
 

 

 

 

ي جرش 
ي تغطيات "سيدت 

ن
ن "يرصد خطاب الكراهية ف "حماية الصحفيي 

 والزرقاء"

  ثالثة خطابات كراهية ضد األم المعتدية عىل رضيعتها ومؤسسات المجتمع

ي 
ن
 . المدت

 ي التغطيات ال أ
ن
ي عىل نسبة خطاب كراهية ف

 . عالمية منذ حزيران الماضن

 

 

 مقدمة

ين حداث اجتماعية ألعل أبرز ما شهده األردن من  ي شهر تشر
ي ال"جرمية" ف 

 2019نوفمبر / ثان 

ب  ي جرش وفقء عينيها، وحادثة ض 
ي اعتداء زوج عىل زوجته ف 

ي أحادثت 
م لطفلتها الرضيعة ف 

 حادثتي   شهدتا تعاطفا وردات فعل من الجمهور تجاه رفض وإدانة 
الزرقاء، وهما أكبر

 . جرش" و"طفلة الزرقاء" بـ "سيدةواستهجان ما جرى لما بات يعرف 

ي تقريرين منفصلي   تقييم كيفية تعامل 
ي مركز حماية وحرية الصحفيي   قد تناولنا ف 

وكنا ف 

ي يعتمدها وسائل ال 
ي عينة الرصد مع هاتي   الحادثتي   استنادا الختبارات المصداقية الت 

عالم ف 

ي المركز لتقييم التغطيات العالمية كما ونوعا. 
 فريق الرصد والتوثيق ف 

ين أوآثر فريق الرصد  ي تقريره الشهري "تقرير شهر تشر
ي الن يعود ف 

" 2019نوفمبر  / ثان 

ي تغطيات العالم لهاتي   الحادثتي   وعىل مدى 
لتفحص ورصد وتوثيق خطاب الكراهية ف 

الشهر، للكشف عما إذا تضمنت التغطيات خطاب كراهية وتحريض وتميب   وفقا للمنهجية 

ي يعتمدها فريق الرصد المستندة أساسا لخط
ها الست. الت   ة عمل الرباط، وبمعايب 

 عينة الرصد والتوثيق

ي مركز حماية وحرية الصحفيي   من 
ي يعتمدها فريق الرصد والتوثيق ف 

تتكون عينة الرصد الت 

ة ربــع صحف يومية ورقية هي )الرأي والدستور والغد واألنباط(، أعالمية منها إوسيلة  14 وعشر
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ونية هي  مواقع ، ورؤيا، ورسايا، وسواليف، ومدار الساعة، ، وجفرا 24، وجو)عمونإلكب 

 . (والبوصلة والسبيل ووكالة رم

 . 11/2019/  30ــ  1وتغطي المساحة الزمنية لعملية الرصد من 

 

 المنهجية: 

ن حرية التعبي  وخطاب الكراهية:   الخط الملتبس بي 

لرأي، وهذا ال يزال مفهوم خطاب الكراهية ملتبسا تماما لتداخله العميق مع خطاب التعبب  وا

ي نفس الوقت. 
 ما يجعل من عملية الفصل بي   الخطابي   عملية شاقة وخطرة ف 

( من العالن العالمي لحقوق النسان نصت عىل منع التميب   من أي 2وبالرغم من أن )المادة 

ين، أو الرأ
ِّ
ا ي سياسنوع وال "سيما التميب   بسبب العنرص، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الد  يًّ

وة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر"، فإ ، أو البر ي أو االجتماعي
، أو األصل الوطت  ن وغب  سياسي

ية الرأي وال19)المادة  ع بحرِّ
ُّ
، ( من العالن العالمي نصت عىل أن "لكلِّ شخص حقُّ التمت تعبب 

ي التماس األنباء واألف
ي اعتناق اآلراء دون مضايقة، وف 

يته ف  يهكار وتلويشمل هذا الحقُّ حرِّ
ِّ
ا ق

ة وسيلة ودونما اعتبار للحدود ".   ونقلها إىل اآلخرين، بأيَّ

( من العالن العالمي لحقوق النسان فان "لكلِّ شخص 27( من )المادة 1وبحسب الفقرة )

