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المقدمة

ــرة بجــوار ســور جامعــة المنصــورة، التــي تــدرس  ــة ني ــرات جريمــة قتــل الطالب ــو الماضــي، ســجلت عشــرات الكامي فــي 20 يوني
بهــا، علــى يــد زميــل لهــا بنفــس الكليــة. ليســت واقعــت نيــرة فريــدة مــن نوعهــا، فقتــل النســاء أحــد أشــكال العنــف ضــد النســاء 
الموجــودة والمتكــررة فــي المجتمــع المصــري. لكــن وجــود كاميــرات وعــدد هائــل مــن الشــهود ســاعد علــى انتشــار أخبــار هــذه 

الواقعــة بشــكل ســريع وضخــم، حتــى باتــت حديــث الــرأي العــام منــذ وقوعهــا وحتــى اليــوم.

ــة.  ــذه الجريم ــعة له ــات واس ــم تغطي ــر بتقدي ــي مص ــة ف ــات الصحفي ــام والمنص ــائل اإلع ــع وس ــت جمي ــال اهتم ــة الح بطبيع
فــي محاولــة لّلحــاق بمواقــع التواصــل االجتماعــي التــي كانــت أســبق فــي نقــل خبــر الجريمــة. الســؤال هنــا، هــل التزمــت هــذه 
التغطيــات بالقواعــد المهنيــة واالخاقيــة لمهنتــي الصحافــة واإلعــام بمــا أن مــن قامــوا بهــا هذه المــرة صحفييــن/ات محترفين/

ات وليســوا مــن عمــوم مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي؟ 

يحــاول هــذا التقريــر تقديــم قــراءة نقديــة للتغطيــات اإلخباريــة الخاصــة بجريمــة قتــل الطالبــة نيــرة داخــل عينــة مــن المنصــات 
الصحفيــة المصريــة، وبحــث مــدى التــزام هــذه التغطيــات بالقواعــد المهنيــة واألخاقيــة للعمــل الصحفــي، وكذلــك مــدى مراعــاة 

تلــك التغطيــات لمعاييــر التغطيــة الصحفيــة الحساســة جندرًيــا.

يتضمــن التقريــر فصــًا تمهيدًيــا يقــدم بعــض المبــادئ الخاصــة بتغطيــة جرائــم العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
بشــكل عــام اعتمــاًدا علــى مــا هــو موجــود فــي مواثيــق الشــرف الصحفــي واإلعامــي فــي مصــر، أو عنــد غيرهــا مــن الــدول، 
كذلــك تعتمــد المبــادئ المضّمنــة فــي هــذا الفصــل علــى الجهــود البحثيــة التــي قــام بهــا العشــرات مــن الصحفييــن/
ات والباحثيــن/ات والمنظمــات ذات الصلــة فــي محاولــة لوضــع إطــار منضبــط لتغطيــة جرائــم العنــف المبنــي علــى النــوع 
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 االجتماعــي يراعــي مصلحــة الناجيــات واحتياجاتهــن، ويســاعد فــي كســر ثقافــة التطبيــع مــع جرائــم العنــف ضــد النســاء.
فــي الفصــل الثانــي يقــدم التقريــر تحليــل لـــ 396 مــادة خبريــة نشــرتها المواقــع االليكترونيــة )أخبــار اليــوم – مصــراوي – الوطن( 
فــي الفتــرة مــن 20 يونيــو 2022 وحتــى 26 يونيــو 2022. احتــوت هــذه التغطيــات علــى 320 انتهــاًكا للمعاييــر المهنيــة للعمــل 
الصحفــي واإلعامــي، أو للمبــادئ الخاصــة بالتغطيــة الصحفيــة الحساســة جندرًيــا. تنوعــت مــا بيــن انتهــاك خصوصيــة الضحيــة 
أو أســرتها، ونشــر صــور أو مقاطــع فيديــو للجريمــة، أو اســتخدام عناويــن صحفيــة مثيــرة علــى حســاب الحقيقــة واحتــرام الضحية. 

باإلضافــة لبعــض األشــكال األخرى.
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يعتمــد هــذا التقريــر بشــكل أساســي علــى منهــج تحليــل المضمــون فــي تقديــم قــراءة نقديــة للمــواد الصحفيــة التــي ُنشــرت 
حــول جريمــة قتــل طالبــة المنصــورة )نيــرة( أمــام أحــد بوابــات الجامعــة. تــم حصــر المــواد الخبريــة المنشــورة فــي ثــاث مواقــع 
ــى  ــات الموجــودة عل ــدة الوطــن. باإلضافــة لبعــض التغطي ــوم، موقــع مصــراوي، موقــع جري ــار الي ــة هــي موقــع أخب اليكتروني
الحســابات الرســمية لهــذه المنصــات الصحفيــة علــى موقــع »يوتيــوب«. تــم اختيــار هــذه المواقــع تحديــًدا كعينــة ممثلــة ألنمــاط 
المنصــات الصحفيــة الموجــودة فــي مصــر فــي الوقــت الحالــي، فبوابــة أخبــار اليــوم تمثــل الصحافــة القوميــة، وموقــع مصــراوي 
يمثــل الصحافــة الخاصــة، فــي حيــن يمثــل موقــع الوطــن المنصــات الصحفيــة المملوكــة لمؤسســات حكوميــة أخــرى. باإلضافــة 
لمجموعــة مــن المعاييــر الفرعيــة مثــل نســب مشــاهدة كل منصــة، وحجــم اشــتباكها بالتغطيــة اإلخباريــة للواقعــة محــل الرصــد.

