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جــاد صفــوان منّســق أبحــاث التطويــر اإلعالمــي فــي مركــز الدفــاع عــن الحّريــات اإلعالميــة والثقافيــة »ســكايز« التابــع 
لمؤسســة ســمير قصيــر )منــذ كانــون األول/ديســمبر 2019(، ويتمّتــع بخبــرة فــي المجــال اإلعالنــي حيــث شــارك فــي تنظيــم 
الفعاليــات وعمــل علــى مشــاريع بحثيــة مّتصلــة بسياســات التعليــم والتنميــة مــع شــبكة الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة 
فــي لبنــان )UN Global Compact Network Lebanon( ومعهــد عصــام فــارس للسياســات العامــة والشــؤون الدوليــة 
فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت. تخــّرج مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت فــي العــام 2017 وحصــل علــى إجــازة فــي 
اإلدارة العامــة. شــارك كطالــب فــي عــدد مــن المؤتمــرات فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأوروبــا حــول تطويــر 

القيــادة، والتواصــل عبــر الثقافــات، ومعالجــة أبــرز المســائل العالميــة.

بــة فــي  نضــال أيــوب صحافّيــة، وُمنتجــة تلفزيونيــة، وخبيــرة فــي اســتراتيجيات اإلعــالم والتواصــل، وُمحاِضــرة جامعيــة، وُمدرِّ
مجــال اإلعــالم، وباحثــة. عملــت مذيعــة إخباريــة تلفزيونيــة ومضيفــة برامــج سياســية فــي عــدد مــن القنــوات الرائــدة فــي 
ــة وُمنتجــة  ــة والفرنســية. حــازت أعمالهــا ككاتب ــن العربي ــة باللغَتي ــر وســائل إعالمي ــان، كمــا شــغلت منصــب رئيســة تحري لبن
وثائقيــة جوائــز دوليــة فــي مهرجانــات أفــالم أوروبيــة وأميركيــة. تطّبــق أيــوب أســاليب متقّدمــة فــي التدريــب المهنــي فــي 
مجــال التواصــل والصحافــة فــي شــركات ووكاالت اإلعــالم، وتقــّدم استشــارات إعالميــة لمؤسســات عربيــة حكوميــة وغيــر 
حكوميــة. هــي أســتاذة جامعيــة فــي الجامعــة األنطونيــة فــي بعبــدا وجامعــة الــروح القــدس فــي الكســليك، وتــرأس جمعيــة 

.)AFEJ( الصحافييــن الفرنكوفونييــن

منتظــر كاظــم ناصــر كاتــب عراقــي وصحافــي اســتقصائي حصــل علــى بكالوريــوس فــي علــم االجتمــاع مــن جامعــة بغــداد. 
ــد،  ــم الجدي ــر صحيفــة العال ــا منصــب رئيــس تحري ــة، ويشــغل حاليًّ ــة واإلقليمي عمــل فــي عــدد مــن وســائل اإلعــالم المحّلي
وهــي صحيفــة إلكترونيــة سياســية يوميــة مســتقّلة شــارك فــي تأسيســها فــي العــام 2013 فــي بغــداد. كمــا شــارك فــي 
ــا، وهــو مركــز ُيعنــى بتدريــب الصحافييــن  تأســيس مركــز »أمارجــي« للتطويــر اإلعالمــي فــي العــام 2017، ويرأســه حاليًّ
الشــباب حــول إعــداد المــادة الصحفيــة المســتقّلة وتطويــر مهاراتهــم. حــاز كصحافــي جوائــز عــّدة، وكان المســاِهم العراقــي 

الوحيــد ضمــن الفريــق العالمــي الــذي عمــل علــى وثائــق بنمــا.

رشــا عبداللــه العــوض صحافيــة وكاتبــة ســودانية بــدأت مســيرتها المهنيــة فــي العــام 2001 وعملــت فــي عــدد مــن 
الصحــف حتــى العــام 2008، منهــا صحيفــة الســوداني وصحيفــة صــوت األمــة. غالًبــا ما تتنــاول أبحاثها مواضيــع الديمقراطية 
نــت رئيســة القســم السياســي فــي صحيفــة أجــراس الحريــة بيــن العاميــن  وحقــوق اإلنســان واإلســالم السياســي. كمــا ُعيِّ
2008 و2011. منعتهــا الســلطات الســودانية فــي العــام 2011 مــن الكتابــة والعمــل فــي الصحافــة المكتوبــة بســبب 
مقــاالت انتقــدت فيهــا النظــام اإلســالمي الســوداني، مــا دفعهــا إلــى تأســيس صحيفــة التغييــر اإللكترونيــة بالتعــاون مــع 

مركــز الخاتــم عــدالن لالســتنارة. وهــي تشــغل منصــب رئيســة تحريــر المركــز منــذ تأسيســه فــي العــام 2013. 

أيمــن مهّنــا هــو المديــر التنفيــذي لمؤسســة ســمير قصيــر )منــذ أيلول/ســبتمبر 2011(. وقــد شــغل أيًضــا منصــب المديــر 
التنفيــذي للمنتــدى العالمــي لتطويــر اإلعــالم )كانــون الثاني/ينايــر 2016 – شــباط/فبراير 2017(، وهــو شــبكة تضــم مئَتــي 
مؤسســة عالميــة تدعــم التطويــر اإلعالمــي وحريــة الصحافــة. هــو اليــوم أســتاذ زائــر فــي كليــة أوروبــا فــي ناتوليــن – وارســو 
ــر السياســات  ــا حــول التحّديــات الجديــدة التــي تواجــه حريــة الصحافــة. كمــا دّرس مــادة تطوي فــي بولنــدا، حيــث يقــود صفًّ
العامــة والتواصــل فــي كليــة العلــوم االقتصاديــة فــي جامعــة القديــس يوســف فــي بيــروت )أيلول/ســبتمبر 2011 – كانــون 
الثاني/ينايــر 2016(، وشــغل ســابًقا منصــب كبيــر المســؤولين عــن برامــج المعهــد الديمقراطــي الوطنــي للشــؤون الدوليــة 
)آذار/مــارس 2007 – آب/أغســطس 2011(. حصــل علــى إجــازة فــي االقتصــاد مــن جامعــة القديــس يوســف فــي بيــروت 

وماســتر فــي الشــؤون الدوليــة والتنميــة مــن معهــد الدراســات السياســية فــي باريــس.
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ا فــي بيــروت بموجــب علــم وخبــر رقــم  مؤسســة ســمير قصيــر منظمــة غيــر حكوميــة ال تتوّخــى الربــح، مســّجلة رســميًّ
30/أ.د.، وقــد تأّسســت فــي األول مــن شــباط/فبراير 2006. تحمــل المؤسســة اســم ســمير قصيــر الصحافــي اللبنانــي 
الــذي اغتيــل فــي بيــروت فــي 2 حزيران/يونيــو 2005، وتهــدف إلــى نشــر الثقافــة الديمقراطيــة فــي لبنــان والعالــم العربــي 
وتشــجيع المواهــب الصحفيــة الجديــدة. تســعى المؤسســة إلــى الدفــاع عــن حريــة اإلعــالم والثقافــة مــن خــالل مركــز الدفــاع 
عــن الحّريــات اإلعالميــة والثقافيــة »ســكايز« الــذي نشــأ بمبــادرة منهــا وأصبــح منــذ تأسيســه فــي العــام 2008 أكبــر مركــز 
لرصــد االنتهــاكات بحــق الصحافييــن والفّنانيــن فــي المشــرق العربــي ومرجًعــا لألبحــاث حــول الصحافــة ولتدريــب اإلعالمييــن 

وتعزيــز مهاراتهــم. 

تأّسســت »إنترنيــوز« )Internews( فــي العــام 1982 فــي ســان فرانسيســكو. تمّثــل مشــروعها األول فــي جمــع أرشــيف 
باألفــالم والبرامــج التلفزيونيــة والوثائقيــة حــول الحــرب النوويــة. يركــز عملهــا اليــوم علــى مــّد الشــعوب مــن حــول العالــم 
باألخبــار والمعلومــات الموثوقــة وعاليــة الجــودة التــي يحتاجونهــا ليتمّكنــوا مــن اّتخــاذ القــرارات المســتنيرة بهــدف تعزيــز 
ــة فــي  ــح، وتملــك مراكــز إداري ــى الرب ــة ال تتوّخ ــوز« مؤسســة دولي ــة. »إنترني المســاءلة والحــوارات النشــطة حــول المواطن
كاليفورنيــا وواشــنطن العاصمــة ولنــدن وباريــس، باإلضافــة إلــى مقــّرات إقليميــة فــي بانكــوك ونيروبــي. عملــت »إنترنيــوز« 
ــا والشــرق  ــا وآســيا وأوروب ــة، وتملــك اليــوم مكاتــب فــي إفريقي منــذ تأسيســها فــي العــام 1982 فــي أكثــر مــن مئــة دول

األوســط وأميــركا الالتينيــة وأميــركا الشــمالية.
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 ENQUIRE – Enhancing Quality Information on( »برنامــج تعزيــز جــودة المعلومــات حــول الحّريــات الدينيــة »إنكوايــر
Religious Freedoms( هــو برنامــج إقليمــي يهــدف إلــى تعزيــز ثقافــة احتــرام التنــّوع الدينــي فــي بلــدان منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا حيــث تواجــه الحرّيــة الدينيــة تحّديــات جّمــة. يرّكــز برنامــج تعزيــز جــودة المعلومــات حــول الحّريــات 
الدينيــة )المشــار إليــه فــي مــا يلــي بـــ »إنكوايــر«( علــى بنــاء قــدرات الصحافييــن حّتــى يتمّكنــوا بشــكٍل آمــن مــن إنتــاج محتــوى 

حــول المســائل األساســية المرتبطــة بحرّيــة المعتقــد ونشــره وفًقــا ألعلــى معاييــر الجــودة والشــمولية. 

يقــّدم تقريــر الدراســة النوعيــة هــذا تفاصيــل عــن ردود فعــل الجمهــور المحلــي فــي كّل مــن لبنــان والعــراق والســودان 
ــوى  ــة المحت ــّم مقارن ــر« بتدريبهــم. وتت ــون قــام برنامــج »إنكواي ــذي ينتجــه صحافّي ــوى اإلعالمــي ال وتصّوراتهــم إزاء المحت
ــة تقليديــة، بهــدف تقييــم التطــّور المهنــي الــذي يحّققــه الصحافّيــون الخاضعــون  هــذا مــع مــا ُتنتجــه وســائل إعــالم محلّي
للتدريــب، وتحديــد األوجــه التــي ربمــا تحتــاج إلــى تحســين مــن ناحيــة اســتقطاب الجمهــور وكســب مزيــٍد مــن الزخــم والتأثيــر. 
وُيضفــي هــذا التقريــر ُبعــًدا آخــر، إذ يســعى إلــى فهــم كيفيــة اســتخدام هــذ الجمهــور، المتنــوع دينًيــا وثقافًيــا، لهــذا المحتــوى 
اإلعالمــي ومــدى ثقتــه )أو عــدم ثقتــه( بــه بشــكٍل عــام. وســيتيح فهــم تصــّورات الجمهــور وآرائــه إنتــاج محتــوى فــي 

ــا وتحفيــًزا للتفكيــر، مــع توليــد حــوارات عــن التنــّوع الدينــي فــي هــذه الــدول. المســتقبل يكــون أكثــر تفاعلًي

وفــي هــذا الصــدد، تبــرز عــّدة توّجهــات مشــتركة علــى الرغــم مــن تفــّرد كل بلــٍد بمجموعــة مــن الخصائــص. وُتهميــن المنصــات 
ــا مــا تشــّكل  الرقميــة، وال ســّيما »فيســبوك« و»واتســاب«، علــى أنمــاط اســتهالك الجمهــور للوســائل اإلعالميــة، وغالًب
ــم  الملجــأ األّول نظــًرا إلــى ســهولة النفــاذ إليهــا وقدرتهــا علــى جعــل المســتخدمين يشــعرون بأّنهــم قــادرون علــى التحّك
ــة معالجتهــا علــى نحــٍو  بمــا يســتهلكونه. ولكّنهــا تنطــوي علــى مجموعــة مــن المخاطــر الخاصــة بهــا، التــي ينبغــي محاول
ــة بشــكل قاطــع وال  ــر اإللكتروني ــك، مــن المبكــر اســتبعاد وســائل اإلعــالم غي ــم فــي الجهــود المســتقبلية. ومــع ذل مالئ
ــرٍة  ــى شــريحٍة كبي ــا للمشــاركين، علــى الوصــول إل ــة القــادرة، ِوفًق ســّيما فــي ظــّل الوجــود المســتمر للمحطــات التلفزيوني
مــن الســّكان والتأثيــر بهــم. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة تحديــد ماهّيــة الثقــة بدّقــة، فهــي ال تــزال عنصــًرا قــادًرا علــى بلــورة 
أنمــاط اســتهالك وســائل اإلعــالم بشــكٍل كبيــر. وبالنســبة إلــى الصحافييــن الذيــن دّربهــم برنامــج »إنكوايــر«، القــى محتواهــم 
اســتجابًة متباينــة. فمــن ناحيــة، ثُبــَت غالًبــا أّن محتواهــم كان تعليمًيــا بدرجــة عاليــة وُيحّفــز علــى التفكيــر، مــا يشــّكل إحــدى 
غايــات هــذا المشــروع؛ ومــن ناحيــة أخــرى، تــّم اعتبــار المحتــوى فــي بعــض األحيــان تحريضًيــا وال يمكــن تمييــزه عــن منتجــات 

المنافــذ اإلعالميــة التقليديــة التــي غالًبــا مــا يتجّنبهــا عــدٌد مــن المشــاركين. 

ــى العمــل  ــة اللجــوء إل ــرز أهمّي ــم أفــكاٍر قــد تتعــارض مــع معتقــدات القــّراء، تب ــع حّساســة وتقدي ــى مواضي ــد التطــّرق إل عن
الصحفــي القائــم علــى األدّلــة والتحّلــي بمزيــٍد مــن اللباقــة. ويكتســي األمــر أهميــة أكبــر عنــد التطــّرق إلــى مواضيــع مثيــرة 

للجــدل علــى غــرار العالقــات بيــن الطوائــف والنزاعــات التــي دامــت لعقــود. 
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يمكــن للخلفيــة الثقافيــة الغنيــة فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا أن تشــّكل نقمــًة ونعمــًة علــى حــّد ســواء، إذ ال 
تــزال المنطقــة فريســة الصراعــات وعمليــات القمــع مــن كل األنــواع. وحــّدث وال حــرج عــن أهمّيــة إعــداد التقاريــر المرتبطــة 
بالحّريــات الدينيــة واألقّليــات، وال ســّيما فــي منطقــة متنّوعــة ومضطربــة بالقــدر نفســه. وينطــوي هــذا المنظــور علــى 
طائفــة كبيــرة مــن الحساســيات مــا ُيبــرز حاجــًة أخالقيــًة ملّحــًة لتشــمل وســائل اإلعــالم كّل مكّونــات المجتمــع بمــا أّنهــا 
تســاهم فــي تكويــن عقليــة ذلــك المجتمــع. تتمّثــل أهــداف هــذه الدراســة بفهــم منظور النــاس للمحتوى المرتبط بالمســائل 
الدينيــة العامــة وبالحرّيــة الدينيــة لألقّليــات، فضــاًل عــن النظــر إلــى كيفيــة تحســين جــودة إعــداد التقاريــر عــن هــذه المســائل 
مــع ضمــان الوصــول إلــى شــريحة أكبــر والتمّتــع بقــدرة أكبــر علــى التأثيــر. لهــذه الغايــة، أجرينــا سلســلة مــن المناقشــات ضمــن 

مجموعــات تركيــز فــي ثالثــة بلــدان أال وهــي العــراق ولبنــان والســودان.

ــز قــد ُنّظمــت فــي أوقــاٍت مختلفــة فــي  ــر هــذا، مــن المهــّم أن نذكــر أّن مناقشــات مجموعــات التركي وبينمــا نكتــب التقري
ــر ومناقشــات  ــن إعــداد التقري ــن أّن شــهًرا واحــًدا يفصــل بي ــٌف. وفــي حي ــاٌخ سياســي مختل ــة حيــث يســود من ــدان الثالث البل
مجموعــات التركيــز، وقعــت فــي كّل بلــٍد أحــداث بالغــة األهميــة تســتحق أن نعرضهــا بإيجــاز قبــل أن نغــوص فــي التحليــل 
أدنــاه. وال ينتقــص ذلــك طبًعــا مــن ارتبــاط أو أهميــة الــدروس المســتفادة مــن البحــث النوعــي، بــل يمّهــد الطريــق للنظــر 
إليهــا بعدســة أحــداث اليــوم مــع مراعــاة الطبيعــة المتحّولــة والمتغيــرة باســتمرار للسياســة فــي المنطقــة. عســى نتائــج هــذا 
التقريــر أن تســاعد القــّراء ليفهمــوا بشــكل أفضــل كيفيــة وقــوع األحــداث الُمشــار إليهــا، وأن يمّكنهــم بالتالــي مــن التأثيــر فــي 

المســتقبل بطريقــٍة أفضــل لرســم واقــٍع للتنــّوع الدينــي يّتســم بمزيــٍد مــن اإليجابيــة والشــمولية.

تــّم إجــراء االنتخابــات البرلمانيــة المبكــرة فــي العــراق فــي شــهر تشــرين األّول/أكتوبــر 2021، حيــث ســّجلت األحــزاب المواليــة 
ــّم تقديــم حوالــي 1400 طعــن فــي االنتخابــات، علــى عقــب الخســارة التــي ُمنيــت بهــا  ــا ضعيفــة. وبالتالــي، ت ــران أرقاًم إلي
قــوات الحشــد الشــعبي1 وائتــالف الفتــح2. وقــد أنــذرا بــأّن تلــك النتائــج تهــّدد الســلم األهلــي كمــا تنّبــآ بوقــوع أعمــال 
عدائيــة. وتــّم نســب محاولــة اغتيــال رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمــي، بطائرة مســّيرة مفّخخــة، فــي 7 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2021، إلــى إحــدى الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران. وتشــّكل هــذه الخطــوة اعتــداًء فادًحــا علــى ســيادة 

البــالد، ومــن المتوّقــع أن تكــون لهــا تبعــات علــى صعيــد الســياق المحلــي مــا بيــن المكّونــات الدينيــة فــي العــراق.

