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تـعريـف  بـالـمـسـؤولـيــن عـن الـمـشـروعالـ  

" اجمللس الوطين للحريّات بتونس: "مت إجناز هذا املشروع من ِقبل اجملموعة العربية لرصد اإلعالم باالشرتاك مع مجعيّتني تونسيّتني مها
." حتالف من أجل نساء تونس " وشبكة   

مستقّلة تضّم منّظمات من عّدة  بلدان عربّية تعمل على إجناز أنشطة ختّص هي شبكة   الـمـجـمـوعـة الـعـربـيّـة لـرصـد اإلعـالم
 .اإلعالم وحريّة التعبري وحقوق اإلنسان

املنظمة " وقد أُنِشئت هذه اجملموعة من املشروع الذي كان حيمل اإلسم نفسه وهو من اقرتاح املنّظمة الدمناركّية  الغري احلكومّية    
)  دولة عربّية سواء من املغرب الكبري  21منظّمة ذات عضويّة من  12وتضّم الشبكة حالّيا .   (IMS)"العاملية  لدعم لإلعالم 

اليمن ) ومن اجلزيرة العربية ( مصر، لبنان، األردن ، سوريا، فلسطني ، العراق )أو من املشرق ( املغرب ، موريطانيا ، اجلزائر ، تونس
 .وكذلك السودان( ن ، اململكة العربّية السعوديّة ، البحري

. هو منّظمة تونسّية غري حكومّية تأّسست باعتبارها مرصدا النتهاكات حقوق اإلنسان الـمـجـلـس الـوطـنـي للـحـريّـات بـتـونـس
. حني بدأت السلطات متنع الرابطة التونسّية للدفاع عن حقوق اإلنسان من العمل بصفة مستقّلة 2991تأّسس اجمللس سنة 

ديسمرب  21وقد مّت اختيار يوم . شخصّية أغلبها من مناضلي حقوق اإلنسان بتكوين اجمللس الوطين للحريّات بتونس  41فبادرت 
يف . ويقدم اجمللس املساعدة القانونية لضحايا احملاكمات الغري العادلة. إلعالن تأسيسه أي تاريخ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 .ظامنشر اجمللس قائمة جالدي الن 1119

ومنذ انبعاثه، . بعد حكم صادر من احملكمة اإلداريّة 1122فيفري  11مل حيصل اجمللس على التأشرية القانونّية إاّل بعد الثورة، يف 
 .اخنرط يف الفيدرالّية العاملّية حلقوق اإلنسان ، ويف املنّظمة العاملّية ضّد التعذيب ، ويف الشبكة األورومتوّسطّية  حلقوق اإلنسان

مّث تأّسست بصفة قانونّية يف  1122هو شبكة مجعيّاتّية انطلق عملها املشرتك منذ صائفة   ـحـالـف مـن أجـل نـسـاء تـونـست 
وسط شكوك حول صياغة الدستور اجلديد ويسعى التحالف إىل احلفاظ على حقوق النساء التونسيات املكتسبة  1121سبتمرب 

 .منذ االستقالل ويعمل على تطويرها

اخنرطت ضمنه الحقا، على اختالف أهدافها األصلّية فإّّنا تشرتك   اليت أو( مجعّية  21)وكّل اجلمعّيات اليت أّسست التحالف     
يف إدراج مقاربة النوع االجتماعي ضمن قانوّنا األساسي من أجل حتقيق املساواة التاّمة والفعلّية بني اجلنسني باالعتماد على 

التحالف هو عضو نشيط يف عديد اجلمعيات الوطنية مثل املؤمتر الوطين للحوار، املؤمتر الوطين . قوق اإلنسان املرجعّية الكونّية حل
 .أو التحالف املدين ضد العنف ومن أجل احلرية"ضد العنف 
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 مقدمة

 

 وحتولععععه مععععن  تغععععري طبيعععععة اإلعععععالم التونسععععي، يسعععععى هععععذا التقريععععر للكشععععف عععععن واحععععدة مععععن أهععععم املعوقععععات الععععيت حتععععول دون
مبماراسعععععات إعالميعععععة غعععععري مهنيعععععةت فرضعععععتها عليعععععه املؤسسعععععات السياسعععععية،  -لعشعععععرات السعععععنني  –سياسعععععيا  دععععععائي معععععرتبط إععععععالم

وتعععععزداد . إىل إععععععالم مهعععععين حتكمعععععه قواععععععد اارسعععععة املهنعععععة وأخالقيا عععععا، وتلزمعععععه علعععععى احعععععرتام مسعععععؤولياته االجتماعيعععععة  عععععاه اجملتمعععععع
غععععععري  ،والسياسععععععي اإلعالمععععععييف إطععععععار التجععععععاذب نسععععععي اسععععععتثنائيت نعععععععين كونععععععه يععععععأس يف سععععععياق سياسععععععي تو أمهيععععععة هععععععذا التقريععععععر  

، الععععيت يعطععععي مصععععر متامععععا كمععععا هععععو  احلععععال يف ربععععة االنتقععععال الععععد قراطي، املسععععبوق، الععععذي تشععععهده تععععونس و ععععاوالت إجهععععا  
 .أسوأ األمثلة يف جمال نشر احلقد والكراهية إعالمها، يوميا،

علعععععععععى إّن رصعععععععععد أداء وسعععععععععائل اإلععععععععععالم يف الفعععععععععرتات  ،االنتقعععععععععال العععععععععد قراطي املهتمعععععععععني بشعععععععععؤون ،وجيمعععععععععع ءتلعععععععععف اخلعععععععععرباء
، إذ يعععععوّفر تعععععا اسعععععتعرا  ذا عععععااالنتقاليعععععة، يشعععععكل جمعععععاال مهمعععععا ال للمجتمعععععع املعععععدين والسياسعععععي فحسعععععب، بعععععل لوسعععععائل اإلععععععالم 

ميععععععة، ويسععععععاعدها يف وقععععععراءة نتععععععائج الرصععععععد اإلعالمععععععي فرصععععععة الوقععععععوف علععععععى نقععععععاط القععععععوة ونقععععععاط الضعععععععف يف املمارسععععععة اإلعال
مهنععععععة تععععععأطري وتوجيععععععه النقععععععال حععععععول موضععععععوع االنتقععععععال مععععععن إعععععععالم مععععععواِل ومععععععرتبط بالدعايععععععة السياسععععععية ُ ععععععار س خععععععارج قواعععععععد 

مععععععع متكينععععععه مععععععن األدوات الععععععيت اهتمامععععععات املععععععواطن يف أولوياتععععععه، يضععععععع هععععععادف و ععععععرتفت ، إىل إعععععععالم  الصععععععحافة وأخالقيا ععععععا
 .ت باعتباره غاية رسالته النهائيةاالتصالو سة حقه يف اإلعالم و  عله حيقق مواطنته يف جمال اار 

لعمليعععععة رصعععععد خطابعععععات احلقعععععد والكراهيعععععة يف وسعععععائل اإلععععععالم أمهيعععععة كبعععععرية، نظعععععرا لكعععععون احلقعععععد والكراهيعععععة ال  كعععععن عليعععععه فو 
، سععععععببت اإلعععععععالمالكراهيععععععة يف و يشععععععكالن  ديععععععدا مباشععععععرا تععععععا، فاحلقععععععد  أكثععععععر مععععععن ذلععععععك فإّنمععععععا  د قراطيععععععة، بععععععل يبنيععععععانأن 

، ، والبورنعععععععدي، وأفغانسعععععععتان، ولبنعععععععانةروانعععععععديف أكثعععععععر معععععععن بلعععععععد، معععععععن يوغسعععععععالفيا سعععععععابقا، إىل و أول تعععععععا وال  خعععععععر  مآسعععععععي ال
 .من األمثلة العديدةواجلزائر وغريها  ومايل، والنيجر،وليبيا ومصر

وللحريععععععععات العامععععععععة وحقععععععععوق ونظععععععععرا لكععععععععون ثقافععععععععة احلقععععععععد والكراهيععععععععة، تشععععععععكل  ديععععععععدا حقيقيععععععععا  للمنظومععععععععة الد قراطيععععععععة 
اإلنسععععان، فععععإن املواثيععععق الدوليععععة توضععععك وتنععععدد وععععذا الواقععععع، كمععععا أن القععععانون الععععدويل تطععععور كثععععريا يف جمععععال فععععر  عقوبععععات كبععععرية 

العععععيت تنشعععععر احلقعععععد والكراهيعععععة، وتتسعععععبب يف مآسعععععي إنسعععععانية، وهعععععو معععععا أد  باحملعععععاكم الدوليعععععة  اإلعالميعععععةضعععععد كعععععل املؤسسعععععات 
الععععععذين ثبععععععت يف حقهععععععم التحععععععري  علععععععى القتععععععل و علععععععى  اإلعالميععععععةحفيي ومععععععديري بععععععع  املؤسسععععععات املتخصصععععععة ملتابعععععععة صعععععع
  .احلروب العرقية والدينية

، اإلعالميعععععةلصعععععحفيني، وال حعععععم انتقعععععاد عمعععععل املؤسسعععععات ل ليسعععععت الغايعععععة معععععن هعععععذا العمعععععل إقامعععععة  اكمعععععة نظريعععععة افرتاضعععععية
عععععععن لععععععدفاع عععععععن شععععععرف مهنععععععة الصععععععحافة، و د واملتوسععععععط، إىل ا، علععععععى املععععععديني البعيععععععبععععععل بععععععالعكس، فععععععإن هععععععذه املسععععععامهة تسعععععععى

صععععععورة الصععععععحفيني املتميععععععزةت وإبعادهععععععا عععععععن مصععععععادر التشععععععويه والسععععععوء املتمثلععععععة يف اارسععععععة احلقععععععد والكراهيععععععة والشععععععتم والقععععععذف 
ة ودعععععععوات العنععععععف والقتععععععل وإطععععععالق ا امعععععععات التكفععععععري واللعععععععن والنفععععععاق ومععععععا إىل ذلعععععععك مععععععن املمارسععععععات غععععععري املهنيععععععة املرتبطععععععع
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باحلقعععععد والكراهيعععععة، العععععيت حتعععععول الصعععععحافة إىل مصعععععدر  ديععععععد للمجتمعععععع لقيمعععععه األساسعععععية املتمثلعععععة أصعععععال يف التسعععععامك واحععععععرتام 
األخعععععر ،  كبعععععاقي القطاععععععات  اإلععععععالم، هسعععععياق التونسعععععي، العععععذي حيعععععاول فيعععععالوتعععععزداد هعععععذه األمهيعععععة، يف . حقوقعععععا ورأيعععععا" اآلخعععععر"

 .أو على األقل يف عدم إعاقة مسارهل الد قراطي، لتحو ا السعي إىل املشاركة الفعالة يف بناء

 عععععععر ععععععععرب بنعععععععاء مبعععععععادا سياسعععععععية وإعالميعععععععة، مبنيعععععععة علعععععععى احعععععععرتام ثقافعععععععة دععععععععم هعععععععذا التحعععععععول، و كعععععععن التأكيعععععععد علعععععععى أن 
 و لععععععععن حيععععععععد  هععععععععذا إال بتغيععععععععري. االخععععععععتالف، واحععععععععرتام األقليععععععععات وحقوقهععععععععا الطبيعيععععععععة، دون ختععععععععوين، و ال شععععععععيطنة أو تكفععععععععري

فععععععتك اجملععععععال أمععععععام مبععععععا حيمععععععل هععععععذا التحععععععول مععععععن  ، الدعايععععععة إىل مقتضععععععيات اإلعععععععالمعالميععععععة، وحتويلهععععععا مععععععن جمععععععال املنظومععععععة اإل
، ويعطععععي درجعععععة معععععن اسععععتقاللية التحريعععععر مبعععععا حيقععععق أهعععععداف املصعععععلحة العامععععة،  يععععع  يعععععتمكن بعععععالربوز ءتلععععف اآلراء والتوجهعععععات

 . راته بكل حرية واملشاركة والظهور يف الفضاء العاماملواطن من الوصول إىل املعلومات اليت حيتاجها الختاذ قرا

 فععععععرتة منتصععععععف وقبعععععل البععععععدء يف اسعععععتعرا  منهجيععععععة الدراسععععععة وحيثيا عععععا، وحتليععععععل نتائجهععععععا، ال بعععععد مععععععن اإلشععععععارة إىل أنعععععه ويف
 .اإلعالم وسائل  كل وشد اهتمام تونس بلعيد شكري مقتل فيفري، هزّ  6 املختارة، وبالضبط يف يوم الرصد

انتهعععععت   وزاري سلسعععععلة مشعععععاورات لتحعععععوير  سياسعععععية عميقعععععة، كعععععان معععععن تععععداعيا ا ر هعععععذا االغتيعععععال السياسعععععي أزمععععةفقععععد أثعععععا
اجلبعععععععايلت األمعععععععر العععععععذي لفعععععععت انتبعععععععاه اجلميعععععععع إىل العالقعععععععة املوضعععععععوعية املوجعععععععودة بعععععععني العنعععععععف  محعععععععادي العععععععوزراء رئعععععععيس باسعععععععتقالة

أمهيععععععة حععععععد يهععععععرت فيععععععه للجميععععععع، وبشععععععكل واضععععععك،  الفيزيقععععععي واإلرهععععععاب مععععععن جهععععععة والعنععععععف الرمععععععزي مععععععن جهععععععة أخععععععر ، إىل
فقععععد ركععععزت ردود الفعععععل الععععيت أثارهععععا هععععذا االغتيععععال، بقععععوة علععععى . مشععععروع رصععععد خطابععععات احلقععععد والكراهيععععة يف وسععععائل اإلعععععالم

مسععععععععألة التحععععععععري  والتشععععععععجيع املعنععععععععوي علععععععععى اارسععععععععة العنععععععععف والقتععععععععل الععععععععيت تعيشععععععععها تععععععععونس منععععععععذ دخوتععععععععا مرحععععععععة االنتقععععععععال 
 .خالل الرتاشق اإلعالمي بني الفرقاء السياسيني الد قراطي، من

وهعععععي الظععععععاهرة اإلعالميعععععة الععععععيت مل تتوقععععععف بععععععد اغتيععععععال املناضععععععل السياسعععععي شععععععكري بلعيععععععد، بعععععل زادت خطابععععععات التخععععععوين 
وهعععععععو معععععععا يضعععععععع وسعععععععائل اإلععععععععالم أمعععععععام . والتكفعععععععري والتشعععععععويه والقعععععععذف بعععععععني ءتلعععععععف الفرقعععععععاء السياسعععععععيني حكمعععععععا ومعارضعععععععة

ملععععععة حععععععم ال تتحععععععول إىل دعععععععائم دعايععععععة حربيععععععة بععععععني فرقععععععاء سياسععععععيني يععععععودون اسععععععتخدام وسععععععائل اإلععععععععالم يف مسععععععؤوليا ا الكا
عمليعععععة تسعععععويق إيعععععديولوجي للعععععدماء، لتوزيعععععع شعععععهادات االستشعععععهاد أو البطولعععععة وسعععععط جعععععرائم قتعععععل، بكعععععل معععععا حيملعععععه ذلعععععك  معععععن 

 .ومسؤولياته االجتماعية واألخالقيةءاطر خرق ألخالقيات مهنة الصحافة، واحنراف للصحفي عن مهمته األساسية 
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 ملقاربة املنهجية لعملية رصد خطابات الكراهية يف اإلعالما: أوال
   8102فيفري 82جانفي إىل 10 من 

 بطععععريقيت وتقييمهععععا الرصععععد عمليععععة قيععععاس ويععععتم الكععععره، خطابععععات مععععليت حتالعععع إحصععععاء عععععدد التكععععرارات علععععى الرصععععد عمليععععة تقععععوم
 :والنوعي الكمي القياس

 التلفزيعععععون قنعععععوات علعععععى بثهعععععا مت العععععيت املعععععادة و الصعععععحف، يف املنشعععععورة املعععععادة ملتابععععععة الكمعععععي الرصعععععد يسعععععتخدم: الكمـــــي رصـــــدال
  .الرصد فرتة خالل اإلذاعة أو