يتنــاول التقريــر المــواد المنشــورة فــي الفتــرة مــن 20 يونيــو 2022 )تاريــخ واقعــة القتــل( وحتــى صــدور قــرار المحكمــة بحظــر 
النشــر فــي القضيــة، فــي 26 يونيــو 2022. تــم حصــر المــادة المنشــورة فــي المواقــع الثاثــة عــن طريــق البحــث باســتخدام 
محــركات البحــث الداخليــة المدمجــة فــي هــذه المواقــع، أو محــرك البحــث الخــاص بشــركة جوجــل وذلــك باســتخدام الكلمــات 
المفتاحيــة )نيــرة – المنصــورة – ذبــح- طالبــة(، ومــع ذلــك قــد تكــون هنــاك مــواد أخــرى لــم ننجــح فــي الوصــول إليهــا نتيجــة 

لســقوطها مــن نتائــج عمليــات البحــث التــي قمنــا بهــا.

يتبنــى هــذا التقريــر منظــور نســوي فــي تحليلــه للمــواد اإلخباريــة محل الرصــد، ويركز فقــط على المخالفــات المهنيــة واألخاقية 
التــي لحقــت بالضحيــة. حيــث تــم اهمــال االنتهــاكات المهنيــة التــي تخــص المتهــم وهــي موجــودة بشــكل متكــرر فــي المــواد 
ــر دقيقــة أو مغلوطــة حــول  ــل غي ــل نشــر تفاصي ــة أخــرى مث ــم اهمــال رصــد مخالفــات مهني ــك ت ــة محــل الرصــد، كذل الصحفي

الوقائــع الماديــة للجريمــة.

المنهجية
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الفصل األول

المبـادئ األخالقـية للتغطـية اإلعالمـية
لجرائم العنف المبنى على النوع االجتماعي

الحريــات الصحفيــة واإلعاميــة جــزء أصيــل مــن الحــق فــي حريــة التعبيــر، لكــن ممارســة هــذا الحــق تخضــع للتنظيــم للحفــاظ 
علــى حقــوق وحريــات أخــرى. مــن هنــا جــاءت فكــرة التغطيــة الصحيــة الحساســة جندريــا، أ التغطيــة الصحفيــة التــي تراعــي 
معاييــر النــوع االجتماعــي وتناصــر الضحايا/الناجيــات ال المجرميــن. وتدعــم ماحقــة الجنــاة وال تبــرر لهــم مــا اقترفــوه مــن جرائــم.

فــي هــذا الفصــل نحــاول نتنــاول بشــكل مختصــر بعــض المبــادئ الخاصــة بتغطيــة جرائــم العنــف المبني علــى النــوع االجتماعي 
بشــكل عــام اعتمــاًدا علــى مــا هــو موجــود فــي مواثيــق الشــرف الصحفــي واإلعامي في مصــر، أو عنــد غيرها من الــدول، كذلك 
تعتمــد المبــادئ المضًمنــة فــي هــذا الفصــل علــى الجهــود البحثيــة التــي قــام بهــا العشــرات مــن الصحفييــن/ات والباحثيــن/
ات والمنظمــات ذات الصلــة فــي محاولــة لوضــع إطــار منضبــط لتغطيــة جرائــم العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي يراعــي 
مصلحــة الناجيــات واحتياجاتهــن ويســاعد فــي كســر ثقافــة التطبيــع مــع جرائــم العنــف ضــد النســاء. مــن المهــم هنا اإلشــارة إلى 
أن اختيــار هــذه المبــادئ قــد تــم بشــكل انتقائــي لعاقتهــا بموضــوع التقريــر. لكــن هنــاك مبــادئ أخــرى كثيــرة ال تقــل أهميــة 

عمــا ســيتم ذكــره فــي األجــزاء التاليــة، تحكــم أخاقًيــا التغطيــة الصحفيــة لجرائــم العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي.
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المبدأ األول: الدقة

ــات أو اآلراء. يجــب أن تفصــل  ــق وليــــس التخمينــ ــل الحقائــ ــار/ الحــوادث علــى نقــ تعمــل وســائل االعــام عنــد تغطيــة األخب
المنصــات الصحفيــة واإلعاميــة بشــكل واضــح بيــن مــا هــو خبــر، ومــا هــو رأي. فــي تغطيــة جرائــم العنــف المبنــي علــى النــوع 
يجــب أن يتلــزم الصحفييــن/ات بالتأكــد مــن كل معلومــة يرصدونهــا داخــل تقاريرهــم دون اللجــوء للفرضيــات أو إلطــاق األحكام. 
مــن المهــم أيضــا أن يتعلــق كل مــا ينشــر داخــل الخبــر بالجريمــة نفســها دون تعــدي ذلــك لنشــر معلومــات عــن أقــارب الضحايــا 
ــا االعتمــاد علــى المصــادر الرســمية مثــل جهــات التحقيــق والضبــط، أو مــا يــرد علــى  أو تاريخهــم الشــخصي. مــن الممكــن هن
لســان الضحيــة نفســها. أو شــهود العيــان. كذلــك يجــب أن يســتخدم الصحفــي لغــة دقيقــة ومنضبطــة دون اســتخدام الفــاظ 

أو تعبيــرات أدبيــة، أو غيــر محــددة.

