
 

 

 

 مجموعة العمل: "خطاب العنف والكراهية في المضامين اإلعالمية"
 

 : السيدة فاطمة بارودي والسيد جعفر الكنسوسي، عضوا اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصريالرئاسة
 

املضامني اإلعالمية يشكل انشغاال حقيقيا وحتديا ضاغطا سواء داخل كل بلد بات خطاب العنف والكراهية يف 
عيش آثارا ميدانية مقلقة هتدد قيم ال على حدة أو على مستوى اجملتمع الدويل برمته، خاصة بعدما صار حيدث

 املشرتك. 

اصات املوكولة له، ا لالختصوعيا منه بأمهية هذا التحدي الذي يسائل هيئات التقنني على الصعيد العاملي، واعتبار 
 أحدث اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري جمموعة عمل خاصة باملوضوع. 

العنف، و  القوانني السمعية البصرية يف مجيع البلدان تقريًبا، على حظر صريح خلطاب الكراهيةففي الوقت الذي تؤكد 
 فإن التطور التكنولوجي املتسارع ساعد علىوالذي يتخذ مستويات عدة )العنف اللفظي، العنف املادي...(، 

ب وقذف، سانتشار حمتويات إعالمية متعددة للخطاب املتضمن للعنف والكراهية حتت غطاء االهتام أو التشهري، 
الكرامة...، كما أنه يتخذ املس بتأليب، ختوين، متييز ضد املرأة، تكفري، متييز على أساس األقلية أو اجلهة أو اإلثنية، 

 يات وأشكاال خمتلفة يصعب يف بعض األحيان تشفري حمتواها وأثرها على اجلمهور والفئات املتلقية.مستو 

لرصد هذه الظاهرة يف املنظومة اإلعالمية املغربية وللمسامهة يف تقوية اليقظة جتاهها، ستنكب جمموعة العمل "خطاب 
مليداين، املوضوع باستحضار اجلانب املهين واملعطى االعنف والكراهية يف املضامني اإلعالمية" على االشتغال على 

ومبقاربة حقوقية تزاوج بني احلق يف التعبري كحق دستوري مكفول، وكذا كرامة وحقوق األفراد سواء أكانوا مشاركني 
 يف الربامج أو متلقني هلا، وبأفق اقرتاح حلول مغربية حملاربة خطاب العنف والكراهية يف املضامني اإلعالمية.

وستعمل اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري على استثمار خمرجات جمموعة العمل من أجل تعميق املعرفة 
واالستئناس بالتجارب الدولية وتطوير يقظة متجددة يف جمال حماربة خمتلف جتليات وتعبريات خطاب الكراهية واحلث 

تواصل يف سياق االقتصاد اجلديد للية، خصوصا الصريح أو الضمين على العنف واإلقصاء يف املضامني اإلعالم
الناجم عن التحول الرقمي، واملتسم جبعل وقت واهتمام مستهلكي وسائل اإلعالم املورد النادر، حيث تصبح 
خطابات العنف والكراهية رافعة قوية جلذب االنتباه اجلماعي والفردي، وبالتايل جزءا من اسرتاتيجية التالعب 
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