 مععععععن النععععععوع وهععععععذا الكميععععععة، بععععععاألدوات ورصعععععدها قياسععععععها  كععععععن ال الععععععيت املالحظععععععات بتسععععععجيل يقعععععوم حيعععععع : النــــــوعي الرصــــــد
 الرصعععععد أّمعععععا فقعععععط، ععععععدد التكعععععرارات يقعععععيس الكمعععععي الرصعععععد أن ذلعععععك. وحتليلعععععه الكمعععععي الرصعععععد هعععععودجل اسعععععتكماالا  يعتعععععرب الرصعععععد
 .امربيقيا قياسها يصعب اليت املادة مضمون بتحليل فيقوم النوعي

 21تعععععابعوا املنتوجعععععات االعالميعععععة لعععععععع ( يعضعععععدهم ثالثعععععة أععععععوان لتخعععععزين املعلومعععععات ومشعععععرفة)راصعععععدا 21وقعععععد شعععععارك يف الرصعععععد، 
 بيانععععععععات قاعععععععععدة يف املعلومععععععععات مجيععععععععع إدخععععععععال مث مت (.إذاعععععععععات 1 طّععععععععات تلفزيونيّععععععععة،و  1صععععععععحف ،و  9)ميععععععععة وسععععععععيلة إعال

 .النتائج حتليل يف البدء قبل

 

 وسائل اإلعالم املرصودة : ثانيا
كتوبعععععة أو إّن العينععععة الععععيت مّت اعتمادهعععععا كانععععت وعععععاجس اختيععععار وسعععععائل اإلعععععالم الععععيت تتمتّعععععع بنسععععبة عاليعععععة مععععن اإلقبعععععال، سععععواء امل

، علعععععى سععععععّت صعععععحف يوميّععععععة للصحـافـــــــة املكتوبـــــةحيععععع  وقععععععع االختيعععععار، بالنسعععععبة  .املسعععععموعة واملرئيّعععععة، العموميّععععععة أو اخلاّصعععععة
ت وهععععععي يوميععععععات صععععععادرة "الصععععععريك" "التونسععععععية" "الشععععععروق" "املغععععععرب:  "مععععععن بععععععني أهععععععّم الصععععععحف التونسععععععّية هععععععي علععععععى التععععععوايل

الصععععععععادرتني باللغععععععععة الفرنسععععععععية، وثععععععععال  أسععععععععبوعيات، مععععععععن أهععععععععم " لوطععععععععون"و " سالبععععععععري"باللغععععععععة العربيععععععععة، إضععععععععافة إىل يععععععععومييت 
 ".  خر خرب"، و"الضمري"و " املساء: "األسبوعيات يف الساحة اإلعالمية التونسية هي

 ملكتوبة موضوع الرصداليومية اعينة عناوين الصحافة :  0 جدول رقم
 العنوان عدد السحب باأللف الوضع القانوين لغة الصدور

 الشروق لف نسخةأ 211و 211 بني خاص ربيةع
 املغرب لف نسخةأ 41 خاص عربية
 الصريح لف نسخةأ 11 خاص عربية
 التونسيةا لف نسخةأ 11 خاص عربية
 La Presse لف نسخةأ 11و 41 بني حكومي فرنسية
 Le Temps ألف نسخة 21و  21بني خاص فرنسية
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 موضوع الرصد ةاملكتوباألسبوعية عينة عناوين الصحافة :  8 جدول رقم
 العنوان باأللف السحبعدد  الوضع القانوين لغة الصدور

 املساء ? خاص عربية
 الضمري ألف نسخة 11 خاص عربية
 آخر خرب ألف نسخة 30 خاص عربية

وهعععععي أهعععععّم " إذاععععععة تعععععونس: "فقعععععد وقعععععع االكتفعععععاء  معععععس  طعععععات إذاعيعععععة هعععععي علعععععى التعععععوايل حملطـــــات اإل اعـــــةأمعععععا بالنسعععععبة  
و أربععععععة  قنعععععوات إذاعيعععععة خاصعععععة منهعععععا إذاعتعععععان تبثّعععععان منعععععذ عهعععععد العععععرئيس التونسعععععي " اإلذاععععععة الوطنيّعععععة"عيعععععة عموميّعععععة  طعععععة إذا

، وإذاعتععععان أخريععععان حصععععلتا علععععى موجععععات البععععّ  بعععععد "اكسععععرباس"و" موزاييععععك "املخلععععوع زيععععن العابععععدين بععععن علععععي ومهععععا إذاعتععععا 
 -: رصععععدنا تععععذه اإلذاعععععات علعععععى أوقععععات الععععذروةت وهععععي علععععى التعععععوايلوقععععد وقعععععع اختيععععار ". راديععععو كلمععععة"و "   6راديععععو: "الثععععورة

ـــــة عشـــــرة والنصـــــفمعععععن السعععععاعة  –صعععععباحا التاســـــعة إىل السعععععاعة   الســـــابعةمعععععن السعععععاعة  ة الرابعـــــة عشـــــرإىل السعععععاعة  احلادي
 . مساءالثامنة عشره إىل  السادسة عشرةمن الساعة  -زواال 

 
 رصدموضوع الاحملطات اإل اعية عينة  : 2 جدول رقم

 
 
 
 
 
 
 

ــــــون طعععععات  أمعععععا ععععععن ة قنعععععا: وثعععععال  قنعععععوات أخعععععر  خاّصعععععة هعععععي علعععععى التعععععوايل" 2الوطنيّعععععة "قنعععععاة : ، فقعععععد وقعععععع رصعععععد الـتـلـفـزيـ
 ".التونسّية"  "نسمة"و قناس " حّنبعل"

مععععن : بالنسععععبة للقنععععوات التلفزيونيععععة، مت اختيععععار فععععرتة زمنيععععة واحععععدة -: فععععرتات الرصععععد الزمنيععععة اآلتيععععة علععععى التععععوايلوقععععد مت اختيععععار 
السادسعععععة والنصعععععف عصعععععرا إىل منتصعععععف الليعععععل، أي معععععس سعععععاعات ونصعععععف لكعععععل قنعععععاة يوميعععععا، وهعععععي الفعععععرتة العععععيت تتضعععععمن معععععا 

 . عليه كل  رتيف التلفزيون بأنه وقت ذروة املشاهدة جيمع

 

 

 

 القناة اال اعية الوضع القانوين
 موزاييك خاص
 اكسرباس أف ام خاص
 كلمةراديو   خاص
 10راديو  خاص

 القناة الوطنية –اال اعة التونسية  عمومي-حكومي
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 عينة القنوات التلفزيونية موضوع الرصد:  4جدول رقم 
 القناة التلفزيونية الوضع القانوين

 حنبعل يت يف خاص
 نسمة خاص
 التونسية خاص

 0وطنية عمومي-حكومي

 
علععععععى ءتلععععععف املعلومععععععات املسععععععتقاة مععععععن مصععععععادرها، وهنععععععاك و ال بععععععد مععععععن التأكيععععععد أن أرقععععععام سععععععحب اجلرائععععععد مت رصععععععدها بنععععععاءا 

وفيمععععععا نععععععص القنععععععوات اإلذاعيععععععة والتلفزيونيععععععة، . حوتععععععاروايععععععات الفععععععوارق يف التحديععععععد الععععععدقيق ألرقععععععام السععععععحب بسععععععبب تعععععععدد 
أن القنععععععوات  علععععععى ورغععععععم اخععععععتالف التحقيقععععععات اخلاصععععععة بنسععععععب املشععععععاهدة و االسععععععتماع، إال أن كععععععل هععععععذه التحقيقععععععات  مععععععع

 . املسموع و املرئي يف تونس يتبقى هي األهم يف املشهد اإلعالم لرصدرة لاملختا
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 مادة الرصد : ثالثا 
أّمععععععا . الصععععععفحات الثقافيععععععةبالنسععععععبة للصععععععحافة املكتوبععععععة، يتعلّععععععق األمععععععر بكععععععل صععععععفحات احلععععععد  مبععععععا فيهععععععا صععععععفحات اجملتمععععععع و 

القنعععععوات التلفزيونيععععة واإلذاعيعععععة يف الفععععرتات الزمنيعععععة املختعععععارة بالنسععععبة للعععععربامج اإلذاعيععععة والتلفزيونيعععععة، فيتعلعععععق األمععععر بكعععععل مععععا تبثعععععه 
 . للرصد

 

 أهم نتائج الرصد : رابعا

 أهم نتائج الّرصد يف سطور-0
 : الصحافة املكتوبة: أوال

 : الصحف اليومية - أ
 أفععععععرزت نتععععععائج الرصععععععد انتشععععععارا خلطابععععععات الكراهيععععععة يف الصععععععحافة اليوميععععععة، الصععععععادرة باللغععععععة العربيععععععة، بلغععععععت -(0)-

النسععععععبة املائويععععععة الباقيععععععةت " البععععععراس"و" لوتععععععون"باملائععععععة، يف حععععععني تقااععععععت اليععععععوميتني الصععععععادرتني باللغععععععة الفرنسععععععية 91.4نسععععععبته 
 باملائة 19.0أي نسبة 

جمتمعتععععععني مععععععن خطابععععععات حتمععععععل احلقععععععد والكراهيععععععة " البععععععراس"و" لوتععععععون"كععععععان جممععععععوع مععععععا كتبتععععععه صععععععحيفيت   -(8)-
، اععععا يؤكععععد أن "الشععععروق"ميععععة مععععن اليوميععععات املكتوبععععة باللغععععة العربيععععة،  وهععععي يوميععععة أقععععل، حععععم مععععن أضعععععف نسععععبة يهععععرت يف يو 

 .مهنية الصحف املفرنسة يف هذا اجلانب ال تقارن مع الصحف املعربة

باملائعععععة، وهعععععي  14.04العموميعععععة يف  خعععععر الرتتيعععععب، بنسعععععبة مائويعععععة ال تزيعععععد ععععععن  " البعععععراس"تعععععأس صعععععحيفة  -(2)-
د يكعععععون الوضعععععع القعععععانوين العمعععععومي، وقيعععععود اخلعععععط االفتتعععععاحي، ودفعععععرت أعبعععععاء الصعععععحيفة معععععن اضععععععف نسعععععبة علعععععى اإلطعععععالق، وقععععع

 .  العوامل املفسرة تذا، باإلضافة، رمبا، خلربة الصحفيني الذين يعملون يف الصحيفة

باملائعععععععععة معععععععععن نسعععععععععبة خطابعععععععععات الكراهيعععععععععة يف  01شعععععععععكلت عبعععععععععارات القعععععععععذف والشعععععععععتم أزيعععععععععد معععععععععن   وقعععععععععد -(4)-
باملائععععععة مععععععن خطابععععععات الكراهيععععععة  يف هععععععذه  الصععععععحف 24خطععععععر يف هععععععذه النسععععععبة هععععععو كععععععون أكثععععععر مععععععن واأل. الصععععععحف اليوميععععععة

 .للعنف -ضمنية أو صرحية  –اليومية كانت دعوات 

ت خطابععععععععات الكراهيعععععععة يف تلععععععععك ة مععععععععن املعععععععادة اإلعالميععععععععة العععععععيت تضعععععععمنباملائععععععع 11كمعععععععا كعععععععان ألكثععععععععر معععععععن   -(5)-
مبحعععععععوري األحعععععععزاب والعععععععدينت حيععععععع  أتعععععععت نسعععععععبة  عععععععور   -اشعععععععرة مباشعععععععرة أو غعععععععري مب -الصعععععععحف اليوميعععععععة، صعععععععلة موضعععععععوعية 
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يف املرتبعععععععععة الثانيعععععععععة ( الـــــــــدين)باملائعععععععععة معععععععععن خطابعععععععععات الكراهيعععععععععة، تليهعععععععععا نسعععععععععبة  عععععععععور  11.01يف املقدمعععععععععة بعععععععععع ( األحـــــــــزاب)
 . باملائة24.14بععععععع

إطععععععار  باملائععععععة مععععععن خطابععععععات احلقععععععد والكراهيععععععة يف الصععععععحف اليوميععععععة، جععععععاءت يف 10وأكثععععععر مععععععن نسععععععبة   -(0)-
باملائعععععععة عبعععععععارة ععععععععن تغطيعععععععات أو متابععععععععات أو ملخصعععععععات  49.11أنعععععععواع صعععععععحفية إخباريعععععععة خالصعععععععة، حيععععععع  جعععععععاءت نسعععععععبة 

 .باملائة 20.92بيانات ونشاطات، متبوعة بنسبة األخبار القصرية والربقيات، اليت بلغت نسبة 

نصعععععار النهضعععععة، واجلبهعععععة باملائعععععة معععععن خطابعععععات الكراهيعععععة  يف الصعععععحف اليوميعععععة معععععن إنتعععععاج أ 41أكثعععععر معععععن  -(7)-
 . باملائة 10.6الشعبية ونداء تونس، يف حني أن الصحفيني، بلغت نسبة خطابات الكراهية اليت أنتجوها نسبة 

باملائعععععععععة معععععععععن  خطابعععععععععات الكراهيعععععععععة يف الصعععععععععحافة اليوميعععععععععة حركعععععععععة النهضعععععععععة   41  وقعععععععععد اسعععععععععتهدفت نسعععععععععبة -(2)-
 تفصععععيل هععععذه األرقععععام، جنععععد أن النهضععععة تبقععععى أكععععرب ضععععحية خلطابععععات وإذا مععععا دققنععععا إىل. وحركععععة نععععداء تععععونس واجلبهععععة الشعععععبية

باملائعععععععة، فاجلبهعععععععة الشععععععععبية بعععععععععع  21.21باملائعععععععة، متبوععععععععة بنعععععععداء تعععععععونس بععععععععععععع ععععععععع20.92الكراهيعععععععة يف الصعععععععحف اليوميعععععععة، بنسعععععععبة 
 . باملائة 16.01ع

 

 :الصحف األسبوعية -ب 
باملائععععععة، وهعععععي نسععععععبة عاليعععععة جععععععدا  91.4ص، بنسعععععبة الصععععععدارة، يف هعععععذا اخلصععععععو " املسعععععاء"احتلعععععت صععععععحيفة  -(0)-

 . تؤكد جمموع االنتقادات املوجهة تذه الصحيفة من قبل السياسيني والصحفيني على حد سواء

باملائععععععععة مععععععععن خطابععععععععات الكراهيععععععععة يف الصععععععععحف األسععععععععبوعية، عبععععععععارة عععععععععن عبععععععععارات  01يوجععععععععد أكثععععععععر مععععععععن  -(8)-
باملائعععععة مععععععن خطابععععععات الكراهيععععععةت أي أكثععععععر  29ويععععععة هععععععو أن أكثععععععر مععععععن للقعععععذف والشععععععتم، واملقلععععععق أكثععععععر يف هععععععذه النسعععععب املائ

 .باملائة  بالنسبة للصحف اليومية، عبارة عن دعوات للعنف وللقتل 24من 

باملائعععععععة معععععععن املعععععععادة اإلعالميعععععععة العععععععيت تتضعععععععمن خطابعععععععات للكراهيعععععععة يف الصعععععععحف  61يهعععععععر أن أكثعععععععر معععععععن  -(2)-
الرشعععععوة واملؤسسعععععات االنتقاليعععععة، إذ يظهعععععر  عععععور األحعععععزاب كمحعععععور أول بعععععع األسعععععبوعية، متعلقعععععة بثالثعععععة  عععععاور هعععععي األحعععععزاب، و 

باملائعععععة، يف حعععععني  14.91باملائعععععة معععععن خطابعععععات الكراهيعععععة، فمحعععععور الرشعععععوة بععععععععععععنسبة غعععععري بعيعععععدة ععععععن السعععععابقة وهعععععي 10.11
 .باملائة 1.91جاءت املؤسسات االنتقالية الثال  يف الصف الثال  بعع 

