بها،  وااللتزام  والنزاهة،  واملساواة  التعددية 
للكراهية،  والدعوة  والتحريض  العنف  ونبذ 
الصحفي،  العمل  باملوضوعية خالل  وااللتزام 

وعدم االنحياز جلهة معينة.
املشاريع  منسق  علي؛  احلج  شريف  ويوضح 
يف »مدى«، أن املركز عقد العديد من ورشات 
الوثيقة،  بهدف  لتوعيتهم  للصحفين  التوعية 
وحرية  الكراهية  خطاب  بن  الفرق  وتوضيح 
»ال  علي:  احلج  ويقول  الرأي،  عن  التعبير 
على  عقوبات  فرض  على  الوثيقة  تشتمل 
ولكن  تطبيقها،  لضمان  اإلعالمية  املؤسسات 
الرقابة  مبدأ  تفعل  أن  وسيلة  كل  على  يجب 
توفر  تضمن  وأن  اإلعالمي،  احملتوى  على 
اإلعالمي  احتواء اخلطاب  وعدم  املوضوعية، 

على معلومات تشجع على الكراهية«.
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بادر للتغير
حارب الكراهية

حياتنا  يف  بها  نتلفظ  التي  الكلمات  هي  عفوية 
ألقابا  فنطلق  صديقا،  منازح  حن  اليومية، 
ومسميات دون اكتراث لطبيعة املعنى الداللي لها، 
إلى عقدة  تتحول هذه  قد  نفسيته،  وأثرها على 
إلى  وتفضي  والعنصرية،  الكراهية  إلى  تؤدي 
أساس  على  مبنية  وصراعات  ونزاعات  مشاكل 

التمييز الذي يؤدي جلرح مشاعر اآلخرين.

التربية اإلعالمية.. نهج حياة
واملعلوماتية  اإلعالمية  التربية  نهج  ويعتمد 
نناقش  والسلوكي؛ فحن  املعريف  التأثير  على 
يف  نعتمد  الكراهية،  خطاب  حول  موضوعا 
ذلك على املعرفة املكتسبة للتالميذ، ثم تعديل 
ويف  املعرفة.  هذه  سيرافق  الذي  السلوك 
ملواجهة  خطوة  أهم  حول  االعتيادي  حديثنا 
املجتمع  يف  تفشيه  وعدم  الكراهية،  خطاب 
الفلسطيني، كان ال بد من التركيز على النواة 

األولى يف حياة الفرد، أال وهي األسرة.

إطالق مبادرات توعوية
يوضح عالء رمياوي؛ مدرب يف برنامج التربية 
اإلعالمية واملعلوماتية يف »بياالرا«، أن طالبات 
مدرستي بنات بيت إجزا األساسية املختلطة، 
وبنات بيت دقو األساسية، يعتقدن أن الطريقة 
إطالق  يف  تتمثل  الكراهية  حملاربة  األمثل 

األول،  املقام  يف  األهل  تستهدف  مبادرات 
والتركيز على خطاب الكراهية، وتوضيح طرق 
السلوك  يف  األهالي  ويركز  اخلطاب.  تقييم 
اليومي الذي يتبعه بعضهم على عدم تأجيجه 

يف البيئة التي يعيشون فيها.

هدف املبادرات
التي  الكلمات  من  العديد  إلى  رمياوي  ويشير 
خطاب  آثار  معرفة  دون  الطالبات  تنطقها 
يف  رغنب  لذلك  وخطورته،  فيها  الكراهية 
ومدنه  بقراه  املجتمع  تعم  مبادرة  إطالق 
تلك  جنمع  أن  أساسها  يكون  ومخيماته، 
إطار  حتت  تندرج  التي  والكلمات  املقوالت 
مواقع  يف  املدارس  طلبة  يقوم  ثم  العنصرية، 
مختلفة بتوعية عائالتهم ومحيطهم؛ عبر جمع 
شعارات حتمل تلك املصطلحات، للحد منها، 
مما يؤدي إلى حماية مشاعر اآلخرين، وعدم 
يتم  الفئات املختلفة، فقد  تفشي الصراع بن 
وضع كلمة »مخيمجي« مثال على ورقة كبيرة، 
املخيم،  من  »أنا  تعليق  الكلمة  أسفل  ويوضع 
وذو خلق، ال أفتعل املشاكل، وأحترم اآلخرين«. 
باقتباس: »حتى وإن كنت  وترفق كلمة »فايف« 
يف  عنك  أختلف  ال  فأنا  املدينة،  سكان  من 
بيئته،  مع  يتناسب  كما  يحيا  منا  وكل  شيء، 

