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مقدمة

ُيعتبــر فيــروس نقــص المناعــة البشــري مــن أهــم المواضيــع 
ــي  ــام ف ــي اإلع ــكٍل كاٍف ف ــا بش ــّرق له ــّم التط ــي ال يت الت
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. علــى الرغــم مــن 
ــد  ــي العدي ــام ف ــائل اإلع ــن وس ــر م ــده الكثي ــه، ال تج أهميت
مــن دول المنطقــة موضوعــًا جذابــًا، خاصــة إن لــم يرتبــط 

ــئ . ــاٍد خاط ــة أو اعتق ــرًة بفضيح مباش

مــع وجــود مــا يقــارب220,000  شــخص متعايــش مــع فيــروس 
نقــص المناعــة البشــري فــي منطقــة الشــرق األوســط 
برنامــج األمــم  وشــمال إفريقيــا عــام 20١٨ وفًقــا ألرقــام 

المتحــدة لمكافحــة اإليــدز، فــإن صناعــة اإلعــام فــي 
المنطقة ال تعتبره موضوعًا ذا أهمية عالية. 

غالبيــة وســائل اإلعــام التــي تغطــي مواضيــع متعلقــة 
بفيــروس نقــص المناعــة البشــري تغطيهــا بطريقــة عرضيــة، 
ــن  ــمبر م ــهر ديس ــب بش ــي الغال ــة ف ــذه التغطي ــز ه وتترك
ــر  ــا تنتش ــي، أو عندم ــدز العالم ــوم اإلي ــبة ي ــام بمناس كل ع
فضيحــة مــا تتعلــق بفيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي 
البــاد. باإلضافــة الــى ذلــك ، فــإن وعــي وســائل اإلعــام 
ــن  ــر م ــم بالكثي ــًا ويّتس ــزال ضعيف ــوع ال ي ــذا الموض ــول ه ح

المفاهيــم الخاطئــة والخطــاب الموصــوم.

اإلعاميــة  التغطيــة  علــى  الضــوء  التقريــر  هــذا  يســّلط 
لموضــوع فيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي خمســة 
أفريقيــا:  األوســط وشــمال  الشــرق  بلــدان فــي منطقــة 
مصــر واألردن ولبنــان والمغــرب وتونــس. كونــه ال يــزال يعتبــر 
موضوعــًا مــن المحرمــات فــي أنحــاء كثيــرة مــن المنطقــة، 
ال تــزال غالبيــة وســائل اإلعــام فــي الــدول الخمــس غيــر 
قــادرة علــى أخــذ موقــف واضــح وإيجابــي فيمــا يتعلــق 
معظــم  أن  هــو  األول  والســبب  للموضــوع؛  بتغطيتهــا 

المؤسســات اإلعاميــة فــي المنطقــة تقليديــة فــي الغالــب 
ُيعتبــر مــن  أو  بالجنــس  يتعلــق  تتطــرق ألي موضــوع  وال 
المحرمــات، والســبب الثانــي هــو بســبب ضعــف الوعــي لــدى 
وســائل اإلعــام بشــكل خــاص والمجتمــع بشــكل عــام حــول 
أهميــة تغطيــة موضــوع  فيــروس نقــص المناعــة البشــري 

والمواضيــع ذات صلــة.

ــي  ــام ف ــائل اإلع ــة وس ــة تغطي ــم كيفي ــن تقيي ــن م للتمّك
البلــدان الخمســة المذكــورة أعــاه المواضيــع المتعلقــة 
ميــم  تحالــف  قــام  البشــري،  المناعــة  نقــص  بفيــروس 
ــركائهما  ــع ش ــاواة م ــات والمس ــة للحري ــة العربي والمؤسس
ــا  ــد م ــد برص ــي كل بل ــن ف ــن المحترفي ــن اإلقليميي اإلعاميي
المحتــوى اإلعامــي لمــا يقــارب 300 مؤسســة إعاميــة مــن 
التلفزيونــي  البــث  صحــف ومنصــات إلكترونيــة ومنصــات 
وبعــض محّطــات الراديــو. لوضــع تغطيــة فيــروس نقــص 
المناعــة البشــري فــي ســياقها، مــن المهــم تســليط الضــوء 
علــى الســياق السياســي واالجتماعــي فــي كل بلــد، وتحليــل 
عنــد  البشــري  المناعــة  نقــص  فيــروس  تغطيــة  لهجــة 
ــة. ــص التغطي ــة وراء نق ــباب الكامن ــم األس ــا أو لفه وجوده

وفــي وســائل اإلعــام اإلقليميــة، ال يمكــن عــزل فيــروس 
نقــص المناعــة البشــري عــن مواضيــع أخــرى مترابطــة مثــل 
حقــوق النــوع االجتماعــي وحقــوق مجتمــع الميــم والعمــل 
الجنســي وموضوعــات أخــرى يتــم تصويرهــا بطريقــة ســلبية 
فــي اإلعــام. ال يــزال هنــاك العديــد مــن المفاهيــم الخاطئــة 
حــول فيــروس نقــص المناعــة البشــري بســبب نقــص الوعــي 
لــدى المجتمــع والــرأي العــام، وبســبب الجهــود الضئيلــة 
للعديــد مــن وزارات الصحــة والحكومــات فــي رفــع مســتوى 
ــر الضــوء علــى التغطيــة  الوعــي بشــأنه. يســلط هــذا التقري
وعاقتــه  البشــري  المناعــة  نقــص  لفيــروس  اإلعاميــة 
ــي  ــور نوع ــن منظ ــب م ــددة الجوان ــرى متع ــات أخ بموضوع