أّمــا فــي لبنــان، فقــد بــدا شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021 كارثًيــا علــى مســتوى العالقــات الدوليــة، إذ اســتدعت أربــٌع مــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ســفراءها مــن لبنــان. فقــد اّتخــذت المملكــة العربيــة الســعودية أّواًل هــذه الخطــوة فــي 29 
تشــرين األّول/أكتوبــر، وحــذت حذوهــا فــي اليــوم التالــي كّل مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت والبحريــن. كمــا طلبــت 
مــن الســفراء اللبنانييــن المعتمديــن لديهــا مغــادرة كل مــن الريــاض والكويــت والمنامــة وأبــو ظبــي. وجــاء ذلــك عقــب تصريــح 
لوزيــر اإلعــالم آنــذاك، جــورج قرداحــي، انتقــد فيــه دور الســعودية واإلمــارات فــي حــرب اليمــن، إلــى جانــب مروحــٍة واســعة 
مــن التعقيــدات السياســية التــي كانــت تتراكــم علــى مــّر الســنين، بمــا فيهــا نفــوذ حــزب اللــه فــي الســلطة وفضائــح اإلتجــار 
بالمخــدرات وغيرهــا مــن الحــوادث. عــالوة علــى ذلــك، لقــد تفاقمــت حــّدة التوتــرات فــي لبنــان بمــا يشــبه »الحــرب األهليــة 
المصّغــرة« مــا بيــن مقاتليــن مــن حــزب اللــه وحركــة أمــل مــن جهــة، وســّكان عيــن الرمانــة )وهــي منطقــة يحظــى فيهــا حــزب 
القــوات اللبنانيــة بدعــم كبيــر( مــن جهــة أخــرى. وقــد وقعــت االشــتباكات فــي 14 تشــرين األول/أكتوبــر 2021، فــي خــالل 
مظاهــرة لمناصــري حــزب اللــه وحركــة أمــل تطالــب بإقالــة القاضــي طــارق البيطــار المســؤول عــن ملــف التحقيــق فــي انفجــار 

مرفــأ بيــروت.

ــي النســبي )باســتثناء  ــرة مــن الســلم األهل ــم. فبعــد فت ــن فــي كافــة أرجــاء العال ــًرا، تصــّدرت الســودان مؤخــًرا العناوي وأخي
التوتــرات مــع إثيوبيــا(، بــدا أّن الســودان قــد عــززت موقعهــا فــي المجتمــع الدولــي بشــكل كبيــر وحظيــت بالدعــم بالنســبة 
إلــى المفاوضــات بشــأن ملــف ســّد النهضــة. ولكــن، فــي نهايــة شــهر تشــرين األّول/أكتوبــر 2021 تقريًبــا، حــّل الجيــش 
الحكومــة االنتقاليــة فــي البــالد ووضــع رئيــس الــوزراء، عبداللــه حمــدوك، رهــن اإلقامــة الجبريــة فــي منزلــه ألّنــه رفــض 
دعــم االنقــالب. وقــد حصــل ذلــك فــي ظــّل توتــرات متصاعــدة بيــن اإلدارة المدنيــة والجيــش. وقــد نــّدد المتظاهــرون فــي 
الشــوارع باالنقــالب وُقِتــل عشــرات األشــخاص. وقامــت الحكومــة بفــرض إغــالٍق كامــل لإلنترنــت، مــا فســح المجــال لمزيــٍد 
مــن الفوضــى واإلفــالت مــن العقــاب. وبعــد ذلــك، ُأعيــد عبداللــه حمــدوك إلــى منصبــه ولكّنــه اســتقال فــي شــهر كانــون 

ــرات عاليــة. ــزال حــّدة التوت ــر 2022 بينمــا ال ت الثاني/يناي

علــى ضــوء األحــداث المفّصلــة أعــاله، تبــرز الحاجــة اليــوم أكثــر مــن أّي وقــٍت مضــى إلــى الصحافــة التــي تتمّتــع باألخالقيــات 
والجــودة، وذلــك لضمــان تغطيــة وقائعيــة ونقــل اآلراء والمخــاوف والتطّلعــات كافــًة. وأظهــرت مجموعــات التركيــز أهميــة 
الوصــول إلــى محتــوى علــى اإلنترنــت يّتســم بالجــودة مــن ناحيــة اســتهالك األخبــار. ويبقــى األســلوب والمصداقيــة والدليــل 
عناصــر أساســية لتبــادل المعلومــات وإن لــم يكتــرث القــراء تلقائًيــا لهــا. سيســّلط هــذا التقريــر الضــوء، فــي المناقشــات 

المفّصلــة أدنــاه، علــى مزيــد مــن اإليضاحــات المعّمقــة المســتنبطة مــن كّل بلــد. 

1 -إّن قــوات الحشــد الشــعبي هــي مجموعــة مســّلحة شــيعية عراقيــة تشــكلت فــي العــام 2014. وعلــى الرغــم مــن هيكلهــا التنظيمــي المــرن نســبًيا، 
فهــي تضطلــع بــدور رئيــس فــي السياســة المحليــة واإلقليميــة. وهــي علــى صلــة بالنظــام اإليرانــي وبحــزب اللــه اللبنانــي.

2 -يتألــف تحالــف الفتــح مــن عــدة منظمــات سياســية ومجموعــات مســّلحة شــيعية مرتبطــة بقــوات الحشــد الشــعبي ومواليــة إليــران. وقــد تــّم 
تأســيس التحالــف فــي العــام 2018.
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اســتعملنا افتراضــات إيفانــوف وهالتبــرغ )2006(3 بشــأن مجموعــات التركيــز لتحديــد األهــداف والضوابــط والمعاييــر التــي 
يجــب أن نتبعهــا إلنجــاح الجلســات. فــي هــذا الســياق، يقــوم النجــاح بشــكل أساســي علــى مــدى قدرتنــا علــى جمــع بيانــات 
ومعلومــات نوعيــة مفيــدة وجديــدة وتفضــي إلــى اســتخالص األنمــاط. وقــد ضّمــت تلــك المعاييــر، علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر، التفاعــالت المشــتركة والخبــرات المألوفــة وتمكيــن المشــاركين وتأميــن جــّو متســامح يحــّث علــى الوعــي واإلدراك.

مجموعة المشاركين والغرض من المشاركة

يتمّثل الغرض من هذه المناقشات في السعي إلى فهم النقاط التالية:

• مدى معرفة المشاركين بوسائل اإلعالم التي تنشر أعمال صحافيين تدّربوا في برنامج »إنكواير«؛
• كيف يتفاعل المشاركون مع المشهد اإلعالمي عموًما )مصدر األخبار العاجلة والمعّمقة والتحليالت(؛

• أحكام المشاركين بشأن أسلوب كتابة/تصوير الصحافيين، واحتمال مشاركة المحتوى اإلعالمي المماثل؛
• اقتراحات المشاركين لتحسين جاذبية المحتوى.

وبهــدف التوّصــل إلــى اســتنتاجات شــمولية وُمقاَرنــة قمنــا بتنظيــم أربــع إلــى خمــس مجموعــات تركيــز فــي كّل بلــد، تحّلــى 
المشــاركون فــي كّل منهــا بخصائــص ديموغرافيــة وصفــات محــّددة. وكان هدفنــا أن يشــارك فــي كّل جلســة مــا بيــن ســتة 

إلــى عشــرة مشــاركين.

قمنــا بتنفيــذ خمــس جلســات )تراوحــت كّل منهــا بيــن 90 دقيقــًة و120 دقيقــًة( فــي كّل بلــد مــع أشــخاص مــن ديانــات/
طوائــف مختلفــة، مــع مراعــاة جنــس المشــاركين لكــي يكــون مــن األســهل علــى اإلنــاث أن يعّبــرن عــن أنفســهن. ضّمــت كّل 
جلســة أشــخاًصا مــن الطائفــة نفســها حتــى يتســّنى لهــم أن يتكّلمــوا بحريــة مــن دون أن يقلقــوا مــن احتمــال اســتياء شــخص 
ينتمــي إلــى طائفــة أخــرى. كمــا ســعينا إلــى تنويــع مجموعــة األعمــار قــدر المســتطاع مــن خــالل اختيــار أشــخاص مــن فئــات 

عمريــة مختلفــة.

تّمــت إدارة كّل مجموعــة تركيــز بالتوقيــت الحقيقــي عبــر اّتصــال بالصوت/الصــورة أو بحضــور شــخصي، حرًصــا علــى تفاعــل 
المشــاركين، مــع مراعــاة تدابيــر الســالمة فــي ظــل جائحــة كورونــا.

تِرد أدناه بالتفصيل الخصائص الديموغرافية للجلسات في كّل بلد:

العراق:
• ذكور سّنة )األعمار: بين 31 و50(

• ذكور شيعة )األعمار: بين 18 و30(
• ذكور مسيحيون )األعمار: بين 18 و30(

• إناث سّنة )األعمار: بين 18 و30(
• إناث شيعة )األعمار: بين 31 و50(

لبنان:

• ذكور سّنة )األعمار: بين 18 و29(
• إناث شيعة )األعمار: بين 30 و45(
• ذكور دروز )األعمار: بين 30 و45(

• إناث مسيحّيات )األعمار: بين 18 و29(

ــة: افتراضــات أساســية فــي منهجيــة مجموعــات  ــاة اليومي ــرغ )2006(، فهــم األوجــه المتعــددة لواقــع الحي 3 -ســينيف داليــن إيفانــوف وجــون هالتب
التركيــز، المجلــة االســكندنافية للعــالج الوظيفــي، )2(13، 125-132.



8

السودان:
• ذكور مسلمون )األعمار: بين 18 و29(
• إناث مسلمات )األعمار: بين 30 و45(

• ذكور مسيحيون )األعمار: بين 30 و45(
• إناث مسيحّيات )األعمار: بين 18 و29(

العثور على المشاركين

ُنّظمــت عمليــة العثــور علــى المشــاركين مــن خــالل البحــث عــن إشــخاٍص راغبيــن بالمشــاركة فــي الدراســة ويلّبــون الخصائــص 
الديموغرافيــة المحــددة أعــاله. وكان ميّســرو مجموعــات التركيــز فــي كّل بلــد يتمّتعــون بحريــة طلــب المســاعدة مــن 

معارفهــم وشــبكاتهم الخاصــة مــن أجــل العثــور علــى مشــاركين.

ا،  ولكــْن، تــّم التشــديد علــى ضــرورة اّتخــاذ الحيطــة عنــد دعــوة المشــاركين، إذ أّن مســألة الديــن هــي مســألة حّساســة جــدًّ
وبالتالــي مــن المهــم اعتمــاد أعلــى درجــات االحتــرام واللباقــة. كمــا أّن العمليــة كانــت غيــر رســمية نوًعــا مــا، وقامــت علــى 
أحاديــث شــخصية وفرديــة أتاحــت للباحثيــن عــن المشــاركين أن يتأكــدوا مــن معتقــدات المشــاركين الدينيــة، بــدل أن يحــزروا 

بنــاًء علــى اســم المشــاركين وشــهرتهم.

مــن ناحيــة أخــرى، ُأعطَيــت األولويــة للمشــاركين الذيــن ال معرفــة ســابقة لهــم بــأّي شــخص آخــر فــي المجموعــات، وذلــك 
فــي محاولــة لتنويــع وجهــات النظــر والحــّد مــن التحّيــز قــد اإلمــكان.

وأخيــًرا، تــّم تذكيــر المشــاركين بأّنــه بوســعهم المغــادرة فــي أّي وقــت إذا شــعروا بعــدم االرتيــاح ألّي ســبب قبــل الجلســة أو 
فــي خاللهــا، فالموافقــة علــى المشــاركة مســألة مهّمــة كان ال بــّد مــن التشــديد عليهــا.

المخّطط العام للمناقشات

فــي كّل جلســة مــن جلســات مجموعــات التركيــز، ُعِرَضــت علــى المشــاركين 12 عّينــة عــن مقــاالت وتقاريــر، مــن وســائل 
إعالميــة مختلفــة، تطّرقــت إلــى مســائل دينيــة و/أو واكبــت المســتجدات والســجاالت الدينيــة، ضمــن 3 مجموعــات شــملت 
كّل منهــا 4 عّينــات. تــوّزع المحتــوى علــى نوَعيــن: أّواًل، المحتــوى الــذي أنتجــه صحافيــون تدّربــوا فــي برنامــج »إنكوايــر« 
ــف كمحتــوى »مســتجّد«؛ وثانًيــا، المحتــوى الــذي أنتجتــه وســائل إعــالم  )وُيشــار إليهــم أحياًنــا بـ»ســفراء الحــوار«(، وقــد ُصنِّ
أخــرى تعمــل منــذ فتــرة أطــول، وُعــِرف بالمحتــوى »التقليــدي«. وقــد تــم اختيــار وســائل اإلعــالم التقليديــة مــن بيــن تلــك 

التــي قمنــا بدراســتها فــي تقريــر رصــد الحّريــات الدينيــة فــي وســائل اإلعــالم.

ــل  ــة مــن المحتــوى اإلعالمــي، مــن دون ذكــر تفاصي ــى المشــاركين عّين ــار األعمــى للمحتــوى، ُعِرَضــت عل ــى غــرار االختب عل
ملحوظــة عــن كاتبهــا أو وســيلة نشــرها. فالهــدف هــو الحصــول علــى رّد فعلهــم ووجهــة نظرهــم الصريحــة حيــال ذلــك 
المحتــوى. ضّمــت العينــة فــي جميــع الحــاالت المــواد المحــّددة التــي نســعى إلــى تقييمهــا، أّي، فــي هــذه الحالــة، المــواد 
التــي أنتجهــا »ســفراء الحــوار«. وقــد ُيضــاف إليهــا محتــوى إضافــي مــن صحافييــن غيــر »ســفراء الحــوار« ليكــون بمثابــة عنصــر 

تحّكــم وألغــراض الُمقاَرنــة.

عّبــر المشــاركون عــن أفكارهــم إزاء كّل محتــوى. وقــد هدفــت الدراســة إلــى تحديــد كيفيــة تمثيــل مفاهيــم الحرّيــة الدينيــة 
واألقّليــات الدينيــة والطوائــف الدينيــة المختلفــة عموًمــا فــي وســائل اإلعــالم العراقيــة واللبنانيــة والســودانية. كذلــك، تــّم 

البحــث بشــّكل موّســع فــي موضــوع المصداقيــة ومــدى ثقــة المشــاركين فــي وســائل اإلعــالم.

ــم  ــة. ث ــار المشــاركين وأحكامهــم حــول المصداقي ــة عــن مصــادر أخب ــز مــع بعــض األســئلة المعياري ــدأت مجموعــات التركي ب
انتقــل ميّســرو الجلســات إلــى عــرض ثــالث مجموعــات مــن المقتطفــات النصيــة، ومقاطــع الفيديــو، والصــور، والتســجيالت 

الصوتيــة مــن الوســائل اإلعالميــة المختلفــة، بهــدف الحصــول علــى التعليقــات والتوصيــات مــن المشــاركين.
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اختيار وسائل اإلعالم

علــى الرغــم مــن أهميــة التنــّوع فــي اختيــار وســائل اإلعــالم، تســعى هــذه الدراســة أّواًل إلــى تقييــم التحّســن الُمحــَرز فــي 
المهــارات والخبــرة الصحفيــة لــدى المشــاركين فــي مــا يخــص تغطيــة »ســفراء الحــوار« للمواضيــع المّتصلــة باألقّليــات 
واألديــان. وعليــه، عنــد البحــث عــن المقتطفــات لعرضهــا علــى المشــاركين، ُأعطيــت األهميــة للمحتــوى بحــّد ذاتــه وليــس 
لوســائل اإلعــالم التــي نشــرته. وال ُيقصــد بذلــك أّنــه لــم تتــّم مراعــاة التنويــع فــي الوســائل اإلعالميــة، ولكــْن، ببســاطة يعنــي 

أّن اختيــار المحتــوى المناســب كان الركيــزة األولــى فــي هــذه العمليــة.

كان الهــدف يقضــي بعــرض محتــوى إعالمــي مــن مصــادر متنّوعــة علــى أكبــر قــدٍر ممكــٍن وإّنمــا تتطــّرق أيًضــا إلــى مواضيــع 
مرتبطــة باألقّليــات والديــن. وتــّم منــح األولويــة للمحتــوى المّتصــل باألقّليــات، وعلــى األخــص إذا كانــت النبــرة إيجابيــة 
ا، فحاولنــا أن نتفــادى عــرض مــواد تتطــّرق إلــى الطائفــة  أو ســلبية بوضــوح. كمــا أّن تنــّوع األقّليــات المختــارة كان أساســيًّ

نفســها مــّرات متعــّددة.

ــا، ولكّننــا حرصنــا علــى أاّل نحــّرف الواقــع، إذ إّن ذلــك يــؤّدي إلــى تحليــل تغيــب عنــه الموضوعيــة.  كان تحقيــق التــوازن مهمًّ
وراجعنــا بالفعــل المحتــوى الُمختــار مــن جديــد، مرّكزيــن علــى تنــّوع وســائل اإلعــالم التــي نشــرته وميولهــا السياســية، كتدبيــر 
ــٍز كاٍف لتقييــم عمــل  ا، باإلضافــة إلــى تــرك حّي إضافــي. ولكــْن، نكــّرر أّن صلــة المــواد الُمنَتجــة بالموضــوع كانــت مهّمــة جــدًّ

»ســفراء الحــوار«.

تِرد أدناه وسائل اإلعالم التي شملتها جلسات مجموعات التركيز، بحسب البلد:

• العراق: العراقية، الصباح، الشرقية، السومرية، الزمان

• لبنان: المؤسســة اللبنانية لإلرســال أنترناشــونال )LBCI(، المدن، درج، »ليبانون فايلز« )Lebanon Files(، األخبار، المنار

• السودان: االنتباهة، السوداني، الراكوبة

المعايير األخالقية

اّتبعنا معايير وإجراءات أخالقية صارمة مع جميع المشاركين في جلسات مجموعات التركيز:

• أطلع الباحثون المشاركين على الغرض من الدراسة، ُمشيرين إلى الرسالة العامة لمؤسسة سمير قصير ودورها.

• حصل الباحثون على موافقة المشاركين التامة والصريحة لألغراض اإلجرائية العملية.

• حــرص الباحثــون علــى عــدم الضغــط علــى المشــاركين أو إكراههــم للحصــول علــى إجابــات معّينــة. علــى العكــس، أتــاح الجــو 
المنفتــح والمشــّجع لألفــكار بالتدّفــق بحّرية.