ي ا
ي االستمتاع بالفنون، والسهام ف 

ي حياة المجتمع الثقافية، وف 
 
ة ف  المشاركة الحرَّ

ُّ
 حق

ُّ
م لتقد

ي ال
ي تنجم عنه". العلمي وف 

 فوائد الت 

ي )المادة 
( ألية "دولة أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ 30ولم يجز العالن العالمي لحقوق النسان ف 

يات المنصوص  ي القيام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إىل هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّ
حقٍّ ف 

 . 1عليها فيه"

ي الوقت الذي منحت فيه )ا
د الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية ( من العه19لمادة وف 

ي حرية  والسياسية وتفريعاتها 
ي "اعتناق آراء دون مضايقة"، والحق "ف 

"الحق لكل إنسان ف 

وب المعلومات واألفكار وتلقيها  ي التماس مختلف ض 
. ويشمل هذا الحق حريته ف  التعبب 

ي أو ونقلها إىل آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع 
ي قالب فت 

أو ف 

دت هذا الحق بواجبات ومسؤوليات خاصة أجازت فيها  بأية وسيلة أخرى يختارها"، فإنها قيَّ

                                                             
 المتحدة ــ متوفر على رابط ــ  لألممــ االعالن العالمي لحقوق االنسان ــ الموقع الرسمي 1

rights/index.html-human-declaration-https://www.un.org/ar/universal 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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ام  ورية الحب  يطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ض  "إخضاعها لبعض القيود رسر

اآلداب  حقوق اآلخرين أو سمعتهم، ولحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو 

 . 2العامة "

( من العهد الدوىلي وبالقانون "أية دعوة إىل الكراهية 20( من )المادة 2وحظرت الفقرة )

رت القومية أو العنرصية أو الدينية تشكل تحريضا عىل التميب   أو العداوة أو العنف "، كما حظ

لسواء حماية ( من العهد وبالقانون "أي تميب   وأن يكفل لجميع األشخاص عىل ا26)المادة 

 أو غب   فعالة من التميب   ألي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا 

وة أو النسب، أو غب  ذلك من األسباب".  ، أو البر ، أو األصل القومي أو االجتماعي  سياسي

 خطاب الكراهية محليا: 

ي الدس لم ترد كلمة
ي نهائيا، وباستثناء استخ"الكراهية" وامتداداتها اللغوية ف 

دامه تور األردن 

ي الفقرة ) لكلمة
" مرة واحدة فقط ف  ( فان مثل هذه الدالالت خلت 6( من )المادة 1"تميب  

 تماما من النص الدستوري. 

ي الفقرة )
ي ف 

ي الحقوق  ( أي تميب   بي   األردنيي   6( من )المادة 1رفض الدستور األردن 
"ف 

ي العرق
ي هذه النطاقات الثالث  والواجبات وإن اختلفوا ف 

أو اللغة أو الدين"، حيث تمارس ف 

 عىل المستوى العالمي جرائم الكراهية والتحريض عىل العنف والرهاب وإلغاء اآلخر، وانتهاك

 حرية الرأي والتعبب  والمعتقد. 

ي الفقرة )
ي ف 
ي الحق ب15( من )المادة 1وكفل الدستور األردن 

 أن"( حرية الرأي، مانحا لكل أردن 

ط أن ال يتجاوز حد ود يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبب  بشر

 القانون ". 

اط ي النص الدستوري فإن تحديد هذه الحرية ظل منوطا بغايات  وباشب 
"حدود القانون" ف 

عة الدولية الخاصة بحقوق النس ي الشر
ع، الذي اعتمد عىل االستثناءات الواردة ف  ان المشر

ها من  ي العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغب 
وحرية الرأي والتعبب  ف 

 االتفاقيات والمعاهدات الدولية. 