وكّمــي لــكل بلــد.
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مصر 
السياق االجتماعي السياسي

شــهدت مصــر وضعــًا غيــر مســتقر منــذ اإلطاحــة بالرئيــس الســابق حســني مبــارك خــال الربيــع العربــي عــام 20١١. بعــد الثــورة المصريــة، 
أصبــح الوضــع فــي مصــر غيــر مســتقّر بشــكل واضــح. بــدأت الثــورة عندمــا بــدأ الشــعب المصــري انتفاضتــه لمحاولــة تحســين وضعــه 
ــام 20١3  ــلطة ع ــي الس ــاح السيس ــد الفت ــى عب ــا تول ــه. عندم ــل لمعظم ــة أم ــى خيب ــت إل ــا تحّول ــرعان م ــي، وس ــادي واالجتماع االقتص
ــدأ الوضــع  ــة بوليســية. ب ــى أن تصبــح دول ــذي أدى إلــى اإلطاحــة بمحمــد مرســي، قــاد نظامــه االســتبدادي البــاد إل بعــد االنقــاب ال

ــات الشــخصية والمدنيــة بشــكل ملحــوظ. االقتصــادي بالتدهــور التدريجــي وتزايــدت حــدود الحري

ــدأت المعارضــة السياســية  ــث. ب ــخ مصــر الحدي ــى أردأ أوضاعــه فــي تاري بشــكل افتراضــي، وصــل وضــع حقــوق اإلنســان فــي مصــر إل
تتضــاءل لتصبــح شــبه معدومــة. كان ومــا زال الناشــطون/ات المدنيــون/ات والسياســيون/ات قيــد االعتقــال إلبــداء رأيهــم أو النتقادهــم 
النظــام علنــًا. طبقــًا لتقريــر نشــرته منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، »إســتمر أفــراد قــوات األمــن، وال ســّيما وكالــة األمــن القومــي 
بــوزارة الداخليــة، فــي تعذيــب المعتقليــن بشــكل روتينــي وإخفــاء مئــات األشــخاص قســرًا مــع محاســبة ضئيلــة أو معدومــة النتهــاكات 

القانــون «.

ــن أن  ــاد، فــي حي ــة أو ُيمنعــون مــن دخــول الب ــة أو الدولي ــة أو اإلقليمي ــة المحلي ــر الحكومي ــرو وموظفــو المنظمــات غي ُيعتقــل مدي
ــل الخارجــي« و »خدمــة أجنــدات غربيــة«.  ــد مــن العامليــن/ات فــي منظمــات المجتمــع المدنــي مّتهمــون/ات بتلّقــي »التموي العدي
ــر، حــّرض الرئيــس الُمنتخــب جيشــه  ــى حــد كبي ــى الشــفافية إل ــات التــي افتقــرت إل ــة ثانيــة بعــد االنتخاب ــذ انتخــاب السيســي لوالي من
علــى حملــة وطنيــة للترهيــب والعنــف واإلعتقــاالت ضــد المعارضيــن السياســيين أو ناشــطي المجتمــع المدنــي أو أي مواطــن ينتقــد 

ــة. الحكوم

بالمقابــل وفــي مــوازاة ذلــك، تفاقــم الوضــع االقتصــادي فــي البــاد خاصــة بعــد ارتفــاع معــدالت التضخــم واألزمــة الماليــة التــي حدثــت 
فــي مصــر عــام 20١٧. يضــاف إلــى ذلــك ارتفــاع مســتوى الفســاد فــي الدولــة والسياســات الماليــة غيــر الفّعالــة وارتفــاع النمــو الســكاني. 

وبالتالــي ، فــإن معــدالت البطالــة والفقــر تتزايــد بســرعة.

فيمــا يتعلــق بوســائل اإلعــام فــي مصــر، إن معظــم وســائل اإلعــام الرئيســية تســيطر عليهــا الدولــة، أو هــي تابعــة لهــا بطريقــة أو 
بأخــرى. بذلــت الدولــة البوليســية جهــوًدا كبيــرة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة إلســكات أي معارضــة بيــن وســائل اإلعــام ، لدرجــة 
منــع الوصــول إلــى آالف المواقــع اإللكترونيــة فــي مصــر مــن خــال حجبهــا، بمــا فــي ذلــك عــدد مــن وســائل اإلعــام الجديــدة التــي 

عارضــت النظــام علًنــا. 