باملائعععععة معععععن خطابععععععات احلقعععععد والكراهيعععععة يف الصعععععحف األسعععععبوعية، يف شعععععكل أنععععععواع  61جعععععاءت أكثعععععر معععععن  -(4)-
باملائعععععة يف صعععععيغة تععععععاليق و افتتاحيعععععات، ويف جمعععععال األنعععععواع الصعععععحفية  14.19صعععععحفية متعلقعععععة بعععععالرأي، حيععععع  جعععععاءت نسعععععبة 

انععععععععععات باملائععععععععععة كانععععععععععت عبععععععععععارة  عععععععععععن تغطيععععععععععات ومتابعععععععععععات وملخصععععععععععات لبي 16.91املرتبطععععععععععة بععععععععععاخلرب، نالحعععععععععع  أن نسععععععععععبة 
 .ونشاطات



00 

 

 .  باملائة من خطابات الكراهية00.11أنتج الصحفيون يف الصحافة األسبوعية نسبة  -(5)-

باملائعععععععععععة معععععععععععن خطابعععععععععععات الكراهيعععععععععععة يف الصعععععععععععحافة األسعععععععععععبوعية حركعععععععععععة نعععععععععععداء تعععععععععععونس 41.92تسعععععععععععتهدف -(0)-
 . باملائة11.91ني بععععباملائة، متبوعا بالصحفي24.20والصحفيني، رغم أن نداء تونس يأس يف املقدمة بعععععععع

 

 احملطات اإل اعية: ثانيا
توضعععععععك نتعععععععائج خطابعععععععات احلقعععععععد و الكراهيعععععععة يف احملطعععععععات اإلذاعيعععععععة، أن احملطعععععععات اإلذاعيعععععععة اخلاصعععععععة حتتعععععععل  -(0)-

 .باملائة  11يف املقدمة بأغلبية معتربة بنسبة " موزاييك"باملائة، وجاءت  91الصدارة يف نسب خطابات الكراهية  بع 

باملائعععععععععة معععععععععن خطابعععععععععات الكراهيعععععععععة  يف احملطعععععععععات اإلذاعيعععععععععة موضعععععععععوع  60بينعععععععععت النتعععععععععائج، أن أكثعععععععععر معععععععععن  -(8)-
باملائععععععععة   10.20باملائععععععععة، و 11.01الرصععععععععد، عبععععععععارة عععععععععن عبععععععععارات قععععععععذف وشععععععععتم، حيعععععععع  جععععععععاء عبععععععععارات القععععععععذف بنسععععععععبة 

ت عبععععارة عععععن دععععععوات، باملائععععة مععععن خطابعععععات الكراهيععععة كانعععع 19واملثععععري يف هععععذه النسععععب، هعععععو بععععروز أكثععععر مععععن . عبععععارات شععععتم
 .ضمنية أو صرحية، للعنف وللقتل يف احملطات اإلذاعية موضوع الرصد

باملائعععععععععة معععععععععن املعععععععععادة اإلعالميعععععععععة يف احملطعععععععععات اإلذاعيعععععععععة       11تشعععععععععري البيانعععععععععات املوجعععععععععودة إىل أن أكثعععععععععر معععععععععن  -(2)-
سسععععععات االنتقاليععععععةت حيعععععع  جععععععاء الععععععيت تتضععععععمن خطابععععععات للكراهيععععععة، تععععععا عالقععععععة مبحععععععاور ثالثععععععة، وهععععععي األحععععععزاب والععععععدين واملؤ 

باملائععععععة، مث  ععععععور  26.91باملائععععععة، فمحععععععور الععععععدين يف اخلانععععععة الثانيععععععة بنسععععععبة  16.11 ععععععور األحععععععزاب يف اخلانععععععة األوىل بنسععععععبة  
 .باملائة 19.14الدين بنسبة 

يتبععععععععني لنععععععععا  أن نصععععععععف خطابععععععععات احلقععععععععد والكراهيععععععععة، جععععععععاءت يف إطععععععععار الريبورتععععععععاج، ومععععععععن جانععععععععب  خععععععععر  -(4)-
 . باملائة 14.11نسبة خطابات الكراهية يف جمال النقاشات اإلخبارية تبقى معتربة، حي  شكلت نسبة  يظهر أن

توضعععععععععك األرقعععععععععام، املسعععععععععؤولية الكبعععععععععرية للصعععععععععحفيني يف إنتعععععععععاج خطابعععععععععات الكراهيعععععععععة يف احملطعععععععععات اإلذاعيعععععععععة،  -(5)-
ربة، تعطينعععععا مؤشعععععرات ععععععن حالعععععة باملائعععععة معععععن خطابعععععات الكراهيعععععة معععععن إنتعععععاج الصعععععحفيني، وهعععععي نسعععععبة جعععععد معتععععع16.61فنسعععععبة

 .خرق واضحة لقواعد املهنة و مواثيق أخالقيا ا

باملائععععععة مععععععن خطابععععععات الكراهيععععععة يف احملطععععععات اإلذاعيععععععة باألسععععععاس كععععععل مععععععا لععععععه عالقععععععة  44.96تسععععععتهدف  -(0)-
جعععععاءت حركعععععة  بالتيععععار السياسعععععي اإلسعععععالموي معععععن حركعععععة النهضععععة، ورابطعععععات محايعععععة الثعععععورة واألئمعععععة والتيععععار السعععععلفي، حعععععم  وإن

باملائعععععة، مث األئمعععععة  10.11باملائعععععة، فالسعععععلفيون بعععععععععع  9.14باملائعععععة، فرابطعععععات محايعععععة الثعععععورة بعععععع  22.41النهضعععععة يف املقدمعععععة بعععععع 
 . باملائة11.66والدعاة بععععع

 
 



02 

 

 احملطات التلفزيونية : ثالثا
اصعععععععععة لوحعععععععععدها، إذ  حتتعععععععععل توضعععععععععك نتعععععععععائج الرصعععععععععد، أن الكراهيعععععععععة موجعععععععععودة يف  احملطعععععععععات التلفزيونيعععععععععة  اخل -(0)-

يف املقدمعععععة بأغلبيعععععة معتعععععربة " حنبععععععل"باملائعععععة، وجعععععاءت 211الصعععععدارة يف ععععععدد تكعععععرارات ونسعععععب خطابعععععات الكراهيعععععة  بنسعععععبة  
باملائععععة نسععععبة كبععععرية، يف حععععني أن  42، لكععععن تبقععععى  نسععععبة "حنبعععععل"بنسععععبة أقععععل طبعععععا مععععن نسععععبة " نسععععمة"بنسععععبة متبوعععععة بقنععععاة 

 . باملائة 11جاءت بنسبة " التونسية"

باملائععععععععة مععععععععن خطابععععععععات الكراهيععععععععة  يف احملطععععععععات التلفزيونيععععععععة موضععععععععوع  04تععععععععربز املعطيععععععععات أن أكثععععععععر مععععععععن  -(8)-
واألخطعععععر يف كعععععل  . باملائعععععة كشعععععتم 11باملائعععععة، و14.12الرصعععععد، جعععععاءت يف إطعععععار القعععععذف و الشعععععتم، إذ جعععععاء القعععععذف بنسعععععبة

راهيعععععة كعععععدعوات للعنعععععف  وللقتعععععل يف القنعععععوات التلفزيونيعععععة باملائعععععة معععععن خطابعععععات الك 19هعععععذه املعطيعععععات، هعععععو وجعععععود أكثعععععر معععععن 
 .موضوع الرصد

باملائعععععععععة معععععععععن املععععععععادة اإلعالميعععععععععة العععععععععيت تتضععععععععمن خطابعععععععععات الكراهيعععععععععة يف 04تظهععععععععر األرقعععععععععام أن أكثعععععععععر مععععععععن  -(2)-
حيععععع   ت(العععععدين)و عععععور ( األحعععععزاب)القنعععععوات التلفزيونيعععععة موضعععععوع الرصعععععد، تعععععا عالقعععععة مبحعععععورين اثنعععععني ومهعععععا علعععععى التعععععوايل  عععععور 

 . باملائة 26.60باملائة، فمحور الدين يف املستو  الثاين بع  10.21جاء  ور األحزاب يف املقدمة بع 

باملائععععععة مععععععن خطابععععععات احلقععععععد والكراهيععععععة، جععععععاءت  49تبععععععني النتععععععائج، يف هععععععذا اخلصععععععوص،  أن أكثععععععر مععععععن  -(4)-
واجلمهعععععور ومناضعععععلي األحعععععزاب السياسعععععية، مبعععععع  ت أي يف شعععععكل فعععععتك امليكروفعععععون أمعععععام املعععععواطنني "امليكعععععرو طروطعععععوار"يف إطعععععار

ومععععععن جانععععععب  خععععععر يظهعععععععر أن نسععععععبة خطابععععععات الكراهيعععععععة، يف . أن خطابععععععات الكراهيععععععة مععععععن تعبعععععععري املناضععععععلني و عامععععععة النعععععععاس
 .باملائة 19.10جمال النقاشات اإلخبارية والنشرات اإلخبارية، تأس يف املستو  الثاين بنسبة 

ة السياسععععععيني واملناضععععععلني السياسععععععيني املبدئيععععععة يف إنتععععععاج خطابععععععات الكراهيععععععة وتععععععربز، بشععععععكل جلععععععي، مسععععععؤولي -(5)-
باملائعععععععة معععععععن خطابعععععععات الكراهيعععععععة معععععععن إنتعععععععاج السياسعععععععيني، معععععععن مناضعععععععلي النهضعععععععة  19.11يف احملطعععععععات التلفزيونيعععععععة، فنسعععععععبة 

فة إىل ، ومناضععععععععلي املسععععععععار وحععععععععزب التحريععععععععر إضععععععععا-أنظععععععععر اجلععععععععدول  -ومناضععععععععلي الوطععععععععد، وكععععععععذا بععععععععع  األاععععععععاء السياسععععععععية 
 49غعععععععري أن حصعععععععة األسعععععععد يف هعععععععذه اخلطابعععععععات يتقااهعععععععا مناضعععععععلي حركعععععععة النهضعععععععة و حعععععععزب الوطعععععععد بعععععععأكثر معععععععن . الداخليعععععععة

ومععععععععن جانععععععععب  خععععععععر، وعلععععععععى عكععععععععس احملطععععععععات اإلذاعيععععععععة  والصععععععععحافة املكتوبععععععععة، مل ينععععععععتج الصععععععععحفيون يف القنععععععععوات . باملائععععععععة
 . الكراهية اليت مت إحصاؤها باملائة من خطابات 11.41التلفزيونية وبشكل مباشر، إال نسبة 

مععععععععن خطابععععععععات الكراهيععععععععة يف احملطععععععععات التلفزيونيععععععععة موضععععععععوع الرصععععععععد حركععععععععة النهضععععععععةت  44.44تسععععععععتهدف  -(0)-
وهععععي نسععععبة كبععععرية تبععععني معععععاداة قطععععاع واسععععع مععععن القنععععوات التلفزيونيععععة حلععععزب األغلبيععععة يف اجمللععععس التأسيسععععي، ومععععن جانععععب  خععععر 

يواجععععععه هععععععو اآلخععععععر جععععععزءا مععععععن " نععععععداء تععععععونس"وهععععععو حععععععزب " حلركععععععة النهضععععععة" نالحعععععع  أن احلععععععزب املعععععععار  األساسععععععي حلععععععزب
خطابعععععات الكراهيعععععة، حعععععم و إن كانعععععت ال تقعععععارن معععععع مععععععاداة حركعععععة النهضعععععةت حيععععع  جعععععاءت خطابعععععات الكراهيعععععة ضعععععد حركعععععة 

 .  باملائة21.19نداء تونس بنسبة 
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 نتائج الرصد بالتفصيل -8

 :لصحافة املكتوبةا: أّوال

 :الصحف اليومية قد و الكراهية يفخطابات احلنتائج  -أ

 .باملائة 24يف املقدمة بأكثر من " املغرب"ياملائة من خطابات الكراهية يف الصحف املعربة و 01أكثر من 

توضععععععك القععععععراءة املتأنيععععععة لعععععععدد تكععععععرارات و نسععععععب خطابععععععات احلقععععععد و الكراهيععععععة يف الصععععععحافة اليوميععععععة، أن الصععععععحف الصععععععادرة 
البعععععععاقي " البععععععراس"و" لوتععععععون"، يف حععععععني تقااعععععععت (تكععععععرارا212مبجمعععععععوع )باملائععععععة91.4رة بنسععععععبة باللغععععععة العربيععععععة حتتععععععل الصعععععععدا

الصععععععععدارة يف عععععععععدد الكتابععععععععات الععععععععيت تتضععععععععمن " املغععععععععرب"وقععععععععد احتلععععععععت جريععععععععدة  (.تكععععععععرار 24مبجمععععععععوع )باملائععععععععة19.0بنسععععععععبة 
القعععععة بتموقعععععع اجلريعععععدة سياسعععععيا ، وقعععععد يكعععععون تعععععذا الوضعععععع ع(تكعععععرار 61بعععععععععع)باملائعععععة41.44خطابعععععات احلقعععععد و الكراهيعععععة بنسعععععبة 

، اععععا جيعععععل اجلريععععدة يف العديععععد مععععن املععععرات تنشععععر إمععععا تصععععرحيات أو حععععوارات أو حععععم  'الرتويكععععا"ضععععد احلكومععععة، وضععععد أحععععزاب 
كتابععععععات حتمععععععل الكثععععععري مععععععن اإلثععععععارة والتجععععععاذب الععععععذي غالبععععععا مععععععا يكععععععون  مععععععال بعبععععععارات قععععععذف أو شععععععتم أو بععععععدعوات إلثععععععارة 

 .الكراهية ضد أطراف  ددة

" لوتعععععون"وإذا معععععا رجعنعععععا إىل الصعععععحف الصعععععادرة باللغعععععة الفرنسعععععية، فإنعععععه سعععععيتبني لنعععععا، بوضعععععوح، أن جممعععععوع معععععا كتبتعععععه صعععععحيفتا 
جمتمعتعععععععني معععععععن خطابعععععععات حتمعععععععل مشعععععععاعر احلقعععععععد والكراهيعععععععة أقعععععععل حعععععععم معععععععن أضععععععععف نسعععععععبة يف يوميعععععععة الصعععععععحف " البعععععععراس"و

رة باللغععععععة الفرنسععععععية يف هععععععذا اجلانععععععب ال تقععععععارن مععععععع املعربععععععة،  وهععععععي صععععععحيفة الشععععععروق، اععععععا يؤكععععععد أن مهنيععععععة الصععععععحف الصععععععاد
تععععععأس يف " البععععععراس"كمععععععا نالحعععععع ، مععععععن جانععععععب  خععععععر، أن الصععععععحيفة العموميععععععة الصععععععادرة باللغععععععة الفرنسععععععية . الصععععععحف املعربععععععة

ت وهعععععععي (تكعععععععرارت فقعععععععط11بععععععععععععععععع)باملائعععععععة 14.04 خعععععععر الرتتيعععععععب، حيععععععع  محلعععععععت كتابا عععععععا اقعععععععل خطابعععععععات الكراهيعععععععة، بنسعععععععبة 
علعععععى اإلطعععععالق، وقعععععد يكعععععون الوضعععععع القعععععانوين العمعععععومي، وقيعععععود اخلعععععط االفتتعععععاحي، ودفعععععرت أعبعععععاء الصعععععحيفة معععععن  اضععععععف نسعععععبة

 .  العوامل املفسرة تذا، باإلضافة، رمبا، خلربة الصحفيني الذين يعملون يف الصحيفة

 الصحف اليومية خطابات احلقد و الكراهية يف ونسب جدول يوضح عدد تكرارات

 

 

 

 

 

 الصحيفة دد التكراراتع النسبة ملائوية
 املغرب 46 34.33%
 التونسية 32 23.88%
 الصريح 29 21.64%
 الشروق 14 10.45%
 لوتون 8 5.97%
 البراس 5 3.73%

 اجملموع العام 134 100.00%
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 الصحف اليومية طابات احلقد والكراهية يفخل بياين يعكس النسب املائوية خمطط