يرتبــط بهــذا المبــدأ أيضــا طريقــة صياغــة العناويــن. االخبــار والتقاريــر التــي تتنــاول جرائــم العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
ليســت محــًا للعناويــن المثيــرة. علــى الصحفــي عنــد االنتهــاء مــن تقريــره طــرح األســئلة األخاقيــة التاليــة قبــل النشــر:1

هل يساهم هذا العنوان في تعزيز القوالب النمطية؟. 1

هل يتجّنب أي مصطلح يمكن أن يشّكل ضرًرا؟. 2

هل يحترم العنوان ضحية االعتداء؟. 3

هل يتجّنب العنوان اإليذاء ويقّدم الضحية على أنها قادرة على الصمود؟. 4

 1. آمب، آن ماري. اإلباغ عن العنف ضد النساء والفتيات، منظمة اليونسكو، 2020.
 https://bit.ly/3z19vGX

https://bit.ly/3z19vGX  
https://bit.ly/3z19vGX  
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المبدأ الثاني: احترام الخصوصية

يرتبــط مبــدأ احتــرام الخصوصيــة بحمايــة الضحايــا وعائاتهــم مــن أي آذى الحــق، فضــًا عــن كونــه حــق إنســاني، معتــرف بــه 
ــة  ــل الضروري ــر التفاصي ــي بذك ــزم الصحف ــب أن يلت ــري. يج ــتور المص ــل الدس ــان، وداخ ــوق اإلنس ــة لحق ــق الدولي ــل المواثي داخ
فقــط داخــل تغطيتــه الخبريــة دون أن يتعــدى ذلــك لنشــر تفاصيــل تخــص عائــات الضحايــا، أو تاريخهــم الشــخصي، وحياتهــم 

العاطفيــة، وغيرهــا.

مدونــة الســلوك المهنــي لــأداء الصحفــي واإلعامــي، التــي تــم إقرارهــا بواســطة رؤســاء وممثلــو )نقابــة الصحفييــن – اتحــاد 
اإلذاعــة والتليفزيــون – غرفــة صناعــة اإلعــام المرئــي والمســموع – نقابــة اإلعامييــن – الهيئــة العامــة لاســتعامات( عــام 
2015 تحدثــت بشــكل واضــح عــن هــذا المبــدأ فــي البنــد الثانــي عشــر والــذي ينــص علــى »االمتنــاع عــن الممارســات التــي 
ــراد وحرماتهــم تحــت أي  ــة األف ــى رأســها الســب والقــذف وانتهــاك خصوصي ــق الشــرف وعل ــا مواثي ــون وترفضه ــا القان يجرمه

ظــرف مــن الظــروف« 2

2. الهيئة العامة لاستعامات: مدونة السلوك المهني لأداء الصحفي واإلعامي.
 https://bit.ly/3ALBOdC

https://bit.ly/3ALBOdC  
https://bit.ly/3ALBOdC  
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المبدأ الثالث: مع الضحايا ال مع الجناة!

جوهــر التغطيــة الصحفيــة الحساســة جندرًيــا لجرائــم العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي هــو انحيازهــا للضحايــا، وابتعادها 
عــن اإلرث المجتمعــي المترســخ فــي مثــل هــذه الجرائــم والــذي غالًبــا مــا يميــل لتبريــر جرائــم االعتــداء علــى النســاء، فتســمى 
جرائــم القتــل »جرائــم شــرف«، ويســمى االعتــداء علــى أجســاد النســاء داخــل األســرة »تأديــب«. هــذا االنحيــاز ال يتنافــى مــع 
معيــار الموضوعيــة الــذي يفتــرض أن تلتــزم بــه وســائل الصحافــة واإلعــام، فهــو انحيــاز لقيــم العدالــة والمســاواة، ومناصــرة 

لحقــوق إنســانية تعرضــت لانتهــاك.

فــي أحيــان كثيــرة تســتخدم وســائل االعــام والصحافــة أســلوًبا فــي التغطيــة يركــز علــى تصرفــات الضحيــة، ويوحــي للــرأي 
العــام أنهــا فعلــت شــيًئا مــا اســتحقت عليــه الجريمــة التــي وقعــت فــي حقهــا، مثــل الحديــث عــن أن ضحيــة حــادث تحــرش 
جنســي كانــت ترتــدي مابــس قصيــرة، أو أن الزوجــة التــي ضربهــا زوجهــا كانــت تغضبــه بشــكل متكــرر. هــذه التبريــرات وغيرهــا 

تعــزز التعاطــف المجتمعــي مــع المجــرم وبالتالــي تجعــل مــن جريمتــه »فعــًا مقبــواًل«.