ترتكــز الفــروق البســيطة بيــن كيفيــة التعامــل مــع أنــواع المعارضــة المختلفــة فــي مصــر علــى نــوع المعارضــة: ال ُيعتبــر مــن انتقــد 
النظــام أو الحكومــة سياســًيا معارضــًا وحــده، بــل وأيضــًا كل مــن يغّطــي أي موضــوع بطريقــة مختلفــة عــن كيفيــة فرضــه مــن قبــل 
ــة. علــى ســبيل المثــال ، عندمــا تعــارض الحكومــة بشــكل واضــح حقــوق مجتمــع الميــم، تصبــح أيــة منّصــة تغطــي الموضــوع  الدول
مــن زاويــة إيجابيــة معارضــة للدولــة وُتعاَمــل علــى هــذا األســاس. نتيجــة لذلــك، ُيســجن العديــد مــن الصحافييــن والمدّونيــن المصرييــن، 
ــدث  ــع أح ــا. وق ــق أبوابه ــام وُتغل ــائل اإلع ــم وس ــددًا، وُتداه ــا مج ــن دخوله ــم م ــاد ومنعه ــرك الب ــى ت ــب عل ــن األجان ــر الصحافيي وُيجب
هجــوم علــى مؤسســة إعاميــة فــي ديســمبر 20١٩، عندمــا داهمــت الشــرطة مكتــب القاهــرة لوســيلة إعــام ال ُتخفــي معارضتهــا - 
مــدى مصــر - واعتقلــت ثــاث موظفيــن مــن بينهــم رئيــس التحريــر بهــدف لإلســتجواب قبــل إطــاق ســراحهم. وســبق أن كان موقــع 

مــدى مصــر محجوبــًا فــي مصــر. 

عــاوة علــى ذلــك، كمــا أفــادت هيومــن رايتــس ووتــش فــي 20١٨، »أصــدر البرلمــان قوانيــن شــديدة التقييــد تزيــد مــن تقييــد وتقليــص 
حريــة التعبيــر والوصــول إلــى المعلومــات. تشــمل حملــة القوانيــن المكثفــة هــذه الناشــطين والفنانيــن والمثلييــن والمثليــات 
ومزدوجــي/ات الميــل الجنســي وعابــري/ات الهويــة الجنســية )مجتمــع الميم-عيــن( والفنانيــن والملحديــن الذيــن يعترفــون بإلحادهــم 
ــى  ــتولت عل ــاد واس ــي الب ــاب ف ــة اإلره ــى قائم ــات عل ــخاص والكيان ــات األش ــلطات مئ ــت الس ــاد. وضع ــون باإللح ــن يوصف ــى الذي أو حت
أصولهــا بســبب صــات إرهابيــة مزعومــة دون أي جلســة اســتماع أو إجــراءات مناســبة١.«  وفًقــا لمنّظمــة مراســلون بــا حــدود، تدهــورت 
حريــة الصحافــة فــي مصــر كثيــرًا، حيــث احتلــت المرتبــة ١٦١ مــن أصــل ١٨0 دولــة2  مــع وجــود 20 صحافــي علــى األقــل مســجونين حالًيــا.

1 https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/egypt 
2 https://rsf.org/en/egypt 
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فيمــا يتعلــق بتغطيــة حقــوق النــوع االجتماعــي فــي وســائل اإلعــام فــي مصــر، فــإن أحــد األمثلــة المعروفــة هــو التغطيــة والحملــة 
اإلعاميــة التــي نّظمهــا اإلعــام المصــري ضــد مجتمــع الميم-عيــن عــام 20١٧ بعــد اعتقــال ناشــطين اجتماعييــن رفعــوا علــم قــوس 
القــزح فــي حفــٍل لفرقــة »مشــروع ليلــى« فــي القاهــرة . خلــق خطــاب الكراهيــة فــي التغطيــة اإلعامية لهــذا الحــدث حملــة اجتماعية 
ضــد مجتمــع الميم-عيــن فــي القاهــرة3. عندمــا أصبــح الموقــف غيــر قابــل للســيطرة إعاميــًا، منعــت الحكومــة وســائل اإلعــام مــن 

تغطيــة أو مناقشــة حادثــة مشــروع ليلــى أو أي موضــوع متعلــق بمجتمــع الميم-عيــن.

علــى حــد الســواء ، فــإن تغطيــة فيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي مصــر هــي بشــكل رئيســي تغطيــة ســلبية. تســتخدم معظــم 
وســائل اإلعــام التــي تغطــي الموضوعــات المتعلقــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري لهجــة تمييزيــة؛ ومعظــم المقــاالت ال تســتند 
إلــى أيــة حقيقــة علميــة و يتمحــور معظــم محتواهــا حــول اإلشــاعات التــي تهــدف إلــى خلــق شــعور بالخــوف لــدى القــراء. علــى ســبيل 
المثــال ، مــن الشــائع قــراءة عناويــن مثــل »عقــب هــروب مريــض بـ»اإليــدز«.. إحالــة العامليــن فــي »حميــات طنطــا« للتحقيــق4«  . وكثيــرًا 
مــا َتســتخدم وســائل اإلعــام مصطلحــات ُتســتخدم عــادة فــي الجرائــم واألمــراض لتصويــر األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص 

المناعــة البشــري.