 
 

 

 الصحف األسبوعية راهية يفخطابات احلقد والك -ب 
 ( لوحدها" املساء"ياملائة من خطابات الكراهية يف  70أكثر من )

حتتعععععععل الصعععععععدارة " املسعععععععاء"تبعععععععني عمليعععععععة حتليعععععععل  نسعععععععب خطابعععععععات احلقعععععععد و الكراهيعععععععة يف الصعععععععحافة األسعععععععبوعية، أن صعععععععحيفة 
معععععععوع االنتقععععععادات املوجهعععععععة تعععععععذه ، وهعععععععي نسعععععععبة عاليععععععة جعععععععدا تؤكععععععد جم(تكععععععرارا212مبجمعععععععوع )باملائععععععة91.4لوحععععععدها،  بنسعععععععبة 

يف املرتبععععة الثانيععععة، وهععععي " الضععععمري"يف حععععني جععععاءت أسععععبوعية .  الصععععحيفة مععععن قبععععل السياسععععيني و الصععععحفيني علععععى حععععد سععععواء
يف حعععععني ن  .األخعععععر ، كثعععععريا معععععا انتقعععععدت كتابا عععععا احلاملعععععة لعبعععععارات الشعععععتم و دععععععوات للعنعععععف ضعععععد بعععععع  األطعععععراف السياسعععععية

، وتعتعععععرب هعععععذه األسعععععبوعية معععععن "الضعععععمري"يف املرتبعععععة أخلعععععرية، بنسعععععبة ال تبتععععععد كثعععععريا ععععععن صعععععحيفة  " خعععععر خعععععرب"جعععععاءت أسعععععبوعية 
 .  خر األسبوعيات الصادرة بتونس

 الصحف األسبوعية خطابات احلقد والكراهية يف ونسب عدد تكراراتبني جدول ي

 

 

 

 

 الصحيفة عدد التكرارات النسبة املائوية
 املساء 120 71.86%
 ريالضم 24 14.37%
 آخر خرب 23 13.77%

 اجملموع العام 167 100.00%
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 الصحف األسبوعية طابات احلقد والكراهية يفبياين يعكس النسب املائوية خل خمطط

 

 (باملائة دعوات للعنف والقتل يف الصحف اليومية 02باملائة  شتم وقذف وأكثر من 78أكثر من )

ئععععععة مععععععن خطابععععععات الكراهيععععععة عبععععععارة عععععععن عبععععععارات للقععععععذف و الشععععععتم، وهععععععي نسععععععبة  باملا 01تبععععععني األرقععععععام التاليععععععة أن أكثععععععر مععععععن 
 كبرية توضك احنراف املمارسة الصحفية عن أخالقيات املهنة فيما جيب من تفادي القذف 

 الصحف اليوميةخطابات احلقد والكراهية يف  عدد و طبيعة  يوضح  جدول 

 

 . املهنةو الشتم، وهو مبدأ أخالقي  مع عليه كل املواثيق الدولية ألخالقيات 

باملائععععععة مععععععن خطابععععععات الكراهيععععععة كععععععدعوات للعنععععععف والقتععععععل يف الصععععععحف 24واألخطععععععر يف هععععععذه األرقععععععام، هععععععو بععععععروز أكثععععععر مععععععن 
وهعععععو واقعععععع . اليوميعععععة، وهعععععي نسعععععبة معتعععععربة، تبعععععني بشعععععكل جلعععععي ءعععععاطر االحنرافعععععات يف اخلطعععععاب السياسعععععي و اخلطعععععاب اإلعالمعععععي

اطن يف اإلععععععالم واالتصعععععال علععععععى احملعععععك، واألخطعععععر مععععععن كعععععل ذلععععععك ينعععععذر مبخعععععاطر  ععععععدد املهنعععععة الصعععععحفية، و تضععععععع حعععععق املععععععو 
 .السياسية العمليةوجود مؤشرات قد تدفع للممارسة املتكررة  للدعاية للعنف و للقتل يف 

 

 

 الصحيفة دعوة للعنف دعوة للقتل قذف متييز شتم تشويه مسعة اجملموع العام
 املغرب 1 2 23 8 11 1 46
 التونسية 4 5 12 0 5 3 29
 الصريح 5 0 8 1 17 1 32
 الشروق 0 0 1 4 8 1 14
 لوتون 0 0 0 0 5 0 5
 البراس 1 1 0 0 5 1 8

 اجملموع 11 8 44 13 51 7 134
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 الصحف اليوميةخطابات احلقد والكراهية يف  نسب وطبيعة  يوضح  جدول 

 

 الصحف اليوميةخطابات احلقد والكراهية يف  بياين يعكس النسب املائوية وطبيعة  خمطط 

 

 (ةباملائة دعوات للعنف والقتل يف الصحف األسبوعي00وقذف وأكثر من  باملائة شتم 75أكثر من )

رغععععععم تقععععععارب األرقععععععام التاليععععععة مععععععع تلععععععك اخلاصععععععة بالصععععععحافة اليوميععععععة، إال أن املثععععععري بالنسععععععبة للصععععععحف األسععععععبوعية أن النسععععععب 
ارة ععععععن عبعععععارات باملائعععععة معععععن خطابعععععات الكراهيعععععة عبععععع 01فعععععأكثر معععععن ( اخلاصعععععة بالصعععععحف اليوميعععععة)أكعععععرب نسعععععبيا معععععن السعععععابقة 

، وهععععععععي نسععععععععبة كبععععععععرية توضععععععععك انععععععععزالق الصععععععععحافة األسععععععععبوعية يف (باملائععععععععة بالنسععععععععبة للصععععععععحف اليوميععععععععة 01)للقععععععععذف و الشععععععععتم 
القععععععذف و الشععععععتم ، وهععععععو انععععععزالق أخالقععععععي و مهععععععين، خاصععععععة وأن الصععععععحافة األسععععععبوعية كععععععان مععععععن املفععععععرو  أن تععععععؤدي دورا يف 

ياسععععععععية مبععععععععا يسعععععععمك للتونسععععععععيني و التونسععععععععيات بفهععععععععم الرهانععععععععات السياسععععععععية نشعععععععر اآلراء السياسععععععععية وحتليععععععععل االسععععععععرتاتيجيات الس
 .املرتبطة باالنتقال الد قراطي، عو  نشر خطابات القذف و الشتم 

باملائعععععة  بالنسعععععبة 24منهعععععا أكثعععععر معععععن )باملائعععععة معععععن خطابعععععات الكراهيعععععة  29واملقلعععععق أكثعععععر يف هعععععذه األرقعععععام، هعععععو أن أكثعععععر معععععن 
ت للعنعععععف والقتعععععل، وهعععععي نسعععععبة كبعععععرية تعععععدعو للقلعععععق، صعععععحيك قعععععد جنعععععد بعععععع  تفسعععععريات عبعععععارة ععععععن دععععععوا( للصعععععحف اليوميعععععة

ذلععععععك يف توجععععععه الصععععععحف األسععععععبوعية نفسععععععها حنععععععو اإلثععععععارة فيمععععععا تكتبععععععه، لكنهععععععا إثععععععارة منحرفععععععة عععععععن قواعععععععد املهنععععععة الصععععععحفية 

 الصحيفة للعنفدعوة  دعوة للقتل قذف متييز شتم تشويه مسعة اجملموع العام
 املغرب 2.17% 4.35% 50.00% 17.39% 23.91% 2.17% 100.00%
 التونسية 13.79% 17.24% 41.38% 0.00% 17.24% 10.34% 100.00%
 الصريح 15.63% 0.00% 25.00% 3.13% 53.13% 3.13% 100.00%
 الشروق 0.00% 0.00% 7.14% 28.57% 57.14% 7.14% 100.00%
 لوتون 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
 البراس 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 62.50% 12.50% 100.00%

 اجملموع 10028% 1800% 51082% % 10000 85025% 18000% 011011%
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تادفعععععععة إىل تنشعععععععئة سياسعععععععية وأخالقيا عععععععا، بعععععععل ومهعععععععّددة تعععععععا ولعععععععادوار املهنيعععععععة املنوطعععععععة وعععععععات بعععععععدأ برتقيعععععععة  الثقافعععععععة السياسعععععععية ا
 .د قراطية مبنية على التسامك واحرتام التنوع  واالختالف

 الصحافة األسبوعيةخطابات احلقد و الكراهية يف  عدد و طبيعة  يوضح  جدول 

 

 جدول  يوضح  نسب و طبيعة  خطابات احلقد و الكراهية يف الصحافة ألسبوعية

 الصحيفة دعوة للعنف دعوة للقتل قذف متييز شتم تشويه مسعة اجملموع العام

 املساء 17.39% 4.35% 17.39% 4.35% 56.52% 0.00% 100.00%

 الضمري 1.67% 0.00% 34.17% 2.50% 60.00% 1.67% 100.00%

 آخر خرب 25.00% 8.33% 8.33% 0.00% 50.00% 8.33% 100.00%

 اجملموع %02001 %12055 %02021 15050% 88081% %12022 %011011

 

 وطبيعتهااألسبوعية  الصحافة يف والكراهية احلقد املائوية خلطابات بياين يعكس النسب خمطط

 

 (باملائة من خطابات الكراهية يف الصحف اليومية على عالقة باألحزاب والدين 52أكثر من )

 الصحيفة دعوة للعنف دعوة للقتل قذف متييز شتم تشويه مسعة اجملموع العام
 املساء 4 1 4 1 13 0 23

 الضمري 2 0 41 3 72 2 120
 آخر خرب 6 2 2 0 12 2 24

 اجملموع العام 12 3 47 4 97 4 167
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باملائععععة مععععن املععععادة اإلعالميععععة الععععيت تتضععععمن خطابععععات للكراهيععععة، تععععا عالقععععة مبحععععوري 11توضععععك البيانععععات اآلتيععععة، أن أكثععععر مععععن 
باملائععععععة مععععععن خطابععععععات الكراهيععععععة، مث  ععععععور الععععععدين يف املرتبععععععة 11.01األحععععععزاب والععععععدين، حيعععععع  تععععععأس األحععععععزاب يف املقدمععععععة بعععععععععععع

باملائعععععة، ومعععععا يفسعععععر هعععععذه النسعععععب هعععععو قعععععوة التجعععععاذب السياسعععععي بعععععني األحعععععزاب، وانتشعععععار خطعععععاب الكراهيعععععة 24.14الثانيعععععة بعععععععععععع
ععععععالم أصعععععبك علعععععى املسعععععتويني السياسعععععي احلعععععزط واإلعالمعععععي، كمعععععا أن اخلطعععععاب العععععديين املتطعععععرف يف املسعععععاجد و ععععععرب وسعععععائل اإل

 . ياهرة فعلية، بكل ما حيتويه هذا اخلطاب من كراهية، وما تتضمنه اخلطابات املناهضة له من كراهية مضادة

كععععون وسععععائل اإلعععععالم  ذا ععععا متثععععل  ععععورا مععععن  ععععاور الكراهيععععةت ذلععععك أن هععععذه : و إىل جانععععب ذلععععك، تععععربز حقيقععععة أخععععر  وهععععي 
 . ذلكالوسائل صارت هي نفسها ضحية حلمالت كراهية ك

 الصحف اليومية حسب املواضيعخطابات احلقد والكراهية يف تقسيم  يوضح  جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصحف اليومية حسب املواضيعخطابات احلقد و الكراهية يف تقسيم   خمطط بياين يعكس

 
 (باملائة من خطابات الكراهية يف الصحف األسبوعية على عالقة باألحزاب والرشوة واملؤسسات االنتقالية 01من  أكثر)

 املواضيع ملائوية النسب
 األحزاب السياسية 44.78%
 الدين 13.43%
 وسائل االعالم 7.46%
 أخرى 5.97%
 القضايا الدولية و العالقات اخلارجية 5.97%
 الرشوة 5.22%
 اجملتمع املدين 5.22%
 األمن 3.73%
 اجمللس التأسيسي-احلكومة-الرئاسة:املؤسسات الوطنية 3.73%
 فن، ثقافة ومشاهري 1.49%
 العدالة 1.49%
 االنتخابات 0.75%
 القبلية/اجلهوية 0.75%

 اجملموع 100.00%
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باملائععععععة مععععععن املععععععادة اإلعالميععععععة الععععععيت تتضععععععمن خطابععععععات للكراهيععععععة يف  61تععععععربز الفععععععراءة املتأنيععععععة للنسععععععب التاليععععععة، أن أكثععععععر مععععععن  
زاب، و الرشععععععوة و املؤسسععععععات االنتقاليععععععة، إذ يظهععععععر  ععععععور  األحععععععزاب  الصععععععحف األسععععععبوعية، متعلقععععععة بثالثععععععة  ععععععاور هععععععي األحعععععع

 14.91باملائععععععة معععععن خطابععععععات الكراهيععععععة، فمحععععععور الرشعععععوة بعععععععععععععنسبة غععععععري بعيعععععدة عععععععن السععععععابقة وهععععععي10.11كمحعععععور أول بعععععععععععععععع
كعععععععن أن  يفسعععععععر هعععععععذه باملائعععععععة، ومعععععععا  1.91باملائعععععععة، يف حعععععععني جعععععععاءت املؤسسعععععععات االنتقاليعععععععة العععععععثال  يف الصعععععععف الثالععععععع  بععععععععععع

النسععععععب هععععععو نزعععععععة اإلثععععععارة الععععععيت متيععععععز غالبيععععععة هععععععذه الصععععععحف األسععععععبوعية، والععععععيت كانععععععت مععععععا تسععععععتخدم الكراهيععععععة يف مقاربتهععععععا و 
لععععععبع  مسعععععععؤويل حععععععديثها عععععععن املؤسسععععععات االنتقاليععععععة، تعععععععارة بإثععععععارة ا امععععععات الرشععععععوة، وتععععععارة أخعععععععر  بوصععععععف مشععععععني وقععععععذف 

 املؤسسات االنتقالية

 الصحف األسبوعية حسب املواضيعطابات احلقد والكراهية يف ختقسيم  يوضح  جدول 
 املواضيع نسب املائويةال

 األحزاب السياسية  27.54%
 الرشوة  23.95%
 التأسيسي اجمللس-احلكومة-الرئاسة:الوطنية املؤسسات 8.98%
 فن، ثقافة ومشاهري 7.78%
 الدين  4.79%
  االنتخابات 4.79%
 القضاء  4.19%
 أخرى 4.19%
  الرياضة 3.59%
 قضايا دولية و عالقات خارجية  2.99%
 القبلية/اجلهوية  2.40%
 اجملتمع املدين  1.80%
 جهات /مؤسسات حملية 1.80%
 األمن  0.60%
 اجملموع  0.60%
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 املواضيع حسب  األسبوعية الصحف يف الكراهية و احلقد خطابات تقسيم  بياين يعكس  خمطط

 
 (باملائة من خطابات احلقد و الكراهية جاءت يف أنواع صحفية إخبارية57من أكثر )

باملائععععة مععععن خطابععععات احلقععععد والكراهيععععة، جععععاءت يف إطععععار أنععععواع  10أهععععم مععععا يشععععد االنتبععععاه يف املعطيععععات اآلتيععععة، أن أكثععععر مععععن 
ملخصععععععات بيانععععععات  باملائععععععة عبععععععارة عععععععن تغطيععععععات أو متابعععععععات، أو 49.11صععععععحفية إخباريععععععة خالصععععععة، حيعععععع  جععععععاءت نسععععععبة 

فعععععإذا كانعععععت نسعععععبة األنعععععواع الصعععععحفية . باملائعععععة 20.92ونشعععععاطاتت متبوععععععة باألخبعععععار القصعععععرية والربقيعععععات العععععيت عكسعععععت نسعععععبة 
اإلخباريعععععة املرتفععععععة مفهومعععععة  كعععععم الطبيععععععة اإلخباريعععععة للصعععععحف اليوميعععععة، فعععععإن املثعععععري وغعععععري املعقعععععول يف ذلعععععك هعععععو خعععععرق املبعععععدأ 