وهذا طبيعي، فال تعايرني بذلك«.
عنصرية غير مقصودة

قصد،  دون  العنصرية  يف  الناس  بعض  ويقع 
فمثال عندما يطلق أحد األبناء كلمة شوكوالتة 
»حرام  األمهات:  بعض  تقول  آخر،  على طفل 
مثله«.  سيجعلك  اهلل  فإن  وإأل  ذلك،  تكرر  ال 
ويف هذا قمة العنصرية؛ فهل يكون عقاب اهلل 
واألهم  البشرة؟!  أسود  إلى  الطفل  يحول  أن 
أقل درجة  البشرة  معرفته؛ هل من هو أسود 

من اإلنسان؟
إذن ال بد من تعميق فكرة ميزة االختالف بن 

البشر؛ ألن يف االختالف متيزا لكل شخص.
وباستخدام  خاصة،  برؤية  منا  كل  لينطلق 
على  سنؤثر  االجتماعي  التواصل  شبكات 
وصور  هاتفك  التقط  هيا  الكراهية،  مفتعلي 

فيديو قصيرا حارب به هذه الظاهرة.
ندعوكم  صغير،  عمر  يف  نزال  ال  طلبة  نحن 
كال يف مكانه ومقامه أن يحدث فرقا، وتغييرا، 
وال  املبادر،  أنت  كن  محيطه،  يف  وإجنازا، 
رقمي  مبحتوى  نشطا  كن  اآلخرين،   تنتظر 

قوي ومؤثر.

طلبة بيت إجزا وبيت دقو - ضواحي القدس

بوعيك

مبادرات طالبية10
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عبيدة بشيتي
مدرسة الفتاة الالجئة-القدس:

منذ متى كان كالم الناس مهما؟ ثقوا بأنفسكم، جميعنا يعرف أن كالم الناس 
كثيرا ما يكون مختلفا عن احلقيقة، وأحيانا يكون مؤملا، فأحدهم يكذب، وآخر 
من  كل  يعتبرون  من شخص  فعال  رأوا  وإذا  فيضللها،  احلقيقة  على  يضيف 
ينتمون إليه بنفس الصورة. جميعنا واحد ال نختلف، سواء أكنا من أهل القرية 
أم املدينة أم من غيرهما. وأنتم يا أيها املستهزئون؛ كفوا عن اإلساءة لغيركم، 

دعوكم من العنصرية واالستهزاء، وجعل الناس يعانون من خطاب الكراهية.

رزان ادكيدك
مدرسة الفتاة الالجئة-القدس:

مرحبا أيها العنصريون، مرحبا يا كارهن، مرحبا يا من جرح قلب مسكن، أو 
كسر خاطر يتيم، وهاجم آخر، سواء أكان مسلما أم بال دين.

رسائل طالبية
ماذا نفعل في حال تعرض 

أصدقائنا لخطاب كراهية؟

أمثلة لصور تعبر عن »خطاب الكراهية«

طريق  بعابر  أفواهكم  من  خرجت  كلمة  تفعل  أن  ميكن  مبا  يوما  فكرمت  هل 
رأيتموه ذا بشرة مختلفة؟

هل فكرمت يوما أن تضعوا أنفسكم مكانه؟ وإن فعلتم، هل شعرمت بالرضى عن 
هذا التصرف؟ بالطبع ال...

فكر يا هذا! ماذا ستستفيد من كرهك لآلخرين، ثم بعد الكره هل يفيد الندم؟ 
هل يعود الزمن؟ هل تعود دمعة نزلت من جفون حزينة؟! أم سيطبب جرح القلب 

العميق، ويرجع روحا صعدت بريئة داستها قدم دنيئة؟
هل ستخسر إن مالٔت لسانك بكلمات لطيفة وعبارات ظريفة؟
لن تخسر؛ بل ستريح ضميرك املتأنب الذي كسر بخاطر عابر.