ــوع أخــر. قائمــة علــى االعتــراف بالجريمــة لكــن  فــي هــذا الســياق أيضــا تســتخدم بعــض الوســائل الصحفيــة تبريــرات مــن ن
ــل  ــن مــن قبي ــم اســتخدام عناوي ــه، فيت ــى جريمت ــي وإضفــاء لمســة رومانســية عل ــر مشــاعر الجان وفــي نفــس الوقــت تقدي
»ومــن الحــب مــا قتــل« للحديــث عــن جرائــم الشــركاء العاطفييــن. فــي النهايــة تســاعد كل هــذه العبــارات والتلميحــات علــى 

قبــول مــا هــو غيــر مقبــول. تظــل الجريمــة جريمــة بغــض النظــر عــن مشــاعر مرتكبهــا ورؤيتــه الشــخصية.

بعــض التغطيــات اإلعاميــة تركــز علــى الجانــي، ومســتقبله المهــدد، وانجازاتــه فــي حياتــه الســابقة مــع اهمــال تــام للضحيــة 
فتصبــح المشــكلة أن مســتقبل هــذا الشــخص علــى المحــك، ال أنــه تــورط فــي ارتــكاب جريمــة عنــف.

ــاع عــن نشــر  ــى: »االمتن ــأداء الصحفــي واإلعامــي عل ــي ل ــة ســلوك مهن ــد الثامــن مــن مدون فــي هــذه الشــأن ينــص البن
وتقديــم أخبــار الدعــاوى القضائيــة والجرائــم بصــورة تــؤدي إلــى تبريرهــا أو تحبيذهــا وتجنــب التأثيــر فــي الــرأي العــام 

واألطــراف المعنيــة لصالــح، أو ضــد المتهميــن أو الشــهود أو القضــاة.«3

 3. المرجع السابق
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المبدأ الرابع: معضلة نشر الصور 

هنــاك مشــكلة دائمــا تتعلــق بنشــر الصــور فــي جرائــم العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي. تتضمــن هــذه الصــور ثــاث 
ــم ُتنظــم القوانيــن الخاصــة بالعمــل الصحفــي أو  ــو للجريمــة. ل ــة، صــور المتهــم، صور/فيدي ــواع رئيســية هــي: صــور الضحي أن
مواثيــق الشــرف المهنيــة تلــك المســألة نظــًرا لتعقديهــا وتركــت األمــر منوًطــا بــكل وســيلة إعاميــة علــى حــدة لتنظمــه مــن 

خــال سياســتها التحريريــة وحســب طبيعــة الجريمــة محــل التغطيــة.

بالنســبة لصــور المتهميــن فهنــاك اتجــاه قــوي يــرى عــدم نشــرها مطلًقــا احترامــا لقرينــة البــراءة مــع الســماح بنشــرها عقــب 
صــدور حكــم بــات فــي حــق المتهــم.

ــر الصحفــي/ة نفســه ولموافقــة  ــروك لتقدي ــر مت ــر موضــع التعــرض للجريمــة( فاألم ــا الشــخصية )فــي غي ــا صــور الضحاي  أم
الضحيــة. فــي بعــض الحــاالت يجــب علــى الصحفــي حمايــة الضحيــة مــن أي تعقــب أو عقــاب محتمــل، رســمي أو مجتمعــي، 
فيقــوم فــي هــذه الحالــة بتصويرهــا بطريقــة ال تكشــف شــخصيتها أو مــكان اقامتهــا. يقــدم دليــل » اإلبــاغ عــن العنــف ضــد 
الفتيــات والنســاء« بعــض األســئلة لمســاعدة الصحفييــن/ات فــي اتخــاذ قــرار نشــر الصــور مــن عدمــه.4  مــن بيــن هذه االســئلة:

- هل تحافظ الصورة على الفتاة التي تعرضت لاعتداء وتحفظ كرامتها وسامتها؟

- هل تتجنب هذه الصورة اإلثارة والوصم؟ 

- بحال كانت الصورة قاسية أو صادمة، فهل هي في خدمة المصلحة العامة؟

- هل تخدم الصورة الجانب الصادم للموضوع المثار وتوضح الفعل كانتهاك لحقوق اإلنسان؟

 - هل تساعد الصورة الجمهور على فهم الوضع أو الحالة بشكل أفضل؟

4. آمب، آن ماري. اإلباغ عن العنف ضد النساء والفتيات، منظمة اليونسكو، 2020.
 https://bit.ly/3z19vGX

https://bit.ly/3z19vGX  
https://bit.ly/3z19vGX  
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وعــن نشــر صور/فيديــو الجريمــة نفســها أو نشــر صــور الضحيــة حــال تعرضهــا للجريمــة، يقــول الصحفــي األلمانــي »ســيمون ب. 
باتســرت« فــي دراســته حــول »تعامــل الصحــف األلمانيــة واإلســبانية مــع صــور العنــف«: »أن األمــر يتعلــق بالســياق دوًمــا وأنــه 
ال يوجــد حــل ســحري للتعامــل مــع تلــك الصــور، باإلضافــة إلــى أنــه فــي بعــض األحيــان مــن المهــم نشــر صــور العنــف لكــي يتــم 
توثيــق ويــات الحــروب«. فــي هــذا الشــأن يقتــرح الصحفــي نفســه مراجعــة مجموعــة مــن النصائــح قبــل اتخــاذ قــرار نشــر صــور 

االعتداء/الجريمــة، أو الضحيــة بعــد تعرضهــا لاعتــداء. أهــم هــذه النصائــح هــي: 5

التحقق من إمكانية نقل المعلومات المتعلقة بالصورة كنص مكتوب، بحيث يمكنه االستغناء عن نشر الصورة.. 1

أثناء اختيار نشر صور العنف ينبغي على الصحفي أن يبرر اختياره نًصا، وأن يحذر القارئ من قسوة الصورة.. 2

كثــرة نشــر صــور العنــف يــؤدي إلــى اســتهاك تأثيــر صدمتهــا ووظيفتهــا فــي مناشــدة اآلخريــن، ولــذا يجــب علــى الصحفــي . 3
التحقــق مــن أن نشــر الصــورة فــي هــذه الحالــة ضــروري ومفيــد.