ي لسنة  إن كلمة
ي قانون العقوبات األردن 

وتعديالته، لكون  1960"الكراهية" نصا لم ترد أيضا ف 

ة وتمثل مشكلة قا ي هذه الكلمة ودالالتها لم تكن ضاغطة وحاض 
نونية واجتماعية وحقوقية ف 

ي )المادة 
( باعتماد نص فضفاض نص عىل "كل  150حينه، حيث اكتف  قانون العقوبات ف 

                                                             
: امينيسوتمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ــ متوفر على رابط مكتبة جامعة (  19)ــ المادة 2

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنرصية أو الحض 

اع بي   الطوائف ومختلف عناض األمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة   
أشهر إىل ثالث عىل الب 

 . 3سنوات وبغرامة ال تزيد عىل خمسي   دينارا (

ي مفهومه ومضمونه عن 
 
إن خطاب الكراهية بمفهومه غب  المحدد أمميا حت  اآلن يختلف ف

، أثناء رصد وتقييم خطاب الكراهية الذي يتجاوز بمفهومه وأثره  جرائم الذم والقدح والتحقب 

ي قانون 
 
 العقوبات. هذه الجرائم الثالث الواضحة ف

ي مبادئ كامدن
ن
 : 4خطاب الكراهية ف

وضعت وثيقة مبادئ كامدن تعريفا لخطاب الكراهية أصبح من أكبر التعريفات شيوعا عىل 

، بالرغم من أنه ال يزال هو اآلخر تعريفا قاضا وفضفاضا، إال أن هذه الم بادئ المستوى العالمي

وع، وحرية ت حدا فاصال بي   حرية التعبب  المشر  التعبب  حي   يتحول إىل خطاب كراهية.  اعتبر

"حالة ذهنية تتسم بانفعاالت حادة وغب   بحسب مبادئ كامدن فإن خطاب الكراهية هو 

 عقالنية من العداء والمقت واالحتقار تجاه المجموعة أو الشخص المحرض ضده ". 

ي )المادة 
يعا يمنع ( عىل وجوب أن12ونصت مبادئ كامدن ف  أي دعوة  "تتبت  جميع الدول تشر

ي مما يشكل تحريضا عىل التميب   أو العداء أو العن
ي أو ديت 

ف" للكراهية عىل أساس قومي أو عرف 

 خطاب الكراهية". 

طت أن توضح األنظمة القانونية الوطنية بشكل ضيــــح أو عبر تفسب  رسمي أن كلمة  واشب 

ه داوة، أو البغض تجاالكراهية والعداء تشب  إىل مشاعر قوية وغب  عقالنية من االزدراء، الع

ويــــج البغض للفئة المستهدفة  ي وجود نية لب 
المجموعة المستهدفة، وإن كلمة "دعوة " تعت 

 وبطريقة علنية. 

ت مبادئ كامدن "إن كلمة تحريض تشب  إىل الترصيحات حول المجموعات القومية أو  واعتبر

ي تؤدي إىل خطر وشيك لوقوع التميب   أو ال
عدائية أو العنف ضد أشخاص العرقية أو الدينية والت 

ي لهوية مجموعة معينة من اعتباره  ينتمون إىل هذه المجموعات" مستثنية أي ترويــــج ايجانر

 . 5خطاب كراهية

                                                             
ــ استعيد هذا النص من قانون العقوبات وتم نسخه في مشروع تعديل الحكومة المقترح على قانون الجرائم 3

يل لم ا التعد، إال أن هذ"خطاب الكراهية"ووضع كتعريف لمفهوم " خطاب الكراهية"اإللكترونية لمعالجة مشكلة 

 . مجلس النواب حتى اآلن ورفض من القراءة األولى وأحيل لمجلس األعيانيقره 
 (. مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة)تحت عنوان  19ــ مبادئ كامدن وضعتها وصاغتها منظمة المادة 4
 : ابطعلى ر 91ــ مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة ــ متوفر على الموقع الرسمي لمنطمة المادة 5
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ن والتحريض والكراهية:  ي تحديد خطاب التميي 
ن
 منهجية الرصد ف

امه بمبادئ خطة عمل الرباط  ي مركز حماية وحرية الصحفيي   عىل الب  
 
يؤكد فريق الرصد ف

ت باعتبارها المعايب  األكبر قبوال عىل المستوى األممي لكونها صيغت بتقنية عالية الس

ي الفصل ما بي   خطاب حرية الرأي والتعبب  وخطاب الكراهية. 
 