ال بد أنك أخذت الوقت الكايف بالتفكير يف هذا الكالم، لن أقول لك إنك قادر 
على أن تسترجع املاضي وتغيره، ولكن استقبل املستقبل بعقل حكيم يفكر قبل 

أن يفعل.
يف النهاية جميعنا من طني،
وجميعنا سواسية عند اهلل.

عبيدة بشيتي رزان ادكيدك

طالب

ء
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 وهي كثيرة، رسمت لكم بعضها هنا:

وهناك شاهدا أنثى الفيل
تسبح يف النهر.

فقرر أحدهما أن يغامر، فذهب إلى املنزل، 
وأحضر قنبلة وألصقها يف حبة األناناس، 

وقدمها ألنثى الفيل

كان هناك صديقان يلعبان يف الغابة القريبة من 
منزلهما، وأثناء مالحقتهما للفراشات، وجدا 

شجرة أناناس، وأخذا منها بعضا من حباته وذهبا 
للجلوس قرب النهر.

قال صديقه له: كيف لك أنت تؤذي أنثى الفيل احلامل، 
وقد حرم اهلل إيذاء غيرنا من املخلوقات.

فتراجع صديقه وقدم لها حبة أناناس دون القنبلة..
فأكلت الفيل احلبة وهي سعيدة، وعاشت سليمة هي 

وجنينها

 رؤى العقاد- غزة 
رســمة تعبــر عــن أن احملبــة والرأفــة باحليوانــات وليــس 

مــع البشــر فقــط.

إعانة كبار السن من أجمل 
القيم وأعظمها.

مساعدة الفقراء تشيع احملبة بن الناس. أحبوا األطفال وعاملوهم باللن ليكونوا 
منارة لغيرهم مستقبال.

االسم : تالني حاج خليل/ رسوماتها

ارسمها صح

هي المبادئ والقيم اإلنسانية، تجمعنا 
وقد تفرق بيننا، إن حافظنا عليها دام 

الود والعطاء. 
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 حنان الدلو/ غزة

مرحبا، أنا غريب..
نعــم، اســمي غريــب، وعمــري ســبعة عشــر 
العــزف،  وأتعلــم  املوســيقى،  أحــب  عامــا، 
ببيــوت  ملــيء  واســع  شــارع  يف  وأســكن 
كلــب  ولــدي  خضــراء.  وأشــجار  بيضــاء، 
ســميته »بــودي«، أهدانــي ايــاه والــدي يف 
آخــر ســفرية كانــت لــه إلــى ماليزيــا. نســيت 
أن أخبركــم أن والــدي ســفير دولتنــا هنــاك.
كنــت يف فتــرة مــا مــن حياتــي أخشــى كل 
مــا يأتــي مــن املخيــم، كلمــا وقفــت علــى 
شــرفة منزلــي نظــرت إلــى املخيــم عــن بعــد 
ألســأل نفســي: ملــاذا ال يضــيء هــؤالء القــوم 
الكهربــاء يف بيوتهــم؟ كيف يســكنون العتمة؟ 
أال يشــعرون بالضجــر؟! وكلمــا ذهبــت إلــى 
مدرســتي برفقــة والــدي، ومررنــا مبحاذاتــه 
أتســاءل: ملــاذا يضيقــون الشــوارع عليهــم! 
ويتالصقــون ببيوتهــم إلــى هــذا احلــد؟ ملــاذا 
ال يصلحــون الصــرف الصحــي ويوقفــون 
بــن  مــن  اخلارجــة  العادمــة  امليــاه  كميــة 

بيوتهــم؟
ويف يــوم، اصطحبنــي والــدي إلــى مكتبــه يف 
ــى  ــا غــارق يف النظــر إل ــا، وبينمــا أن مدينتن
الشــرفة، دخــل رجــل ومعــه صبــي يف نفــس 
عمــري، اســتوقفني هندامــه املرتب، وشــعره 
الطويــل األشــقر، كنــت أســترق النظــر إليــه 
الراكــزة،  حركاتــه  وأراقــب  ســبب،  دون 