ينبغــي علــى الصحفــي ان ال يعــرض الصــورة بــأي حــال مــن األحــوال بشــكل مــن أشــكال اإلثــارة، فبــدال مــن نشــر صــورة كبيــرة . 4
علــى الصفحــة األولــى، يمكــن نشــرها فــي داخــل الصحيفــة كصــورة صغيــرة، وبــداًل مــن عــرض عــدة صــور ذات داللــة واحــدة، 

يتعيــن علــى الصحفــي البحــث عــن صــورة واحــدة قويــة معبــرة.

التحقــق مــن إخفــاء وجــوه الضحايــا الظاهــرة فــي الصــورة علــى األقــل. هــذا األمــر ينطبــق بشــكل خــاص علــى صــور الموتــى . 5
مراعــاة لحرمــة الموتــى ومشــاعر أقاربهــم.

 نشــر تحذيــر يوضــح للمســتخدم أنــه علــى وشــك االطــاع علــى محتــوى مســيء أو مؤلــم، ومــن ثــم علــى المحــرر أن يضيــف . 6
رابًطــا ُيمِكــن المســتخدم أن يضغــط عليــه ليــرى الصــورة.

يمكــن نشــر صــورة الشــخص وهــو علــى قيــد الحيــاة لتعريــف الجمهــور أن هــذه الشــخصية هــي الضحيــة، مــع إمكانيــة إضافــة . 7
إشــارة ســوداء إلــى الصورة.

5. االنصاري، عمرو، ما بين السبق الصحفي وأخاقيات المهنة.. 20 نصيحة لنشر صور الجثث، شبكة محرري الشرق األوسط وشمال افريقيا.
 https://bit.ly/3IzPJoY    .2022 نشرت في: 1 أكتوبر 2019. تاريخ االطاع: 30 يونيو

https://bit.ly/3IzPJoY
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الفصل الثاني

كيف كانت التغطية الصحفية لجريمة قتل الطالبة نيرة؟

حــاول هــذا التقريــر حصــر المــواد الخبريــة المنشــورة حــول جريمــة قتــل الطالبــة نيــرة علــى عينــة مــن المواقــع الصحفيــة شــملت: 
ــة  ــة المملوك ــات الصحفي ــن المنص ــة ع ــن )ممثل ــدة الوط ــة(، وجري ــة القومي ــات الصحفي ــن المنص ــة ع ــوم )ممثل ــار الي ــة أخب بواب

لجهــات رســمية أخــرى(، ومنصــة مصــراوي )ممثلــة عــن المنصــات الصحفيــة الخاصــة(.

خالل فترة الرصد نشرت المنصات الثالثة 396 مادة خبرية حول الجريمة كانت موزعة كاالتي:

أخبار اليوم

مصراوي

104 خبرالوطن

172 خبر

االجمالي120 خبر

مادة خبرية
396
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وكان توزيع هذه المواد على الفترة الزمنية التي غطاها هذ التقرير كاآلتي:

20 يونيو 2022

122 خبر

96 خبر
46 خبر

29 خبر
18 خبر 20 خبر

92 خبر

21 يونيو 2022 22 يونيو 2022 23 يونيو 2022 24 يونيو 2022 25 يونيو 2022 26 يونيو 2022
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المخالفات واالنتهاكات التي احتوت عليها التغطيات 
اإلخبارية لجريمة قتل الطالبة نيرة:

احتــوت المــواد الخبريــة التــي حللهــا هــذا التقريــر علــى 320 انتهــاًكا للقواعــد األخاقيــة والمهنيــة لتغطيــة جرائــم العنــف 
المبنــى علــى النــوع االجتماعــي، تــم تصنيــف هــذه االنتهــاكات لســبع أنــواع رئيســية كان فــي مقدمتهــا نشــر عبــارات وجمــل 
تدعــو للتعاطــف مــع القاتــل وهــو االنتهــاك الــذي تــم رصــده 62 مــرة ليشــكل نســبة %19.4 مــن عــدد االنتهــاكات اإلجمالــي. 
ــم  ــي. ث ــدد اإلجمال ــن الع ــبة %18.8 م ــكلوا نس ــاًكا ش ــع 60 انته ــة بواق ــو للجريم ــور أو فيدي ــر ص ــاء نش ــة ج ــة الثاني ــي المرتب ف
 جــاء اســتخدام عناويــن تســتهدف اإلثــارة فــي المرتبــة الثالثــة بواقــع 50 انتهــاًكا شــكلوا نســبة %13.9 مــن العــدد اإلجمالــي. 