: مععععن قبععععل اجلميععععع، أال وهععععو مبععععدأ تقععععديس اخلععععرب اإلعالمععععي واملصععععا  يف العبععععارة الشععععهرية القائلععععة املهععععين املعععععروف، واملتفععععق عليععععه
، فحعععععععم و إن كعععععععان الكثعععععععري معععععععن مشعععععععاعر الكراهيعععععععة وتعبريا عععععععا مت نقلعععععععه معععععععن خعععععععالل األخبعععععععار "اخلعععععععرب مقعععععععدس، والتعليعععععععق حعععععععر"

في للتشعععععععديد عليهعععععععا، يطعععععععرح أكثعععععععر معععععععن والتغطيعععععععات وتصعععععععرحيات الفعععععععاعلني، فعععععععإن إبرازهعععععععا والرتكيعععععععز عليهعععععععا، أو تعععععععدخل الصعععععععح
 . مشكل من الناحيتني املهنية واألخالقية

باملائععععععة مععععععن خطابععععععات الكراهيععععععة، وهععععععي مسععععععألة تبععععععني 20.92ومععععععن جانععععععب  خععععععر يظهععععععر أن االفتتاحيععععععات والتعععععععاليق تضععععععمنت 
 .املسؤولية الكاملة للمؤسسة اإلعالمية، ولكتاب االفتتاحيات يف نشر الكراهية

 الصحف اليومية حسب األنواع الصحفيةخطابات احلقد والكراهية يف تقسيم   بنيي جدول 
 طبيعة النوع الصحفي اجملموع

 ملخص بيانات ونشاطات/متابعة/تغطية 39.55%
 برقية/خرب قصري 17.91%
 االفتاحية والتعليق 17.91%
 الربورتاج 11.19%
 التحقيق 5.22%
 مقال حتليلي 3.73%
 احلوار 2.24%
 منرب القراء 1.49%
 الصور 0.75%

 اجملموع العام 100.00%
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 الصحفية األنواع حسب اليومية الصحف يف والكراهية احلقد خطابات تقسيم  يبني  خمطط

 
مصدرها أنصار النهضة واجلبهة الشعبية ونداء تونس و أكثر  الصحف اليوميةمن خطابات الكراهية يف  باملائة22أكثر من )

 (نتاج الصحفينيباملائة من ا87من

يععععععععربز اجلععععععععدول اآلس، وبشععععععععكل يععععععععاهر مسععععععععؤولية أنصععععععععار األحععععععععزاب والصععععععععحفيني يف إنتععععععععاج خطابععععععععات الكراهيععععععععة يف الصععععععععحف 
باملائععععة مععععن خطابععععات الكراهيععععة مععععن إنتععععاج أنصععععار النهضععععة و الوطععععد  ونععععداء تععععونس، وهععععي نسععععبة  41اليوميععععة، فنسععععبة أكثععععر مععععن 

مععععععن منطلععععععق  أن التجععععععاذب السياسععععععي يععععععتم باألسععععععاس بععععععني حركععععععة النهضععععععة جععععععد معتععععععربة تععععععؤالء، و  كععععععن رمبععععععا تفسععععععري ذلععععععك 
يف حععععععني أن نسععععععبة خطابععععععات الكراهيععععععة الععععععيت أنتجهععععععا الصععععععحفيون . واملعارضععععععة اثلععععععة بنععععععداء تععععععونس و اجلبهععععععة الشعععععععبية و الوطععععععد

 .باملائة، وهي نسبة عالية باعتبار أخالقيات مهنتهم ومسؤوليتهم االجتماعية والسياسية 10.6بلغت نسبة 

 الصحف اليومية حسب هوية  منتجيهاخطابات احلقد والكراهية يف تصنيف   جدول يبني
 منتجو خطابات الكراهية التكرارات النسب املائوية
 أنصار النهضة 26 19.40%
 صحفي معرف 26 19.40%
 أخرون 21 15.67%
 بهة الشعبيةأنصار اجل 20 14.92%
 صحفي غري معرف 11 8.20%
 غري متحزب ي وسياسيسياس 10 7.46%
 أنصار نداء تونس 6 4.47%
 أئمة ودعاة 4 2.98%
 أنصار حزب التحرير 3 2.23%
 السلفيون 2 1.49%
 نقابيون 2 1.49%
 أنصار حزب املبادرة 1 0.74%
 رابطات محاية الثورة 1 0.74%
 أنصار املؤمتر من أجل اجلمهورية 1 0.74%

 اجملموع العام 134 011%
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 الصحف اليومية حسب هوية  منتجيهاخطابات احلقد والكراهية يف اين يعكس تصنيف بي خمطط 

 
 (األسبوعيةالكراهية جاءت يف أنواع صحفية خاصة بالرأي يف الصحف باملائة من خطابات احلقد و 01من  أكثر)

خطابعععععععات احلقعععععععد باملائعععععععة معععععععن  61عنعععععععدما نعععععععتمعن يف حتليعععععععل النسعععععععب العععععععيت يتضعععععععمنها اجلعععععععدول أدنعععععععاه نالحععععععع  أن أكثعععععععر معععععععن 
باملائعععععععة يف صعععععععيغة تععععععععاليق  14.19والكراهيعععععععة، جعععععععاءت يف شعععععععكل أنعععععععواع صعععععععحفية متعلقعععععععة بعععععععالرأيت حيععععععع  جعععععععاءت نسعععععععبة  

وافتتاحيععععععععات، وهععععععععي نسععععععععبة مرتفعععععععععة، باعتبععععععععار مسععععععععؤولية الصععععععععحفيني املهنيععععععععة وتععععععععأثري اخلععععععععط االفتتععععععععاحي للصععععععععحيفة يف قرائهععععععععا 
 .في بشكل عامخصوصا، ومن خالل انتهاج الكراهية يف التعبري الصح

باملائععععععة كانععععععت عبععععععارة  عععععععن تغطيععععععات    ومتابعععععععات  16.91ويف جمععععععال األنععععععواع الصععععععحفية املرتبطععععععة بععععععاخلرب، نالحعععععع  أن نسععععععبة 
وملخصعععععععات لبيانعععععععات ونشعععععععاطاتت وهعععععععي نسعععععععبة معتعععععععربة يف صعععععععحف أسعععععععبوعية مهتمعععععععة بالتحليعععععععل والتعليعععععععق أكثعععععععر معععععععن رصعععععععد 

إمععععا لنقععععل ومتابعععععة خطابععععات سياسععععية تتضععععمن : فكععععرة عععععن وجععععود إرادة األخبععععار، غععععري أن هععععذه النسععععبة يف الوقععععت ذاتععععه تعطينععععا
 .خطابات الكراهية، أو تدخل الصحفيني بتعاليق حاملة للحقد والكراهية
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 الصحفية األنواع حسب األسبوعية الصحف يف الكراهية و احلقد خطابات تقسيم  يوضح  جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصحفية األنواع حسب األسبوعية الصحف يف والكراهية احلقد خطابات تقسيم  يوضح طخمط

 

 (الصحفيني الصحف األسبوعية من إنتاج من خطابات الكراهية يف  باملائة77أكثر من )

ة  يتبعععععععني معععععععن خعععععععالل القعععععععراءة املستفيضعععععععة للنسعععععععب و األرقعععععععام العععععععواردة أدنعععععععاه، أن  مسعععععععؤولية الصعععععععحفيني يف الصعععععععحف األسعععععععبوعي
هعععععععذه . باملائعععععععة مععععععن خطابععععععات الكراهيععععععة أنتجهععععععا الصععععععحفيون00.11كاملععععععة يف إنتععععععاج خطابععععععات احلقععععععد و الكراهيععععععة، فنسععععععبة 

النسععععبة املرتفععععععة والعععععيت تفعععععوق كعععععل الوسعععععائل اإلعالميعععععة األخعععععر ، تبعععععني احنعععععراف صعععععحافة العععععرأي ععععععن التعليعععععق والتحليعععععل، والنقعععععال 
 .  قها يف السب و الشتم والقذف ودعوات للقتل والعنفاملتباين حول ما يهم الرأي العام التونسي، وانزال

إن هععععععذه املعطيععععععات تفععععععر  فععععععتك نقععععععال فعلععععععي حععععععول املسععععععؤوليات األخالقيععععععة للصععععععحفيني، وحععععععول مواثيععععععق أخالقيععععععات املهنععععععة 
 . وعالقة كل ذلك بالنقابات املهنية وبسلطة الضبط الصحفي

 طبيعة النوع الصحفي اجملموع
 و التعليق االفتتاحية 53.89%
 ملخص بيانات ونشاطات/متابعة/تغطية 26.95%
 منرب القراء 5.39%
 برقية وخرب قصري 3.59%
 الروبرتاج 2.99%
 احلوار 2.40%
 املقال التحليلي 1.20%
 أخرى 1.20%
 العمود 0.60%
 الكاريكاتور 0.60%
 الصور 0.60%
 التحقيق 0.60%

 اجملموع العام 100.00%
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 سبوعية حسب هوية  منتجيهاالصحف األخطابات احلقد و الكراهية يف تصنيف  يوضح  جدول 
 منتجو خطابات الكراهية التكرارات النسب املائوية
 صحفي غري معرف 100 59.88%
 صحفي معرف 30 17.96%
 اخرون 12 7.19%
 انصار النهضة 6 3.59%
 امام 5 2.99%
 السلفيون 4 2.40%
 جلبهة الشعبيةانصار  ا 3 1.80%
 النقابات 2 1.20%
 سياسي 2 1.20%
 كاتب 1 0.60%
 رابطات محاية الثورة 1 0.60%
 التجمع 1 0.60%

 اجملموع 167 100.00%

 

 الصحف األسبوعية حسب هوية  منتجيهاخطابات احلقد والكراهية يف خمطط بياين يعكس تصنيف 

 
 (ة الشعبيةتستهدف حركة النهضة و نداء تونس واجلبه الصحف اليوميةمن خطابات الكراهية يف  باملائة22أكثر من )

مععععععن خطابععععععات الكراهيععععععة يف الصععععععحافة اليوميععععععة تسععععععتهدف حركععععععة النهضععععععة  41.12أن نسععععععبة : يبععععععني اجلععععععدول الظععععععاهر أسععععععفله
هعععععي املسعععععتهدفة ا جنعععععد أن حركعععععة النهضعععععة نعععععوحركعععععة نعععععداء تعععععونس واجلبهعععععة الشععععععبية، وإذا معععععا دققنعععععا يف تفصعععععيل هعععععذه األرقعععععام، فإن

باملائعععععععة، فاجلبهعععععععة الشععععععععبية بنسعععععععبة 21.21باملائعععععععة، متبوععععععععة بنعععععععداء تعععععععونس بنسعععععععبة 20.92يف الصعععععععحف اليوميعععععععة بنسعععععععبة  أكثعععععععر
 . باملائة 16.01



25 

 

وهعععععذه األرقعععععام تبعععععني أن حعععععزب األغلبيعععععة، وحعععععزط املعارضعععععة الرئيسعععععيني، مهعععععا أكعععععرب ضعععععحايا خطابعععععات الكراهيعععععة يف الصعععععحافةت اعععععا 
ومعععععععا يشعععععععد االنتبعععععععاه، يف هعععععععذا اخلصعععععععوص . تونسعععععععيةيظهعععععععر اسعععععععتخدام الصعععععععحافة يف محعععععععالت دعائيعععععععة بعععععععني النخعععععععب السياسعععععععية ال

ت وهععععي الععععيت " خععععرون"باملائععععة مععععن نسععععبة خطابععععات الكراهيععععة وضعععععت، بصععععيغة ديبلوماسععععية، يف خانععععة  11أيضععععا، أن أكثععععر مععععن 
تتضععععمن خطابععععات الكراهيععععة، ضععععد قطععععر وتركيععععا وأمريكععععا وفرنسععععا، وضععععد أمععععري قطععععر حتديععععدا وزوجتععععه الشععععيخة مععععوزة، وغععععريهم مععععن 

 .سياسيني يف اخلارجالفاعلني ال

 جدول يوضح األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف الصحافة اليومية
 األطراف املستهدفة التكرارات النسب

 أخرون 28 20.90%
 حركة النهضة 24 17.91%
 نداء تونس 19 14.18%
 اجلبهة الشعبية 9 6.72%
 احلكومة 8 5.97%
 السلفيون 7 5.22%
 االعالم/ الصحفيني 6 4.48%
 سياسي مستقل/سياسي 6 4.48%
 حزب االنفتاح 5 3.73%
 رئيس اجلمهورية 5 3.73%
 رئيس احلكومة 4 2.99%
 رابطات محاية الثورة 4 2.99%
 امام أو داعية 3 2.24%
 مكونات من اجملتمع املدين 3 2.24%
 املؤمتر من اجل اجلمهورية 2 1.49%
 حزب اجملد 1 0.75%

 جملموعا 134 100.00%

 خمطط بياين يعكس األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف الصحافة اليومية

 
 (تستهدف نداء تونس والصحفيني الصحف األسبوعيةمن خطابات الكراهية يف  باملائة25أكثر من )
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تسعععععتهدف حركعععععة باملائعععععة معععععن خطابعععععات الكراهيعععععة يف الصعععععحافة األسعععععبوعية  41.92توضعععععع املعطيعععععات العععععواردة أدنعععععاه، أن نسعععععبة 
. باملائعععععة 11.91باملائعععععة، متبوععععععا بالصعععععحفيني بعععععع  24.20نعععععداء تعععععونس والصعععععحفينيت رغعععععم أن نعععععداء تعععععونس يعععععأس يف املقدمعععععة بعععععع

وهععععععي معطيععععععات توضعععععععك أن الصععععععحافة األسعععععععبوعية معاديععععععة يف معظمهعععععععا حلركععععععة نععععععداء تعععععععونس، وبععععععأن ععععععععدم التقيععععععد بأخالقيعععععععات 
 .  ضد حم زمالئهم الصحفيني ان ال يتفقون معهم يف اآلراء واألفكار املهنة جيعل بع  الصحفيني  ارسون الكراهية

، وهعععععععي العععععععيت تتضعععععععمن " خععععععرون"باملائعععععععة معععععععن خطابعععععععات الكراهيععععععة موجعععععععودة يف خانعععععععة 11.01ومععععععن جانعععععععب  خعععععععر، يظهععععععر أن 
خطابعععععععات الكراهيعععععععة، ضعععععععد قطعععععععر و تركيعععععععا، وأمريكعععععععا و فرنسعععععععا، وأمعععععععري قطعععععععر، والشعععععععيخة معععععععوزة، وبشعععععععار األسعععععععد وغعععععععريهم معععععععن 

 .الفاعلني السياسيني يف اخلارج

 

 جدول يوضح األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف الصحافة األسبوعية
 األطراف املستهدفة التكرارات املائوية النسب

 أخرون 38 22.75%
 نسنداء تو  22 13.17%
 االعالم/ الصحفيون 15 8.98%
 سياسي غري متحزب/سياسي 14 8.38%
 رئيس بلدية تونس سابقا/نعباس حمس 14 8.38%
 رجل األعمال كمال لطيف 12 7.19%
 حزب االنفتاح 11 6.59%
 رئيس اجلمهورية 9 5.39%
 اجلبهة الشعبية 8 4.79%
 سليم بوخذير 6 3.59%
 احلزب اجلمهوري 3 1.80%
 املؤمتر من أجل اجلمهورية 3 1.80%
 النهضة ةحرك 2 1.80%
 احتاد الشغل 5 1.20%
 مكونات من اجملتمع املدين 5 1.20%

 حركة وفاء 0 1011%
 احلكومة 1 0.60%
 الرتويكا 1 0.60%
 حزب العدالة و االصالح 0 0.60%
 رئيس احلكومة 1 0.60%
 اجملموع 010 011011%
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 خمطط بياين يعكس األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف الصحافة األسبوعية

 
 

 

 

 احملطات اإل اعية لكراهية يفطابات احلقد وا:ثانيا 
 (األقل كراهية" 0الوطنية"و" موزاييك"باملائة لــــــــــ 55ما يعادل نسبة )