ووقفتــه الثابتــة بجــوار والــده. كنــت متأكــدا 
أن والــد هــذا الصبــي هــو صديــق قــدمي، 
ويصطحــب  الســفراء،  أحــد  كان  ورمبــا 
ــه معــه إلــى أي مــكان متامــا كمــا يفعــل  ابن
ــدأا  ــدي، وب ــة وال ــس الرجــل برفق ــي. جل أب
يتبــادالن احلديــث حــول العمــل، ثــم نظــر 
اســمه،  عــن  فســأله  الصبــي  إلــى  أبــي 
إليــه  نظــرت  غريــب«.  »اســمي  فأجابــه: 
بدهشــة! ابتســم والــدي وقــال: »هــذا غريب 
املخيــم، وابنــي غريــب املدينــة«. وهنــا كانــت 
الدهشــة األكبــر: هــذا الصبــي مــن املخيــم؟!

ــن اســمه املشــابه الســمي أو لباســه  ــم يك ل
همــا فقــط مــا يثيــر الدهشــة. بــل إجاباتــه 
علــى أســئلة والــدي عــن مســتقبله: يخبرنــي 
ومــع  دراســتك،  يف  متميــز  أنــك  والــدك 
ذلــك حتــب لعــب كــرة القــدم، كيــف لــك أن 
توفــق بــن هــذا وذاك؟ فأجابــه بــكل ثبــات: 
ــة،  ــدف والهواي ــن اله ــر ب ــرق كبي ــاك ف »هن
أخبرنــي أبــي منــذ صغــري أنــه يحــب أن 
يرانــي مهندســا، ألعيــد بنــاء بيتنــا املهتــرئ، 
وأنــا ال أحــب شــيئا أكثــر مــن أبــي، لــذا علــي 
ــي  ــي أحقــق حلمــه، ولكنن أن أدرس بجــد ك
أشــعر بأننــي أهــوى لعــب كــرة القــدم، لــذا 
ــي بعــد انتهــاء  ــاء حارت ألعــب الكــرة مــع أبن
املدرســة، ال نــدري، رمبــا أكــون الشــخصن 

يف وقــت واحــد«. 
أحمــق،  كنــت  حياتــي  مــن  طويلــة  لفتــرة 

ألننــي كنــت أعتقــد أن 

أبنــاء املخيمــات ال يليــق بهــم العيــش مثلنــا، 
ليــس منهــم أكفــاء، وال منــاذج مرموقــة، 
ضيقــة،  وشــوارعهم  عاليــة،  أصواتهــم 
يتحامــون بكثرتهــم، ودائمــا مــا يطلقــون 
أبنــاء  ثقــة: »نحــن  بــكل  علــى أنفســهم 

املخيــم«.
أحمــق،  بأننــي  اآلن  أشــعر  ببســاطة 
أمــام تفســيري لــكل مــا كنــت أشــاهده 
أن  اآلن  أدرك  شــوارعهم.  أزقــة  يف 
ضيــق تلــك الشــوارع يــدل علــى قــرب 
قلوبهــم مــن بعضهــم، وكأنهــم أبنــاء 
أم واحــدة. وأن اخلطــوط الســوداء 
مــن  تشــكلت  تعلــو جباههــم  التــي 
الشــمس  أشــعة  حتــت  وقفتهــم 
عيــش  لقمــة  لتأمــن  احلارقــة 

أســرهم. 
احلــروب  مــن  حفنــة  بعــد 
االحتــالل  علينــا  شــنها  التــي 
اإلســرائيلي، أدركــت قيمــة تلــك 
الكثــرة التــي ميزتهــم، وقــوة تلك 
مدينتنــا،  حمــت  التــي  األذرع 
املمزوجــة  املخيــم  ورائحــة 
ــوا  ــن قدم ــدم الشــهداء الذي ب
أمــان،  لبقائنــا يف  أرواحهــم 
أخجــل مــن نفســي، وأعتــذر 

املخيــم. لــكل  للمخيــم، 
 

مقاالت



كيف تعاملت 
أمرياك ونيوزيالندا 

مع خطاب 
الكراهية في 
مجتمعاتهما؟

حكمت املصري/غزة
ويزيد  يضاعفه،  بالعنف  العنف  »رد 
من  خالية  ليلة  يف  دامسا  ظالما  العتمة 
تعاند  أن  للكراهية  ميكن  ال  النجوم... 
بالكراهية؛ باحلب وحده ميكن ذلك«. من 
مناضل  كينغ؛  لوثر  مارتن  الدكتور  كلمات 
عدة  يف  أطلقها  العنصرية،  ضد  أمريكي 
ينفجر  يكاد  واقع  عن  ليعبر  مناسبات؛ 
من  حلقات  محدثا  متسارعة،  بوتيرة 
العنف العنصري، تدور يف حلقة مفرغة يف 

الواليات املتحدة األمريكية.