• أّكــد الباحثــون لجميــع المشــاركين عــدم الكشــف عــن معلوماتهــم الشــخصية وهويتهــم إلى أّي طرف خارجــي. وبالتحديد، 
تعّهــد الباحثــون أّن النتائــج الصــادرة لــن تشــمل أّي نــوع مــن المعلومــات التــي قــد تؤّدي إلــى التعّرف على هوية المشــاركين.
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تــّم تقســيم التحليــل الــوارد أدنــاه، إضافــة إلــى المخرجــات المحــّددة والمفّصلــة فــي هــذا القســم بالــذات، إلــى فئــات 
باالســتناد إلــى مجموعــات مختلفــة مــن األســئلة التــي ُطِرَحــت فــي عمليــة المناقشــة وُذِكــرت فــي قســم المنهجيــة )الــوارد 
أعــاله(. ســّلطنا أواًل الضــوء علــى العــادات واألســاليب المتكــررة التــي يحصــل مــن خاللهــا األفــراد المتحــّدرون مــن خلفيــات 
ــار حــول األحــداث المحليــة واإلقليميــة. ومــن أجــل أن نفهــم علــى نحــٍو أفضــل إذا كانــت هــذه العــادات  مختلفــة علــى أخب
تســتند إلــى مســّوغ عقالنــي، وكيــف تســتند إليــه، غصنــا فــي تفاصيــل بعــض المعاييــر التــي ذكرهــا المشــاركون مــن ناحيــة 

ــع بــه الوســائل اإلعالميــة المختلفــة. مســتوى المصداقيــة الــذي تتمّت

وترتبــط المجموعــة التاليــة مــن المخرجــات بمــدى معرفــة المشــاركين بالوســائل اإلعالميــة التي اقُتبســْت منهــا بعض نماذج 
ــو الموضحــة فــي عــرض تقديمــي ومــدى اّطالعهــم علــى التغطيــة  النصــوص والتســجيالت الصوتيــة ومقتطفــات الفيدي
التــي تقّدمهــا تلــك الوســائل، إلــى جانــب تقييمهــم للمحتــوى واســتعدادهم لمشــاركة العّينــات المعروضــة. ولّخصنــا أخيــًرا 

مجموعــة االنتقــادات واالقتراحــات التــي طرحهــا المشــاركون فــي نهايــة القســم.

عادات االستهالك وعوامل الثقة باإلعالم 

اعتمــد المشــاركون علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، ومنصــة »فيســبوك« علــى وجــه الخصــوص، الســتقاء أخبارهــم. 
وذكــر أشــخاص تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 18 و30 عاًمــا، أنهــم يعتمــدون أيًضــا علــى »إنســتغرام« و»تويتــر«، بينمــا أشــار األكبر 
منهــم ســًنا إلــى اســتنادهم بشــكل أساســي إلــى »فيســبوك«. وتــّم ذكــر تطبيــق »واتســاب« أيًضــا، إاّل أّنــه لــم يكــن الملجــأ 
األّول بيــن الوســائل اإلعالميــة الســتقاء األخبــار. ولــم ُيظهــر أّي مــن المشــاركين اهتماًمــا باالســتماع إلــى أي إذاعــة راديــو. 
ولــم يتــّم ذكــر أي مــن الصحــف المطبوعــة، مــا يشــير إلــى تفضيــل المحتــوى الرقمــي علــى الوســائل غيــر المّتصلــة باإلنترنــت. 
فيّتضــح أّن إمكانيــة الوصــول إلــى األخبــار هــي الكلمــة المفتــاح إضافــة إلــى قــدرة األفــراد علــى تكييــف تجربتهــم الخاصــة مــع 

الوســائل بمــا يتناســب مــع اهتماماتهــم الشــخصية وأنمــاط االتصــال.

ذكــر رجــال ُســّنة، تتــراوح أعمارهــم بيــن 31 و50 عاًمــا، أنهــم يثقــون فــي معظــم المحتــوى الــذي تنتجــه »الشــرقية«، وهــي 
منفــذ إخبــاري معــروف مؤّيــد للقــوى الُســّنية البــارزة. وقــال معظــم الرجــال من الشــيعة والمســيحيين الذين تتــراوح أعمارهم 
بيــن 18 و30 عاًمــا إّنهــم ال يشــاهدون نشــرة األخبــار علــى أي قنــاة تلفزيونيــة، بينمــا شــعرت غالبيــة النســاء الســّنيات مــن 
الفئــة العمريــة نفســها أنهــن ال يثقــَن بالتلفزيــون إاّل فــي بعــض المناســبات. وتعكــس وجهــة النظــر هــذه أيًضــا اإلجمــاع 
ــزة  ــة متحّي ــوات التلفزيوني ــا، إذ يشــعرن أن القن ــن 31 و50 عاًم ــراوح أعمارهــّن بي ــي تت ــن النســاء الشــيعيات اللوات الســائد بي

للغايــة، وبالتالــي غيــر جديــرة بالثقــة.

ال يتحّقــق حوالــي نصــف المشــاركين مــن صّحــة المعلومــات أو األخبــار التــي يســتهلكونها. ويلجــأ مــن يحــاول التحّقــق مــن 
صّحتهــا إلــى عمليــات بحــث بســيطة علــى »غوغــل«، بينمــا يقــارن معظــم اآلخريــن نفــس الخبــر مــن مصــادر مختلفــة. ومــن 
المثيــر لالهتمــام أن نصــف النســاء الســّنيات ذكــرن أنهــّن ينظــرن إلــى التعليقــات علــى الخبــر للتحّقــق مــن صحــة المعلومــة.

وعلــى عكــس الرجــال، لــم تشــارك النســاء علــى اختــالف طوائفهــّن فــي المناقشــات أو المنتديــات عبــر اإلنترنــت. وإضافــة 
إلــى ذلــك، كــنَّ أقــّل حماســًة لمشــاركة المعلومــات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، حيــث اختــار بعضهــّن مشــاركة 
المعلومــات عبــر »واتســاب« فقــط. وذكــرَن أهميــة الخصوصيــة واألمــن بالنســبة إليهــّن، وأنهــّن ال يحّبــْذَن التفاعــل مــع 

ــة التــي يمكــن أن تصــل إليهــا المناقشــات. ــى الحــدة المفاجئ ــت، نظــًرا إل ــر اإلنترن ــاء عب غرب

يلجــأ المشــاركون مــن مختلــف المجموعــات إلــى اإلنترنــت لتصّفــح األخبــار، ولكــْن تظهــر االختالفــات الرئيســية بينهــم وفًقــا 
لعمرهــم وجنســهم. فقــد اســتخدم أولئــك الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و30 عاًمــا اإلنترنــت للدراســة والترفيــه، بينمــا رّكــز 
ا علــى البحــث عــن األخبــار. فضــاًل عــن ذلــك، كان معظــم الرجــال مهتّميــن بكــرة  األشــخاص مــن الفئــات العمريــة األكبــر ســنًّ
القــدم وذكــروا نفورهــم مــن السياســة واالقتصــاد علــى وجــه التحديــد. وعلــى العكــس مــن ذلــك، أعربــْت النســاء عــن كرههــّن 
للرياضــة واهتمامهــّن بعــروض الطهــي والسياســة. ويمكــن مالحظــة هــذا االختــالف بيــن الجنســْين بشــكل أكثــر حــّدة بيــن 

الرجــال الشــيعة )18-30( والنســاء الشــيعيات )50-31(.
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ردود الفعل على المحتوى وتفسيره

ــٌق بشــكل عــام، علــى الرغــم مــن بعــض  ــة دقي ــر الرجــال الُســّنة أن المحتــوى المنشــور علــى وســائل اإلعــالم التقليدي يعتب
االســتثناءات. ولــم ُيلِفتهــم المحتــوى الــذي ينتجــه صحافيــون تدّربــوا فــي برنامــج »إنكوايــر« أكثــر مــن المحتــوى الــذي تنتجــه 
وســائل اإلعــالم العاديــة، كمــا أنــه لــم يقــّدم لبعــض المشــاركين أي معلومــات مهّمــة جديــدة. وُعرضــت علــى المشــاركين 
سلســلة مــن المقتطفــات المختلفــة، وُطِلــب منهــم أن يحــّددوا بعــد ذلــك المعلومــات التــي لفتــت انتباههــم. اختــار معظــم 
المشــاركين الُســّنة هــذا المقتطــف الــذي يتحــدث عــن عراقييــن ناجحــوا عبــر العالــم، بمــن فيهــم يهــودي فرنســي مــن أصــل 
عراقــي. وتفاجــأ الكثيــر مــن المشــاركين بالمقتطــف ألّنهــم لــم يســمعوا مســبًقا بالرجــل ولــم يعرفــوا أّنــه يهــودي. ولــم يتــّم 

اإلدالء بــأي مالحظــات إيجابيــة أو ســلبية أخــرى حــول هــذا الموضــوع.

ولكــْن، بــرز المحتــوى الــذي أنتجــه صحافيــون تدّربــوا فــي برنامــج »إنكوايــر« علــى أّنــه قــّدم منظــوًرا تعليمًيا بدياًل للمشــاركين. 
وعلــى ســبيل المثــال، رّحــب الحضــور بالكثيــر مــن المقتطفــات، وتفاعلــوا بشــكل إيجابــي مــع مقتطــف عــن الغجــر )ملحــق( 
ــال آخــر هــو مقتطــف عــن البهائييــن فــي العــراق، فاجــأ رجــال  ــرز مث ــن. ويب ــة معاملتهــم كمواطني ــون عــن أهمي وهــم ُيعرب
الُســّنة ألّنهــم لــم يعرفــوا أّن الديانــة البهائيــة ال تــزال متواجــدة فــي البــالد. وذكــروا أّنهــم كانــوا يعتقــدون فــي البدايــة أّن 
البهائييــن هــم طائفــة منشــّقة عــن اإلســالم، مــن دون أن يعرفــوا الســبب. ومــن المثيــر لالهتمــام، أّن نصــف الرجــال الشــيعة 
إضافــة إلــى معظــم النســاء مــن الشــيعة والســّنة لــم يســمعوا بالبهائييــن مــن قبــل. ووحدهــم الرجــال المســيحيون أظهــروا 
معرفــة بالبهائييــن، واعتبروهــم بالفعــل طائفــة مضطهــدة فــي العــراق. وذكــر مشــاركون مســيحّيون أيًضــا معانــاة األقّليــات 
فــي العــراق مــن انعــدام المســاواة، بنــاًء علــى تجاربهــم الخاصــة. وذكــر معظــم الرجــال مــن مختلــف المجموعــات أن هــذه 
المقتطفــات ســتغّير فعــاًل مــن وجهــات نظرهــم بطريقــة إيجابيــة، فــي حيــن أّن النســاء مــن الشــيعة والســّنة لــم َيريــن أي 

قيمــة لهــا.

ومــع ذلــك، بــرز بعــض النفــور إزاء عــدد مــن المقتطفــات، مثــل المقــال الــذي يعّبــر فيــه رجــل مســيحي عــن مشــاعر الحرمــان 
ــه يحــّرض عليــه وعلــى ديانتــه  ــه لــم يســتطع االعتمــاد علــى النظــام القانونــي ألن مــن حقوقــه. وهــو يذكــر فــي المقــال أن
التــي ُيعتبــر أتباعهــا مــن الكّفــار. ومــن المثيــر لالهتمــام أّن الرجــال المســيحيين شــعروا أّن القصــة مباَلــغ فيهــا. وأصــّروا علــى 
أّنــه حتــى ولــو كان بعــض النــاس فــي العــراق يــَرْون المســيحيين »كّفــاًرا«، إال أن الوضــع ليــس مرّوًعــا بالقــدر المذكــور فــي 
المقــال. وشــعرْت النســاء الشــيعيات أيًضــا أّن المقــال مباَلــٌغ فيــه، ألنهــّن ال يعتبــرن المســيحيين كّفــاًرا، إضافــة إلــى إصرارهــّن 
علــى أّن وجهــة نظــر الكاتــب بشــأن اختــالل التــوازن السياســي ال أســاس لهــا مــن الصحــة. ومــن جانــب آخــر، أصــّر الرجــال 
والنســاء الســّنة ناهيــك عــن الرجــال المســيحيين علــى أّن اختــالل التــوازن يبــدو جلًيــا لهــم. ويشــير ذلــك إلــى أّن معظــم النســاء 
الشــيعيات المشــاركات لســَن علــى درايــة بالصعوبــات التــي تعانــي منهــا األقّليــات أو آرائهــا. وليــس مــن الواضــح مــدى 
اســتعداد المشــاركين الذيــن ينتمــون إلــى مجموعــات أكبــر لتحــّدي مفاهيمهــم الخاصــة، أو مــدى نجــاح المحتــوى فــي تحفيــز 
ــن  ــة مــع األيزيديي ــان تعاطفــوا للغاي ــأّن المشــاركين مــن مختلــف األعمــار واألدي ــا ب ــه أيًض ــّد مــن التنوي هــذا التحــّدي. وال ب
والتمييــز الــذي واجهــوه، وشــعروا أّن المقتطــف )17:30 - 18:01( هــذا عالــج قضاياهــم بدقــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن 
هــذا المقتطــف ليــس ثمــرة عمــل أحــد الصحافييــن الذيــن تدّربــوا فــي برنامــج »إنكوايــر«، بــل إنــه مــن إنتــاج قنــاة الســومرية.

أخيــًرا، وافــق معظــم المشــاركين علــى األفــكار المقترحــة فــي المقتطفــات المختلفــة المعروضــة أمامهــم، وذكــروا أّنهــم 
ــا  ــر اهتماًم ــدا أّنهــم أكث ــاء. وب ــات مــع الغرب سيناقشــونها مــع أصدقائهــم وعائالتهــم، لكّنهــم يخشــون إجــراء هكــذا محادث
ــر النموذجيــة  ــة مــع التقاري ــر« مقارن ــوا فــي برنامــج »إنكواي ــن تدّرب بمواضيــع مشــابهة لتلــك التــي نشــرها الصحافيــون الذي
ــاة  ــر قن ــر منهــم، باســتثناء تقري ــا للكثي ــا مــا تذكــر مــا هــو بديهــّي ِوفًق ــي غالًب ــي تقّدمهــا وســائل اإلعــالم الرئيســية، الت الت
الســومرية المذكــور أعــاله. وتكمــن القيمــة المضافــة الرئيســية فــي اعتبــار هــذه المقتطفــات تعليميــة وتتنــاول مواضيــع 

ــر. ــزة للتفكي محّف

النتائج

أتاحــت لنــا المناقشــة ضمــن مجموعــات التركيــز أن نفهــم بوضــوح أكبــر أّي نهــٍج هــو األنســب للوصــول إلــى جماهيــر متنّوعــة، 
وتعزيــز المناقشــات الشــاملة والهادفــة، مــع تجّنــب العثــرات التــي ترتكبهــا وســائل اإلعــالم التقليديــة

1. مــن الواضــح أّن المشــاركين يفّضلــون الوســائل الرقميــة. وكان التلفزيــون الوســيلة اإلعالميــة الوحيــدة غيــر المّتصلــة 
باإلنترنــت التــي حافظــت علــى حضــوٍر قــوّي، ويعــود ذلــك علــى األرجــح إلــى طبيعــة القنــوات التلفزيونيــة التــي لطالمــا 

جذبــت المشــاهدين، وحصــدت متابعــة كبيــرة علــى مــّر الســنين.

إلــى منحهــا  باإلضافــة  إليهــا،  الوصــول  إمكانيــة  الرقميــة  الوســائل  بهــا  تتمّيــز  التــي  األخــرى  األوجــه  2. وينــدرج ضمــن 
المســتخدمين فرصــة تصميــم تجربتهــم الخاصــة. ولكــّن ذلــك يــؤّدي إلــى خطــر ظهــور غــرف الصــدى المعرفيــة التــي تؤّكــد 

التحّيــزات وال تشــّكك فــي األفــكار الســائدة أبــًدا.

about:blank
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3. تحــّدت المــواد الصحفيــة التــي قّدمهــا الصحافيــون الذيــن تدّربــوا فــي برنامــج »إنكوايــر« تلــك األفــكار التــي يتــم الترويــج 
لهــا وتغذيتهــا فــي غــرف الصــدى.

4. ومــع ذلــك، إّن األعمــال التــي أنتجهــا صحافيــو برنامــج »إنكوايــر« لــم تتمّيــز بكونهــا بــارزة وجديــرة بالذكــر، أو بكونهــا تحّفــز 
التأثيــر اإليجابــي مقارنــة مــع المحتــوى الــذي تنتجــه وســائل اإلعــالم التقليديــة. إال أنهــا اعُتبــرت أعمــااًل تعليميــة ومحفــزة 

للتفكيــر.

5. أقــّر المشــاركون مــن مختلــف المجموعــات الدينيــة بمعانــاة األقّليــة الدينيــة األيزيديــة، وال ســّيما مــا تعّرضــت لــه علــى 
أيــدي »داعــش«. وأثــار ذلــك أيًضــا نقاًشــا حــول التمثيــل غيــر المتكافــئ فــي النظــام السياســي العراقــي. 

ــة والمســاواة علــى أســاس  ــة، علــى أّنهــم يســعون إلــى تحقيــق تكافــؤ المعامل ــة النظري 6. اتفــق المشــاركون، مــن الناحي
المواَطنــة. ولكــّن التعّمــق فــي هــذه المســألة يكشــف أّن المشــاعر الطائفيــة ال تــزال قويــة، ولكــّن المشــاركين لربمــا ليســوا 

علــى درايــة بانحيازهــم الطائفــي أو ال يعرفــون أّن طريقــة تفكيرهــم قــد تنــدرج ضمــن التفكيــر الطائفــي. 
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عادات االستهالك وعوامل الثقة باإلعالم

أجابــت كل مجموعــة تركيــز علــى جملــة مــن األســئلة األساســية التــي تطّرقــت إلــى عــادات اســتهالك المحتــوى اإلعالمــي 
لــدى الُمجيبيــن باإلضافــة إلــى مســتويات ثقتهــم ببرامــج األخبــار. فســّلطت اإلجابــات الضــوء علــى درجــة التفاعــل مــع برامــج 

األخبــار ومســتوى المعرفــة اإلعالميــة وفهــم مــا يعتبــره المشــاركون مســائل مهمــة.

ــارات »ليــس  ــة، فتكــّررت عب ــى المصداقي ــة إل ــار المحّلي ــوات األخب ــات عــن إجمــاع فــي اآلراء حــول افتقــار قن كشــفت اإلجاب
هنــاك أّي وســيلة إعالميــة جديــرة بالثقــة« وأّن »كّل األخبــار ممّلحــة ومبّهــرة« فــي جميــع مجموعــات التركيــز. وعّبــرت 
المجموعــات كافــة، بغــّض النظــر عــن العمــر والجنــس والديــن، عــن انتقادهــا وتشــكيكها بوســائل اإلعــالم اإلخباريــة بســبب 
انحيــاز تلــك الوســائل السياســي، وبالتالــي باألخبــار عموًمــا وبالصحافييــن، مــع تســجيل بعــض االســتثناءات. أفــاد بعــض 
ــى ناطــق رســمي باســم السياســيين واألحــزاب.  ــان هــي أقــرب إل ــأّن »كّل وســائل اإلعــالم الرئيســية فــي لبن المشــاركين ب

ــح أولئــك السياســيين وتلــك األحــزاب«. وهــي تخــدم مصال

اعتبــرت غالبيــة اإلجابــات أّن األخبــار بمعظمهــا تقــوم بالتضليــل والتالعــب بمــا يصــّب فــي مصلحــة األحــزاب السياســية 
ــار مــن مصــادر مختلفــة حيــث إّنهــم ال  ــه، يعمــل المشــاركون علــى جمــع األخب والشــخصيات السياســية، أّي الزعمــاء. وعلي
يعتمــدون علــى قنــاة واحــدة وهــم »بحاجــة إلــى جميــع وجهــات النظــر«. فــي بعــض الحــاالت، يشــاهد بعضهــم المؤسســة 
اللبنانيــة لإلرســال أنترناشــونال )LBCI( أو MTV أو قنــاة الجديــد أو قنــاة NBN تبًعــا لميلهــم السياســي، مــع إدراكهــم النحيــاز 
كّل قنــاة منهــا. أفــاد مشــارك درزي واحــد أّنــه ال يشــاهد أّي قنــاة تلفزيونيــة، بــل يبحــث عــن مقاطــع فيديــو علــى »يوتيــوب« 

لالطــالع علــى المســتجدات بالنســبة إلــى أحــداث محــّددة.