الشكل التالي يوضح حجم تكرار األشكال المختلفة لالنتهاكات داخل التغطيات اإلخبارية التي تم تحليلها: 

التشكيك في سلوك الضحية

نشر بيانات شخصية للضحية أو ألسرتها

نشر صور عائلة الضحية

نشر تفاصيل الحياة الخاصة للضحية

عناوين تستهدف اإلثارة

نشر صور أو فيديو للجريمة

نشر عبارات وجمل تدعو للتعاطف مع القاتل

10 انتهاكات

47 انتهاكات

42 انتهاك

49 انتهاك

50 انتهاك

60 انتهاك

62 انتهاك

اجمالي االنتهاكاتعدد االنتهاكاتشكل االنتهاك

انتهـاك
320
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وعــن نصيــب كل منصــة إعاميــة مــن هــذه االنتهــاكات فقــد حلــت منصــة مصــراوي فــي المرتبــة األولــى فــي عــدد االنتهــاكات 
التــي تــم رصدهــا فــي موادهــا اإلخباريــة المنشــورة بعــد أن ســجلت 145 انتهــاًكا، تليهــا منصــة أخبــار اليــوم بـــ 92 انتهــاًكا، وأخيــًرا 

منصــة الوطــن، والتــي ســجلت 83 انتهــاًكا.

       

الوطنمصراويأخبار اليوم

انتهـاكانتهـاكانتهـاك
9214583

 ورغــم تقــارب نســب االنتهــاكات داخــل االخبــار بالمنصــات الصحفيــة الثاثــة إال أن موقــع مصــراوي كان صاحــب النســبة األكبــر 
حيــث وصلــت نســبة االخبــار التــي احتــوت علــى انتهــاكات مــن اجمالــي المــواد الخبريــة المنشــورة لديــه إلــى 84.3%.

عدد االنتهاكاتعدد األخبار المنشورةالمنصة الصحفية
نسبة االخبار التي احتوت 

على انتهاكات

%1209276.7أخبار اليوم

%17214584.3مصراوي

%1048379.8الوطن
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قراءة في أنماط االنتهاكات التي اشتملت عليها 
التغطيات اإلخبارية لجريمة قتل الطالبة نيرة:

بعيــًدا عــن األرقــام الســابقة والتــي ترســم خريطــة كميــة لمــدى مراعــاة األخبــار المنشــورة علــى المنصــات الصحفيــة الثاثــة 
ــا، نحتــاج للنظــر بشــكل متفحــص لمحتــوى التغطيــة الصحفيــة نفســه المقــدم  لمعاييــر التغطيــة الصحفيــة الحساســة جندرًي
ــة  ــر التغطي ــه لهــذه الجريمــة باإلضافــة لمعايي ــة أساســية فــي تغطيت ــر مهني ــف معايي ــة وكيــف احترم/خال فــي هــذه القضي
الحساســية جندرًيــا بالطبــع. تتنــاول األجــزاء التاليــة تحليــل كيفــي لبعــض األنمــاط المتكــررة داخــل التغطيــات الصحفيــة التــي 

حللهــا هــذا التقريــر.

انتهاك خصوصية الضحية وأسرتها:. 1
يمكــن جمــع معظــم أشــكال االنتهــاكات التــي تــم رصدهــا فــي هــذا التقريــر تحــت عنــوان أكبــر، هــو انتهــاك الخصوصيــة. اتخــذ 
انتهــاك الخصوصيــة داخــل هــذه التغطيــات أشــكااًل متعــددة. أولهــا نشــر االســم الكامــل للضحيــة ثاثًيــا أو رباعًيــا فــي معظــم 
التغطيــات التــي شــملها هــذا التقريــر. الغريــب هنــا أن بعــض التغطيــات الــواردة فــي جريــدة أخبــار اليــوم علــى ســبيل المثــال 

نشــرت اســم الضحيــة ثاثًيــا، لكنهــا اكتفــت بنشــر االحــرف األولــى مــن اســم المتهــم! 
مــن الماحــظ أيضــا فــي المنصــات الصحفيــة الثاثــة أن بعــض األخبــار نشــرت األحــرف األولــى مــن اســم الضحيــة، وبعضهــا األخــر 
داخــل نفــس المنصــة نشــر االســم ثاثًيــا أو رباعًيــا، وهــو مــا يعنــي بوضــوح غيــاب سياســة تحريريــة موحــدة للتعامــل مــع تغطيــة 

اخبــار الجرائــم، وأن األمــر متــروك لتقديــر كل صحفــي.
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ــرة  ــة لني ــل خاص ــر تفاصي ــد نش ــن ق ــدة الوط ــي جري ــار ف ــد األخب ــل أن أح ــًا، ب ــة كام ــم الضحي ــر اس ــد نش ــر عن ــف األم ال يتوق
تشــمل ســنها والقســم الــذي تــدرس فيــه بكليــة اآلداب، وعنوانهــا، وأســماء شــقيقاتها، وحالتهــن االجتماعيــة، ومــا أنجبنــه مــن 
أطفــال. باإلضافــة لعــدد متابعــي نيــرة علــى تطبيــق انســتجرام، فــي الخبــر نفســه نشــر الصحفــي صــوًرا خاصــة حصــل عليهــا 

مــن الحســاب االليكترونــي لنيــرة علــى تطبيــق انســتجرام.