العنصرية أمريكية منذ القدم
املتحدة  الواليات  يف  يحدث  ما  يعتبر 
املباشر  الكراهية  خطاب  من  األمريكية 
والعنصري ضد أصحاب البشرة السوداء، 
لوثر:  مارتن  عنه  يقول  تاريخيا،  أمرا 
الواليات  بنية  يف  املتأصلة  العنصرية  »إن 
اختراعا جديدا،  ليست  وتاريخها  املتحدة 
األمريكية  القيادة  لكن  قدمي.  وإمنا 
الكراهية  خطاب  تغذية  مسؤولية  تتحمل 
إلى  والتصعيد،  العنف  على  والتحريض 

على  الرصاص  بإطالق  التهديد  مستوى 
إلدراك  استعداد  أدنى  دون  احملتجن، 

أسباب الغضب ودواعيه«.
بالعنف  ربطها  ومت  القضية،  وتصاعدت 
على  األمريكية  الشرطة  متارسه  الذي 
األميركي  الرئيس  اتهام  ظل  يف  األقليات، 
بأنه يتحمل قدرا كبيرا من  دونالد ترمب، 
يشعرون  األمن  رجال  جعل  عن  املسؤولية 
باحلصانة عن أفعالهم؛ فقد قال يف بداية 
عناصر  ضم  حفل  خالل  رئاسته،  عهد 
أراكم  الرقة،  تفرطوا يف  »ال  الشرطة:  من 
تضعون أيديكم على رؤوسهم »املوقوفن« إذ 
تدخلونهم السيارات مكبلن، كي ال يرتطم 

الرأس بحافة الباب. دعوكم من هذا«. 

حادثة قتل املسلمني يف نيوزيلندا
ويف حادثة سابقة خالل العام املاضي بتاريخ 
آذار، هاجم مسلح مسجدين يف مدينة   ١5
كانت  نيوزيلندا،  جنوبي  تشيرش  كرايست 
قال  الوقت  ذلك  يف  قتيال.   5١ حصيلته 
األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيرش 
الكراهية  »خطاب  املسجد:  خارج  كلمة  فى 

ينتشر، وحدة اخلطاب العام تشتد«. وأشار 
وسائل  من  يتخذ  اخلطاب  ذلك  أن  إلى 

التواصل االجتماعي »منصة للتزمت«.

 رد رئيسة وزراء نيوزيلندا
نيوزيلندا،  وزراء  رئيسة  قالت  آنذاك 
إن هذا  لها  أرديرن، يف خطاب  جاسيندا 
املجرم كان هدفه الشهرة ونحن لن نعطيه 
االسم  عدمي  وسيكون  اسمه،  حتى  شيئا 
وإرهابي  مجرم  فهو  عنه  نتحدث  عندما 
أسماء  ذكر  يتم  أن  وناشدت  ومتطرف، 

الذين فقدوا أرواحهم بدال منه. 
خطاب  لوقف  وسعها  يف  ما  كل  ستبذل 
الكراهية عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
وستعمل على إدخال إصالحات صارمة يف 
القوانن التي تنظم حمل األسلحة النارية   
ال ميكن  أنه  وأكدت  النيوزيالندين،  لدى 

السماح بحدوث ذلك مرة أخرى.
محدودة،  تبقى  قدراتها  أن  إلى  وأشارت 
الرئيسة  اإلعالم  وسائل  تعهدت  إذا  إال 
الترويج أليديولوجية  بتجنب  نيوزيلندا  يف 

سيادة البيض عند تغطية احملاكمة.  
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https://www.youtube.com/watch?v=waduqXIkIiM  لمزيد من التفاصيل حول خطاب رئيسة نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الشهير زيارة هذا الرابط:



 حكمت املصري/ غزة
املصريــن خاصــة،  بــن  وجــدال  »االختيــار« ضجــة  أحــدث مسلســل 
والعــرب عامــة، واختلفــت اآلراء يف وصفــه عمــال فنيــا عظيمــا، يفجــر 
ورآه  الطالئــع،  نفــوس  يف  والبطولــة  االنتمــاء  روح  ويوقــد  املشــاعر، 
آخــرون اعتبــروه ملحمــة وطنيــة أفســدها أصحــاب الدعايــة السياســية، 

واحلبكــة الدراميــة الضعيفــة.
ــط  ــاة الضاب ــرة مــن حي ــار اللحظــات األخي لقــد جســد مسلســل االختي
أحمــد املنســي، الــذي استشــهد عــام 2٠١7، أثنــاء دفاعــه عــن نقطــة 
متركــز يف شــمال ســيناء، منطقــة البــرث.. وكان املخــرج يحــاول يف 
ــن شــخصية املنســي،  ــالف ب ــرز مشــاهد االخت ــى أن يب ــات األول احللق
وضابــط آخــر انشــق عــن اجليــش املصــري، هــو هشــام العشــماوي، الذي 
التحــق باملتطرفــن حملاربــة اجليــش، أو »الطواغيــت« حســب مفهومــه.

وأكثــر مــا شــد متابعــي املسلســل عبــارة املنســي لرفاقــه يف الطابــور 
وال  إرهابــن  همــا  ال  تكفيريــن،  اســمها  دي  »النــاس  الصباحــي: 
مجاهديــن، النــاس دي كفرتنــا واحنــا مــا كفرنــاش«. وأيضــا: »أوعــوا 
تفتكــروا املوضــوع لــه عالقــة بالديــن أي ديــن«. مــن بــن عبــارات كثيــرة 
ــى حــق، وأن  ــم عل ــم أنه ــت له ــه؛ ليثب ــراد كتيبت كان يرددهــا املنســي ألف

اآلخريــن علــى باطــل.
حتــى  »ده  ســعد:  »أبــو  اإلرهابيــن  أحــد  يقــول  املشــاهد  أحــد  ويف 
الطواغيــت بيصلــوا ويصومــوا«. وهــو اعتــراف مــن اجلماعــات اإلرهابيــة 
أنهــا حتــارب ألهــداف سياســية، وليــس لنصــرة الديــن، كمــا تدعــي يف 
خطاباتهــا. وحتــى لــو كان اجليــش املصــري كلــه مــن حفظــة القــرآن 
ــه كجيــش »الطواغيــت«؛ ألن  ــون ينظــرون إلي الكــرمي، فســيظل اإلرهابي

اجليــش املصــري ال يديــن بالــوالء ألمرائهــم وخلفائهــم املزعومــن.

ويعتبــر مسلســل االختيــار مــن القــوى الناعمــة التــي تســتخدم يف توعيــة 
ــق مراجعــة  النــاس مبخاطــر مــا تصفــه الســلطات بـــ »اإلرهــاب«، ويخل
ــا  ــن م ــن أدرج املسلســل ضم ــاك م ــات املســلحة«. وهن ــخ »التنظيم لتاري
يســمونه »درامــا اإللهــاء«. ويســلط الضــوء علــى تعقيــدات احلــرب علــى 

اإلرهــاب، التــي ال تــزال ملتبســة يف أذهــان العديــد مــن املصريــن.

ويقــدم املسلســل ســيرة الضابــط أحمــد منســي، بشــخصية تظهــر يف 
كل مشــهد وحــدث، وأن العالقــة بــن اجلنــدي والضابــط هــي األلفــة 
ــر  ــا أكث ــة، وم ــة، التســلط واملهان ــن العام ــردد ب ــا يت ــس كم واحلــب، ولي
ــره  ــط، وتكدي ــاس عــن ســوء غضــب الضاب ــن الن ــات الشــائعة ب احلكاي

للجنــود.
أمــا شــخصية هشــام عشــماوي، فقــد ألصقــت كل ذنــب وخطيئــة مبلتــح 
ــا يوجــد يف  ــة، وهــي نقطــة ال شــك يف ســوء مقصدهــا، فكم أو مبنتقب
الضبــاط الصالــح والطالــح، ففــي هــؤالء أيضــا أهــل ســماحة، رغــم أن 
اجلانبــن يف نهايــة األمــر يف صــراع سياســي يتطلــب منــا الوعــي حتــى 

منيــز بــن الشــر واخليــر فيهمــا.