ــر وســائله  ــي عليهــم أن يجمعــوا، كلٌّ عب مــة وبالتال ــد المشــاركون أّنهــم يشــّكون فــي المعلومــات المقدَّ ــك، أّك نتيجــًة لذل
ــون بينهــا ويدّققــون  ــار مــن مصــادر مختلفــة. فيشــاهدون عــدًدا مــن القنــوات المختلفــة ويقارن الخاصــة، نبــذات مــن األخب

ــة المطــاف. ــى الحقيقــة« فــي نهاي ــاء اســتنتاجات شــخصية« و»التوصــل إل ــر و»لبن ــق منهــا أكث بالمعلومــات للتحّق

ولكــْن، ال تنعــدم الثقــة إزاء كل البرامــج التلفزيونيــة. فقــد أشــار بعــض المشــاركين مــن مختلــف المجموعــات إلــى أّنهــم 
يشــاهدون برامــج حواريــة سياســية علــى غــرار »صــار الوقــت« علــى قنــاة MTV بســبب صيغتهــا بالتحديــد إذ تفســح المجــال 
إليصــال »صــوت الشــباب«. إاّل أّنــه، بالنســبة إلــى معظــم المشــاركين، مــا مــن برنامج يكســب اهتمامهم بحــّد ذاته. فبعضهم 
ال يشــاهد »برنامًجــا أو مقّدًمــا، بــل ضيًفــا، شــرط أن يكــون الضيــف يتخــذ موقًفــا إلحــداث تغييــر«. فــي حيــن أّن آخريــن – 
وبشــكل رئيســي بيــن الشــباب الــدروز المناصريــن لثــورة 17 تشــرين األول/أكتوبــر 2019 – يشــاهدون البرامــج االســتقصائية 

علــى الجديــد و MTVإذ إّن »مكافحــة الفســاد« موضــوٌع أساســي للمواطنيــن الداعيــن إلــى التغييــر منــذ الثــورة.

ذكر المشاركون وسائل التواصل االجتماعي كمصدر أساسي للمعلومات ألسباب متعّددة أال وهي:

• قّلة الوقت لمتابعة األخبار عبر وسائل اإلعالم التقليدية كمحطات التلفزيون؛
• سهولة الوصول إلى المعلومات عبر التطبيقات على الهواتف المحمولة؛

ا مــن مواقــع إلكترونيــة وصفحــات أخبــار )»ميغافــون«،  • درجــة المصداقيــة األعلــى التــي تتحّلــى بهــا المصــادر المحّليــة جــدًّ
PoliticalPen، يــا صــور، بنــت جبيــل...( وحســابات »إنســتغرام« ومجموعــات »واتســاب« محّليــة. ويحظــى موقــع »تويتــر« 
بتقديــر مرتفــع بيــن معظــم المشــاركين حيــث يتابعــون صحافييــن معّينيــن »مســتقّلين أكثــر وصادقيــن أكثــر مــن غيرهــم« 
للحصــول علــى منظورهــم وتحليلهــم لألحــداث والتطــورات. ولــم يتــّم ذكــر موقــع »إنســتغرام« كثيــًرا كمصــدر للمعلومــات.

 
أعــرب جميــع المشــاركين عــن حذرهــم إزاء تــداول المعلومــات و/أو التفاعــل مــع المعلومــات. فينشــر بعضهــم المعلومــات 
ويشــاركون/يعيدون نشــر األخبــار التــي يعتبرونهــا مهمــًة مــن وجهــة نظــر محّليــة أو مهنيــة ومــع منتســبين يعرفونهــم 
ــات  ــن يناقشــون المســائل علــى المنتدي ــًرا عــدد األشــخاص الذي ــر كبي ويثقــون بهــم فــي مجموعــات »واتســاب«. وال ُيعتَب
أوناليــن أو يســاهمون بتعليقــات أو يشــاركون فــي نقاشــات علــى اإلنترنــت للتعبيــر عــن وجهــات نظرهــم وآرائهــم. فمعظــم 
األشــخاص ُيحجمــون عــن ذلــك حتــى ال ينقــادوا إلــى »صدامــات مــع أشــخاص فــي محيطهــم« أو »لتفــادي التعــّرض للهجــوم 

أو اإلهانــات مــن أشــخاص متعّنتيــن ال يتقّبلــون آراء غيرهــم«.
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قــال بعــض المشــاركين، وال ســّيما بيــن المشــاركات الشــيعيات، أّنــه ال يثــق فــي أّي مصــدر للمعلومــات ســوى »األشــخاص 
ا«، أّي »األشــخاص الذيــن يتحّلــون بمعرفــة واســعة ويســهل الوصــول إليهــم وأثبتــوا عــن أخالقيــات عاليــة«  المقّربيــن جــدًّ
كرؤســاء أقســام األحــزاب المحّليــة – وُيعرفــون بـ»المســائيل« أّي المســؤولين باللغــة العاّميــة اللبنانيــة – أو الشــخصيات 
الدينيــة المحّليــة. علــى الرغــم مــن االنتمــاء الحزبــي ألولئــك »المّطلعيــن« وترويجهــم لقيــم األحــزاب كحركــة أمــل أو حــزب 
اللــه، يتــّم اعتبارهــم كمراجــع فّعالــة ومصــادر موثوقــة للمعلومــات. وبالنســبة إلــى المشــاركات الشــيعيات، يبــدو أّن مبــدأ 

القــرب يســود علــى جميــع االعتبــارات األخــرى فــي عمليــة جمــع المعلومــات وتقييــم أهميــة الخبــر.

ردود الفعل على المحتوى وتفسيره: تقييم المواطنين

عنــد عــرض مقتطــف علــى المشــاركين عــن أوضــاع العلوييــن، المتواجديــن إجمــااًل فــي شــمال لبنــان والذيــن يعيشــون 
ظروًفــا اقتصاديــًة صعبــًة، انتقــد المشــاركون طريقــة صياغــة المعلومــات عــن أحوالهــم االقتصاديــة والسياســية. فاعتبــروا 
المعلومــات بحــّد ذاتهــا – المســتخلصة مــن مقــال إلحــدى المشــاركات فــي برنامــج »ســفراء الحــوار« فــي جريــدة األخبــار – 
ا بحســب  غيــر دقيقــة وُمصاغــة لتحريــك فئــة مــن اللبنانييــن ضــد غيرهــا. فهــي ُمصاغــة بطريقــة معّينــة الســتثمارها سياســيًّ

معظــم المشــاركين.

اعتبــر المشــاركون أّن منطقــة شــمال لبنــان عموًمــا، التــي ينتمــي ســكانها إلــى طوائــف دينيــة مختلفــة، فقيــرة وتغيــب 
ــا، بــل ثمــة فقــراء  ــا واقتصاديًّ عنهــا التنميــة وهــي »منســية مــن الدولــة اللبنانيــة«. وأيًضــا، مــا مــن طائفــة متجانســة اجتماعيًّ
وأغنيــاء فــي كّل طائفــة. أضــف إلــى ذلــك أّن األزمــة االجتماعيــة واالقتصاديــة تؤّثــر علــى كّل الشــعب اللبنانــي، وليــس 
علــى طائفــة واحــدة دون غيرهــا. ولكــْن، ظهــر إجمــاع حــول اعتبــار العلوييــن أقّليــة بســبب عددهــم المحــدود وترّكزهــم 
فــي منطقــة جغرافيــة محــّددة، وألّنهــم »ال صــوت لهــم ]لجهــة التمثيــل السياســي ووســيلة إعــالم خاصــة بهــم[ لتحقيــق 

مطالبهــم. وبحســب مــا أفــادت شــابة مســيحّية ال ُيســَمعون بمــا فيــه الكفايــة فــي لبنــان«.

كان مــن الواضــح أّن المشــاركين فــي مجموعــات التركيــز يميلــون إلــى »منظــور لبنانــي« عنــد وصــف الوقائــع أكثــر مــن التركيــز 
ــر لالهتمــام  ــًرا مثي ــروا أّن مقــااًل أو تقري ــر دقــة يعتمــد علــى األرقــام واإلحصــاءات، ليعتب علــى طوائــف محــّددة، ونهــج أكث
وغيــر مثيــر للجــدل وغيــر اســتفزازي. فظهــرت دعــوة إلــى تغطيــة إعالميــة تســمو فــوق االنقســامات بيــن اللبنانييــن، إذ إّن 
هــذه األخيــرة ُتفيــد السياســيين علــى حســاب المواطنيــن. فقالــت إحــدى المشــاركات الشــيعيات: »لقــد مللنــا مــن ســماع 
أســئلة مثــل ’أيــن هــي حقــوق المســيحيين أو حقــوق الشــيعة أو حقــوق الســّنة؟‘ هــم ]أّي السياســيون[ يبحثــون عــن حقــوق 
الطائفــة ولكّنهــم ينســون حقــوق اإلنســان مهمــا كانــت الطائفــة التــي ينتمــي إليهــا. فأنــا كمواطنــة لبنانيــة ال أحصــل علــى 

أّي مــن حقوقــي أكنــت شــيعية أو ســّنية أو مســيحّية«.

مــن الالفــت أّن معظــم المشــاركين، وبغــّض النظــر عــن طائفتهــم، ال ينظــرون إلــى أنفســهم علــى أّنهــم ينتمــون إلــى أقّليــة. 
وهــم ال يربطــون بيــن »االنتمــاء إلــى أقّليــة« والعــدد الفعلــي ألتبــاع الطائفــة المعنيــة. ال يــرون أّن طائفــة مــا هــي أقّليــة، 
حتــى لــو كان عــدد أتباعهــا أدنــى مــن الطوائــف األخــرى. فبرأيهــم ترتبــط صفــة األقّليــة بوضــع الطائفــة السياســي وبنفوذهــا. 
ا، أّي أّن »ممثليهــا« يشــغلون مناصــب مهمــة فــي الدولــة والســلطة اللبنانيــة –  ــٌد« سياســيًّ إذا كان للطائفــة »تمثيــٌل جّي
ــاع هــذه الطائفــة، مهمــا كان عددهــم،  ــرى أتب ــا« – فــال ي ــا فعليًّ ــو كان أولئــك الممثلــون »ســيئين« أو »ال يمّثلونن حتــى ل
أّنهــم أقّليــة. أفــادت شــابة مســيحّية: »لنــا أهميــة كبيــرة فــي األخبــار« لتبريــر عــدم اعتبــار المســيحيين كأقّليــة، فيتضــح مــن 
ذلــك أّن »االنتمــاء إلــى أقّليــة« هــو أقــرب إلــى حالــة نفســية منــه إلــى وضــع كّمــي. وفــي هــذا الســياق، أفــاد مشــارك 
ســّني بأّنــه ينتمــي إلــى أكبــر طائفــة فــي لبنــان، ومــع ذلــك يعتبــر أّن الســّنة أقّليــة »ألّن الســّنة مهمشــون، ال مــن الطوائــف 
األخــرى، وإّنمــا بســبب ســوء ســلوك الزعمــاء الســّنة وغيــاب قيــادة ســّنية فعليــة منــذ اغتيــال ]رئيــس الــوزراء األســبق[ رفيــق 

الحريــري«.

أقــّر بعــض المشــاركين بــأّن كّل الطوائــف فــي لبنــان هــي أقّليــات علــى حــّد ســواء، ولكّنهــم لــم يقصــدوا بذلــك أّنهــا جميعهــا 
»ضعيفــة« أو »فــي طــور االنقــراض«، بــل بمعنــى أن ال طائفــة تتعــّدى أعدادهــا أعــداد الطوائــف األخــرى بشــكل ملحــوظ 

وبالتالــي تهيمــن علــى غيرهــا مــن الطوائــف و/أو تتحّلــى بالشــرعية لتحكمهــا.

طاَلــب الجميــع بــأن ُيعاملــوا بعــدل ومســاواة كلبنانييــن و»مواطنيــن فعلييــن« يحترمــون القانــون ويتقّيــدون بأنظمــة الدولــة 
حتــى ال يشــعروا »بالتهديــد« أو بأّنهــم »يتعّرضــون لهجــوم« أو »إضعــاف« مــن قبــل الطوائــف األخــرى. كمــا أّنهــم امتعضــوا 
مــن فكــرة »الحاجــة إلــى الحمايــة كأقّليــة«. فالقانــون، إذا تــّم تطبيقــه وتنفيــذه بعــدل، هــو ضمانــة جميــع المواطنيــن 
اللبنانييــن ليعيشــوا بكرامــة واحتــرام. ولكــْن، ثمــة أســباب تدفــع إلــى اإلقــرار باســتمرار وجــود تحّيــزات معّينــة، حتــى لــو كان 
المشــاركون غيــر مدركيــن لهــذه التحّيــزات. فــي بدايــة الجلســات، أشــار المشــاركون مــن مختلــف الفئــات إلــى أهميــة التحــاور 
وجًهــا لوجــه مــع مصــادر مّطلعــة مــن داخــل األحــزاب السياســية، إذ اعتبروهــم مصــادر أخبــار ذات صلــة وموثوقــة. علــى 
الرغــم مــن أّن هــذا األمــر غيــر ُمســتبَعٌد فــي بلــٍد مواطنــوه مسّيســون إلــى حــّد كبيــر، قــد يكــون لــه مفعــول عكســي فيعــّزز 
ربمــا الشــعور الطائفــي مــن خــالل التضليــل. ال يظهــر الشــعور الطائفــي بالضــرورة عبــر الغضــب الشــديد تجــاه اآلخــر، بــل قــد 
يتجّســد أيًضــا فــي الثقــة بحــزب أو زعيــم طائفــي معّيــن. مثــاًل، لــم تعتبــر المشــاركات الشــيعيات أّن الشــيعة أقّليــة، إذ رأيــَن 

ين حــزب اللــه وحركــة أمــل مناصــران فاعــالن لحقــوق الشــيعة. أّن الحزَبيــن السياســيَّ

about:blank
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فــي تعليــق المشــاركين علــى المقتطفــات اإلعالميــة، انتقــدوا جميعهــم الطريقــة التــي صيــغ فيهــا نــص »ســفيرة الحــوار« 
ــة التــي كتبــت النــص  ــة للصحافي ــة الحقيقي ــة. شــّككوا فــي الني ــة وطريقــة إيصــال المعلومــات عــن الطائفــة العلوي اللبناني
ــا، بــل هــو تالعــب  ووســيلة اإلعــالم التــي نشــرته. وســاد بيــن المشــاركين رأٌي أال وهــو أّن النــص المذكــور ليــس خبــًرا تعريفيًّ
يســعى إلــى إثــارة التوتــر بيــن الطوائــف والمؤيديــن لمختلــف األحــزاب والسياســيين، بهــدف محافظــة هــؤالء علــى هيمنتهم 

علــى طوائفهــم وأتباعهــم.

النتائج

أتاحــت لنــا المناقشــات مــع المشــاركين فــي مجموعــات التركيــز أن نفهــم بوضــوح أكبــر أّي نهــج إعالمــي هــو األنســب 
للوصــول إلــى جماهيــر منّوعــة وتشــجيع المناقشــات الشــمولية والمفيــدة مــع تفــادي العثــرات التــي تواجههــا وســائل 

اإلعــالم التقليديــة:

1. ظهــر تفضيــل واضــح لوســائل اإلعــالم اإللكترونيــة، إذ إّنهــا تعطــي المشــاركين شــعوًرا بالقــدرة علــى التحّكــم بالمحتــوى 
الــذي يســتهلكونه.

2. ينــدرج ضمــن األوجــه األخــرى التــي تتمّيــز بهــا الوســائل الرقمية إمكانية الوصول إليها، باإلضافة إلى منحها المســتخدمين 
ــزات وال  فرصــة تصميــم تجربتهــم الخاصــة. ولكــّن ذلــك يــؤّدي إلــى خطــر ظهــور غــرف الصــدى المعرفيــة التــي تؤّكــد التحّي

تشــّكك فــي األفــكار الســائدة أبــًدا.

أبواًقــا للزعمــاء  الرقميــة إذ يعتبرهــا المشــاركون إجمــااًل  التقليديــة غيــر  الثقــة بوســائل اإلعــالم  3. تضُعــف أو تنعــدم 
الطائفييــن الذيــن يســعون إلــى زرع المزيــد مــن التنافــر بيــن المكّونــات الطائفيــة المنّوعــة فــي لبنــان.

4. لــم تلــَق المقتطفــات مــن النــص الــذي أنتجتــه الصحافيــة التــي شــاركت فــي برنامــج »إنكوايــر« وتدّربــت ضمنــه، استحســاًنا 
مــن المشــاركين مطلًقــا، ويبــدو أّنهــا مّثلــت بالتحديــد المواقــف التــي يســعى هــذا المشــروع إلــى مكافحتهــا. ولكــْن، ربمــا 
ا عــن واقــع المشــاركين فــي مجموعــة التركيــز. وتصبــح هــذه الفكــرة منطقيــة  المحتــوى بحــّد ذاتــه يصــّور واقًعــا بعيــًدا جــدًّ

أكثــر عندمــا نــرى أّن المشــاركين ال ينتمــي أّي منهــم إلــى الطائفــة التــي ناقشــها النــص.

5. أظهــرت مواقــف المشــاركين أّنــه فــي األزمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة الشــديدة، قــد يتــم تهميــش موضــوع األقّليــات 
وكذلــك المســائل المّتصلــة بحريــة التعبيــر ألّنهــا تعتبــر مشــكالت »أقــّل إلحاًحــا«.

ــة والمســاواة علــى أســاس  ــة، علــى أّنهــم يســعون إلــى تحقيــق تكافــؤ المعامل ــة النظري 6. اّتفــق المشــاركون، مــن الناحي
المواَطنــة. ولكــّن التعّمــق فــي هــذه المســألة يكشــف أّن المشــاعر الطائفيــة ال تــزال قويــة، ولكــّن المشــاركين لربمــا ليســوا 

علــى درايــة بانحيازهــم الطائفــي أو ال يعرفــون أّن طريقــة تفكيرهــم قــد تنــدرج ضمــن التفكيــر الطائفــي.