 وواضحة للمساعدة ف

 
َ
ة
َّ
طت خطة عمل الرباط حت  يكون أي خطاب هو خطاب كراهية أن تتوافر فيه اِلحد واشب 

ي أن يشب  التحريض عىل الكراهية  لكونها االعتبار الذي تستند 
ها الست، كما وينبغ  إليه معايب 

ي النفس. 
 
ا ف ً ة وتأثب 

ّ
 إىل أكبر أشكال االزدراء حد

ورة أن يشمل التقييم قساوة  ولغايات تقييم حدة الكراهية شددت خطة عمل الرباط عىل ض 

ر الذي ُيدع إليه، ودرجة تواتر االتصاالت وحجمها ومد  اها. ما ُيقال أو الرص 

 : ي وضعتها خطة عمل الرباط فهي
 أما المعايب  الست الت 

ي تتضمن:  1
ات والكلمات الت   ــ السياق: ويقصد به التعبي 

  .ة
َ
ف
َ
 المجموعة المستهد

ّ
 التحريض عىل التميب   أو العداوة أو العنف ضد

 طة مراعاة  سواء. مشب 
ّ
 أن يكون لها تأثب  مبارسر عىل النية و/أو العالقة السببية عىل حد

ه.   الوضع االجتماعي والسياسي السائد عند صدور الكالم ونشر

ئ الخطاب:  2  ــ المتحدث أو منش 

  . ي
 وضعه االجتماعي ومركزه القانون 

 ي المجتمع، وإن كان سياسيا او حزبيا أو مسؤوال.. الخ
 حالته ف 

 ــ النّية:   3

  اما بنص المادة ي الدعوة للتحريض الب  
اض توافر النية ف  . من ال 20افب   عهد الدوىلي

    َرض الِخطاب وموضوعه وجمهور السامعي
َ
اط تفعيل العالقة ثالثية الزوايا بي   غ

اشب 

 عند معالجة الحالة. 

 ــ المحتوى أو الشكل:  4

                                                                                                                                                                              

-Principles-content/uploads/2009/04/Camden-https://www.article19.org/wp
web.pdf-ARABIC 

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2009/04/Camden-Principles-ARABIC-web.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2009/04/Camden-Principles-ARABIC-web.pdf
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  .ة  مدى قصديته المبارسر

  .مدى استفزازه المبارسر للجمهور 

  .كب   عىل الشكل واالسلوب واألمثلة والحجج المستخدمة
 الب 

 : ــ مدى الخطاب 5

  .تأثب  الِخطاب 

  .طبيعته العامة 

  .حجم جمهوره 

  .علنية الخطاب 

  .  وسائل النشر

  .حجم ردات الفعل 

  .فيما إذا كان لدى الجمهور وسائل للتصدي للتحريض 

  ي بيئة محصورة أم مفتوحة عىل نطاق
م ف  ( قد ُعمِّ ي

ما إذا كان البيان )أو العمل الفت 

 واسع لعامة الناس. 

 ــ األرجحية:  6

 حتمالية تأثب  الخطاب الحقا. مدى ا 

  .ترجيح مدى الخطر الذي يمكن أن ينتج عنه 

  اط مراعاة أن يكون هذا مدى نجاحه أو فشله ضد المجموعات المستهدفة باشب 

ة.   الخطاب مسببا لردة فعل مبارسر

ي 
واعتمد فريق الرصد وضع جدول تضمن المعايب  الست لخطة عمل الرباط ووزن ما ورد ف 

ي المواد الصحفي
ي تحديد وتصنيف الموضوعات الت 

ي ساعدت تماما ف 
ان هذه المعايب  الت  ة بمب  

 .  تجاوزت الحد الفاصل بي   خطاب التعبب  إىل خطاب الكراهية والتحريض والتميب  
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 نتائج الرصد: 

ي مركز حماية وحرية الصحفيي   بتوثيق ورصد 
 
ها  142قام فريق الرصد والتوثيق ف مادة تم نشر

ي عينة الرصد خ
 
، بلغت نسبة خطاب الكراهية والتحريض ف ي

ي نوفمبر الماض 
ين ثان  الل شهر تشر

وع الرصد أوهي  %( 2.1)فيها  عىل نسبة خطاب كراهية يتم رصدها وتوثيقها منذ انطالق مشر