توضععععععك القععععععراءة املتأنيععععععة لعععععععدد تكععععععرار خطابععععععات احلقععععععد والكراهيععععععة يف احملطععععععات اإلذاعيععععععة، أن احملطععععععات اإلذاعيععععععة اخلاصععععععة حتتععععععل 
، (تكعععععععرارا 11مبجمعععععععوع )باملائعععععععة  91املائويعععععععةت حيععععععع  بلغعععععععت نسعععععععبة  الصعععععععدارة يف تكريعععععععر خطابعععععععات الكراهيعععععععة وزيعععععععادة نسعععععععبتها

 (تكرار 19بععععععععععععع)باملائة 11وجاءت موزاييك يف املقدمة بأغلبية معتربة بنسبة 

 اإل اعيةجدول يوضح عدد تكرارات خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات 

 

 احملطات اال اعية التكرارات النسب املائوية
 موزاييك 52 88%
 كلمة 12 00%
 10راديو  10 02%
 اكسربيس أف ام 10 02%
 لوطنيةا 10 15%

 اجملموع العام 82 011%
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 اإل اعيةخمطط يوضح نسب خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات 

 

 (باملائة دعوات للعنف و للقتل 10باملائة قذف و شتم و أكثر من  07من أكثر )

باملائععععععة مععععععن خطابععععععات الكراهيععععععة  يف احملطععععععات اإلذاعيععععععة موضععععععوع الرصععععععد، عبععععععارة عععععععن  60ثععععععر مععععععن تبععععععني األرقععععععام التاليععععععة أن أك
باملائععععععة نسعععععبة عبععععععارات الشععععععتم،  10.20باملائععععععة، و 11.01عبعععععارات للقععععععذف والشعععععتم، حيعععععع  بلغععععععت نسعععععبة عبععععععارات القعععععذف 

ا يتعلععععععق بععععععرف  القععععععذف وهععععععي نسععععععبة كبععععععرية توضععععععك احنععععععراف املمارسععععععة الصععععععحفية اإلذاعيععععععة عععععععن أخالقيععععععات املهنععععععة، يف كععععععل معععععع
 . والشتم يف املمارسة اإلعالمية، وهي قاعدة تشدد عليها كل املواثيق الدولية اخلاصة بأخالقيات املهنة

باملائعععععة معععععن خطابعععععات الكراهيعععععة كعععععدعوات للعنعععععف  19واملثعععععري يف هعععععذه األرقعععععام املنعععععذرة بعععععبع  املخعععععاطر، هعععععو بعععععروز أكثعععععر معععععن 
صعععععد، وهععععععي نسعععععبة عاليععععععة، تظهعععععر بوضععععععوح انعععععزالق  اخلطععععععابني السياسعععععي واإلعالمععععععي، والقتعععععل يف احملطععععععات اإلذاعيعععععة موضععععععوع الر 

 .  وهو ما يهدد اجملتمع التونسي يف سعيه إلجناح االنتقال الد قراطي
 

 اإل اعية وأقسامهخطابات احلقد و الكراهية يف احملطات طبيعة يوضح  جدول 

 

 

 

 

 احملطات اال اعية ة للعنفدعو  دعوة للقتل قذف متييز شتم تشويه مسعة اجملموع العام
7 2 3  1 

 
 اكسربيس أف أم 1

9 4 3  2 
  

 كلمة
 موزاييك 1 3 7 1 15 2 29
1  1  

   
 الوطنية

7 1 3 2 1 
  

 10راديو 
 اجملموع العام 2 3 11 3 25 9 53
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 اإل اعيةخطابات احلقد والكراهية يف احملطات  نسب طبيعة يوضح  جدول 

 

 اإل اعية وأقسامهخطابات احلقد والكراهية يف احملطات بياين يعكس طبيعة  خمطط 

 

 (الكراهية يف احملطات اإل اعية على عالقة باألحزاب والدين واملؤسسات االنتقالية باملائة من خطابات 58أكثر من )

والعععععيت تتضعععععمن  باملائعععععة معععععن املعععععادة اإلعالميعععععة يف احملطعععععات اإلذاعيعععععة، 11تشعععععري البيانعععععات املوجعععععودة أدنعععععاه،  إىل أن أكثعععععر معععععن 
ت االنتقاليعععععةت حيععععع  جعععععاء  عععععور األحعععععزاب األحعععععزاب، العععععدين واملؤسسعععععا: خطابعععععات الكراهيعععععة، تعععععا عالقعععععة مبحعععععاور ثالثعععععة وهعععععي

باملائعععععععة، مث  عععععععور العععععععدين بنسعععععععبة 26.91باملائعععععععة، فمحعععععععور العععععععدين يف اخلانعععععععة الثانيعععععععة بنسعععععععبة  16.11يف اخلانعععععععة األوىل بنسعععععععبة 
باملائععععععة،، و كععععععن تفسععععععري هععععععذه النسععععععب ن معطيععععععات عديععععععدة، لعععععععل أمههععععععا احتععععععدام التجععععععاذب و التملمععععععل السياسععععععي  19.14

وز خطعععععاب الكراهيعععععة علعععععى الصععععععيدين السياسعععععي احلعععععزط و اإلعالمعععععي، كمعععععا أن اخلطعععععاب العععععديين املتطعععععرف بعععععني األحعععععزاب، وبعععععر 
يعععععاهرة فعليعععععة، بكعععععل معععععا يتضعععععمنه هعععععذا اخلطعععععاب معععععن كراهيعععععة ومتييعععععز وتكفعععععري ولععععععن يف املسعععععاجد وععععععرب وسعععععائل اإلععععععالم أصعععععبك 

 . ضادة، حاملة لالستهتار واالستصغاروما تتضمنه اخلطابات املناهضة له من كراهية م. ونعت بالفسق وما إىل ذلك

 

 احملطات اال اعية دعوة للعنف دعوة للقتل قذف ييزمت شتم مسعةتشويه  اجملموع العام
 اكسربيس أف أم 14.29% 0.00% 14.29% 0.00% 42.86% 28.57% 100.00%
 كلمة 0.00% 0.00% 22.22% 0.00% 33.33% 44.44% 100.00%
 موزاييك 3.45% 10.34% 24.14% 3.45% 51.72% 6.90% 100.00%
 الوطنية 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
 10راديو  0.00% 0.00% 14.29% 28.57% 42.86% 14.29% 100.00%
 اجملموع العام 3.77% 5.66% 20.75% 5.66% 47.17% 16.98% 100.00%
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 حسب املواضيع خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات اال اعيةتقسيم  يوضح  جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب املواضيع اإل اعيةخطابات احلقد و الكراهية يف احملطات خمطط بياين يعكس تقسيم 

 

 (الربورتاجباملائة من خطابات الكراهية جاءت ضمن  51دل مايعا)

إذا معععععا توقفنعععععا عنعععععد األرقعععععام املعععععذكورة أدنعععععاه، يتبعععععني لنعععععا  أن نصعععععف خطابعععععات احلقعععععد والكراهيعععععة، جعععععاءت يف إطعععععار الريبورتعععععاجت 
كراهيعععععععة وهعععععععو معععععععا يععععععععين أن صعععععععحفيي اإلذاععععععععة مل يقومعععععععوا، يف نصعععععععف خطابعععععععات الكراهيعععععععة العععععععيت مت بثهعععععععا، إال بنقعععععععل خلطابعععععععات  

صعععععععادرة ععععععععن فععععععععاعلني سياسعععععععيني أو مناضعععععععلني أو مععععععععواطنني، حعععععععم وإن كععععععععان هعععععععذا ال ينفعععععععي مسععععععععؤولية الصعععععععحفيني يف ذلععععععععك، 
فالعمليعععععة اإلعالميعععععة هعععععي انتقعععععاء، والصعععععحفيون ورؤسعععععاء التحريعععععر ومعععععدراء املؤسسعععععات اإلعالميعععععة،  لكعععععون سعععععلطة فعععععتك أو غلعععععق 

سععععععواء . ، فهععععععذا يعععععععين وجععععععود إرادة بعععععع  ذلععععععكجيف إطععععععار ريبورتععععععا  األبععععععواب أمععععععام هععععععذه اخلطابععععععات، و مععععععادام تقععععععرر بثهععععععا حععععععم
 .ألغرا  سياسية أو رمبا  ارية ترتبط باإلثارة من أجل حتسني نسب املتابعة واالستماع

كمععععععا يبععععععدو، مععععععن جانععععععب  خععععععر، أن نسععععععبة خطابععععععات الكراهيععععععة يف جمععععععال النقاشععععععات اإلخباريععععععة تبقععععععى معتععععععربةت حيعععععع  يلععععععت 
و مععععععا يعطينععععععا فكععععععرة علععععععى أن خطابععععععات الكراهيععععععة تتقااهععععععا األسععععععرة اإلعالميععععععة والفععععععاعلني باملائععععععة، وهعععععع 14.11تشععععععكل نسععععععبة 

 . السياسيني واملدنيني، وهي اة يف التجاذب السياسي يف فرتة الرصد على األقل

 املواضيع املائوية بسالن
 األحزاب السياسية  26.42%
 الدين  16.98%
 القضايا الدولية والعالقات اخلارجية  11.32%
 اجملتمع املدين 9.43%
 الرئاسة، احلكومة و اجمللس الوطين التأسيسي : ت الوطنيةاملؤسسا 9.43%
 الرشوة  7.55%
 األمن  5.66%
 وسائل االعالم  5.66%
 القضاء  5.66%
 االنتخابات  1.89%

 اجملموع  100.00%
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 اإل اعية حسب األنواع الصحفيةخطابات احلقد و الكراهية يف احملطات تقسيم  يوضح  جدول
 طبيعة النوع الصحفي النسب

 روبورتاج 50.00%
 نقاش إخباري 23.08%
 حصص احلوادث و العمود االجتماعي 9.62%
 النشرة االخبارية مبا فيها اجمللة الرياضية 9.62%
 األخبار الربملانية 3.85%
1.92% Talk show léger 
 اجمللة الثقافية، العلمية و الوثائقية 1.92%

 اجملموع 100.00%

 (الصحفيني مصدرها اإل اعيةخطابات الكراهية يف احملطات  باملائة من50أكثر من )

يوضعععععععك اجلعععععععدول املعععععععوايل، و بشعععععععكل واضعععععععك ال غبعععععععار فيعععععععه، املسعععععععؤولية الكبعععععععرية للصعععععععحفيني يف إنتعععععععاج خطابعععععععات الكراهيعععععععة يف 
ا باملائعععععة معععععن خطابعععععات الكراهيعععععة معععععن إنتعععععاج الصعععععحفيني، وهعععععي نسعععععبة جعععععد معتعععععربة، تعطينععععع 16.61احملطعععععات اإلذاعيعععععة، فنسعععععبة 

 . مؤشرات عن حالة خرق واضحة لقواعد املهنة و مواثيق أخالقيا ا

وإذا مععععععا قارناهععععععا بفئععععععة تععععععا دور دعععععععائي و دعععععععوي و إعالمععععععي، وهععععععي فئععععععة األئمععععععة، نالحعععععع  هععععععذا الفععععععارق، فخطابععععععات الكراهيععععععة 
 تقععععارن مععععع مععععا أنتجععععه باملائععععة، وهععععي نسععععبة رغععععم أّنععععا ال 19.41الععععيت أنتجهععععا األئمععععة و الععععدعاة عععععرب احملطععععات اإلذاعيععععة تقععععدر بععععع

الصععععععحفيون مععععععن كراهيععععععة، إال أّنععععععا تبععععععني أن الكراهيععععععة متععععععس حععععععم املؤسسععععععة الدينيععععععة، وبععععععأن مسععععععؤولية الدولععععععة يف ضععععععبط عمععععععل 
 . املؤسسة الدينية مسؤولية كاملة

طعععععات أمعععععا علعععععى مسعععععتو  الفعععععاعلني السياسعععععيني فإنعععععا نالحععععع  أن مناضعععععلي الوطعععععد احتلعععععوا املقدمعععععة يف إنتعععععاج الكراهيعععععة يف احمل    
باملائععععععةت وقععععععد جيععععععد هععععععذا الوضععععععع بععععععع  تفسععععععرياته يف تععععععزامن فععععععرتة الرصععععععد مععععععع اغتيععععععال أحععععععد قيععععععاديي  10.11اإلذاعيععععععة بنسععععععبة 

 .1124فيفري 16الوطد وهو شكري بلعيد، الذي قتل يف 

 اإل اعية حسب هوية  منتجيهاخطابات احلقد و الكراهية يف احملطات تصنيف  يوضح  جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 منتجو خطابات الكراهية      راراتالتك  النسب املائوية
 الصحفيون  30 % 56,60
 جهة جمهولة  7 % 13,21

 األئمة و الدعاة  5 % 9,43
 مناضلو حزب الوطد  4 % 7,55
 احملامون  4 % 7,55
 آخرون  2 % 3,78
  مناضلو حركة النهضة  1 % 1,88

 اجملموع  53 % 100,00
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 اإل اعية حسب هوية منتجيهاخطابات احلقد والكراهية يف احملطات ف خمطط بياين يعكس نسب تصني

 

احملطات اإل اعية تستهدف حركة النهضة و رابطات محاية الثورة والسلفيون  من خطابات الكراهية يف باملائة22أكثر من )
 (باملائة ضد نداء تونس واجلبهة الشعبية 12واألئمة، وأقل من

معععععن خطابعععععات الكراهيعععععة يف احملطعععععات اإلذاعيعععععة موضعععععوع الرصعععععد تسعععععتهدف باألسعععععاس كعععععل  44.96يُعععععربز اجلعععععدول املعععععوايل، أن  
مععععا لععععه عالقععععة بالتيععععار السياسععععي االسععععالماوي، مععععن حركععععة النهضععععة و رابطععععات محايععععة الثععععورة، ومععععن األئمععععة والتيععععار السععععلفيت حععععم 

باملائعععععععة، فالسعععععععلفيون  19.14ورة بعععععععع باملائعععععععة تتقعععععععدم رابطعععععععات محايعععععععة الثععععععع 22.41و إن جعععععععاءت حركعععععععة النهضعععععععة يف املقدمعععععععة بعععععععع 
 . باملائة 11.66باملائة، مث األئمة والدعاة بع 10.11بعععععع

وعنععععععدما نقععععععرأ األرقععععععام اخلاصععععععة بكععععععل مععععععن حركععععععة نععععععداء تععععععونس واجلبهععععععة الشعععععععبية جمتمعتععععععني، فإننععععععا نالحعععععع  أن نسععععععبة الكراهيععععععة 
ل هعععععذه األرقعععععام فإنعععععا جنعععععد أن نعععععداء تعععععونس واجعععععه الكراهيعععععة باملائعععععةت وإذا معععععا دققنعععععا يف تفصعععععي 10املوجهعععععة ضعععععدمها مل تتجعععععاوز الععععععع 

 .  باملائةت معادال وذه النسبة اجلبهة الشعبية 14.00يف احملطات اإلذاعية بنسبة 

باملائععععععة مععععععن خطابععععععات الكراهيععععععة وضعععععععت بصععععععيغة التضععععععمني الديبلوماسععععععية، يف  11.61كمععععععا جنععععععد، مععععععن جهععععععة أخععععععر ، نسععععععبة 
بععععععات الكراهيععععععة، ضععععععد قطععععععر وتركيععععععا وأمريكععععععا وفرنسععععععا، وتشخيصععععععا ضععععععد أمععععععري قطععععععر وهععععععي الععععععيت تتضععععععمن خطا".  خععععععرون"خانععععععة 

 . والشيخة موزة، وكذلك ضد الرئيس بشار األسد وغريهم من الفاعلني السياسيني يف اخلارج

 جدول يوضح األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف احملطات اإل اعية
 األطراف املستهدفة التكرارات النسب املائوية
 أخرون 12 22,64%
 النهضة حركة 6 11,32%
 الثورة محاية رابطات 5 9,43%
 السلفيون 4 7,55%
 السابق النظام رموز 4 7,55%
 االنفتاح حزب 4 7,55%
 احلكومة 3 5,66%
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 خمطط بياين يعكس األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف احملطات اإل اعية