7. أبــدى المشــاركون ثقــًة أكبــر فــي وســائل اإلعــالم التــي ال ُتدِخــل الطائفــة أو الديــن أو األقّليــات فــي المعادلــة عنــد 
البحــث فــي المســائل ذات الصلــة. فهــم يعتبــرون أّن ذلــك هــو الطريــق نحــو توحيــد البــالد عوًضــا عــن معالجــة كّل مســألة 
مــن منظــور التقســيم والتمييــز والتحريــض. كمــا أثــار هــذا الموضــوع معضلــة حــول الطريقــة الفضلــى للتطــّرق إلــى المســائل 

التــي تعنــي فئــات المجتمــع المحرومــة مــن الحقــوق.
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عادات االستهالك وعوامل الثقة باإلعالم

اعتمــد معظــم المشــاركين بشــكل أساســي علــى وســائل التواصــل االجتماعــي الســتقاء األخبــار، ويعــود ذلــك إلــى ســهولة 
ــا أم  الوصــول إليهــا وســرعتها وقــدرة الشــخص علــى تكييفهــا ِوفًقــا لخبرتــه الخاصــة. بغــّض النظــر عّمــا إذا كان ذلــك إيجابيًّ
ا، شــعر عــدد مــن المشــاركين أّن بوســعهم أن يعّدلــوا خبرتهــم كمــا يريــدون. شــّكل كّل مــن »فيســبوك« و»واتســاب«  ســلبيًّ
المنصَتيــن األكثــر شــعبية بنســبة ســاحقة، فــي حيــن ذكــر بعــض المشــاركين أّنهــم يســتخدمون »تيليجــرام« و»إنســتغرام« 
ا باعتبارهــا »نافــذة واحــدة«  و»تويتــر« و»تيــك تــوك«. فكانــت منّصــات التواصــل االجتماعــي ببســاطة وســيلة ســهلة جــدًّ
ــى صحيفــة  ــار. أشــار المشــاركون إل ــى آخــر األخب ــى اّطــالع عل ــوا مــع أصدقائهــم مــع البقــاء عل ــح للمشــاركين أن يتواصل تتي
الراكوبــة وصحيفــة التغييــر بيــن مواقــع األخبــار علــى اإلنترنــت كمصدَريــن متكّرَريــن للمعلومــات إلــى جانــب وســائل التواصــل 

االجتماعــي.

إاّل أّن وســائل اإلعــالم غيــر المّتصلــة باإلنترنــت حافظــت علــى مكانتهــا أيًضــا إذ ســّمى المشــاركون عــّدة محطــات تلفزيــون 
محّليــة ودوليــة وإقليميــة، بمــا فيهــا العربيــة والجزيــرة والمياديــن وقنــاة النيــل األزرق و»فرانــس 24« و»ســكاي نيــوز 
عربيــة« و»BBC عربــي« والحــدث وغيرهــا. كمــا أتــى المشــاركون علــى ذكــر الراديــو بشــكل عــام، عــّدة مــّرات، كمصــدر 
مفيــٍد لألخبــار عنــد انقطــاع التيــار الكهربائــي، ولكّنهــم لــم يذكــروا أّي إذاعــة بالتحديــد أكثــر مــن مــّرة. عموًمــا، ظهــر اهتمــام 
المشــاركين فــي اســتهالك مــادة إعالميــة تمــزج بيــن المحتــوى المرئــي والمســموع. وعليــه، لــم يحــَظ المحتــوى المســموع 

البحــت بشــعبية كبيــرة.

ــار، وهــو أمــر طبيعــي  ــة باإلنترنــت. فذكــر المشــاركون نشــرات األخب ــر مّتصل ــة غي ــا كوســيلة إعالمي ــون رائًج ومــا زال التلفزي
إذ أبــدى مشــاركون ُكثــر اهتماًمــا بالمواضيــع السياســية فــي حيــن فّضــل آخــرون مشــاهدة التلفزيــون ألغــراض ترفيهيــة. 
تجــدر اإلشــارة إلــى أّن عــددًا مــن المشــاركين عّبــر عــن نفــور شــديد مــن أّي نقــاش يّتصــل بالطائفيــة. ونعنــي بالطائفيــة هنــا 
التوتــرات والصراعــات بيــن الطوائــف الدينيــة المختلفــة أو ضمــن الطائفــة الواحــدة. هــذا التعريــف مهــم فــي هــذا الســياق 
حيــث أّن المحتــوى الطائفــي قــد ينــدرج ضمــن المحتــوى »الدينــي« ولكّنــه ال يعنــي أّن كّل المحتــوى الدينــي هــو طائفــي 
ــا، فــي  بطبيعتــه بحســب التعريــف الســابق. عّبــر بعــض المشــاركين عــن اســتمتاعهم بالمحتــوى الدينــي إذ يعتبرونــه تثقيفيًّ
ــاد، حــول المحتــوى الــذي  ــا. كمــا ظهــر تبايــٌن مثيــر لالهتمــام، بيــن معجبيــن ونّق حيــن أّن الكثيريــن غيرهــم نفــروا منــه تماًم

تقّدمــه قنــاة الســودانية 24.

ــًدا مــع  ــه مفي ــذي يعتبرون ــوى ال ــت ومشــاركة المحت ــى اإلنترن ــا بالنقاشــات عل ــر أغلــب المشــاركين عــن اهتمامهــم أيًض عّب
شــبكة معارفهــم. ذكــر أحــد المشــاركين مثــاًل اهتمامــه بمشــاركة المحتــوى الثقافــي مــع أترابــه. فــي حيــن عّبــر مشــارك آخــر 

عــن نفــوره مــن الجــداالت الطويلــة »العقيمــة« علــى اإلنترنــت.

أمــا الثقــة، فــي المقابــل، فكانــت مســألة مختلفــة تماًمــا. أبــدى المشــاركون كرًهــا شــديًدا حيــال التضليــل، وعّبــروا عــن قّلــة 
ثقتهــم بوســائل اإلعــالم علــى اختالفهــا أو حّتــى انعــدام ثقتهــم بهــا. فبذلــوا جهدهــم إلعــادة التأّكــد مــن المحتــوى الــذي 
يســتهلكونه، غيــر أّن عملّيــة التحّقــق كانــت فــي غالــب األحيــان بســيطة وغيــر متطــّورة، حيــث لجــأوا إجمــااًل إلــى وســيلة أو 

وســيلَتين إعالميَتيــن أخرييــن. بشــكل عــام، اعتبــر المشــاركون أّن اإلعــالم الدولــي أكثــر مدعــاًة للثقــة.

ردود الفعل على المحتوى وتفسيره

ُعِرَضــت علــى المشــاركين خمــس مــواد أعّدهــا صحافيــون تدّربــوا فــي برنامــج »إنكوايــر«، باإلضافــة إلــى محتــوى أنتجتــه 
وســائل إعــالم ســودانية تقليديــة. مــن الالفــت أّن المشــاركين رّكــزوا فــي الغالــب علــى انتقــاد هــذه األخيــرة بســبب طبيعتهــا 
ــا االنقســام  ــرة للخالفــات والخطــاب اإلشــكالي الــذي تســتعمله. لمــس المشــاركون المســلمون والمســيحيون أيًض المثي
الدينــي الشــديد فــي البــالد واســتطاعوا أن يحــّددوا بســهولة تقصيــر وســائل اإلعــالم الرئيســية بالنســبة إلــى التمثيــل 
الدينــي. بنــى المســلمون أقوالهــم علــى خبراتهــم الخاصــة مــع المتطرفيــن الذيــن يســعون إلــى إســكات كّل وجهــات النظــر 
ا لــم يشــعروا أبــًدا بــأّي نــوع  المعارضــة ويقمعــون األقّليــات. فــي المقابــل، أفــاد بعــض المشــاركين المســلمين بأّنهــم شــخصيًّ
مــن الخــالف مــع المســيحيين المحّلييــن. ولكــْن، مــن المحتمــل أّنهــم لــم يواجهــوا إســاءات مماثلــة أو لــم يدركــوا وجودهــا 

حتــى ضمــن مجتمعاتهــم المحّليــة.
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ميــن المســيحيين فــي المــدارس الرســمية علــى المشــاركين، كشــفت  بعــد عــرض مقتطــف يســّلط الضــوء علــى قّلــة المعلِّ
ــوا معهــا،  ــام طفولتهــا. قالــت إّن أهــل أصدقائهــا منعوهــم مــن أن يلعب ُمشــاِركة مســيحية عــن خبرتهــا الشــخصية فــي أي
واصفينهــا بالـ»كافــرة«. تابعــت حديثهــا، رابطــًة انتشــار هــذه العقليــة بالممارســات اإلعالميــة غيــر األخالقيــة، التــي الحظتهــا 
فــي عــّدة مقتطفــات، مــا عــدا تلــك التــي أعّدهــا الصحافيــون الذيــن تدّربــوا فــي برنامــج »إنكوايــر«. كذلــك، ســرد مشــارك آخــر 

خبرتــه مــع المســلمين الذيــن يرفضــون تنــاول لحــم مــواٍش قــام بذبحهــا بنفســه باعتبــار أّنــه »ليــس لحًمــا حــالاًل«. 

ذكــر أحــد المشــاركين كيــف يجــري تأويــل الديــن لقمــع النســاء واألقّليــات مــن خــالل تعاليــم عقائديــة مباَلــغ فيهــا. وتطّرقــت 
ارتــداء »المالبــس  إلــى قيــام جامعتهــا بإجبارهــا علــى دراســة »الثقافــة اإلســالمية« ومنعهــا مــن  ُمشــاِركة مســيحية 
همــت بالتجســس بســبب ترّؤســها لمنظمــة مســيحية. مــا ُيظِهــر بالفعــل أّن المحتــوى  الفاضحــة«. كمــا تعّرضــت للتوقيــف واتُّ
الــذي أعــّده الصحافيــون الذيــن دّربهــم برنامــج »إنكوايــر« يعّبــر عــن مشــاعر األقّليــات، أو أّنــه علــى األقــل يراعــي معاناتهــم، 
وهــو إنجــاز مــا زالــت وســائل اإلعــالم التقليديــة تعجــز عــن تحقيقــه. ويؤّكــد ذلــك أيًضــا ترحيــب الجماهيــر المحّليــة بنهــج 

صحفــي جديــد وحديــث.

وأيًضــا، بحثــت إحــدى المــواد، التــي قــام بإعدادهــا أحــد »ســفراء الحــوار«، التعقيــدات التــي تواجــه الــزواج بيــن أتبــاع أديــان 
مختلفــة فــي الســودان. القــت هــذه المــادة استحســان المشــاركين، وأفــاد مشــارٌك بــأن ذلــك ُيبّيــن فشــل الدولــة نظــًرا إلــى 
النفــوذ الكبيــر الــذي بــات يتحّلــى بــه الديــن. مــع ذلــك، اّتفقــت الغالبيــة الســاحقة علــى أّنــه ال يجــوز اســتعمال الديــن لتقييــد 

حقــوق المنتميــن إلــى طوائــف أخــرى.

ذكــرت ُمشــاِركة أخــرى أّن اإلعــالم يجــب أن يكــون متجــّرًدا حيــال الديــن، إذ مــن المفتــرض أن يعكــس صــورة الوطــن. وافقهــا 
الــرأي عــدد مــن المشــاركين مــن ديانــات مختلفــة، فأشــاروا إلــى أهميــة فصــل الديــن عــن الدولــة. أضــاف مشــارك آخــر أّن 
ــا. وبشــكٍل عــام، عّبــر مشــاركون كثــر عــن خيبتهــم مــن الخطــاب  ــا« وليــس دينيًّ الخطــاب العــام يجــب أن يعتمــد طابًعــا »وطنيًّ

التحريضــي لوســائل اإلعــالم التقليديــة، معتبريــن أّن المشــكلة ال تكمــن فــي الديــن بحــّد ذاتــه، بــل فــي تســييس الديــن.

النتائج

أتاحــت لنــا المناقشــة ضمــن مجموعــات التركيــز أن نفهــم بوضــوح أكبــر أّي نهــٍج هــو األنســب للوصــول إلــى جماهيــر متنّوعــة، 
وتعزيــز المناقشــات الشــاملة والهادفــة، مــع تجّنــب العثــرات التــي ترتكبهــا وســائل اإلعــالم التقليديــة:

1. ذكــرت الغالبيــة الســاحقة مــن المشــاركين وســائل التواصــل االجتماعــي كمصــدر إخبــاري، وذلــك بفضــل ســهولة الوصــول 
ا، اعتمــد عليــه جميــع المشــاركين تقريًبــا، ولكّنهــم لــم  إليهــا وســرعتها. فــي المقابــل، يبقــى التلفزيــون مصــدًرا أساســيًّ
ــار الكهربائــي أو  ــد انقطــاع التي ــا، وإّنمــا كان ذلــك إجمــااًل عن ــو أيًض ــى الرادي ــا. لجــأ المشــاركون إل ــره تماًم ــوه علــى غي يفّضل

لســماع الموســيقى.

2. شــّكلت الثقــة معضلــًة للمشــاركين الذيــن غالًبــا مــا كانــوا غيــر متأكديــن مــن صّحــة المعلومــات. فوضعــوا ثقتهــم بوســائل 
اإلعــالم الدوليــة أكثــر مــن تلــك المحّليــة.

3. علــى الرغــم مــن اإليجابيــات الكثيــرة التــي تقّدمهــا وســائل التواصــل االجتماعــي والمنصــات اإلعالميــة الرقميــة، ال بــد مــن 
ِذكــر خطــر ظهــور غــرف الصــدى المعرفيــة التــي تؤّكــد التحّيــزات وال تشــّكك فــي األفــكار الســائدة أبــًدا.

ــن والخطــاب  ــة، كتســييس الدي ــي تنشــرها وســائل اإلعــالم التقليدي ــال األفــكار الت 4. أظهــر المشــاركون نفــوًرا شــديًدا حي
الطائفــي التحريضــي وغيــر ذلــك، مــا يشــير إلــى درجــة مــن االنفتــاح تجــاه أنــواع بديلــة مــن الصحافــة تســتهدف األفــكار 

الجديــدة التــي تتمحــور حــول حقــوق االنســان.

5. أثــارت المــواد التــي أعّدهــا الصحافيــون الذيــن تدّربــوا فــي برنامــج »إنكوايــر« مناقشــات مثيــرة لالهتمــام ولــم تلــَق النفــور 
الــذي واجهــه المحتــوى الــذي أنتجتــه وســائل اإلعــالم التقليديــة.

ــر المشــاركون أّنهــا تغيــب عــن المشــهد فــي  6. تكــّرر الحديــث حــول الصحافــة التــي تّتســم بالجــودة واألخــالق، حيــث اعتب
الســودان. فبحســب المشــاركين، غالًبــا مــا ُيســتعَمل الديــن كأداٍة للقمــع والتفريــق، كمــا يعتمــد صحافيــون ُكثــر ممارســات 

ترّســخ المشــكلة بــدل معالجتهــا.

about:blank
about:blank
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يتمّيــز كّل بلــٍد بخصائصــه وتحّدياتــه والفــرص التــي يكتنزهــا. ومــع ذلــك تشــابهت بعــض المواضيــع بيــن كافــة المجموعــات 
ــا أن يكــون العالــم الرقمــي قــد  بغــّض النظــر عــن الخلفيــات الدينيــة أو البلــد الــذي ينتمــي إليــه المشــاركون. وليــس مفاجًئ
أصبــح المصــدر األساســي للمعلومــات وبخاصــة لألخبــار. فقــد شــّكلت ســهولة الوصــول إلــى األخبــار وقــدرة الشــخص علــى 
ين يثّمنهمــا المشــاركون. ومــن  تكييفهــا ِوفًقــا لخبرتــه الخاصــة فــي هــذه الحيــاة الســائرة بخطــى ســريعة عنصَريــن أساســيَّ
ضمــن كل التطبيقــات والمواقــع اإللكترونيــة، وقــع الخيــار مــراًرا وتكــراًرا علــى »فيســبوك« و»واتســاب«. ولكــّن مصــدر 
القلــق الــذي ينبغــي االنتبــاه منــه كّل مــّرة هــو ظهــور غــرف الصــدى المعرفيــة. فمــن الســليم وإّنمــا أيًضــا ضــروري تحــّدي 
األفــكار باســتمرار وانتقادهــا والّتشــكيك بهــا بعــض الشــيء. وفــي ظــل انتشــار حمــالت التضليــل العالميــة والنيــات الخبيثــة 
)مثــال خطــر اّتخــاذ األقّليــات ككبــش فــداء فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا( تصبــح غــرف الصــدى أكثــر خطــورة 
عندمــا تؤّثــر فــي الــرأي العــام. وال يســتبعد هــذا طبًعــا دور وســائل اإلعــالم غيــر المّتصلــة باإلنترنــت وال ســّيما التلفزيــون، إذ 

يبقــى مــن الركائــز األساســية لمشــاركة المعلومــات فــي البلــدان الثالثــة. 

وقّدمــت المــواد اإلعالميــة التــي أنتجهــا صحافّيــون تدّربــوا فــي برنامــج »إنكوايــر« نفحــًة جديــدة للمشــاركين الذيــن اعتبروهــا 
ــّم النظــر إلــى هــذه المــواد علــى أّنهــا مــن نفــس مســتوى مــا  ــان، ت ــر. ولكــْن، فــي بعــض األحي ــزة للتفكي بشــكٍل عــام محّف
تنشــره وســائل اإلعــالم التقليديــة مــن ناحيــة التحريــض وإثــارة الخالفــات وعــدم اســتنادها إلــى أي أســاس، بغــّض النظــر عــن 
النقــاط التــي ُتقّدمهــا أو القصــص التــي ُتشــاركها. وعلــى الرغــم مــن نيــة الصحافييــن نشــر الوعــي حــول معانــاة األقّليــات، مــن 

األفضــل اعتمــاد مقاربــة أكثــر سالســًة وال ســّيما بالنســبة إلــى مقــاالت الــرأي.

ويجــدر اســتثمار مزيــٍد مــن الوقــت الكتشــاف الــدور الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه الصحافــة القائمــة علــى األدّلــة والبيانــات 
فــي معالجــة المســائل الجدليــة المرتبطــة بمعانــاة األقّليــات وفــي تســليط الضــوء عليهــا علــى حــدٍّ ســواء، وفــي التشــجيع 
علــى تبّنــي نهــٍج صحفــي وطنــي شــامل قائــم علــى المواَطنــة. وَيفَتــِرض تحقيــق التــوازن هــذا، جعــل القــّراء مدركيــن لتحّيــزات 

كامنــة بداخلهــم قــد يجهلــون وجودهــا. 
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دليل المناقشة

الجزء األّول: المقّدمة

1. رّحــب بالمشــاركين. عــّرف بنفســك وبالّشــخص الــذي يســّجل المالحظــات. اطلــب مــن المشــاركين التعريــف عــن نفســهم، 
مــع مــلء اســتمارة غيــر اســمية بالمعلومــات المناســبة.

2. قّدم للمشاركين لمحًة عن المؤسسات القّيمة على المشروع وعن المهّمة التي نحاول إنجازها. 

3. أخبرهــم كيــف ســنتصّرف بالمعلومــات، والتركيــز علــى ســرية األســماء، وأننــا سنســتقي مــن المعلومــات توصيــات لتطويــر 
األداء اإلعالمــي، ستســتخدم بفائــق المهنيــة.