3  https://egyptianstreets.com/2017/09/25/the-syndicate-of-musical-professions-bans-mashrou-leila-from-performing-in-egypt-again/ 
4 https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26082019&id=7a5ae8ee-7078-4bbf-8fcc-99bbe96bd14f 
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ــري   ــة البش ــص المناع ــروس نق ــة لفي ــة اإلعالمي التغطي
فــي مصــر
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مــن بيــن جميــع وســائل اإلعــام التــي غطــت موضــوع فيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي عــام 20١٩ فــي مصــر، كانــت تغطيــة المواقع 
االلكترونيــة هــي األكثــر إيجابيــة، ويعــود ذلــك إلــى حقيقــة أن عــدًدا كبيــًرا مــن المنّصــات االخباريــة االلكترونيــة هــي شــركات إعاميــة 
جديــدة أسســها صحأفيــون شــباب وصحافيــات شــابات لــم يحّبــذوا فكــرة أن يكونــوا تحــت ســيطرة الحكومــة والدولــة البوليســية. تــم 

تأســيس هــذه المنّصــات اإلعاميــة لخلــق معارضــة صريحــة فــي وســائل اإلعــام، ومعظمهــا يحتــرم نســبًيا قيــم حقــوق اإلنســان.

فــي عــام 20١٩ ، كانــت أعلــى تغطيــة لفيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي مصــر فــي تشــرين االول/أكتوبــر وكانــون األول/ديســمبر . 
فــي كانــون االول/ديســمبر، كان ســبب العــدد الكبيــر للتغطيــة اليــوم العالمــي لإليــدز فــي األول مــن الشــهر. تجــذب هــذه المناســبة 
ــر عنهــا، خاصــة أنــه فــي هــذا اليــوم، تصــدر العديــد مــن وزارات  الســنوية وســائل اإلعــام فــي معظــم الــدول العربيــة إلعــداد التقاري
ــان  ــر 20١٩، كان حدث ــرين األول/ أكتوب ــي تش ــاد. ف ــي الب ــري ف ــة البش ــص المناع ــروس نق ــّدالت في ــن مع ــنوية ع ــا الس ــة تقاريره الصح
رئيســيان همــا ســبب التغطيــة العاليــة لفيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي وســائل اإلعــام: تقريــر مــن منظمــة الصحــة العالميــة 
يتعلــق باســتخدام المخــّدرات عــن طريــق الحقــن وعاقتــه بفيــروس نقــص المناعــة البشــري واالســتراتيجية الوطنيــة التــي أعلنــت عنهــا 
وزارة الصحــة المصريــة فيمــا يتعلــق بتقريــر منظمــة الصحــة العالميــة. وفــي نيســان/أبريل، ذكــرت وســائل اإلعــام بشــكل رئيســي عــن 
اجتمــاع عقــد بيــن رئيــس الــوزراء المصــري والمديــر التنفيــذي لبرنامــج األمــم المتحــدة بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز.

بحســب دراســة األرقــام، مــا يقــرب ٦٥ ٪ مــن وســائل اإلعــام التــي غّطــت موضــوع فيــروس نقــص المناعــة البشــري كان خطابهــا ســلبيًا، 
واســتخدمت مصطلحــات تمييزيــة واّتســمت تغطيتهــا بالنقــص فــي المعلومــات العلميــة وبّينــت عــن انخفــاض فــي مســتوى الوعــي 

والمعرفــة حــول الموضــوع. كمــا اســتخدمت أحيانــًا خطــاب الكراهيــة والخطابــات الموصومــة بشــكل واضــح.
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األردن
السياق االجتماعي السياسي

ــاح  ــدة باإلص ــب متزاي ــام ١٩٩٩، مطال ــذ ع ــك األردن من ــي، مل ــد هللا الثان ــك عب ــه المل ــة ، واج ــة الماضي ــنوات القليل ــدى الس ــى م عل
السياســي؛ ال ســيما فــي أعقــاب االنتفاضــة الشــعبية فــي تونــس التــي أّدت إلــى اضطــراب سياســي فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة. 
ــاء وزراء  ــلة رؤس ــن سلس ــس م ــن أول رئي ــذاك وعّي ــه آن ــام 20١١ حكومت ــي ع ــد هللا ف ــك عب ــال المل ــب، أق ــتجابة للمطال ــل واس ــرّد فع ك
بهــدف اإلشــراف علــى البــدء بالتغييــر السياســي. لكــن مخــاوف الشــعب األردنــي بشــأن الكلفــة المعيشــية واإلصــاح الضريبــي أّدت 
إلــى احتجاجــات منتظمــة فــي شــوارع األردن٥ . فــي أواخــر ايار/مايــو 20١٨، دعــت النقابــات التجاريــة الوطنيــة األردنيــة إلــى إضــراب عــام 
لإلحتجــاج علــى قانــون جديــد لضريبــة الدخــل وسياســات تقّشــفية أخــرى اقترحتهــا حكومــة رئيــس الــوزراء آنــذاك هانــي المالكــي. تطــور 
اإلضــراب إلــى إحتجاجــات جماهيريــة ســلمية إلــى حــد كبيــر فــي جميــع أنحــاء البــاد، مّمــا أّدى إلــى إســتقالة المالكــي فــي 4حزيــران/ 

يونيــو وتعييــن عمــر الــرزاز رئيًســا جديــًدا للــوزراء.