ــذي أخرجــت اجلماعــات  ــة ال ــن تيمي ــاع عــن اب ويحــاول املسلســل الدف
التكفيريــة أفــكاره عــن ســياقها التاريخــي، ممــا حفــز املسلســل علــى 
ــة  ــة فكــر ابــن تيمي ــر عــن مفهــوم اإلصــالح الدينــي، ومقارن البحــث أكث
فــودة. وبســبب مسلســل »االختيــار«، أصبــح  بأفــكار آخريــن؛ كفــرج 
التطــرف الدينــي غيــر مقبــول بــه مجتمعيــا، فموقــع اجلزيــرة، أجبــر 

عــن هشــام عشــماوي. مقال يدافــع  على حــذف 

االختيار
حرب فكر

ملحمة

15  مجتمع ودراما
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االجتماعية  للحياة  ومنيل  كبيرا،  وحبا  طاقة  لدينا  أن  جند  أيام  تصادفنا 
واخلروج مع األهل واألصدقاء، وفجأة يف منتصف الطريق، نقابل أشخاصا 
متغطرسن، يضايقون اآلخرين دون سبب؛ لعشقهم ممارسة خطاب الكراهية 
العم أبو  العقيم جتاه اآلخرين. يف هذ املقال يقدم  الذي تكون يف تفكيرهم 
األبراج  حسب  األشخاص،  هؤالء  مع  للتعامل  طرقا  بسيطة  بلغة  محجوب 

الفكلية.

برج احلمل 21 آذار – 20 نيسان
ال تتجاهل فكرة أنك إنسان معرض خلطاب الكراهية، وال تستهن بالشخص 
احملرض، يجب أن تكون ذا شخصية قوية، وقادرا على إخفاء انزعاجك من 
مواضيعه املليئة بالتحريض، مما يشعره أنه لم يستطع أن يؤثر عليك. يف هذه 
يؤثر  أن  يقدر  وال  أنه ضعيف  يشعر  وتركته  أحبطت محاولته،  تكون  احلالة 

عليك. وإذا تكرر األمر فاتركه وغادر املكان.

برج الثور 21 نيسان- 20 أيار
أنت عقالني، وأقل األبراج غضبا حن تثور وتغضب، ولكن حن تتعرض لكلمات 
مسيئة، تفضل اجللوس وحيدا بعيدا عن اجلميع، ولكن ذلك ال يخلصك من 
حملة التحريض ضدك، عليك إذن أن تتحلى بالقوة للمواجهة، وحتدث مع من 

يستفزك وأعصابك باردةـ وارفض جميع ما يقدمه من إغراءات لك.

برج اجلوزاء 21 أيار- 20 حزيران 
مزاجك املتقلب دائما ال يغنيك عن فكرة عدم وجود أناس يحرضون ضدك 
ميكن أن تواجههم، وحن تواجه إنسانا متنمرا ال تنصع له وترضيه وتسخر 
من نفسك، لتتمكن من التخلص من املوقف، فذلك سيشجعه على االستمرار 
يف تنمره عليك، يجب أن تتخذ موقفا ثابتا وواثقا من نفسك، ووجه له رسالة 

صارمة ليتوقف عن أفعاله.

السرطان 21 حزيران- 20 متوز 
أنت كثير الشكوى ألفراد العائلة وللمعلمن عن األشخاص احملرضن، وذلك ال 
يجدي نفعا دائما، بإمكانك أن تتفوق عليهم بذكائك ودهائك، خاصة أن الذي 
يسعى للتحريض هو شخص غير ذكي وال ميلك سرعة بديهة، اقلب الطاولة 
عليه، وحتل برد فعل سريع، وحتدث معه بنفس أسلوبه، سيحاول أن يظهر لك 

أنه قوي، ولكنه يف احلقيقة ضعيف، أرسل له رسالة أنك أقوى مما يتوقع.