ي شهر حزيران يونيو 
 
 . 2019والتوثيق ف

 ــ السياق:  1

ي مركز حماية وحرية الصحفيي   
 
م عىل دثة اعتداء األ ن حاأالحظ فريق الرصد والتوثيق ف

ي  الزرقاء قد 
ي تقرير واحد اعتمد أطفلتها ف 

ي مقالة واحدة، وف 
نتجت خطاب كراهية ضد األم ف 

عىل الفيسبوك بانتقائية بدت واضحة بنشر كل من هاجم األم، كما دفع اعتصاما لمناضة 

، إال إسيدة جرش بنائب  ي
 أن ىل إصدار خطاب كراهية وتحريض ضد مؤسسات المجتمع المدن 

ي جرش ظلت بعيدة عن خطاب الكراهية وإن 
ي المرأة ف 

ظهرت تنميطا لصورة أحادثة فقء عيت 

المرأة الضعيفة والمستسلمة لقدرها ولعنف زوجها، الذي تمت مهاجمته هو اآلخر، إال أنه ظل 

ي مشهد تداعيات القضية تماما كما لم يظهر زوج السيدة األم 
خارج  األضواء ولم يظهر نهائيا ف 

ي اعتدت عىل طفلتها، فقد ظل الزوجان مختفيان تماما عن وسائل ال ا
عالم لتبف  السيدتان لت 

خرى تتلف  أعالم وتعليقات الجمهور، واحدة تتلف  الدعم والمؤازرة و هما من يتلف  تغطيات ال 

ي وجبة من التحريض وخطاب 
االتهام والتحريض عليها، فيما تلقت مؤسسات المجتمع المدن 

 واالتهام. الكراهية 

ي كتبتها 
ي المقالة الت 

ي مجمل السياق فقد ظهر التحريض عىل العداوة والكراهية واضحا ف 
وف 

ي أنسيدة وتتهم فيها األم المعتدية عىل ابنتها ب
ي التقرير الصحف 

ها فاقدة لقدسية األمومة، وف 

ه نشطاء عىل الفيسبوك ته فضائية رؤيا معتمدة فيه عىل ما نشر متضمنا مادة مطولة  الذي نشر

ي مهاجمة األ 
 م وشيطنتها والتحريض عليها ورفع منسوب العداوة والكراهية ضدها. ف 

ي بيئة متفاعلة مع أوما يمنح السياق صفة التحريض والعداوة والكراهية 
ن توقيت النشر جاء ف 

ي دفعت بالنائب
 الحدث، ولدى جمهور غاضب ومستفز، فضال عن البيئة السياسية الت 

ي من خالل  "صالح
" لبث خطاب تحريض وكراهية ضد مؤسسات المجتمع المدن  العرموطي

ي التحريض عليها ولدى نوع من الجمهور ال يشعر بالصداقة والثقة مع 
توظيف الدين ف 

 . ي
 مؤسسات المجتمع المدن 

ئ الخطاب:  2  ــ المتحدث أو منش 
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ي  أنشأ 
بت رضيعتها  نائب واحد وصحفيان خطاب تحريض وعداوة وكراهية ضد األم الت  ض 

ض  ي تفب 
، مما يعزز القاعدة الت  ي

ن السياسيي   والصحفيي   هما أوضد مؤسسات المجتمع المدن 

 الجهات إنشاء وبثا لخطاب الكراهية.  أكبر 

،وبسبب توفر المنابر السياسية واالعالمية المفتوحة أمام السياسيي   بمن فيهم  لمانيي    البر

ي رأس قاإوالصحفيي   ف
 
ي ومذيغي خطاب التحريض والعداوة نهم يقفون عادة ف

ئمة منشت 

 والكراهية. 