4. قّدم لمحًة عن تصميم مجموعة التركيز، ما هي المواضيع التي سنغّطيها، وكم سيستغرق ذلك من الوقت.

5. شّدد على القواعد األساسية: ضرورة إطفاء أجهزة الخليوي، اإلصغاء، القهوة، دعوتهم لمأدبة غداء أو عشاء إلخ. 

الجزء الثاني: األسئلة األساسية

1. ما هو المصدر الذي تستقي منه معظم أخبارك؟

2. ما هي مصادر األخبار األخرى التي تستخدمها؟

3. هل تثق بنشرات األخبار التي تشاهدها أو تسمعها؟ لماذا؟

4. ما هي األسباب األساسية التي تدفعك إلى تصّفح شبكة اإلنترنت؟

5. أّي نوٍع من التغطية اإلخبارية تفّضل أن تشاهد؟ لماذا؟

6. أي نوٍع من التغطية اإلخبارية ال تستسيغه؟ لماذا؟

مواضيع للنقاش

• ما هي المحطات أو البرامج التلفزيونية المفّضلة لديك؟

• ما هي المحطات أو البرامج اإلذاعية المفّضلة لديك؟

• هل تنشر أنواعًا معّينة من المعلومات عبر اإلنترنت؟

• ما هي التطبيقات أو المواقع اإللكترونية األكثر رواجًا بين أصدقائك؟

• هل تشارك في مناقشات على منتديات أو صفحات إلكترونية؟

• إذا سمعتم خبرًا هل تسعى للتأكد من صحته؟ وكيف؟
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الجزء الثالث: المجموعة األولى من التقارير

1- الورقة IR01 للتوزيع على المشاركين.

ينتظــر اتبــاع األقليــات والديانــات غيــر المعتــرف بهــا فــي العــراق منــذ أعــوام نيــل االعتــراف الرســمي، كــي تتمكــن 
مــن االســتفادة مــن مجموعــة مــن الحقــوق السياســية والدينيــة التــي حرمــت منهــا بســبب عــدم اعتــراف الدولــة بهــا. 
الصراعــات السياســية والدينيــة المتزايــدة فــي العــراق تؤخــر االعتــراف وتشــعر اتبــاع هــذه األقليــات بعــدم األمــان. 
ــى  ــة عل ــة والمذهبي ــة الطائفي ــة الهوي ــى تثبيــت حقوقهــا فــي ظــل شــعور عــام بغلب ــات ال حيــث، تســعى هــذه األقلي

الهويــة الوطنيــة الجامعــة.

2- عرض قسم من نشرة أخبار قناة العراقية األخبارية )32:17-31:27(:

https://youtu.be/bpdSHCVRnpg?t=1887 

3- قراءة الفقرة التالية: 

وقــال مكتــب الحكيــم فــي بيــان تلقــت “الصبــاح” نســخة منــه: إن “الحكيــم اســتقبل بمكتبــه فــي بغــداد )أمــس األول 
الخميــس( وفــدًا مــن القيــادات السياســية فــي كركــوك برئاســة )رئيــس الجبهــة التركمانيــة( أرشــد الصالحــي وبحــث معــه 

واقــع المدينــة باعتبارهــا مدينــة للتآخــي وعراقــًا مصغــرًا يضــم جميــع المكونــات العراقيــة”.

4- الورقة IR04 للتوزيع على المشاركين.

»تخيــل أنــك تعيــش فــي مجتمــع يرفــض وجــودك أصــاًل ويجهــل ديانتــك«، تقــول إيمــان إبراهيــم بصــوت أقــرب إلــى 
الهمــس لتصــف معانــاة أبنــاء جلدتهــا مــن أتبــاع الديانــة البهائيــة فــي العــراق، ومــن ثــم تلتفــت للتأكــد مــن أن الموجودين 
فــي المــكان لــم يســمعوا كالمهــا. لــم يكــن الترتيــب إلجــراء حــوار مــع إيمــان يشــبه بقيــة اللقــاءات األخــرى، فلــم يحــدث 
إال بعــد ترتيبــات طويلــة ومعقــدة، حيــث انتهــى بنــا المطــاف بمــكان آمــن بعيــد عــن األنظــار، مشــترطة اســتخدام اســم 

مســتعار.
 

ــًا مــن هــذه التقاريــر أو المقــاالت قبــاًل؟ هــل وقعــَت علــى رســائل أو مقــاالت مشــابهة تتضّمــن الحّجــَة  1. هــل صادفــَت أّي
نفســها؟ فــإن فعلــت، أيــن كان ذلــك؟

2. هل تعرف من صاحب هذه المقاالت أو التقارير؟ إذا أجبَت بنعم، كيف؟

3. هل تعتقد أّن المعلوات أو األفكار التي تتضّمنها هذه التقارير والمقاالت صادقة؟

عندما تفّكر في مضمون هذه التقارير والمقاالت، هل تميل إلى الموافقة بشّدة مع ما يلي أم معارضته؟

4. أوافق على كّل ما قيل وظهر في هذه الفقرات. 

5. كانت الحجة التي ترتكز عليها هذه الفقرات مقنعة. 

6. أنا مهتّم باالطالع على المزيد من المواضيع المماثلة. 

7.  من الممكن أن أحّدث أحد أصدقائي عن هذه المواضيع. 

8. سأكون حذرًا وأتجّنب الحديث عن هذه المواضيع. 

9. ما هي الكلمات والرموز البارزة في هذه التقارير؟ ماذا تعني بالنسبة لك؟

10. بعد رؤية هذه الرسالة، هل يمكن أن ُيغّير هذا النوع من التقارير آراءك أو تصرفاتك؟
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الجزء الرابع: المجموعة الثانية من التقارير

1- عرض قسم من نشرة أخبار قناة الشرقية )27:00-26:16(:

https://youtu.be/szyxpBAFQCM?t=1576 

2- قراءة الفقرة التالية:

أكــدت علــى عــزم الســلطات األلمانيــة المســاهمة فــي ازدهــار المجتمــع اليهــودي فــي ألمانيــا. وشــّكل اعتــداء األول 
أكتوبــر علــى معبــد يهــودي فــي هالــه, أحبــط فــي نهايــة المطــاف, صدمــة فــي البــالد. ومنفــذه الــذي قــام بقتــل 

شــخصين عشــوائيا, شــاب مؤيــد للنظريــات التــي تنفــي حصــول الهولوكوســت المحرقــة. 

أمــا حــزب البديــل أللمانيــا اليمينــي المتطــرف الــذي نجــح منــذ عاميــن بدخــول البرلمــان, فهــو يدعــو وضــع حــّد لثقافــة 
التكفيــر عــن ذنــب الهولوكوســت.

3- الورقة IR02 للتوزيع على المشاركين.

ويــرى الخبيــر القضائــي ورئيــس اتحــاد الحقوقييــن العراقيــن فــي محافظــة الديوانيــة عبــاس عنيــد أن ضعــف الثقافــة 
القانونيــة لــدى المجتمــع تســاهم بشــكل كبيــر فــي تزايــد ممارســة االضطهــادات ضــد الغجــر، ومــع أن الدســتور العراقــي 

قــد كفــل حقوقهــم بشــكل كامــل إال أن الغجــر مــا زالــوا يواجهــون خطــر االعتــداءات مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة.

4- عرض قسم من نشرة أخبار قناة السومرية )18:01-17:30( :

https://www.alsumaria.tv/watch/15638

ــًا مــن هــذه التقاريــر أو المقــاالت قبــاًل؟ هــل وقعــَت علــى رســائل أو مقــاالت مشــابهة تتضّمــن الحّجــَة  1. هــل صادفــَت أّي
نفســها؟ فــإن فعلــت، أيــن كان ذلــك؟

2. هل تعرف من صاحب هذه المقاالت أو التقارير؟ إذا أجبَت بنعم، كيف؟

3. هل تعتقد أّن المعلوات أو األفكار التي تتضّمنها هذه التقارير والمقاالت صادقة؟

عندما تفّكر في مضمون هذه التقارير والمقاالت، هل تميل إلى الموافقة بشّدة مع ما يلي أم معارضته؟

4. أوافق على كّل ما قيل وظهر في هذه الفقرات. 

5. كانت الحجة التي ترتكز عليها هذه الفقرات مقنعة. 

6. أنا مهتّم باالطالع على المزيد من المواضيع المماثلة. 

7. من الممكن أن أحّدث أحد أصدقائي عن هذه المواضيع.
 

8. سأكون حذرًا وأتجّنب الحديث عن هذه المواضيع. 

9. ما هي الكلمات والرموز البارزة في هذه التقارير؟ ماذا تعني بالنسبة لك؟

10. بعد رؤية هذه الرسالة، هل يمكن أن ُيغّير هذا النوع من التقارير آراءك أو تصرفاتك؟
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الجزء الخامس: المجموعة الثالثة من التقارير

1- قراءة الفقرة التالية:

مــن طالبهــا الذيــن اشــتهروا حاليــا ايــاد عــالوي، احمــد الجلبــي وعــادل عبــد المهــدي . وأيضــا اللــورد آرا درزي جــّراح 
ــع شــبكية  ــة ترقي ــم فــي الطــب وهــو أول مــن قــام بعملي ــة، عــزرا إســحاق عال ومستشــار فــي وزارة الصحــة البريطاني
العيــن بواســطة الليــزر، يهــودي فرنســي الجنســية مــن أصــل عراقــي، شــانت اسانســيليان وهــو موســيقار أمريكــي 

الجنســية ومــن أصــل عراقــي، المهنــدس أحمــد العبدلــي خبيــر المفاعــالت المحفــزة.

2- الورقة IR03 للتوزيع على المشاركين

لــؤي، وهــو مهنــدس فــي وزارة الصناعــة والمعــادن العراقيــة، ويشــغل موقع مدير قســم الفحص والتفتيش الهندســي 
فــي معمــل خياطــة فــي  برطلــة، شــرق الموصــل، يتجنــب النقــاش مــع مــن يــرون المســيحي »كافــرًا«، ويقــول: »حتــى لــو 

اشــتكيت عليهــم، لــن يتــم النظــر بالموضوع«

اختبر لؤي هذا التمييز الديني في مكان العمل.

3- عرض قسم من نشرة أخبار قناة السومرية )7:39-4:43(:

https://www.alsumaria.tv/watch/15660

4- لورقة IR05 للتوزيع على المشاركين

تعتبــر كواكــب عبداللطيــف رشــيد، وهــي ممثلــة عــن الديانــة البهائيــة أن التحــدي األبــرز الــذي يواجــه البهائييــن بســبب 
عــدم نيــل االعتــراف يكمــن فــي قوانيــن األحــوال الشــخصية وتســجيل الزواجــات البهائيــة.

ــًا مــن هــذه التقاريــر أو المقــاالت قبــاًل؟ هــل وقعــَت علــى رســائل أو مقــاالت مشــابهة تتضّمــن الحّجــَة  1. هــل صادفــَت أّي
نفســها؟ فــإن فعلــت، أيــن كان ذلــك؟

2. هل تعرف من صاحب هذه المقاالت أو التقارير؟ إذا أجبَت بنعم، كيف؟

3. هل تعتقد أّن المعلوات أو األفكار التي تتضّمنها هذه التقارير والمقاالت صادقة؟

عندما تفّكر في مضمون هذه التقارير والمقاالت، هل تميل إلى الموافقة بشّدة مع ما يلي أم معارضته؟

4. أوافق على كّل ما قيل وظهر في هذه الفقرات. 

5. كانت الحجة التي ترتكز عليها هذه الفقرات مقنعة. 

6. أنا مهتّم باالطالع على المزيد من المواضيع المماثلة. 

7. من الممكن أن أحّدث أحد أصدقائي عن هذه المواضيع. 

8. سأكون حذرًا وأتجّنب الحديث عن هذه المواضيع. 

9. ما هي الكلمات والرموز البارزة في هذه التقارير؟ ماذا تعني بالنسبة لك؟

10. بعد رؤية هذه الرسالة، هل يمكن أن ُيغّير هذا النوع من التقارير آراءك أو تصرفاتك؟
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الجزء األّول: المقّدمة

1. رّحــب بالمشــاركين. عــّرف بنفســك وبالّشــخص الــذي يســّجل المالحظــات. اطلــب مــن المشــاركين التعريــف عــن نفســهم، 
مــع مــلء اســتمارة غيــر اســمية بالمعلومــات المناســبة.

2. قّدم للمشاركين لمحًة عن المؤسسات القّيمة على المشروع وعن المهّمة التي نحاول إنجازها. 

3. أخبرهــم كيــف ســنتصّرف بالمعلومــات، والتركيــز علــى ســرية األســماء، وأننــا سنســتقي مــن المعلومــات توصيــات لتطويــر 
األداء اإلعالمــي، ستســتخدم بفائــق المهنيــة.

4. قّدم لمحًة عن تصميم مجموعة التركيز، ما هي المواضيع التي سنغّطيها، وكم سيستغرق ذلك من الوقت.

5. شّدد على القواعد األساسية: ضرورة إطفاء أجهزة الخليوي، اإلصغاء، القهوة، دعوتهم لمأدبة غداء أو عشاء إلخ. 

الجزء الثاني: األسئلة األساسية

1. ما هو المصدر الذي تستقي منه معظم أخبارك؟

2. ما هي مصادر األخبار األخرى التي تستخدمها؟

3. هل تثق بنشرات األخبار التي تشاهدها أو تسمعها؟ لماذا؟

4. ما هي األسباب األساسية التي تدفعك إلى تصّفح شبكة اإلنترنت؟

5. أّي نوٍع من التغطية اإلخبارية تفّضل أن تشاهد؟ لماذا؟

6. أي نوٍع من التغطية اإلخبارية ال تستسيغه؟ لماذا؟

مواضيع للنقاش

• ما هي المحطات أو البرامج التلفزيونية المفّضلة لديك؟

• ما هي المحطات أو البرامج اإلذاعية المفّضلة لديك؟

• هل تنشر أنواعًا معّينة من المعلومات عبر اإلنترنت؟

• ما هي التطبيقات أو المواقع اإللكترونية األكثر رواجًا بين أصدقائك؟

• هل تشارك في مناقشات على منتديات أو صفحات إلكترونية؟

• إذا سمعتم خبرًا هل تسعى للتأكد من صحته؟ وكيف؟
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الجزء الثالث: المجموعة األولى من التقارير

1- الورقة LEB01 للتوزيع على المشاركين.

تــرك هــذا التهميــش  نقطــة اســتفهام فــي قلــوب العلوييــن مفــاده: “ألســنا مواطنيــن؟” فــي وقــت يبلــغ تعدادهــم 
حوالــى خمســين ألــف نســمة، يتمركــزون فــي منطقــة جبــل محســن وفــي عــكار شــمااًل، ويعيــش معظمهــم تحــت خــط 

الفقــر.

2- قراءة الفقرة التالية:

قــد يصــّح ذلــك فــي نظــام رئاســي مختلــف يعتمــد علــى انتخابــات شــعبية كمــا كان يطمــح عــون، إال أن التصويــت عبــر 
المجلــس النيابــي يدحــض نظريــة باســيل، إال إذا كان رئيــس التيــار الوطنــي الحــر مــدركًا بصــورة مســبقة صعوبــة، وحتــى 
اســتحالة، انتخــاب جعجــع رئيســًا للجمهوريــة، لكــن القلــق مــن حصــد القــوات فــي االنتخابــات النيابيــة المقبلــة لمقاعــد 
نيابيــة تفــوق مقاعــد التيــار العونــي عدديــًا، مــا يســمح لمعــراب وخصــوم باســيل بالقــول لــه إنــه ليــس الزعيــم المســيحي 

األول، وبالتالــي المقــّوم الرئيســي لطرحــه كمرشــح أمــر واقــع غيــر موجــود أساســًا.

 : )section 15( LBC 3- عرض قسم من نشرة أخبار ال
 

https://bit.ly/3gW2A8w 

4- الورقة LEB04 للتوزيع على المشاركين.

وبعدمــا درجــت العــادة أن يحظــى العلويــون بأربعــة مخاتيــر مــن أصــل 12، تقّلــص األمــر الــى مختــار واحــد يشــغله حاليــًا 
ســوري مجّنــس. وانســحب األمــر ذاتــه علــى البلديــة وعناصــر شــرطتها، علــى حــد قولــه. تهميــش العلوييــن مرتبطــًا الــى 

حــّد مــا بكــون المنطقــة محســوبة علــى ســوريا.

ــًا مــن هــذه التقاريــر أو المقــاالت قبــاًل؟ هــل وقعــَت علــى رســائل أو مقــاالت مشــابهة تتضّمــن الحّجــَة  1. هــل صادفــَت أّي
نفســها؟ فــإن فعلــت، أيــن كان ذلــك؟

2. هل تعرف من صاحب هذه المقاالت أو التقارير؟ إذا أجبَت بنعم، كيف؟

3. هل تعتقد أّن المعلوات أو األفكار التي تتضّمنها هذه التقارير والمقاالت صادقة؟

عندما تفّكر في مضمون هذه التقارير والمقاالت، هل تميل إلى الموافقة بشّدة مع ما يلي أم معارضته؟

4. أوافق على كّل ما قيل وظهر في هذه الفقرات. 

5. كانت الحجة التي ترتكز عليها هذه الفقرات مقنعة. 

6. أنا مهتّم باالطالع على المزيد من المواضيع المماثلة. 

7. من الممكن أن أحّدث أحد أصدقائي عن هذه المواضيع. 

8. سأكون حذرًا وأتجّنب الحديث عن هذه المواضيع. 

9. ما هي الكلمات والرموز البارزة في هذه التقارير؟ ماذا تعني بالنسبة لك؟

10. بعد رؤية هذه الرسالة، هل يمكن أن ُيغّير هذا النوع من التقارير آراءك أو تصرفاتك؟
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الجزء الرابع: المجموعة الثانية من التقارير

1- قراءة الفقرة التالية:

واعتبــر نصــر اللــه أن هنــاك مــن يســعى لجــّر النــاس إلــى مواجهــة بعضهــا البعــض )!( لكــن هــذا ينطبــق علــى األداء الــذي 
مارســه الحــزب نفســه فــي محاولــة الســتدراج الحــراك إلــى التســييس، أو إرغــام الحــراك علــى االصطــدام ببيئتــه، خصوصــًا 
عندمــا كانــت المجموعــات المؤيــدة للحــزب تجــوب بيــروت لالعتــداء علــى المتظاهريــن، وهــم يهتفــون »شــيعة شــيعة«، 
علــى مشــارف األشــرفية أو المناطــق الســّنية. هــم الذيــن كانــوا يريــدون اســتدراج المتظاهريــن أو أبنــاء هــذه المناطــق 

لمواجهــة جمهــور الحــزب والعــودة إلــى المتاريــس الماضيــة، إمــا بانقســام ســني شــيعي، أو مســلم مســيحي.