األسد 21 متوز- 20 آب 
الدبلوماسية ال جتدي يف هذه احلالة، تأكد أن الشخص الذي يتنمر وميارس 
واثق  أنك شخص قوي  ير  واالحترام، دعه  بالصداقة  التحريض غير جدير 
بخطواته، وعزز من موهبتك، ومن قدراتك العقلية، تعلم كيف تعبر عن نفسك، 
واطرح رأيك بكل قوة، وإذا كنت بنتا فابحثي عما مييزك يف مدرستك بن 

الذكور، وابحثي عما مييز أنوثتك بن الفتيات.

العذراء 21 آب- 20 أيلول 
وسواسك هو أنك تظل تفكر يف حل ملشكلة وال تفعل شيئا لتحقيق ذلك، إذا 
شعرت أنك لست يف موضع ميكنك من املواجهه، فخذ دروسا يف الدفاع عن 
متنمر  أي شخص  مواجهة  على  قادرا  وتكون  بنفسك،  ثقتك  لتعزز  النفس؛ 

ومحرض.

برج امليزان 21 أيلول- 20 تشرين األول 
حتدث دائما مع أصدقائك املقربن عن األشخاص املتنمرين؛ سيقدمون لك 
النصيحة اجليدة، وحتدث مع عائلتك يف أمورك اخلاصة؛ سيتفهمون مواقفك، 

وسيدعمونك معنويا وماديا، وذلك حتى ال تتعرض لسخرية اآلخرين.

العقرب 21 تشرين األول- 20 تشرين الثاني 
لن تشبعك كل وسائل الراحة املوجودة يف بيتكم  للتخلص من اآلثار اجلسيمة 
التي تعرضت لها بسبب التنمر والتحريض ضدك، لذلك عليك أن تشارك يف 
األنشطة املجتمعية واملدرسية، وتكون صداقات حقيقية جديدة، وتخلص من 

االنطوائية والوحدة، وإال ستصبح فريسة سهلة للكلمات اجلارحة.

القوس 21 تشرين الثاني- 20 كانون األول 
يجب أن تعلم أن الشخص العدواني يف العادة يختار الشخص األصغر منه، أو 
األضعف منه جسديا، لذا إذا كنت ذا سمات مساملة وال تفتعل املشاكل، عليك 
أن تتحلي بالثقة بالنفس والقوة، ويف حال تعرضت لتنمر وكراهية تعامل مع 

املوقف بقوة دون خوف.

اجلدي 21 كانون األول- 20 كانون الثاني 
عليك دائما أن تكون ذكيا يف كل املواقف. ويف حال حدوث صدام مباشر مع 
بالضيق،  أن يشعرك  للمتنمر  باملرونة، وال تسمح  أشخاص محرضن عليك 
وكن دائما محاطا بعالقات اجتماعية حتى ال يقترب منك املتنمرون، كما ال 

تتورط يف اشتباك مباشر إذا شعرت مبخاطرة كبيرة يف ذلك.

برج الدلو 21 كانون الثاني- 20 شباط 
أفعال  من  تسخر  أن  دائما  حاول  والفكاهة،  الدعابة  حس  متلك  كنت  إن 
املتنمر  كان  إذا  الوقت كن حذرا  ذات  يقتربوا منك، ويف  احملرضن حتى ال 
فاستجمع  هيبة،  متنحك  بنفسك  ثقتك  أن  دائما  وتذكر  شرسا،  شخصا 

شجاعتك، وواجه مشكلتك مع أي خطاب عدواني.

برج احلوت 21 شباط- 20 آذار
حن تتعرض خلطاب عدائي، خذ نفسا عميقا، وترو، وفكر بطريقة إيجابية. 
تعطه فرصة  وال  بابتسامتك،  املتنمر  أن متتص غضب  اإلمكان  وحاول قدر 
إللصاق اخلطأ بك وتبرير تصرفاته، فال ترد على مسباته وألفاظه، وحاول 
أن تسأله دائما عن هدفه من تصرفاته، واقترح عليه حلوال تخلصه من هذه 
الظاهرة التي قد جتلب عليه العديد من املشاكل، وأخبره أن احلياة أجمل مما 

يرتكبه بحق نفسه واآلخرين.
وسالمتكم / هال عمي

نصائح للتعامل مع خطاب الكراهية
 إعداد/عبد توايهة

برجك
مع أبو محجوب

األبراج