 

 ــ النّية:   3

ي توافرت لدى  منشئو استغل 
خطاب التحريض والكراهية البيئة السياسية واالجتماعية الت 

اف الجريمتي   لبث خطابهم، وبتوافر النية وفقا للسياق العام للخطاب.   اقب 

"التحريض عىل األم وعىل مؤسسات  ابويتضح من الخطاب تالزم ثالثية الغرض من الخط

"، والموضوع، والجمهور الذي كان مستفزا وتفاعل مع األحداث كل بطريقته.  ي
 المجتمع المدن 

 ــ المحتوى أو الشكل:  4

ومن حيث المحتوى والشكل فقد ظهرت قصدية التحريض وبث الكراهية والعداوة واضحة 

ي تم ضفها لألم أو لمؤ 
. من خالل التوصيفات الت  ي

 سسات المجتمع المدن 

ة تم التعبب  عنها من خالل مقالة صحفية نفت عن األم صفة "قدسية  هذه القصدية المبارسر

ي الذي اعتمد عىل الفيسبوك لنشر كل ما من ش
نه شيطنة أاألمومة"، فيما ذهب التقرير الصحف 

ب تحريض األم والتحريض عليها ورفع منسوب الكراهية والعداوة والتحريض ضدها، بينما ذه

ي 
ىل استخدام الدين السالمي كأحد أهم ما يمكن أن يثب  إالنائب عىل مؤسسات المجتمع المدن 

ي ذلك من 
ي وبكل ما يعت  الجمهور ضد هذه المؤسسات، وربط وجودها بتمويلها الخارجر

 اتهامات مفتوحة. 

نا وتم بث هذا الخطاب ــ كما  ي جمهور مستفز مما يعزز من مواقفه ال سابقا  أرسر
عدوانية ضد ف 

ي عىل حد سواء. 
 فعلة األم وضد مؤسسات المجتمع المدن 

 ــ مدى الخطاب:  5
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ي وسائل 
 
ي جمهور واسع وف

 
ط علنية إتم بث الخطاب ف ة ومفتوحة مما حقق رسر عالمية مبارسر

ي جمهور ال يملك وسائل التصدي لمثل هذا الخطاب 
 
اته الواسعة ف الخطاب واحتماالت تأثب 

 . ي
 التحريض 

ي وسائل  وقد بث هذا 
 
، وصحيفة يومية، إ"موقع  عالمية واسعة االنتشار إالخطاب ف ي

ون  لكب 

ي انتشار الخطاب ووصوله ؛ وموقع فضائية تلفزيونية"
 
ائح واسعة من إمما ساهم ف ىل رسر

، بي   مؤيد لسيدة جرش، وبي    ي بيئة اجتماعية متأثرة بالحادثتي  
 
الجمهور، كما أنه تم بثه ف

، وبي   كارهي   لالعتصام الذي نفذته مجموعات من مؤسسات ألم الطفلة الرضيعة معاد  

ي 
 
ي للتعاطف مع سيدة جرش ورفعت ف

شعارات استغلها النائب  االعتصامالمجتمع المدن 

، مما يعزز  ي ي وربطها بالدين السالمي والتمويل الخارجر
للتحريض عىل مؤسسات المجتمع المدن 

 ات واألم المعتدية عىل طفلتها. من المواقف العدائية والكراهية تجاه هذه المؤسس

 ــ األرجحية:  6

ي هاتي   الحادثتي   هو التحريض عىل  أخطر لعل 
ي خطاب الكراهية ف 

ما يمكن احتماله ف 

ي خطاب النائب العرموطي لكونه ربط وجودها 
ي الذي ظهر ف 

مؤسسات المجتمع المدن 

ي وبالدين، وبقانون األ  ي يستمد معظم مواده حوال الشخصية الذونشاطها بالتمويل الخارجر

يعة ال   سالمية. من الشر

ىل حالة الخطر، وقد يدفع إىل ردات فعل من بعض الجمهور قد تصل إهذا الخطاب قد يؤدي 

، ومن المرجح أن إبالحكومة  ي
ىل اتخاذ قرارات قد تعرقل عمل مؤسسات المجتمع المدن 

، مما سيؤثر  ىل حمالت شعبية تنال من سمعتها ومن مركزها إتتعرض تلك المؤسسات  ي
القانون 

ي مكانه ولن 
سلبا عىل عملها، فيما سيظل التحريض عىل كراهية األم المعتدية عىل مرضعتها ف 