2- قراءة الفقرة التالية:

فالمكــّون الّســني فــي لبنــان، األكبــر واألكثــر ضعًفــا فــي هــذه المرحلــة، انقلبــت نظرتــه إلــى »المقاومــة« ممثلــة بحــزب 
اللــه رأًســا علــى عقــب، مقارنــًة مــع عــدوان 2006 ومــا ســبقه مــن اعتــداءات واجتياحــات اســرائيلية. ورغــم أّن عــدوان 
2006 جــاء بعــد عــاٍم علــى اغتيــال الرئيــس رفيــق الحريــري و»ثــورة األرز« فــي 14 آذار 2005، إاّل أّن توجيــه الســالح إلــى 
الداخــل فــي 7 أيــار 2008، والحــرب فــي ســوريا مطلــع العــام 2011، كانــت مرحلــة »الفصــل« فــي العالقــة بيــن الشــريحة 

األوســع مــن الطائفــة الســنّية وحــزب اللــه، الــذي دخــل للقتــال دفاًعــا عــن نظــام خصمهــا – العــدو بشــار األســد.

3- الورقة LEB02 للتوزيع على المشاركين.

بعــض األحــالم مســتحيلة تمامــًا كطمــوح الشــيخ شــادي مرعــي بــأن يصبــح قاضيــًا شــرعيًا، رغم أنــه يتابع رســالة الدكتوراه 
فــي الفقــه فــي جامعــة الجنــان، ال لشــيء إال ألّنــه علوي.

4- قراءة الفقرة التالية:

لــم يســتخدم ديكتاتــور مصــر اإلســالميين بإرادتــه ليســتولي علــى الســلطة مثــل حافــظ األســد، إنمــا عــّول هــذه المــرة 
علــى الشــعب نفســه، الشــعب الــذي نالــت جماعــة اإلخــوان استحســاَن غالبيتــه، والشــعب الــذي لجــأ إلــى الجيــش بإرادتــه 
ليمّهــد الطريــق أمــام السيســي كــي يجــد مبّرراتــه المعتــادة إلقصــاء الجميــع )بالبعبــع اإلســالمي(، والشــعب الــذي يبــدو 
ُمعجبــًا بهــذا القائــد حتــى أجــل غيــر معلــوم، والــذي يبــدو أنــه أحســَن ِحْفــظ دروس الديكتاتورييــن الســابقين ممــن كانــوا 
يشــّددون ليــل نهــار علــى أن حكــم منظومتهــم العســكرية بــكل قبحهــا، أجمــل وأعــدل وأرحــم وأكــرم وألطــف وأْعَطــف 

مــن ُحكــم رديفتهــا الدينّيــة.

ــًا مــن هــذه التقاريــر أو المقــاالت قبــاًل؟ هــل وقعــَت علــى رســائل أو مقــاالت مشــابهة تتضّمــن الحّجــَة  1. هــل صادفــَت أّي
نفســها؟ فــإن فعلــت، أيــن كان ذلــك؟

2. هل تعرف من صاحب هذه المقاالت أو التقارير؟ إذا أجبَت بنعم، كيف؟

3. هل تعتقد أّن المعلوات أو األفكار التي تتضّمنها هذه التقارير والمقاالت صادقة؟

عندما تفّكر في مضمون هذه التقارير والمقاالت، هل تميل إلى الموافقة بشّدة مع ما يلي أم معارضته؟

4. أوافق على كّل ما قيل وظهر في هذه الفقرات. 

5. كانت الحجة التي ترتكز عليها هذه الفقرات مقنعة. 

6. أنا مهتّم باالطالع على المزيد من المواضيع المماثلة. 

7. من الممكن أن أحّدث أحد أصدقائي عن هذه المواضيع. 

8. سأكون حذرًا وأتجّنب الحديث عن هذه المواضيع. 

9. ما هي الكلمات والرموز البارزة في هذه التقارير؟ ماذا تعني بالنسبة لك؟

10. بعد رؤية هذه الرسالة، هل يمكن أن ُيغّير هذا النوع من التقارير آراءك أو تصرفاتك؟
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الجزء الخامس: المجموعة الثالثة من التقارير

1- قراءة الفقرة التالية:

ــدة حســبما  ــة للحكومــة الجدي ــق المعارضــة البرلماني ــه فــي كل االحــوال ســيختار الحــزب التقدمــي طري ــدو ان ولكــن يب
يقــول نوابــه، مهمــا كان التمثيــل الــدرزي فيهــا، خاصــة اذا كان الحــزب ليــس ممثــال بوزيــر منــه او مــن اقتراحــه، وهــو لــن 
ُيســّلف العهــد وتيــاره هديــة مجانيــة، مــا لــم تتدخــل مالئكــة الرئيــس نبيــه بــري لحمايــة الحكومــة مــن قناصــة المواقــف 

السياســية ضــد الحكومــة ســواء كانــوا مــن الحلفــاء او مــن الخصــوم.

2- الورقة LEB03 للتوزيع على المشاركين

فالمجلــس اإلســالمي العلــوي مشــلول واالنتمــاء الــى الطائفــة اإلســالمية العلويــة يــكاد فــي أحيــان كثيــرة أن يبــدو 
أشــبه بـــ “وصمــة” فــي لبنــان، بعدمــا الحقــت تهمــة “االرتبــاط” بســوريا العلوييــن وجعلتهــم يتعرضــون لنــوع مــن الحرمــان 

علــى صعيــد الحقــوق والوظائف.ويتفــق كثيــرون علــى أن قانــون األحــوال الشــخصية مجحــف بحــق المــرأة.

3- عرض قسم من نشرة أخبار المنار )33:42-32:58(:

                                                                                      https://program.almanar.com.lb/episode/80456

4- الورقة LEB05 للتوزيع على المشاركين

ــًا  ــاج وقت ــزل ويحت ــدأ مــن المن ــل الطائفــة يب ــى الوطــن قب ــة واالنتمــاء ال ــز المواطني ــى أن مســار تعزي ومــع تأكيدهــا عل
طويــاًل لتحقيــق االندمــاج وتخطــي الحــدود الطائفيــة والمناطقيــة، تحــّذر مــن أّن مفهــوم األقليــة يتكــّرس أكثــر فأكثــر 
ــة وسياســاتها وارتفــاع التهميــش ونســبة الجــوع، يعــود  ــار الدول ــان. وتقــول “مــع انهي خــالل األزمــات الكبــرى فــي لبن

ــة والطائفــة. ــى” أي العائل ــى ارتباطاتهــم األول ــاس ال الن

ــًا مــن هــذه التقاريــر أو المقــاالت قبــاًل؟ هــل وقعــَت علــى رســائل أو مقــاالت مشــابهة تتضّمــن الحّجــَة  1. هــل صادفــَت أّي
نفســها؟ فــإن فعلــت، أيــن كان ذلــك؟

2. هل تعرف من صاحب هذه المقاالت أو التقارير؟ إذا أجبَت بنعم، كيف؟

3. هل تعتقد أّن المعلوات أو األفكار التي تتضّمنها هذه التقارير والمقاالت صادقة؟

عندما تفّكر في مضمون هذه التقارير والمقاالت، هل تميل إلى الموافقة بشّدة مع ما يلي أم معارضته؟

4. أوافق على كّل ما قيل وظهر في هذه الفقرات. 

5. كانت الحجة التي ترتكز عليها هذه الفقرات مقنعة. 

6. أنا مهتّم باالطالع على المزيد من المواضيع المماثلة. 

7. من الممكن أن أحّدث أحد أصدقائي عن هذه المواضيع. 

8. سأكون حذرًا وأتجّنب الحديث عن هذه المواضيع. 

9. ما هي الكلمات والرموز البارزة في هذه التقارير؟ ماذا تعني بالنسبة لك؟

10. بعد رؤية هذه الرسالة، هل يمكن أن ُيغّير هذا النوع من التقارير آراءك أو تصرفاتك؟
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الجزء األّول: المقّدمة

1. رّحــب بالمشــاركين. عــّرف بنفســك وبالّشــخص الــذي يســّجل المالحظــات. اطلــب مــن المشــاركين التعريــف عــن نفســهم، 
مــع مــلء اســتمارة غيــر اســمية بالمعلومــات المناســبة.

2. قّدم للمشاركين لمحًة عن المؤسسات القّيمة على المشروع وعن المهّمة التي نحاول إنجازها. 

3. أخبرهــم كيــف ســنتصّرف بالمعلومــات، والتركيــز علــى ســرية األســماء، وأننــا سنســتقي مــن المعلومــات توصيــات لتطويــر 
األداء اإلعالمــي، ستســتخدم بفائــق المهنيــة.

4. قّدم لمحًة عن تصميم مجموعة التركيز، ما هي المواضيع التي سنغّطيها، وكم سيستغرق ذلك من الوقت.

5. شّدد على القواعد األساسية: ضرورة إطفاء أجهزة الخليوي، اإلصغاء، القهوة، دعوتهم لمأدبة غداء أو عشاء إلخ. 

الجزء الثاني: األسئلة األساسية

1. ما هو المصدر الذي تستقي منه معظم أخبارك؟

2. ما هي مصادر األخبار األخرى التي تستخدمها؟

3. هل تثق بنشرات األخبار التي تشاهدها أو تسمعها؟ لماذا؟

4. ما هي األسباب األساسية التي تدفعك إلى تصّفح شبكة اإلنترنت؟

5. أّي نوٍع من التغطية اإلخبارية تفّضل أن تشاهد؟ لماذا؟

6. أي نوٍع من التغطية اإلخبارية ال تستسيغه؟ لماذا؟

مواضيع للنقاش

• ما هي المحطات أو البرامج التلفزيونية المفّضلة لديك؟

• ما هي المحطات أو البرامج اإلذاعية المفّضلة لديك؟

• هل تنشر أنواعًا معّينة من المعلومات عبر اإلنترنت؟

• ما هي التطبيقات أو المواقع اإللكترونية األكثر رواجًا بين أصدقائك؟

• هل تشارك في مناقشات على منتديات أو صفحات إلكترونية؟

• إذا سمعتم خبرًا هل تسعى للتأكد من صحته؟ وكيف؟
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الجزء الثالث: المجموعة األولى من التقارير

1- الورقة SUD01 للتوزيع على المشاركين.

منــذ اســتقالل الســودان، تــم تعييــن دفعتيــن فقــط مــن أســاتذة التربيــة المســيحية فــي عامــي 1996 و1997. كان ذلــك 
لغــرض سياســي فقــط، ولــم يعيــن بعدهــم حتــى اآلن أي اســتاذ للتربيــة المســيحية بشــكل رســمي.

2- قراءة الفقرة التالية:

إنهــا ايهــا النــاس الغــارة علــى االســالم تتبــدى مــن خــالل وزراء يحلــو لهم التبشــير بالعلمانيــة وباالنضمــام التفاقية العهر 
والفســق المســماة )ســيداو( والحديــث عــن المريســة التــي ســماها وزيــر عدلهــم ب)الثقافــة الســودانية( والمجاهــرة 
ــازاء نظــام حكــم يحتفــي بتحريــر المــرأة مــن قيــم الحيــاء  بالدعــوة الــى تقليــل مقــرر القــرآن الكريــم فــي التعليــم ..إننــا ب

لترتمــي فــي احضــان الرذيلــة ممــا رأينــا نمــاذج صادمــة لــه فــي ليلــة رأس الســنة.

3- قراءة الفقرة التالية: 

فأجتمــع فالســفتهم وخبراؤهــم والصهيونيــة العالميــة وشــواطينهم وقــرروا أن يأتــوا بدينهــم )الرابــع( بعــد اليهوديــة 
والنصرانيــة واإلســالم، وطبخــوا فــي الغــرب )حقــوق اإلنســان( وأخــذوا مــن التــوراة قليــال وكــذا مــن اإلنجيــل وأكثــره مــن 
القــرآن وأضافــوا إليــه أفــكار وبهــارات فالســفتهم وســمومهم، وطالبــوا كل دول العالــم بالموافقــة والتوقيــع عليــه 
وقــد حــدث، ومــن نافلــة القــول إننــي أحمــل درجــة الماجســتير فــي حقــوق اإلنســان وأعلــم مــا فــي أحشــائها ودواخلهــا 

وأتبــرأ منهــا بعــد أن تبيــن لــي الحــق المبيــن وأحمــد اللــه رب العالميــن.

4- الورقة SUD04 للتوزيع على المشاركين.

 لــم تقتصــر المعانــاة علــى المســيحيين فحســب، إذ يؤكــد المتحــدث باســم الطائفــة البهائيــة فــي الســودان الدكتــور علــي 
صــالح، أنــه علــى رغــم وجــود هــذه الديانــة فــي الســودان منــذ ثالثينيــات القــرن الماضــي، إال أن نظــام “اإلنقــاذ” برئاســة 
عمــر البشــير عمــل علــى تهجيــر أتباعهــا، مســتدال بحادثــة إغــالق المركــز البهائــي فــي الخرطــوم عــام 2014. وتــم مصــادرة 
ــاءت محــاوالت اســترداد المركــز كلهــا بالفشــل، وكانــت  ــذ الســتينات. وقــد ب المــكان مــع العلــم أن المركــز موجــود من

الجهــات التــي أصــدرت هــذا القــرار مجهولــة.

ــًا مــن هــذه التقاريــر أو المقــاالت قبــاًل؟ هــل وقعــَت علــى رســائل أو مقــاالت مشــابهة تتضّمــن الحّجــَة  1. هــل صادفــَت أّي
نفســها؟ فــإن فعلــت، أيــن كان ذلــك؟

2. هل تعرف من صاحب هذه المقاالت أو التقارير؟ إذا أجبَت بنعم، كيف؟

3. هل تعتقد أّن المعلوات أو األفكار التي تتضّمنها هذه التقارير والمقاالت صادقة؟

عندما تفّكر في مضمون هذه التقارير والمقاالت، هل تميل إلى الموافقة بشّدة مع ما يلي أم معارضته؟

4. أوافق على كّل ما قيل وظهر في هذه الفقرات. 

5. كانت الحجة التي ترتكز عليها هذه الفقرات مقنعة. 

6. أنا مهتّم باالطالع على المزيد من المواضيع المماثلة. 

7. من الممكن أن أحّدث أحد أصدقائي عن هذه المواضيع. 

8. سأكون حذرًا وأتجّنب الحديث عن هذه المواضيع. 

9. ما هي الكلمات والرموز البارزة في هذه التقارير؟ ماذا تعني بالنسبة لك؟

10. بعد رؤية هذه الرسالة، هل يمكن أن ُيغّير هذا النوع من التقارير آراءك أو تصرفاتك؟
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الجزء الرابع: المجموعة الثانية من التقارير

1- قراءة الفقرة التالية:

فقــد كانــت حصــة الديــن محصــورة علــى معلميــن مســيحيين مــن البروتســتانت والكاثوليــك، والجديــد هــو أن معلميــن 
مــن المســلمين والعلوييــن وغيرهــم مــن األديــان سيشــاركون فــي تقديــم الحصــة المدرســية للتالميــذ.

2- قراءة الفقرة التالية:

ــه  ــًا بحــرق وتخريــب ممتلــكات كنيســة يتبعهــا مجمــع ســكني كامــل بقاطني وقامــت مجموعــة مــن المهووســين دينّي
ومســاكنه ومدارســه وأثاثاتــه. كان ذلــك بعــد أحــداٍث وتفلتــاٍت واعتــداءاٍت تبعــت إعــالن الحكومــة انتهــاء مــدة اإلقامــة 
المســموح بهــا للمســيحيين الجنوبييــن. وألنَّ الســودان قبــل حكومــة اإلنقــاذ كان مفتوحــًا ألهــل الديانــات المختلفــة، 
فــإنَّ النظــام الســابق لــم يجــرؤ علــى ذكــر الديانــة مــع قــرارات اإلقامــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك كانــت قراراتــه بمثابــة 

ــب. شــرعنة للعنــف وضيــٍق باالختــالف، ونــزوٍع صــوب محــو اآلخــر ومــلٍء للنفــوس بالتعصُّ

3- الورقة SUD02 للتوزيع على المشاركين.

ورغــم التنــوع الدينــي، إال أن الســودان شــهد العديــد مــن الحــروب والصراعــات العرقيــة والدينيــة، أبرزهــا الصــراع فــي 
إقليــم دارفــور وفــي جنــوب الســودان. وهنــاك عــدد مــن الشــكاوى لألقليــات المســيحية ضــد تصرفــات الســلطات 
الســودانية تجاههــا، أبرزهــا إصــدار حكومــة واليــة الخرطــوم قــرارًا بإزالــة 27 كنيســة عــام 2018 فــي مناطــق متفرقــة 

مــن العاصمــة بذريعــة المخالفــات فــي بنائهــا.

4- قراءة الفقرة التالية:

ويــرى اإلزيــرق فســاد المذهــب الشــيعي، حيــث ســاند قــرار حكومــة اإلنقــاذ بإغــالق المراكــز الثقافيــة والمستشــارية 
الثقافيــة اإليرانيــة بالســودان، ووصــف قــرار الحكومــة بأنــه: )القــرار الــذي نصــر الحــق وســد بــاب الفتنــة بطــرد الشــيعة 

الروافــض مــن البــالد(، كمــا طالــب اإلزيــرق بعــدم االكتفــاء بقــرار اإلغــالق، وضــرورة مالحقــة أذنابهــم،

ــًا مــن هــذه التقاريــر أو المقــاالت قبــاًل؟ هــل وقعــَت علــى رســائل أو مقــاالت مشــابهة تتضّمــن الحّجــَة  1. هــل صادفــَت أّي
نفســها؟ فــإن فعلــت، أيــن كان ذلــك؟

2. هل تعرف من صاحب هذه المقاالت أو التقارير؟ إذا أجبَت بنعم، كيف؟

3. هل تعتقد أّن المعلوات أو األفكار التي تتضّمنها هذه التقارير والمقاالت صادقة؟

عندما تفّكر في مضمون هذه التقارير والمقاالت، هل تميل إلى الموافقة بشّدة مع ما يلي أم معارضته؟

4. أوافق على كّل ما قيل وظهر في هذه الفقرات. 

5. كانت الحجة التي ترتكز عليها هذه الفقرات مقنعة. 

6. أنا مهتّم باالطالع على المزيد من المواضيع المماثلة. 

7. من الممكن أن أحّدث أحد أصدقائي عن هذه المواضيع. 

8. سأكون حذرًا وأتجّنب الحديث عن هذه المواضيع. 