علــى الصعيــد االجتماعــي، كمــا هــو معلــن فــي دســتوره، إن األردن بلــد إســامي، يقــّدر الســكان المســيحيون فيــه بنحــو 3 ٪ إلــى جانــب 
أشــخاص غيــر متدّينيــن وغيــر ُمَوّثقيــن وأشــخاص منتميــن إلــى ديانــات أخــرى مثــل الــدروز والبهائييــن، مــع الذكــر أن البهائييــن وغيــر 
المتدينيــن ليســوا مســجلين بشــكل قانونــي فــي حيــن أن الــدروز مســجلين ضمــن فئــة المنتميــن الــى اإلســام. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ال يــزال األردن مجتمعــًا عشــائرّيًا يتبــع نظــام القانــون العشــائري المنفصــل عــن القانــون المدنــي. وبذلــك، فــإن قوانيــن الديــن والتقاليــد 
والنظــام العشــائري هــي القــوى المســيطرة الرئيســية التــي تؤثــر علــى النســيج االجتماعــي للمجتمــع فــي األردن والــذي تؤثــر علــى 
العديــد مــن الحريــات وحقــوق بعــض الفئــات االجتماعيــة، خاصــة المهّمشــة منهــا، مثــل مجتمــع الميم-عيــن واألشــخاص المتعايشــين 

مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري.

لألســباب المذكــورة أعــاه، لطالمــا كانــت وســائل اإلعــام األردنيــة التقليديــة تحــت ســيطرة الدولــة المشــّددة. وكمــا ذكــرت منظمــة 
ــر لهــا لعامــي 20١١ و20١2، فــي األردن هنــاك »تبجيــل الملكيــة والديــن، ولكــن أيضــا مؤسســات الدولــة  مراســلون بــا حــدود فــي تقري
والرجــال الذيــن يرأســونها، كلهــم خطوطــًا حمــراء ال يمكــن للصحافييــن تجاوزهــا٦« . إلــى جانــب الخطــوط الحمــراء التــي ال يجــب علــى 
ــد مــن االنتهــاكات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان وخاصــة  ــزال وضــع حقــوق اإلنســان فــي األردن يســجل العدي الصحافييــن تجاوزهــا، ال ي
فيمــا يتعلــق بحريــة التعبيــر والتجمــع وحقــوق المــرأة. ُيعتبــر الخطــاب العــام حــول حقــوق المــرأة إيجابــي نســبًيا فــي وســائل اإلعــام. 
زادت تغطيــة قضايــا العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي فــي الســنوات القليلــة الماضيــة بوتيــرة أكثــر إيجابيــة. ومــع ذلــك، ال يــزال 
موضــوع التحــرش الجنســي مــن المحرمــات فــي األردن: فــي معظــم المناقشــات المتعلقــة بالتحــرش خــارج دوائر الناشــطين والناشــطات 
فــي المجتمــع المدنــي، »ُيعتبــر التحــرش الجنســي موضوعــًا نــادًرا أو ال يحــدث أبــًدا فــي األردن.« إنضــم العديــد مــن الصحافييــن ووســائل 
اإلعــام إلــى موجــة مقاومــة لحمــات التوعيــة ضــد التحــرش الجنســي فــي األردن واتهــام المنظمــات التــي تعمــل علــى منــع التحــرش 

ودعــم النســاء مــن تلقــي التمويــل األجنبــي وخدمــة األجنــدات الغربيــة.

فيمــا يتعلــق بحقــوق مجتمــع الميم-عيــن، يمكــن للســلطات فــي األردن اعتقــال أفــراد مجتمــع الميــم بتهمــة انتهــاك النظــام العــام 
ــخصين  ــن ش ــي بي ــي بالتراض ــلوك الجنس ــن أن الس ــي حي ــات. ف ــون العقوب ــب قان ــا بموج ــب عليه ــم ُيحاس ــي جرائ ــة، وه أو اآلداب العام
ــن  ــخاص م ــن األش ــر م ــن، والكثي ــع الميم-عي ــد مجتم ــي ض ــز المجتمع ــر التميي ــي، ينتش ــر قانون ــس غي ــه لي ــدر نفس ــن الجن ــن م بالغي
مجتمــع الميم-عيــن هــم عرضــة للعنــف وإســاءة المعاملــة، بمــا فــي ذلــك االغتصــاب، مــع انعــدام امكانيــة اللجــوء الــى القانــون لطلــب 
الحمايــة. حظــرت لجنــة اإلعــام الكتــب التــي تحتــوي علــى محتــوى يخــص مجتمــع الميم-عيــن. خــال العــام الفائــت وردت تقاريــر عــن 

أفــراد غــادروا البــاد خوًفــا مــن أن تقــوم أســرهم بقتلهــم بســبب هويتهــم الجندريــة أو ميولهــم الجنســية٧.  