 

 

 

 

 احملطات التلفزيونية خطابات احلقد و الكراهية يف:ثالثا 

 "(الوطنية"و" نسمة"و نسبة صفرية لـ " حنبعل"ئة لــــــــــباملا 05ما يعادل ) 

توضعععععععععك أرقعععععععععام ععععععععععدد تكعععععععععرار خطابعععععععععات احلقعععععععععد والكراهيعععععععععة يف احملطعععععععععات االتلفزيوني عععععععععة، أن الكراهيعععععععععة موجعععععععععودة يف  احملطعععععععععات 
املائععععععة ب 211التلفزيونيععععععة  اخلاصععععععة لوحععععععدها، إذ  حتتععععععل الصععععععدارة يف عععععععدد تكععععععرار خطابععععععات الكراهيععععععة ونسععععععبهات وذلععععععك بنسععععععبة 

، (مععععععرة 10بتكععععععرار)باملائععععععة  61يف املقدمععععععة بأغلبيععععععة معتععععععربة بنسععععععبة بلغععععععت " حنبعععععععل"، وجععععععاءت (مععععععرة 11مبععععععا جممععععععوع تكععععععراره )

 إمام/داعية 3 5,66%
 الشعبية اجلبهة 2 3,77%
 تونس نداء 2 3,77%
 اجلمهورية رئيس 2 3,77%
 لطيف كمال مالاالع  رجل 2 3,77%
 احملبة تيار 2 3,77%
 اعالم/ صحفي 1 1,89%
 مستقل سياسي/  سياسي 1 1,89%

 اجملموع 53 100,00%



34 

 

بتكععععرار ) باملائععععة  42، لكنهععععا تبقععععى، مععععع ذلععععك، مرتفعععععة بنسععععبة "حنبعععععل"بنسععععبة أقععععل طبعععععا مععععن نسععععبة " نسععععمة"متبوعععععة بقنععععاة 
 (. تكرارين اثنني 11مبجموع )باملائة   11جاءت بنسبة " التونسية"، يف حني أن (مرة

 التلفزيونية جدول يوضح عدد تكرارات خطابات احلقد والكراهية يف احملطات

 

 

 

 

 التلفزيونية عدد تكرارات خطابات احلقد و الكراهية يف احملطاتس بياين يعك خمطط

 

 (للعنفباملائة دعوات  للقتل و 10كثر من أباملائة قذف وشتم و 72أكثر من )

باملائععععععة مععععععن خطابععععععات الكراهيععععععة  يف احملطععععععات التلفزيونيععععععة موضععععععوع الرصععععععد،  04تععععععربز املعطيععععععات الععععععواردة أدنععععععاه أن أكثععععععر مععععععن 
باملائععععةت وهعععععي نسععععبة كبععععرية جعععععدا  11باملائععععة، فالشعععععتم بععععع  14.12و الشععععتم، إذ جععععاء القعععععذف بنسععععبة جععععاءت يف إطععععار القعععععذف 

توضعععععك انعععععزالق املمارسعععععة التلفزيونيعععععة ععععععن أخالقيعععععات املهنعععععة فيمعععععا يعععععرتبط بعععععرف  القعععععذف والشعععععتم يف املمارسعععععة اإلعالميعععععة، وهعععععي 
 . مسألة تشدد عليها كل املواثيق الدولية اخلاصة بأخالقيات املهنة

باملائععععععة مععععععن خطابععععععات الكراهيعععععة يف صععععععورة دعععععععوات للعنععععععف و  19األخطعععععر يف كععععععل  هععععععذه املعطيعععععات، هععععععو وجععععععود أكثععععععر معععععن و 
القتععععععععل يف القنععععععععوات التلفزيونيععععععععة موضععععععععوع الرصععععععععدت وهععععععععي نسععععععععبة مرتفعععععععععة تعكععععععععس احنععععععععراف خطععععععععاب الصععععععععحفيني والسياسععععععععيني 

ولعععععععذلك فإّنعععععععا . قيعععععععات السياسعععععععية املعهعععععععودةالتلفيزيعععععععوين، علعععععععى حعععععععد سعععععععواء، ععععععععن أخالقيعععععععات املمارسعععععععة املهنيعععععععة، وععععععععن األخال
 . خطابات قد تشكل، يف نظري، عقبة حقيقية يف النقال حول أولويات  واسرتاتيجيات االنتقال الد قراطي

 

 التلفزيونية احملطة  اجملموع  النسبة املائوية
 حنبعل  20 12
 نسمة  02 20
  التونسية  5 18
  2الوطنية 1 11

 اجملموع العام    25 011
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 التلفزيونيةخطابات احلقد و الكراهية يف احملطات  طبيعة و أقسام يوضح جدول 

 

 التلفزيونيةالكراهية يف احملطات و خطابات احلقد  نسب أقسام يوضح جدول 

 

 التلفزيونية وأقسامهاخطابات احلقد والكراهية يف احملطات  س طبيعةخمطط بياين يعك

 

 (باملائة من خطابات الكراهية يف احملطات التلفزيونية على عالقة باألحزاب و الدين 72أكثر من )

راهيعععععة يف باملائعععععة معععععن املعععععادة اإلعالميعععععة، العععععيت تتضعععععمن خطابعععععات الك 04تظهعععععر القعععععراءة الدقيقعععععة لارقعععععام اآلتيعععععة، أن أكثعععععر معععععن 
ت حيععععععع  جعععععععاء  عععععععور (العععععععدين)، و(األحعععععععزاب) عععععععورا : القنعععععععوات التلفزيونيعععععععة موضعععععععوع الرصعععععععد، تعععععععا عالقعععععععة مبحعععععععورين اثنعععععععني مهعععععععا

و كعععععن تفسعععععري هعععععذه النسعععععب . باملائعععععة26.60باملائعععععة، يليعععععه  عععععور العععععدين يف املسععععتو  الثعععععاين بعععععع 10.21األحععععزاب يف املقدمعععععة بعععععع 
احتععععععدام التجععععععاذب   والتملمععععععل اإليععععععديولوجي والععععععدوغماس  بععععععني األحععععععزاب، وبععععععروز انطالقععععععا مععععععن متغععععععريات كثععععععرية، لعععععععل أمههععععععا 

إىل جانعععععععب تعععععععدخل الدوغماتيعععععععة الدينيعععععععة  يف . خطعععععععاب الكراهيعععععععة لعععععععدي رجعععععععال السياسعععععععة و رجعععععععال اإلععععععععالم علعععععععى حعععععععد سعععععععواء
طابعععععات التمييعععععز الفضعععععاء التلفزيعععععوين، بكعععععل معععععا تتضعععععمنه هعععععذه الدوغماتيعععععة  معععععن كراهيعععععة ورفععععع  حلريعععععة املعتقعععععد، ومعععععن تكعععععريس خل

 التلفزيونيةاحملطات  عوة للعنفد دعوة للقتل قذف متييز شتم تشويه مسعة اجملموع العام
2  2  

   
 التونسية

 حنبعل 0 1 0 1 18 5 27
 نسمة 1 1 2  1 1 13
 اجملموع العام 2 2 11 1 21 6 42

 التلفزيونيةاحملطات  دعوة للعنف دعوة للقتل قذف ييزمت شتم شويه مسعةت اجملموع العام
 تونسيةال 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
 حنبعل 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 66.67% 18.52% 100.00%
 نسمة 7.69% 7.69% 69.23% 0.00% 7.69% 7.69% 100.00%
 اجملموع العام 4.76% 4.76% 23.81% 2.38% 50.00% 14.29% 100.00%
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إضععععععافة إىل مععععععا تتضععععععمنه بععععععع  اخلطابععععععات املناهضععععععة لععععععه، يف . والتكفععععععري و مععععععن خطابععععععات اللعععععععن والوصععععععف بالتسععععععفيه والفسععععععق
 . الوقت نفسه، من كراهية مضادةت من شأّنا أن تتسبب يف خلق صدام وعنف معاكس

 ملواضيعالتلفزيونية حسب اخطابات احلقد و الكراهية يف احملطات تقسيم  يوضح  جدول 
 

 

 

 

 

 التلفزيونية حسب املواضيعخطابات احلقد والكراهية يف احملطات خمطط بياين يعكس تقسيم 

 

 (يف احملطات التلفزيونية' امليكرو طروطوار"اهية وردت ضمن باملائة من خطابات الكر  20أكثر من )

باملائععععععععة مععععععععن خطابععععععععات احلقععععععععد والكراهيععععععععة، جععععععععاءت يف  49يكشععععععععف لنععععععععا الععععععععتمعن يف األرقععععععععام املدونععععععععة أدنععععععععاه أن أكثععععععععر مععععععععن 
 أن ت أي يف شعععععكل فعععععتك امليكروفعععععون أمعععععام املعععععواطنني واجلمهعععععور ومناضعععععلي األحعععععزاب السياسعععععية، مبعععععع "امليكعععععرو طروطعععععوار"إطعععععار

خطابعععععععات الكراهيعععععععة معععععععن تعبعععععععري املناضعععععععلني وعامعععععععة النعععععععاس، وهعععععععي مسعععععععألة ال تنفعععععععي مسعععععععؤولية القنعععععععوات التلفزيونيعععععععة، ألن هعععععععذه 
التسعععععععجيالت عبععععععععارة عععععععععن صععععععععناعة، أي عبععععععععارة عععععععععن تصععععععععوير وتسعععععععجيل وانتقععععععععاء وتركيععععععععب واختيععععععععار للعععععععععر ، وهععععععععي مسععععععععؤولية 

 .املؤسسة اإلعالمية

ات الكراهيعععععة يف جمعععععال النقاشعععععات اإلخباريععععععة والنشعععععرات اإلخباريعععععة، تععععععأس يف كمعععععا يُظهعععععر، معععععن جانععععععب  خعععععر، أن نسعععععبة خطابعععععع
باملائععععععععةت وهععععععععي نسععععععععبة عاليععععععععة تعكععععععععس بشععععععععكل واضععععععععك أن خطععععععععاب الكراهيععععععععة ورد يف أنععععععععواع  19.10املسععععععععتو  الثععععععععاين بنسععععععععبة 

 املواضيع النسب
 األحزاب السياسية  57.14%
 الدين  16.67%
 أخرى 11.90%
 الرشوة  9.52%
 اجملتمع املدين  4.76%

 اجملموع  100.00%
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اسعععععععيني يف صعععععععحفية إخباريعععععععة ويف نقاشعععععععات إخباريعععععععةت األمعععععععر العععععععذي يؤكعععععععد، بشعععععععكل ال معععععععراء فيعععععععه، مسعععععععؤولية اإلعالميعععععععني والسي
 .مسار إنتاج ونشر الكراهية

 التلفزيونية حسب األنواع الصحفيةخطابات احلقد و الكراهية يف احملطات تقسيم  يوضح  جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصحفيون يف و مناضلي النهضة والوطد   إنتاجباملائة من خطابات الكراهية يف احملطات التلفزيونية من  20أكثر من )
 (باملائة  12من  قلاملؤخرة بأ

يظهعععععر اجلعععععدول املعععععوايل، بشعععععكل جلعععععي، مسعععععؤولية السياسعععععيني و املناضعععععلني السياسعععععيني املباشعععععرة يف إنتعععععاج خطابعععععات الكراهيعععععة يف 
باملائععععععععة مععععععععن خطابععععععععات الكراهيععععععععة مععععععععن إنتععععععععاج السياسععععععععيني، مععععععععن مناضععععععععلي النهضععععععععة،  19.11احملطععععععععات التلفزيونيععععععععة، فنسععععععععبة 

، ومناضععععععععلي املسععععععععار وحععععععععزب التحريععععععععر، إضععععععععافة إىل وزيععععععععر -أنظععععععععر اجلععععععععدول -ومناضععععععععلي الوطععععععععد، وبععععععععع  األاععععععععاء السياسععععععععية
 49غعععععععري أن حصعععععععة األسعععععععد يف هعععععععذه اخلطابعععععععات يتقااهعععععععا مناضعععععععلي حركعععععععة النهضعععععععة وحعععععععزب الوطعععععععد بعععععععأكثر معععععععن . الداخليعععععععة

، وسلسععععععلة 1124باملائععععععة، وقععععععد تكععععععون لنسععععععبة مناضععععععلي احلععععععزبني عالقععععععة  ادثععععععة اغتيععععععال شععععععكري بلعيععععععد يف السععععععادس فيفععععععري 
 .جهت حلركة النهضة، ورد مناضليها على هذه اال اماتاال امات اليت و 

باملائعععععة معععععن خطابعععععات الكراهيعععععة العععععيت بثتهعععععا  19.11كمعععععا يالحععععع  معععععن جانعععععب  خعععععر، أن فئعععععة األئمعععععة والعععععدعاة مسعععععؤولة ععععععن 
ّنععععا القنععععوات التلفزيونيععععةت وهععععي نسععععبة، علععععى الععععرغم مععععن كوّنععععا ال تقععععارن مععععع مععععا أنتجععععه املناضععععلون السياسععععيون مععععن كراهيععععة، إال أ

تبعععععني انتشعععععار خطعععععاب الكراهيعععععة حعععععم يف املؤسسعععععة الدينيعععععةت وهعععععذا أمعععععر يعععععدعو إىل القلعععععق، خاصعععععة وأن التلفزيعععععون أثبعععععت تعععععأثريه، 
 . يف التطبع بالسلوك، على املد  البعيد

ومعععععععن جهععععععععة أخععععععععر ، وعلععععععععى عكععععععععس احملطععععععععات اإلذاعيعععععععة والصععععععععحافة املكتوبععععععععة، مل ينععععععععتج الصععععععععحفيون يف القنععععععععوات التلفزيونيععععععععة 
باملائععععععععة مععععععععن خطابععععععععات الكراهيععععععععة الععععععععيت مت إحصععععععععاؤهات وهععععععععي نسععععععععبة تعطينععععععععا نوعععععععععا مععععععععن  11.41شععععععععر، إال نسععععععععبة بشععععععععكل مبا

مؤشعععععرات االلتعععععزام بعععععبع  قواععععععد املهنعععععة، غعععععري أن ذلعععععك ال ينفعععععي املسعععععؤولية، غعععععري املباشعععععرة، معععععن خعععععالل الرتكيعععععز واختيعععععار الكثعععععري 
 . من صور ورسائل الكراهية

 طبيعة النوع الصحفي  بالنسب املائويةاجملموع 
  ميكرو طروطوار  39.02%
 نقاش إخباري  17.07%
14.63% Talk show léger 
 ة النشرة االخباري 12.20%
  الروبورتاج  9.76%
 األخبار الربملانية  4.88%
 اجمللة الثقافية، العلمية و الوثائقية  2.44%

 اجملموع  100.00%
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 التلفزيونية حسب هوية  منتجيهالكراهية يف احملطات خطابات احلقد و اتصنيف  يوضح  جدول 

 منتجو خطابات الكراهية      جمموع التكرارات النسب املائوية
  مناضلو حركة النهضة  9 21.43%
 مناضلو حزب الوطد 8 19.05%
 آخرون 6 14.29%
 األئمة و الدعاة 4 9.52%
 سليم بوخذير   -روديحممود با-سامية عبو -اياد دمهاين –سياسيون  4 9.52%
 مناضلو املسار  2 4.76%
 رجال األعمال   2 4.76%
 جهات جمهولة  2 4.76%
 الصحفيون  1 2.38%
 نشطاء اجملتمع املدين  1 2.38%
 مواطنون بسطاء  1 2.38%
 مناضلو حزب التحرير  1 2.38%
 -وزير الداخلية علي لعريض–عضو احلكومة  1 2.38%
 اجملموع 42 100%

 

 التلفزيونية حسب هوية  منتجيهاخطابات احلقد والكراهية يف احملطات خمطط بياين يعكس تصنيف 

 

 باملائة ضد نداء تونس05احملطات التلفزيونية تستهدف حركة النهضة وأقل من من خطابات الكراهية يف باملائة22أكثر من 