9. ما هي الكلمات والرموز البارزة في هذه التقارير؟ ماذا تعني بالنسبة لك؟

10. بعد رؤية هذه الرسالة، هل يمكن أن ُيغّير هذا النوع من التقارير آراءك أو تصرفاتك؟
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الجزء الخامس: المجموعة الثالثة من التقارير

1- قراءة الفقرة التالية:

ــدة المتخصصــة فــي الدعــوة االســالمية علــى مســتوى الســودان والقــارة  ــاة الوحي ــة( القن ــى )طيب ــاق عل يضيــق الخن
ــاح برنامــج  ــر مــن %97 مــن الســكان بينمــا يت ــغ نســبة المســلمين فيهــا اكث ــالد تبل ــة بلغاتهــا المختلفــة فــي ب االفريقي
اســبوعي للتبشــير المســيحي مــن خــالل قنــاة الســودان الفضائيــة وهــو مــا ال يحــدث حتــى فــي مصــر )العلمانيــة( التــي 
يزيــد فيهــا عــدد النصــارى بكثيــر عــن عددهــم فــي الســودان واخشــى مــا اخشــاه ان يتــاح برنامــج للدعــوة لعبــادة االوثــان.

2- الورقة SUD03 للتوزيع على المشاركين

ــزواج،  ــزواج. اختــار زوجتــه واختارتــه بكامــل إرادتهمــا وقــررا ال يقــول جعفــر فــي خطابــه إنــه اتخــذ وشــريكته مــي قــرار ال
وأبلغــوا بذلــك القــرار ألخ الزوجــة ليحصلــوا علــى موافقتــه، وقامــوا علــى الفــور بعقــد قرانهمــا علــى طريقتهمــا التــي 
ــداًل عــن الطريــق المعبــدة، لعــل أحدهــم يلتفــت  ــار الشــريكان المغامــرة والطريــق الوعــرة ب ــا أن يتزوجــا بهــا. اخت ارتضي
ولــو علــى ســبيل الخطــأ إلــى نظــرة المشــّرع الضيقــة، والتــي فصلهــا بحســب فهمــه فــي ظــل تعقيــدات عالمنــا اليومــي 

المعــاش فــي ســودان مــا بعــد الثــورة.

3- قراءة الفقرة التالية:

ــن اإلســالمي بعــد أن درس الغــرب  ــى الدي ــز خــاص عل ــان مــع تركي ــة األدي وقــد ظهــرت وثيقــة حقــوق اإلنســان لمحارب
ــه الحــق ــه ووجــد فيــه اإلعجــاز واالســتحالة فــي محاربتــه وتأكــد لهــم أن مضامين

4- الورقة SUD05 للتوزيع على المشاركين

تتشــعب معانــاة الطــالب المســيحيين فــي الســودان، إذ ال يوجــد امتحــان  تجريبــي للطــالب الممتحنيــن للمرحلــة الثانوية 
ــه ان الطالــب المســيحي  ــة العامــة. وتقــول اســتاذة مدرســة الســالم اإلنجيليــة  ســاندرا ســمير طلب او امتحــان الثانوي
»ُيطــرد خــارج الفصــل فــي حصــة التربيــة االســالمية ويعامــل بقســوة وكأنــه ارتكــب جرمــًا«. كمــا تشــير الــى ان »طالبنــا 
يعانــون مــن الحصــول علــى نســخة مــن االمتحــان أو حتــى طريقــة االســئلة فــي االمتحــان التجريبــي« ذلــك المعتمــد قبــل 

االمتحانــات النهائيــة. وتســأل: »كيــف للطالــب أن يحــرم منــه فــي مــادة اساســية؟«

ــًا مــن هــذه التقاريــر أو المقــاالت قبــاًل؟ هــل وقعــَت علــى رســائل أو مقــاالت مشــابهة تتضّمــن الحّجــَة  1. هــل صادفــَت أّي
نفســها؟ فــإن فعلــت، أيــن كان ذلــك؟

2. هل تعرف من صاحب هذه المقاالت أو التقارير؟ إذا أجبَت بنعم، كيف؟

3. هل تعتقد أّن المعلوات أو األفكار التي تتضّمنها هذه التقارير والمقاالت صادقة؟

عندما تفّكر في مضمون هذه التقارير والمقاالت، هل تميل إلى الموافقة بشّدة مع ما يلي أم معارضته؟

4. أوافق على كّل ما قيل وظهر في هذه الفقرات. 

5. كانت الحجة التي ترتكز عليها هذه الفقرات مقنعة. 

6. أنا مهتّم باالطالع على المزيد من المواضيع المماثلة

7. من الممكن أن أحّدث أحد أصدقائي عن هذه المواضيع.

8. سأكون حذرًا وأتجّنب الحديث عن هذه المواضيع.

9. ما هي الكلمات والرموز البارزة في هذه التقارير؟ ماذا تعني بالنسبة لك؟

10 . بعد رؤية هذه الرسالة، هل يمكن أن ُيغّير هذا النوع من التقارير آراءك أو تصرفاتك؟
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محتوى غير منشور

غجر العراق.. هل من سبيل لالندماج؟

محمود الحسناوي، اسطنبول
وسائل النشر: مهارات نيوز وموقع تعددية

لــم يخطــر ببــال فــارس محمــد عــودة 44 عاًمــا الــذي يســكن قريــة الزهــور )قريــة الفــوار ســابًقا( فــي محافظــة الديوانيــة 
جنوبــي العــراق أن تصبــح مناداتــه »بالغجــري« تحقيــًرا لــه فــي يــوم مــا، بعــد أن تفاخــر بغجريتيــه التــي تمثــل امتــداًدا 

لهويته الثقافية ألعوام.

»أنــا غجــري وكاولــي منبــوذ مــن المجتمــع« يقــول فــارس المكنــى بأبــي ســيف أننــا نعانــي أبشــع أنــواع التمييــز والتحقيــر 
إذ يعايروننــا بأننــا غجــر، أحيانــًا فــي الشــارع يناديــك أحدهــم: تعــال يــا غجــري، يشــتمني ويهيننــي، أنــا أب لســبعة أطفــال، ال 

أريدهم اآلن أن يواجهوا نفس المصير.

العــار  الفرديــة، إذ تطاردهــم وصمــة  الحقــوق والحريــات  أبســط  التهميــش والحرمــان مــن  العــراق مــن  يعانــي غجــر 
بتصويرهــم »محترفــو رقــص وغنــاء« ويطلــق عليهــم أســم »الكاوليــة« كمــا ســاهمت الصــور النمطيــة التــي اختزلتهــم 

في: قارئي طالع، ممتهني دعارة، وغيرها من اإلسقاطات الظالمة في عزلهم عن المجتمع.

»الغجــر« مصطلــح يزعــج غجــر العــراق، ويعتبــرون مناداتهــم »بالغجــر« تحقيــًرا لهــم ويطالبــون بالتوقــف عــن هــذه 
التســمية رغــم إقرارهــم بأنهــم فعــاًل أقليــة الغجــر، كمــا يدعــو مختــار الغجــر أبــا ســيف بتفعيــل قــرار مجلــس الــوزراء الصــادر 
فــي عهــد رئيــس الــوزراء العراقــي األســبق نــوري المالكــي بإلغــاء لفظــة »غجــري« و»قــرج« ومعاملتهــم مواطنيــن 

كاملين. ويعود أبا سيف ليقول »لست متردًدا من التعريف بنفسي كغجري، لكن هل يقبلني المجتمع؟«

فمن أين ينحدر الغجر وما هي جذورهم وكيف وصلوا إلى العراق؟

غجر.. كاجار.. كاولية

يوّضــح الدكتــور ســامر محمــد الباحــث فــي علــم االجتمــاع أن أصــل تســمية »الغجــر«، بحســب مصــادر عــدة تعــود إلــى 
لفــظ تركــي يأتــي مــن كلمــة »كاجــار« وتعنــي »الُرّحــل«. بينمــا ترجــح مصــادر أخــرى أن أصولهــم قــد تكــون فارســية نســبة 

إلى كلمة »كرج« وهي مدينة واقعة بين همدان وأصفهان.

أمــا عــن تســمية »الكاوليــة« فيقــول محدثنــا نقــاًل عــن المؤلــف العراقــي طــه حمــادي الحديثــي فــي كتابــه »الغجــر 
ــي أن أصــل هــذه التســمية قــد تكــون  ــدوره علــى األب انســتانس مــاري الكرمل ــذي اعتمــد ب والقــرج فــي العــراق« وال
متصلــة بالنطــق الهنــدّي لمفــردة قــّوال وتنطــق )كاّوالــي( وتعنــي المغّنــي القــّوال الصوفــّي الــذي يقــول أشــعاًرا روحيــة 

مغناة. ويشير إلى احتماالت في أصل هذه التسمية نسبة إلى طائفة كانت تقيم في ناحية مولتان في الهند.

كمــا يذكــر أن هــذه الجماعــة جــاءت إلــى العــراق فــي موجــات متتاليــة كانــت أولهــا أيــام حكــم الوالــي الحجــاج بــن يوســف 
الثقفي في أوائل القرن السابع عشر الميالدي.

ويفيــد أبــا ســيف أن الغجــر فــي العــراق أقليــة ُمســلمة نزحــوا مــن شــبه الجزيــرة العربيــة عــام 1878 واســتقروا بمناطــق 
عراقيــة عــدة، وقــد أســتمد هــذه المعلومــة مــن أجــداده الذيــن ورثوهــا عــن أجدادهــم. كمــا يشــير إلــى أن مهنتهــم 
األســاس كانــت الحــدادة وكانــوا يختصــون فــي صناعــة الســكاكين والخناجــر وصيانــة الســالح. أمــا الرقــص والغنــاء فــكان 

جزًءا من تراثهم الشعبي.

تهجير وتدمير

يقــّدر أبــا ســيف أعــداد الغجــر فــي العــراق نحــو مليــون نســمة ينتشــرون فــي محافظــات الديوانيــة وبغــداد والبصــرة 
وكربــالء والموصــل وديالــى وصــالح الديــن، لكــن مــا تبقــى منهــم فــي قريــة الزهــور التــي يقطنهــا هــو أيًضــا المراقبــة أمنًيــا 
والمحاطــة بســاتر ترابــي تقــارب الســبعين عائلــة فقــط بعــد أن كانــت أكثــر مــن أربعمئــة أســرة قبــل عــام 2003 لكــن 

العشرات منهم فروا إلى بغداد ومحافظات شمال العراق بعد اتهامهم بالمشاركة في حفالت ال أخالقية.
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ســاهمت الصــور النمطيــة عــن الغجــر فــي تعرضهــم لالضطهــاد بشــكل مســتمر، فبعــد الغــزو األمريكــي للعــراق وســقوط 
نظــام صــدام حســين عــام 2003 تعرضــت قريــة الزهــور إلــى اعتــداءات مــن قبــل متطرفيــن، فقامــوا بتهجيــر أهلهــا 
وهدمــوا البيــوت والمدرســة االبتدائيــة والعيــادة. يقــول أبــا ســيف اشــتكينا للدولــة ولــم تفعــل شــيء، منحنــا األميــركان 

عام 2004 نحو 200 دوالر كتعويض لكل أسرة.

وبينمــا تســتمر االعتــداءات علــى قريــة الزهــور فــي الوقــت الحاضــر مــن قبــل جماعــات مجهولــة، طالــب األهالــي بوضــع 
حراســة أمنيــة علــى القريــة لغــرض تأمينهــا وعــدم الســماح لمــن هــم خــارج القريــة بالدخــول إليهــا إال بموافقــات مســبقة، 
ومــع أن ذلــك يســلبهم حقهــم فــي التنقــل بحريــة، لكنهــم يتنازلــون عــن هــذا الحــق بغيــة الحفــاظ علــى أرواحهــم 

وممتلكاتهم من االعتداءات الخارجية.

ويــرى الخبيــر القضائــي ورئيــس اتحــاد الحقوقييــن العراقييــن فــي محافظــة الديوانيــة عبــاس عنيــد أن ضعــف الثقافــة 
القانونيــة لــدى المجتمــع تســاهم بشــكل كبيــر فــي تزايــد ممارســة االضطهــادات ضــد الغجــر، ومــع أن الدســتور العراقــي 

قد كفل حقوقهم بشكل كامل إال أن الغجر ما زالوا يواجهون خطر االعتداءات من قبل الجماعات المتطرفة.

انتصار وانكسار

يضيــف عنيــد أن الغجــر قــد حققــوا انتصــاًرا تاريخًيــا بعــد رفــع التمييــز ضدهــم حكومًيــا وتشــريعًيا وقانونًيــا بإعــالن حقهــم 
فــي البطاقــة الوطنيــة بــدون إشــارة تمييــز علــى أنهــم غجــر، لكنــه يؤّكــد أن التمييــز ضــد هــذه الفئــة لــم ينتــِه اجتماعيــًا. 
وعــن ســؤالنا بضــرورة تشــرع قوانيــن تجــّرم التمييــز العنصــري ضــد األقليــات فــي العــراق ومــن بينهــم الغجــر، أجــاب عنيــد: 
بــأن المنظومــة القانونيــة العراقيــة وافيــة لحمايــة جميــع األقليــات مــن مختلــف أشــكال التمييــز. لكنــه يــرى بــأن المشــكلة 
األســاس هــي عــدم لجــوء األشــخاص الُمعتــدى عليهــم إلــى القانــون فــي كثيــر مــن األحيــان، لخشــيتهم مــن مواجهــة 
األطــراف التــي تعتــدي عليهــم والتــي غالًبــا مــا تكــون مدعومــة مــن قبــل جماعــات مســلحة أو أطــراف نافــذة فــي 

الحكومة.

»الغجر بشر«

اســتطاعت منــار الزبيــدي الصحافيــة والمدافعــة عــن حقــوق األقليــات وعــدد مــن أعضــاء فريــق »أنــا إنســان« أن تقــود 
حملــة »الغجــر بشــر« التــي تمكنــت مــن خاللهــا تحقيــق بعــض المكاســب للغجــر وجــذب انتبــاه الــرأي العــام لهــذه األقليــة. 
وتفيــد منــار بــأن الهــدف مــن الحملــة منــح الغجــر الجنســية العراقيــة وادماجهــم فــي المجتمــع كســائر الشــرائح األخــرى، 
كمــا أن حملتهــا تضمنــت عنوانيــن أحدهمــا الحــق فــي التعليــم وتقــول: نجحنــا بفتــح مدرســة لتعويــض األهالــي عــن التــي 

هدمها متطرفون قبل سنوات، والعنوان الثاني يتعلق بمنح الغجر الجنسية العراقية وكان شعارها »أين هويتي؟«.

حققــت حملــة منــار نجاًحــا علــى المســتوى المحلــي واســتطاعت مــن خاللهــا كســب دعــم بعــض المنظمــات كمنظمــة 
الصليــب األحمــر الدوليــة وتمكنــت مــن إيصــال المســاعدات الغذائيــة والصحيــة للعوائــل التــي تســكن فــي قريــة الزهــور 
لقرابــة الســتة أشــهر كمــا شــملت بعــض النســاء فــي برامــج دعــم المشــاريع الصغيــرة. باإلضافــة إلــى أنهــا حشــدت الــرأي 

العام على مواقع التواصل االجتماعي لدعم هذه الفئة ومساندتها.

لكــن مخــاوف منــار تــزداد مــع عــدم الوصــول إلــى إقــرار قانــون يكفــل حقــوق الغجــر ويمنحهــم الجنســية وتقــول إن قــرار 
منح هوية للغجر صدر عن وزارة الداخلية، ما قد يتم إلغاؤه في يوم ما بسبب تقلبات القرار السياسي.

قرية طينية

بعــد أن هاجــم متطرفــون دينًيــا قريــة الزهــور بعــد عــام 2003 وهدمــوا البيــوت بدعــوى نشــر الفضيلــة، لــم يتبــق أمامهــم 
خيــار عنــد عودتهــم إليهــا ســوى اللجــوء إلــى البيــوت الطينيــة وأكــواخ مــن الخشــب تتســاقط مــع هبــوب العواصــف أو 
نــزول األمطــار فــي شــوارع غيــر معّبــدة، ويعانــون مــن نقــص الكهربــاء والميــاه الصالحــة للشــرب. يقــول أبــا ســيف نعانــي 
ــة مــا جعلهــم  ــاه إلــى القري ــر الحكومــي بعــدم ايصــال شــبكة المي ــرى ذلــك نتيجــة التقصي ــاه وي النقــص الحــاد فــي المي
يعتمــدون علــى الســيارات الحوضيــة فــي تزويــد األهالــي بالميــاه. بينمــا يأمــل توســيع المركــز الصحــي داخــل القريــة الــذي 
لــم يقــدم لهــم الرعايــة الكافيــة، خاصــًة مــع زيــادة االصابــات بوباء كورونــا إذ ال يحتوي المركز على األدوية والمســتلزمات 
الطبيــة المالئمــة التــي تســاعد المرضــى علــى التعافــي. ويقــول بــأن المنظمــات الدوليــة هــي مــن تســاعدهم فــي توفيــر 

العالجات.

ويذكــر أبــا ســيف بعــد جميــع الجهــود التــي بذلناهــا إلعــادة فتــح المدرســة فــي القريــة بعــد حوالــي 14 عاًمــا مــن 
االنقطــاع، مــا زلنــا نواجــه مشــكلة عــدم اكتمــال الصفــوف، إذ نطالب بتوفير مدرســة ثانوية تحتضن الشــباب وتســاعدهم 

في إكمال تعليمهم وهذا بدوره يسّهل اندماجهم في المجتمع.
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منــذ أن اختــار األهالــي أبــا ســيف مختــاًرا لهــم أخــذ علــى عاتقــه مســؤولية إقامــة الحمــالت التــي تطالــب بمنــح حقــوق 
الغجــر وادماجهــم فــي المجتمــع. ويــرى بــأن هــذا الوصــم الظالــم ليــس ُمريًحــا لهــم، فقــد تســبب فــي إقصائهــم وعزلهــم. 
ــة  ــا ومنــذ قراب ــة والدينيــة ويقــول بأنن ــر مؤسســاته التربوي ــه مــا زال يســعى لتحقيــق االنخــراط فــي المجتمــع عب ــر أن غي
الســتة أعــوام نواظــب علــى إقامــة صــالة الجمعــة الموحــدة فــي القريــة بمســاعدة بعــض رجــال الديــن آمــاًل فــي تحســين 

الصورة التي رسمها المجتمع.

ويــرى ســامر محمــد أن الصــور النمطيــة فــي المجتمــع وعــدم تقبلهــم لهــذه الفئــة تشــكل عائــق كبيــر أمــام اندماجهــم 
وحصولهــم علــى حقوقهــم، فأصبــح الغجــري غيــر مقبــواًل للعمــل فــي القطاعيــن الخــاص والعــام، وحتــى مــن يجــد منهــم 
ــر  ــه غجــري فيقــوم بطــرده، مــا أجب ــرة ريثمــا يكتشــف صاحــب العمــل بأن ــرة قصي ــث بهــا ســوى فت فرصــة العمــل ال يلب

النساء واألطفال على التسّول كمصدر أساسي لكسب لقمة العيش.

ويلفــت محمــد أن هنالــك فئــات مجتمعيــة مــن غيــر الغجــر أصبحــت اليــوم تمــارس أعمــال الرقــص والغنــاء والترفيــه 
الجنسي بشكل اعتيادي تحت أنظار القانون. »فلماذا هذه الصورة النمطية عن الغجر وحدهم؟« يتساءل.
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