وقــد انعكــس هــذا بشــكل مباشــر علــى الطريقــة التــي تغّطــي بهــا وســائل اإلعــام قضايــا النــوع والجنــس، وال ســيما قضايــا مجتمــع 
الميم-عيــن. نشــر العديــد مــن وســائل اإلعــام تقاريــر نــادرة أو ســلبية حــول هــذا الموضــوع، فــي حيــن ال يــزال الخطــاب المتعّلــق بهــذه 
القضايــا مســيئًا مــن خــال اســتخدام كلمــات مثــل »المنحرفيــن« بــداًل مــن المثلييــن. تعــزز هــذا الخطــاب فــي عــام 20١٧ بعــد الرســالة 
العامــة الصــادرة عــن وزيــر الداخليــة غالــب الزعبــي التــي تنــّص علــى أن األردن يرفــض االعتــراف بحقــوق مجتمــع الميم-عيــن أو االلتــزام 

بأيــة معاهــدة دوليــة تتعلــق بذلــك٨ .

5  https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14636308  
6 https://rsf.org/en/reports/media-eye-storm-revolutions-sweep-arab-world 

7 https://jo.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/34/Human-Right-Report-Jordan.pdf 
8 https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/letter_from_ministry_of_interior.pdf 
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ــص  ــروس نق ــوع في ــة موض ــة لمعالج ــود الوطني ــن الجه ــر م ــذل الكثي ــم ب ــن، ت ــع الميم-عي ــة بمجتم ــة المتعّلق ــس التغطي ــى عك عل
المناعــة البشــري فــي األردن. وفًقــا لإلحصــاءات اإلقليميــة لعــام 20١٨، ســّجل األردن أعلــى المعــّدالت النتشــار فيــروس نقــص المناعــة 
ــروس  ــن أن في ــم م ــى الرغ ــة٩.  عل ــاث الماضي ــنوات الث ــي الس ــاالت ف ــن الح ــبة 2٥ ٪ م ــادة بنس ــع زي ــي م ــم العرب ــي العال ــري ف البش
ــًا ومــن المحرمــات فــي األردن، إال أن هنــاك خمــس مراكــز فــي األردن تقــّدم خدمــات  ــزال موضوعــًا معيب نقــص المناعــة البشــري ال ي
اختبــار مجانيــة لألمــراض المنقولــة باالتصــال الجنســي. وكان هــذا الموضــوع أكثــر حضــورًا فــي وســائل اإلعــام األردنيــة خــال الســنوات 
القليلــة الماضيــة. بشــكل عــام، هنــاك تغطيــة جيــدة لقضايــا فيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي األردن، باســتثناء اســتخدام بعــض 
المصطلحــات غيــر الصحيــح والمســيء فــي بعــض األحيــان، خاصــة بمــا يتعّلــق بنقــص الوعــي حــول الفــرق بيــن فيــروس نقــص المناعــة 

البشــري واإليــدز.

مقارنــة بالــدول األخــرى التــي تــم رصدهــا لهــذا التقريــر، ســّجل األردن أعلــى معــدل لكّميــة التقاريــر التــي تتنــاول موضــوع فيــروس 
نقــص المناعــة البشــري مــن بيــن الــدول الخمســة الخاضعــة للرصــد.

9 https://debriefer.net/news-13110.html  
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ــري  ــة البش ــص المناع ــروس نق ــة لفي ــة اإلعالمي التغطي
فــي األردن
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فــي عــام 20١٩، لــم تقــم المنظمــات اإلعاميــة البــارزة بتغطيــة قضايــا فيــروس نقــص المناعــة البشــري ، مثــل جريــدة الدســتور وموقــع 
حبــر، بالرغــم مــن أنهــا كانــت ُتغّطــي هــذا الموضــوع فــي الســنوات الماضيــة. أّما فــي مــا يتعلــق بوســائل اإلعــام المرئيــة، كان تلفزيون 

رؤيــا هــو الوحيــد الــذي يغّطــي موضــوع فيــروس نقــص المناعــة البشــري وكانــت تغطيتــه إيجابيــة ومحايــدة.

علــى غــرار البلــدان األخــرى، فــإن كانــون األول/ديســمبر هــو الشــهر الــذي ُتنشــر فيــه معظــم التقاريــر حــول فيــروس نقــص المناعــة 
البشــري فــي األردن. باإلضافــة إلــى المقــاالت المنشــورة بمناســبة اليــوم العالمــي لإليــدز فــي كانــون االول/ ديســمبر مــن كل عــام 
)ونهايــة تشــرين الثانــي/ نوفمبــر( والتــي تشــرح معــّدالت فيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي الدولــة واإلحصــاءات الرســمية حــول 
المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري، تــم نشــر عــدد كبيــر مــن المقــاالت فــي كانــون األول/ديســمبر مــن هــذا العــام فــي 
ــح المســتخدم فــي معظــم  ــدز هــو المصطل ــدز« إلــى طفلتهــا الصغيــرة١0 ؛ اإلي ــَم أنهــا نقلــت »اإلي األردن لإلشــارة الــى فضيحــة أّم ُزِع
المقــاالت حــول هــذا الموضــوع. تمحــور ١2 مقــال مــن أصــل 4١ مقــااًل حــول هــذه »الفضيحــة« التــي تــم اإلبــاغ عنهــا خــال بيــان عــام 
صــادر عــن المتحــدث باســم وزارة التنميــة االجتماعيــة ، أشــرف خريــس. أفــادت موجــة أخــرى مــن المقــاالت، ُنشــرت أيًضــا فــي ديســمبر/
كانــون األول، عــن دخــول حوالــي ١220 عاملــة منزليــة متعيشــة مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري إلــى األردن. وبالمثــل، فــي كانــون 
الثاني/ينايــر، تــم نشــر العديــد مــن المقــاالت لتغطيــة قصــة ٦٧ حالــة إصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز بيــن عّمــال أجانــب 

عــام 20١٨ ١١.