المثــال الســابق يوضــح كيــف انتهــك خبــر واحــد كل معاييــر الخصوصيــة، ليــس للضحيــة وحدهــا، ولكــن ألفــراد اســرتها. فضــًا 
عــن التســاؤل حــول مــا الــذي يدفــع صحفــي يغطــي جريمــة قتــل بشــعة ألن يفتــش عــن الحســابات الشــخصية للضحيــة 

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي؟

2. أسوء استخدام ممكن للصور المرفقة مع التغطيات:

ســبق وتحدثنــا عــن معضلــة نشــر الصــور المرفقــة مــع أخبــار جرائــم العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي. معظــم األخبــار 
التــي حللهــا هــذا التقريــر لــم تدخــل هــذه المعضلــة مــن األصــل وقــررت اســتخدام الصــور بأســوأ طريقــة ممكنــة. مــن بيــن 
ــة،  ــو للجريم ــع فيدي ــوًرا أو مقاط ــن ص ــادة منه ــت 60 م ــادة، تضمن ــت 396 م ــي بلغ ــا والت ــم تحليله ــي ت ــة الت ــواد الخبري الم
ــو ألفــراد مــن أســرة  ــم نشــر صــور أو مقاطــع فيدي ــة أخــرى ت ــًرا عــن مــدى بشــاعتها. وفــي 47 حال ــو تحذي ــم تحت غالبيتهــا ل
الضحيــة. بــل تــم نشــر بعــض الصــور ألســرتها وهــم يقومــون بزيــارة قبرهــا وهــو حــدث ال يهــم القــارئ وال يفيــد القضيــة فــي 

شــيء، ولكنهــا لحظــة خاصــة ألصحابهــا.
 فــي تغطيــة أخــرى قامــت جريــدة أخبــار اليــوم بنشــر عنــوان منــزل أســرة نيــرة تفصيلًيــا وبتصويــر المنــزل مــن الخــارج بالفيديــو 
مصحوًبــا بتعليــق صوتــي مــن الصحفــي حــول الحــادث. وهــو مــا يدعونــا للتســاؤل حول القيمــة الخبريــة يقدمها هــذا المحتوى 

بتصويــر منزل األســرة؟
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3. استخدام العناوين المثيرة والمسيئة:

فــي عــدد مــن األخبــار لجئــت المنصــات الصحفيــة لصياغــة عناويــن )مثيــرة( بلغــة الصحافــة، أي جاذبــة للقــراء، بغــض النظــر عــن 
ــة  ــع أصــل مقول ــا للتتب ــًا نشــر موقــع مصــراوي موضوًع ــة واضحــة. مث ــه مــن مخالفــات مهني ــن أو مــا تحمل دقــة هــذه العناوي
»ومــن الحــب مــا قتــل« كان عنوانــه )بعــد »جريمــة المنصــورة«.. قصــة غريبــة وراء مقولــة »ومــن الحــب مــا قتــل«( وهــو فضــا 
عــن عــدم مهنيتــه، يحمــل تبريــًرا ضمنًيــا لفعــل المتهــم، وهــو الحــب، والــذي ال يمكــن اعتبــاره بطبيعــة الحــال شــيًئا ســيًئا. علــى 
نفــس النهــج نشــر الموقــع نفســه خبــًرا كان عنوانــه )نيــرة أشــرف جديــدة فــي قنــا.. مــزارع يقتــل فتــاة بســبب »الحــب والغيــرة«(
امــا جريــدة الوطــن فقــد أطلقــت علــى الطالبــة نيــرة فــي عــدد مــن أخبارهــا »فتــاة آداب المنصــورة«! بــدال مــن أن يتــم تســمية 
نيــرة بوصفهــا طالبــة فــي كليــة آداب بجامعــة المنصــورة، اختــارت الصحيفــة الصيغــة األولــى والتــي يمكــن قراءتهــا علــى أكثــر 

مــن وجــه حيــث يمكــن أن ُتقــرأ كلمــة اآلداب علــى أنهــا »قضايــا اآلداب«.

4. التشكيك في سلوك الضحية والتبرير للقاتل:
أشــتمل عــدد مــن األخبــار محــل التحليــل علــى عبــارات تبــرر للقاتــل. معظــم هــذه العبــارات – وليــس كلهــا- جــاء علــى لســان 
القاتــل فــي اعترافاتــه، أو علــى لســان أقاربــه، أي أن الصياغــة هنــا قــد تكــون منقولــة حرفًيــا داخــل الخبــر عــن هــؤالء األشــخاص، 
ــا آداة لكســب  ــر يجعــل منه ــا داخــل الخب ــراد مســاحة لنشــر رد عليه ــار ودون إف ــي وردت فــي األخب لكــن نشــرها بالطريقــة الت

تعاطــف مجتمعــي مــع القاتــل.
فــي عــدد مــن الحــاالت األخــرى جــاءت التغطيــات نفســها تحمــل هــذه التبريــرات، ولــم تــأِت هــذه المــرة علــى لســان القاتــل. 