ي عدم خلق بيئة اجتماعية متعاطفة معها. 
 يتجاوزه، وسيبف  محصورا ف 

 

ي تغطية (1)جدول رقم 
ن
 تطبيقات خطة عمل الرباط عىل خطاب الكراهية ف

ي رصد المحتوى  تطبيق معايي   (1)جدول رقم 
ن
ن ف خطة عمل الرباط عىل خطاب الكراهية والتميي 

ب األ  العالمي  ن سيدة جرش وضن ي تغطية فقء عي 
ن
 م لطفلتهاف

ة من   30/11/2019- 1للفي 

المحتوى  النية المتحدث سياقال رقم
 والشكل

مدى 
 الخطاب

 االرجحية

هاجم النائب صالح  1
العرموطي من اسماهم 

ـ التحريض  نائب
عىل 

ية ــ قصد
ة  مبارسر

 . تأثب  
مبارسر عىل 

ـ من شأن هذا 
ن أاب طالخ
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"بعض نفر" قاموا 
مة الدين بمهاج

االسالمي وقانون 
االحوال الشخصية 
ي عىل خلفية 

االردن 
ي سيدة 

قضية فقأ عيت 
ي محافظة جرش 

 
ف

ي استنكرها 
والت 

جميعا  األردنيون
وطالب العرموطي 
وزير الداخلية باتخاذ 
اجراءات رادعة بحق 
اولئك الذين يمثلون 
بعضا من مؤسسات 
ي 
المجتمع المدن 

الممولة من الخارج ، 
منحهم  متسائال عن

الحرية بمهاجمة 
االسالم مقابل منع اي 
وقفة تطالب بحرية 

)  6الرأي والتعبب 

مؤسسات 
المجتمع 
ي 
المدن 

واتهامها 
بمهاجمة 
الدين 
االسالمي 
وقانون 
االحوال 
 الشخصية. 
ـ تحريض 
وزير 

الداخلية عىل 
مؤسسات 
المجتمع 
ي 
المدن 

واتهمها 
من  لبالتموي

 الخارج. 

لمهاجمة 
واتهام 

مؤسسات 
المجتمع 
ي 
المدن 

والتحريض 
 عليها. 

ــ خطاب 
مستفز 
للجمهور 
بربط 

االتهامات 
بالدين 
االسالمي 
وبقانون 
االحوال 
الشخصية 
الذي 

ي 
يعتمد ف 
معظمه 
عىل 

يعة  الشر
 االسالمية. 

 الجمهور. 
ـ قيلت 

ي 
 
ت ف ونشر
فضاء 
مفتوح 
للجمهور 
وغب  مغلق 

علنية "
الخطاب" 
 . وعموميته

عىل  التأثب  ـ 
الجمهور 
الواسع 
بخطاب 
 . ي
 ديت 

يؤثر عىل 
توجهات 

الجمهور سلبا 
ضد مؤسسات 
المجتمع 
 . ي
 المدن 

ـ التحريض عىل  
كراهية 
مؤسسات 
المجتمع 

ي واتهامها 
المدن 

من  لبالتموي
 الخارج. 

 ـ

)..كون المعنف األم  2
ي تخرج نفسها م

ن الت 
قدسية األمومة)...( 
تعرض األمهات لعنف 
من قبل أزواجهن 
والخالفات األرسية 

كاتبة 
 صحفية

ـ التحريض 
عىل األم 
ونزع صفة 
االمومة 
 عنها. 

ـ التحريض 

ـ تشويه 
صورة األم 
ونزع 

"قدسية 
األمومة 
 عنها". 

ــ خطاب 
ي مبارسر 

علت 
ي بيئة 

ف 
مفتوحة 
 وعامة. 
ـ كراهية 

ــ من المرجح 
ان يؤثر هذا 
ي 
الخطاب ف 

اتساع كراهية 
المرأة األم 
والتحريض 
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http://www.jfranews.com.jo/more-249453-18-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%B4-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9
http://www.jfranews.com.jo/more-249453-18-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%B4-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9
http://www.jfranews.com.jo/more-249453-18-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%B4-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9
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باتت أسبابا لتعنيف 
األطفال، ومكانا  