علــى الرغــم مــن عــدد المــواد اإلخباريــة التــي ُنشــرت فــي األردن عــام 20١٩ والتــي لهــا صلــة مباشــرة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري 
عــددًا إيجابيــًا، إال أن لهجــة معظمهــا كانــت لهجــة ســلبية. أول ناحيــة ملحوظــة فــي معظــم المحتــوى اإلخبــاري هــو نقــص الوعــي 
بالفــرق بيــن فيــروس نقــص المناعــة البشــري واإليــدز. تســتخدم معظــم المقــاالت مصطلــح اإليــدز لإلشــارة إلــى فيــروس نقــص المناعــة 
البشــري. باإلضافــة إلــى ذلــك ، تــم اســتخدام مصطلحــات تمييزيــة مثــل »يحمــل مــرض اإليــدز« بــداًل مــن »التعايــش مــع فيــروس نقــص 
المناعــة البشــري« ، مّمــا يعطــي االنطبــاع بــأن هــذا الفيــروس هــو مــرض مميــت يســتدعي التمييــز ضــد األشــخاص المتعايشــين معــه.

ــدز« فــي ١3  ــح »يحمــل مــرض اإلي ــران /يونيــو 20١٩، اســتخدم مصطل ــر إلــى حزي ــون األول/ يناي خــال النصــف األول مــن العــام، مــن كان
مقــال مــن أصــل ١٨، اي بمعــدل ٧2٪ تقريًبــا مــن المقــاالت. فــي النصــف الثانــي مــن العــام، اعتبــر 4٦ مــن ٥٥ مقــال أن فيــروس نقــص 

المناعــة البشــري هــو مــرض مــع اســتخدام متكــّرر لمصطلــح »مــرض اإليــدز« ، أي مــا يعــادل ٨4٪ مــن المقــاالت.

مــزج العديــد مــن المقــاالت التــي تشــير إلــى العّمــال األجانــب أو العامــات فــي الخدمــة المنزليــة المتعايشــين/ات مــع فيــروس نقــص 
المناعــة البشــري بيــن التمييــز والعنصريــة. عنــد يتــم نشــر محتــوًى عــن أشــخاص غيــر أردنييــن متعايشــين مــع الفيــروس، تكــون النغمــة 
العنصريــة واضحــة فــي معظــم األحيــان، واصفــة األشــخاص بأنهــم »أجانــب مصابــون بأمــراض خطيــرة١2« . باإلضافــة إلــى ذلــك، اســتخدم 
ــم  ــى أّنه ــارة إل ــار واإلش ــن بالع ــع الميم-عي ــس ومجتم ــال الجن ــي مج ــن/ات ف ــم العاملي ــا لوص ــا دينًي ــاالت نهًج ــن المق ــل م ــدد قلي ع
يســّجلون المعــّدالت األعلــى مــن الســكان المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري مــع اســتخدام الديــن لتأكيــد العــار وحّجــة 

التمييــز أحيانــًا.

سّجلت المؤسسات اإلعالمية التالية أعلى نسبة تغطية حول فيروس نقص المناعة البشري في عام ٢٠١٩:

-  تلفزيــون رؤيــا )فقــط فــي النصــف الثانــي مــن عــام 20١٩: مرتيــن فــي رؤيــا العربيــة ، مرتيــن فــي رؤيــا اإلنجليزيــة ومرتيــن فــي عــرض 
دنيــا يــا دنيــا / يوتيــوب/ تلفــاز(.

- جريدة الرأي )مرة في النصف األول من 20١٩و 4 مرات في النصف الثاني(
- صحيفة الغد )مرة في النصف األول من 20١٩ ومرتين في النصف الثاني(

- صحيفة جوردان تايمز )مرتين في النصف األول من عام 20١٩ومرة في النصف الثاني(.
- موقع جوردان زاد )مرتين في النصف الثاني(

- موقع اول فور جو )مرتين في النصف الثاني(

10 https://en.royanews.tv/news/19379/2019-12-04 

11 https://jordantimes.com/news/local/%E2%80%9867-cases-hivaids-recorded-among-guest-labourers-2018%E2%80%99 

12 https://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=538661 
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لبنان
السياق االجتماعي السياسي

مقارنــة بالــدول األخــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وكمــا هــو معــروف علــى نطــاق واســع، يتمّتــع لبنــان بمســتًوى 
ــات أعلــى نســبًيا مــن  ــا التــي لديهــا ســقف حري ــان هــو واحــد مــن دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقي ــات. لبن ــه مــن الحري ــأس ب ال ب
الــدول األخــرى فــي المنطقــة، وتحديــًدا، الحريــات اإلعاميــة. وقــد أّدى ذلــك إلــى ارتفــاع مســتوى تغطيــة المواضيــع التــي تعتبــر مــن 
المحرمــات فــي المحتــوى اإلعامــي فــي لبنــان، مثــل المواضيــع المتعّلقــة بمجتمــع الميم-عيــن وموضوعــات فيــروس نقــص المناعــة 

البشــري.