يمكــن هنــا االستشــهاد بهــذه الفقــرة التــي نشــرتها جريــدة أخبــار اليــوم: 
»وتبيــن أن الطالــب القاتــل كان متفوقــا فــي دراســته منــذ التحاقــه بالكليــة وكان مــن بيــن أوائــل دفعتــه علــى قســم اللغــات 
ــه  ــه بزميلت ــر منتظــم فــي دراســته هــذا العــام بعــد اضطــراب عاقت ــات غي ــه ب ــن، لكن ــة اآلداب خــال أول عامي الشــرقية بكلي
القتيلــة وإخبارهــا لــه بقدومهــا علــى إنهــاء العاقــة بينهمــا، واتجــه لتأجيــل امتحانــات هــذا العــام فــي محاولــة للحفــاظ علــى 

تفوقــه حتــى ارتكــب جريمتــه بعــد أن فشــل فــي إعــادة العاقــة حيــث كان حريصــا علــى االرتبــاط بهــا. »
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قدمــت الفقــرة الســابقة بشــكل واضــح رأي الصحفــي محــرر الخبــر علــى أنــه حقيقــة، تحمــل هــذه )الحقيقــة( لوًمــا للضحيــة التــي 
تســبب فــي تعثــر القاتــل دراســًيا، وهــو المتفــوق دراســًيا علــى حــد وصــف المحــرر.

بعــض األخبــار اتخــذت مســاًرا مختلًفــا بالتشــكيك فــي شــخص الضحيــة نفســها. مثــل مــا نشــرته جريــدة الوطــن حــول عمــل نيــرة 
كـــ »موديــل« فقالت: 

ــر  ــقيقتها األصغ ــن ش ــذ م ــرة، أن تتخ ــة بالبش ــل والعناي ــال التجمي ــي مج ــل ف ــي تعم ــرى ****6 ، والت ــقيقتها الكب ــادت ش »واعت
صاحبــة الـــ20 عاًمــا »موديــل« لبعــض أعمالهــا فــي »الميكــب«، وتنشــر لهــا العديــد مــن الصــور ومقاطــع الفيديــو أثنــاء تجربــة 

ــة.« ــوكات« الميكــب البســيطة والجريئ بعــض »ل
قــام محــرر الخبــر بإرفــاق عــدد مــن الصــور الخاصــة لنيــرة والتــي تظهــر مــا اعتبــره المحــرر )لــوكات جريئــة(. فــي بعــض التغطيــات 
األخــرى داخــل جريــدة الوطــن أيًضــا، وصفــت الجريــدة القاتــل بأنــه »صديــق« الضحيــة. بشــكل تقريــري كأنــه حقيقــة ثابتــة دون 

ان توضــح الوقائع/األدلــة التــي يقــوم عليهــا اســتخدام هــذا الوصــف لتعريــف العاقــة بيــن القاتــل والضحيــة.

6 تم إخفاء اسم الشقيقة داخل التقرير احتراًما لخصوصيتها، لكنه موجود في متن الخبر المنشور على جريدة الوطن.
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فــي نهايــة هــذا التقريــر، ُنشــدد علــى الــدور الهــام والمحــوري الــذي تلعبــه المنصــات الصحفيــة واإلعالميــة فــي تشــكيل الوعــي 
الجمعــي للمجتمــع، وهــو مــا يعنــي بالتبعيــة أن مــا تنشــره هــذه المنصــات يمكــن أن يســاعد فــي الحــد مــن التطبيــع مــع جرائــم 
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، ويمكــن أيضــا أن يقــوم بالعكــس، فيشــجع علــى اســتمرار ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم. 
لذلــك نقــدم التوصيــات التاليــة لمختلــف الجهــات المعنيــة بملــف الصحافــة واالعــالم فــي مصــر بهــدف إعــادة تصحيــح مســار 
التغطيــات الصحفيــة لجرائــم العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي بمــا يتوافــق مــع معاييــر التغطيــة الحساســة جندرًيــا، وقيــم 

المســاواة والكرامــة اإلنســانية. تتخلــص هــذه التوصيــات فــي:

ــوق . 1 ــك حق ــي تنته ــام الت ــائل االع ــة وس ــي مواجه ــي ف ــي واإلعام ــأداء الصحف ــي ل ــلوك المهن ــة الس ــل مدون تفعي
ــن. ــع ضده ــي تق ــم الت ــرات للجرائ ــدم تبري ــة أو تق ــة والدق ــر الخصوصي ــي معايي ــة ال تراع ــات صحفي ــم تغطي ــاء بتقدي النس

دعوة المؤسسات الصحفية واإلعامية لتبني سياسات تحريرية حساسة جندرًيا، تراعي مصلحة الناجيات/الضحايا.. 2
االهتمــام بتدريــب الصحفييــن/ات واإلعامييــن/ات داخــل مؤسســاتهم النقابيــة، والصحفيــة حــول المعاييــر األخاقيــة . 3

لتغطيــة قضايــا العنــف المبنــى علــى النــوع االجتماعــي.
إطــاق حــوار موســع بيــن كافــة األطــراف المعنية )نقابــات – مؤسســات إعامية – جهات رســمية – منظمــات ومجموعات . 4

نســوية-...(  لصياغــة مدونــة ســلوك خاصــة بتغطيــة جرائــم العنف المبنــى على النــوع االجتماعي.

خاتمة وتوصيات