يرات من  ليجاد  تبر
قبل األمهات للكشف 
عن حياة قاسية ال 
تخلو من العنف)...( 
هذا الطفل ليس سوى 
ضحية عنف ال يشفع 
لوالدته ما تعرضت 
اليه حياتها من ايذاء 

 . 7ي ونفسي (جسد

عىل كراهية 
األم 

واعتبارها غب  
جدية 
 . باألمومة

ـ التحريض 
عليها بعدم 
وجود اي 
ر  مبر
لتعنيف 
طفلها حت  
لو تعرضت 
 لإليذاء
والعنف 
الجسدي 
ي حياته

 
 ا. ف

األم 
بتجريدها 
من اية 
رات  مبر
لالعتداء 
عىل 
 طفلتها. 
ـ نشر 

ي 
 
المقالة ف
وسيلة 
اعالمية 
واسعة 
 االنتشار

 عليها. 
ي غياب 

 
ـ ف

عن  تفاصيل
عالقة األم 

زوجها ب
والعنف الذي 
تعرضت له 
ظلت صورة 
المرأة األم هي 
ي 
 
الماثلة ف
الصورة 
باعتبارها 
تتحمل 

مسؤولية فعلها 
لوحدها، مما 
سيعزز من  

كراهيتها وعدم 
وجود جمهور 
قد يتعاطف 

 معها. 

معنفة طفلها الرضيع  3
ي الزرقاء تقع بـ

 ف 
 :" "ألسنة األردنيي  
ي أم

 خسارة تكون 
ــ طالب اردنيون برفع 
صفة االمومة عن 

معنفة طفلها الرضيع، 
ووصفها بالمجردة من 

 8..الخ مومةمشاعر األ 
 

كاتب 
ي 
 صحف 

ـ التحريض 
عىل األم 
ووصفها 

وصاف أب
تجردها من 
 انسانيتها. 
ـ تحريض 
المجتمع 
 عليها. 

ـ خلق بيئة  

ـ ظهرت 
القصدية 
ة  المبارسر
بالتحريض 
عىل االم 
من خالل 
االعتماد 
عىل الفيس 

بوك 
وانتقاء 

ـ نشر 
ي 
التقرير ف 
بيئة 

اعالمية 
مفتوحة 
امام 
جمهور 

واسع لقناة 
فضائية 
ة تلفزيوني

ـ من المرجح 
تعزيز خطاب 
الكراهية لألم 
وإدانتها 
يض  والب 
 عليها. 

ـ من المرجح 
ان ال يساهم 

ي هذا ال
تقرير ف 
خلق بيئة 

                                                             
ــ  7

http://alrai.com/article/10510755/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D
-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%81%D9%86-%A7%D8%A18%B3%D8
-D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%
-%D9%85%D9%86-D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%

7%D8%AC%D9%87%D9%86D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A% 
 https://royanews.tv/news/196910ــ  8

http://alrai.com/article/10510755/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%86
http://alrai.com/article/10510755/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%86
http://alrai.com/article/10510755/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%86
http://alrai.com/article/10510755/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%86
http://alrai.com/article/10510755/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%86
https://royanews.tv/news/196910
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تعليقات  كراهية لألم. 
تهاجم األم 
وترصف لها 
اتهامات 
 متعددة. 
ـ التقرير 
مستفز 
تماما 
 للجمهور. 
ـ نشر 

العديد من 
 التوصيفات
والمطالبات 
ي تدعو 

الت 
لتجريدها 
من صفة 
االمومة 
وتجريدها 
من 

 انسانيتها. 

تحط  
بمتابعة 
واسعة من 
 الجمهور. 
ـ نشر 

ي 
 
التقرير ف
توقيت كاره 
لعمل األم 
ب  برص 
رضيعتها 
مما عزز 
من  

كراهيتها 
لدى 

 الجمهور. 
ـ ال يملك 
الجمهور 
أية وسائل 
لمواجهة 
هذا 

 الخطاب. 

متعاطفة مع 
 األم. 

ـ ليس من 
المرجح قيام 
الجمهور 
بردات فعل 
أكبر من تعزيز  
كراهية فعل 
األم وعدم 
التعاطف 
 معها. 

 

 

 