لكراهيعععععععة يف احملطعععععععات التلفزيونيعععععععة، موضعععععععوع الرصعععععععد، باملائعععععععة معععععععن خطابعععععععات ا 44.44يتضعععععععك معععععععن اجلعععععععدول املعععععععوايل أن نسعععععععبة 
تواجععععععه حركععععععة النهضععععععة، وهععععععي نسععععععبة مرتفعععععععة تبععععععني معععععععاداة قطععععععاع واسععععععع مععععععن القنععععععوات التلفزيونيععععععة حلععععععزب األغلبيععععععة يف اجمللععععععس 

كمععععععا نالحعععععع ، مععععععن جانععععععب  خععععععر، أن احلععععععزب املعععععععار  األساسععععععي حلركععععععة النهضععععععة، وهععععععو نععععععداء تععععععونس، يواجععععععه . التأسيسععععععي
ر جععععععزءا مععععععن خطابععععععات الكراهيععععععة، حععععععم و إن كانععععععت ال تقععععععارن مععععععع معععععععاداة حركععععععة النهضععععععةت حيعععععع  جععععععاءت بععععععدوره هععععععو اآلخعععععع

 .  باملائة21.19خطابات الكراهية ضد حركة نداء تونس بنسبة 
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ت " خعععععرون"باملئعععععة، فقعععععد جعععععاءت، بصعععععيغة التضعععععمني، حتعععععت خانعععععة  12.14أمعععععا بعععععاقي خطابعععععات الكراهيعععععة األخعععععر ، ونسعععععبتها 
غالبهعععععا مشعععععاعر الكراهيعععععة ضعععععد دولعععععة قطعععععر وتركيعععععا وأمريكعععععا وفرنسعععععا، وبعععععع  منهعععععا ضعععععد أمعععععري قطعععععر وهعععععي خطابعععععات تتضعععععمن يف 

ختصيصععععععععا وضععععععععد زوجتععععععععه الشععععععععيخة مععععععععوزة أيضا،إضععععععععافة إىل الععععععععرئيس السععععععععوري بشععععععععار األسععععععععد، وضععععععععد غععععععععريهم مععععععععن الفععععععععاعلني 
 .السياسيني يف اخلارج

 نيةجدول يوضح األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف احملطات التلفزيو 
 األطراف املستهدفة التكرارات النسب املائوية
 النهضة حركة 14 33,33%
 أخرون 9 21,43%
 تونس نداء 6 14,29%
 الشعبية اجلبهة 4 9,52%
 الد قراطي املسار 3 7,14%
 الثورة محاية رابطات 2 4,76%
 السلفيون 2 4,76%
 اعالم/ صحفي 2 4,76%

 اجملموع 42 100,00%

 

  يعكس األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف احملطات التلفزيونيةخمطط بياين
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 :  اخلالصة:خامسا 
التونسعععععية،  اإلععععععالممعععععا  كعععععن التأكيعععععد  عليعععععه يف ّنايعععععة هعععععذا التقريعععععر، فيمعععععا يتعلعععععق برصعععععد خطابعععععات الكراهيعععععة يف وسعععععائل 

بكععععل مععععا حتملععععه هععععذه الكلمععععة مععععن اسععععية حقيقيععععة إعالميععععة وسيحتولععععت إىل يععععاهرة هععععذه الوسععععائل اإلعالميععععة هععععو أن الكراهيععععة يف 
 .  اجتماعية و إعالمية  ددة –أيديولوجية وثقافية  -وهي ياهرة وليدة منظومة سياسية  تمعاين

خطابعععععات الكراهيعععععة، وجعععععود مؤشعععععرات فعليعععععة علعععععى أزمعععععة مهنيعععععة تعيشعععععها فيمعععععا نعععععّص  يوضعععععك الرصعععععد الكمعععععي والكيفعععععي، 
سعععععععيطرة بعععععععع  رجعععععععال  -بالبنيعععععععة االقتصعععععععادية للمؤسسعععععععات اإلعالميعععععععة يف تعععععععونس بعضعععععععها متعلعععععععق . وسععععععائل اإلععععععععالم يف تعععععععونس

ارتبطعععععت مصعععععاحلهم بغعععععرس مشعععععاعر الكراهيعععععة واسعععععتمرارها وتغذيعععععة احلقعععععد يف  -األعمعععععال، بعععععرزوا بقعععععوة، علعععععى احلقعععععل اإلعالمعععععي 
 .  اجملتمع التونسي، من أجل تفادي فتك النقال الفعلي املرتبط بأركان بناء دولة احلق والقانون

كمععععععععا تععععععععربز مؤشععععععععرات هععععععععذه األزمععععععععة، يف غيععععععععاب التععععععععأطري املهععععععععين، يف مواجهععععععععة االسععععععععتقطاب اإليععععععععديولوجي  والععععععععدعائي 
إضععععععافة إىل ضععععععغط أنععععععواع العنععععععف، الععععععيت  أصععععععبك الصععععععحفيون . الضععععععاغط علععععععى الصععععععحافيني واملعرقععععععل ألدائهععععععم املهععععععين الطبيعععععععي

 . دههدفا له، اا يصنع وضعا نفسيا يصعب على الصحفيني التحرر من قيو 

كمععععععا تظهععععععر مؤشععععععرات أزمععععععة املهنععععععة الصععععععحفية يف تعععععععونس مععععععن جانععععععب  خععععععر، يف ضعععععععف  أدوات الضععععععبط املهععععععين، معععععععن 
جمععععععالس ألخالقيععععععات املهنععععععة، ومععععععن ميكانزمععععععات يصععععععنعها اجملتمععععععع لتفععععععادي اّنيععععععار اخلطععععععاب اإلعالمععععععي وانزالقععععععه يف الدعايععععععة ويف 

 .  إنتاج ثقافة احلقد والكراهية

 اإلعععععععالمريهععععععا مسععععععتويات متعععععععددة لقععععععراءة واقععععععع انتشععععععار خطابععععععات احلقععععععد والكراهيععععععة يف كععععععل هععععععذه العوامععععععل وغوتعطينععععععا  
االنتقععععععال الععععععد قراطي مععععععن  إجنععععععاحالتونسععععععي يف  اإلعععععععالمالتونسععععععي، وهععععععي اخلطابععععععات الععععععيت تشععععععكل أحععععععد أهععععععم عوائععععععق مسععععععامهة 

 اإلععععععالمن حعععععق املعععععواطن يف شعععععاملة للتغعععععري ولبنعععععاء منظومعععععة بديلعععععة تعععععرتجم ضعععععماالتونسعععععي ال منظومعععععة اإلععععععالمجهعععععة، ويف حتضعععععري 
 . واالتصال

فعععععتك نقعععععال داخعععععل أسعععععرة  ،و يف كعععععل احلعععععاالتمعععععن الضعععععروري، مهمعععععا كانعععععت تعقيعععععدات هعععععذا الوضعععععع، فإنعععععه ذلعععععك أنعععععه، 
ومعععععدين  حعععععول دور وسعععععائل  نيتفعععععتك فضعععععاءات نقعععععال معععععواطإىل حعععععول أخالقيعععععات املهنعععععة وخطابعععععات الكراهيعععععة، والعععععدفع  اإلععععععالم

و يف مراحععععععل االنتقععععععال الععععععد قراطي، خاصععععععة وأن ضععععععمان انتقععععععال د قراطععععععي ملنظومععععععة  نسععععععاناالاإلعععععععالم يف نشععععععر ثقافععععععة حقععععععوق 
اإلعععععالم هععععو ضععععرورة ملحععععة مععععن أجععععل حتسععععني أداء وسععععائل اإلعععععالم يف املراحععععل القادمععععة الععععيت سععععتنتهي باملصععععادقة علععععى الدسععععتور 

كمعععععا يكعععععون معععععن . جلمهوريعععععة الثانيعععععةعليهعععععا دسعععععتور اسعععععوف يعععععنّص والتحضعععععري النتخعععععاب املؤسسعععععات الدسعععععتورية املختلفعععععة العععععيت 
اتععععععععاّم أيضععععععععا  االسععععععععتمرار يف رصععععععععد أداء وسععععععععائل اإلعععععععععالم و خطابععععععععات الكراهيععععععععة فيهععععععععا،  يف املراحععععععععل القادمععععععععة لقيععععععععاس درجععععععععة 

بنععععععت بنيععععععة ذهنيععععععة طي ملنظومععععععة اإلعععععععالم، مععععععن أجععععععل إجنععععععاز القطيعععععععة مععععععع املنظومععععععة اإلعالميععععععة القد ععععععة الععععععيت ااالنتقععععععال الععععععد قر 
 . لآلخر، ومعادية و ءونة لهإعالمية رافضة 
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  :توصياتال:سادسا  
التقليعععععل معععععن خطابعععععات الكراهيعععععة يف وسعععععائل اإلععععععالم  ل كعععععن  كيعععععف: إن السعععععؤال املركعععععزي العععععذي  كعععععن طرحعععععه يف األخعععععري هعععععو

افتهععععا، مرحلععععة أوىلك و كيععععف  كععععن تععععا الععععتخلص منهععععا ّنائيععععا يف مرحلععععة ثانيععععةك، هععععذه الظععععاهرة الععععيت تتنععععا  وقععععيم الد قراطيععععة وثق
 .ناهيك عن مبادا حقوق اإلنسان وأعرافها

 : بتحقيق ذلك فيما يأس جديرةاختصار أهم التوصيات اليت نراها وأخريا  كننا 

العمععععععل علععععععى الععععععدفاع عععععععن شععععععرف املهنععععععة، مععععععن خععععععالل ينبغععععععي علععععععى الصععععععحافيني و ععععععرتيف وسععععععائل اإلعععععععالم  -(0)-
 . بات احلقد والكراهيةالتجنيد املهين لرف  استخدام وسائل اإلعالم لب  خطا

، للمسععععععععامهة يف تنشععععععععئة سياسععععععععية وثقافيععععععععة، تنقععععععععل وسععععععععائل اإلعععععععععالم مععععععععن  اإلعععععععععالمتغيععععععععري مضععععععععامني وسععععععععائل  -(8)-
فضععععععا ء عمععععععومي تسععععععلطي  مؤسععععععس علععععععى اخلطععععععاب الواحععععععد والصععععععورة الواحععععععدة والشععععععخص الواحععععععد واللغععععععة الواحععععععدة إىل فضععععععاء 

ضعععععععاء يتأسعععععععس وفعععععععق منطعععععععق التفععععععاو  والنقعععععععال واحلعععععععوار واحعععععععرتام حعععععععّق عععععععام متععععععععّدد األبععععععععاد، متنعععععععوّع اخلطابعععععععات واألفكععععععار، ف
 .اجلميع يف التفكري والتعبري

 وحعععععععم يسعععععععاهم اإلععععععععالم يف رفععععععع  الكراهيعععععععة، العععععععيت تعععععععربز يف خطابعععععععات الكثعععععععري معععععععن السياسعععععععيني، ولفظهعععععععا -(2)-
حقععععوق اإلنسععععان وتثمنهععععات قععععيم التسععععامك والتنععععوع وثقافععععة سععععؤويل وسععععائل اإلعععععالم ترقيععععة واسععععتحدا  أركععععان تععععربز يتطلععععب مععععن م

ألن مععععععن شععععععأن ذلععععععك التععععععأثري علععععععى الععععععرأي العععععععام وحثععععععه علععععععى استئصععععععال ثقافععععععة الكراهيععععععة مععععععن اجملتمععععععع عمومععععععا، ومععععععن الفضععععععاء 
 .  العمومي على املد  املتوسط على األقل بشكل خاص

 ،المثقافععععععة احلقععععععد والكراهيععععععة يف  وسععععععائل اإلععععععع إنتععععععاجفععععععتك نقععععععال مهععععععين ومععععععدين وحقععععععوقي حععععععول ءععععععاطر   -(4)-
 . وكيف  دد هذه الثقافة بنسف االنتقال الد قراطي

وتشععععععجيع تشعععععكيل هيئععععععات حتريريععععععة  اإلعالميعععععةداخععععععل املؤسسععععععات  ضعععععمان الفصععععععل بعععععني اإلدارة وهيئععععععة حتريعععععر -(5)-
وهعععععععي معععععععن التقاليعععععععد الصعععععععحفية القويعععععععة، العععععععيت متكعععععععن معععععععن بنعععععععاء منتخبعععععععة تعمعععععععل علعععععععى تطعععععععوير واحعععععععرتام السياسعععععععات التحريريعععععععةت 

لععععذلك فمعععععن العاجععععل أن ينعععععتظم . للوبيعععععات املختلفععععةاية قويعععععة ماليععععا وإداريعععععا، لتفععععادي ءععععاطر خضعععععوع صععععحافة مؤسسععععات صععععحف
الصععععحفيون بشععععكل أفضععععل مععععن أجععععل ضععععبط املمارسععععة اإلعالميععععة مبععععا يضععععمن حععععق املععععواطن يف اإلعععععالم احلععععر واملسععععتقل عععععن أي 

 .لثقافة احلقد و الكراهية إنتاجضغط، دون 

مكععععععععععون مععععععععععن كبععععععععععار  احملععععععععععررين والصععععععععععحافيني والقععععععععععراء   ،لصععععععععععحافةات مهنععععععععععة  خالقيععععععععععاتشععععععععععكيل جملععععععععععس أل -(0)-
احلقعععععوقيني، لضعععععمان احعععععرتام األخالقيععععععات املهنيعععععة والصعععععحافية، جملععععععس تكعععععون لعععععه سعععععلطة معنويععععععة، يف التنديعععععد بكعععععل خطابععععععات و 

 . احلقد و الكراهية
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 ال ينتقععععععععل احتكععععععععار ليععععععععات القانونيععععععععة ملنععععععععع متركععععععععز وسععععععععائل اإلعععععععععالم وهععععععععو أمععععععععر مسععععععععتعجل، حععععععععماآلإجيععععععععاد  -( 7)-
اإلعععععالم مععععن سععععيطرة البعععععوليس السياسععععي كمععععا حععععد  يف عهعععععد الععععرئيس املخلععععوع، إىل احتكععععار رأس املعععععال كمععععا حيععععد  يف أكثعععععر 

  .  املالية ت، وهو احتكار حامل ملخاطر زرع الكراهية ضد كل معارضي اللولبيامن بلد أوروط

منشععععععععطي  كمععععععععا جيعععععععب علععععععععى .لتمييزيععععععععة والتعميمعععععععاتلصعععععععحافيني أن يتجنبععععععععوا  التأكيعععععععدات اعلععععععععى ايينبغعععععععي  -(2)-
الوسعععععععاطة   ، علعععععععيهم أن يلعبعععععععوا دوراجلمهعععععععورو  الفعععععععاعلون السياسعععععععيون العععععععيت يتعععععععدخل خالتعععععععااإلذاعيعععععععة والتلفزيونيعععععععة،  احلصعععععععص 

 .اليت يتفوه وا املشاركون على املباشر خطابات الكراهيةاالعتدال مع التصدي بكل حزم حني التعليق على و 

معيععععععات املدنيععععععة و احلقوقيععععععة، املسععععععامهة يف ترشععععععيد اخلطععععععاب السياسععععععي واإلعالمععععععي، والتععععععذكري بكععععععل علععععععى اجل -(0)-
 . اآلليات احلقوقية الرافضة و املناهضة لنشر ثقافة احلقد و الكراهية

ال بعععععد معععععن فعععععتك ورشعععععة التكعععععوين املسعععععتمر للصعععععحفيني، حعععععول  : فعععععتك ورشعععععة للتكعععععوين املسعععععتمر للصعععععحفيني -(01)-
نشععععععر ثقافععععععة احلقععععععد و الكراهيععععععة، فاملمارسععععععة اإلعالميععععععة املهنيععععععة والد قراطيععععععة هععععععي ثقافععععععة يصعععععععب امتالكهععععععا  كيفيعععععة الكتابععععععة دون

 . دون أن يتم فتك هذه الورشة
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