علــى مــدى العقــد الماضــي، ازداد طــرح الموضوعــات الحساســة مثــل القصــص المتعّلقــة بمجتمــع الميم-عيــن وقضايــا النــوع 
االجتماعــي )بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، قضايــا الجنــس واإلجهــاض واالغتصــاب الزوجــي واألمهــات العازبــات والعنــف 

ــي. ــرًا بكســر المحرمــات فــي المجتمــع اللبنان ــة التــي لعبــت دورًا كبي ــد فــي وســائل اإلعــام اللبناني ــي( بشــكل متزاي المنزل

ــدود  ــى الح ــة وعل ــي المنطق ــدور ف ــي ت ــلحة الت ــات المس ــن النزاع ــد م ــّم العدي ــي خض ــة، وف ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ــا ف خصوًص
اللبنانيــة، أّثــرت اإليديولوجيــات السياســية التــي لطالمــا كان لهــا أثــرًا علــى النهــج التحريــري للعديــد مــن وســائل اإلعــام اللبنانيــة علــى 

موقــف وســائل اإلعــام وسياســاتها والمســافة بينهــا وبيــن بعــض الوجهــات السياســية واالجتماعيــة التــي تتبناهــا.

ــا تملكهــا أو  تلعــب السياســة واألديــان دورًا كبيــرًا فــي تعريــف وجهــات نظــر وســائل اإلعــام فــي لبنــان. فغالبيــة وســائل اإلعــام إّم
تمّولهــا أحــزاب سياســية وطنيــة أو أجنبيــة وأمــوال سياســية، وإّمــا قــد تأسســت وفًقــا إليديولوجيــة سياســية و/أو دينيــة معينــة تحــّدد 
معظــم سياســاتها التحريريــة. ليــس لهــذا تأثيــرًا علــى الموقــف السياســي واأليديولوجيــة للوســيلة اإلعاميــة فقــط، بــل يحــّدد موقــف 
المؤسســات أيضــًا تجــاه العديــد مــن الموضوعــات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان وخاصــة المواضيــع الجدلّيــة التــي قــد تتعــارض مــع بعــض 

المفاهيــم الدينيــة. 

إن المواضيــع التــي تثيــر الجــدل فــي لبنــان أو تتعــارض مــع بعــض  العقائــد والمعتقــدات الدينيــة هــي تلــك التــي ُتعتبــر مــن المحّرمــات 
ــن  ــد م ــي العدي ــة ف ــلطات الديني ــت الس ــا تدّخل ــال، لطالم ــبيل المث ــى س ــانية. عل ــوق الجنس ــس والحق ــي بالجن ــكل رئيس ــط بش وترتب
ــمل: زواج  ــي، وتش ــور دين ــن منظ ــة« م ــاق االجتماعي ــد األخ ــن« أو »ض ــد الدي ــا »ض ــرة إياه ــس، معتب ــة بالجن ــات المتعلق الموضوع
ــزواج المدنــي وحــق  القاصــرات واالغتصــاب الزوجــي  والتحــرش الجنســي والمثليــة الجنســية والعبــور الجنســي والعنــف المنزلــي وال
المــرأة فــي حضانــة أطفالهــا وحــق المــرأة فــي منــح الجنســية اللبنانيــة ألطفالهــا وحقــوق األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص 

المناعــة البشــري، ومــا إلــى ذلــك.

ــًا، إن النظــر إلــى مجموعــة المواضيــع الواســعة للغايــة التــي تتدخــل فيهــا الســلطات الدينيــة يعطــي فكــرًة جيــدًة عــن الــرأي  مبدئّي
العــام اللبنانــي ومــا يتأثــر بــه. علــى الرغــم مــن كل الصعوبــات التاريخيــة التــي عاشــها اللبنانيــون/ات خــال العقــود الثاثــة الماضيــة 
تقريًبــا ومــا زالــوا يعيشــونها، تمكــن الشــعب اللبنانــي مــن تطويــر معرفــة عاليــة وحــّس نقــدي. كمــا أفــادت وكالــة المخابــرات المركزية 
األمريكيــة فــي عــام 2002 باســتخدام أرقــام تقديريــة لعــام ١٩٩٧، فــإن ٨٦.4٪ مــن الســكان اللبنانييــن متعّلميــن. لــم تكــن مشــكلة الــرأي 
العــام اللبنانــي أبــدًا فــي المســتوى التعليمــي للمواطنيــن، بــل فــي الوضــع السياســي والدينــي فــي لبنــان. مــع العــدد الكبيــر مــن 
ــد  ــة ق ــرب األهلي ــذ الح ــلطة من ــع الس ــي مواق ــيين ف ــة السياس ــإن غالبي ــة«، ف ــركات عائلي ــة »ش ــي بمثاب ــي ه ــية الت ــزاب السياس األح
أظهــروا عــن مســتًوى عــاٍل مــن الفســاد. دعــم الســلطات الدينيــة القــوي لهــذا النظــام يحّفــز الــرأي العــام اللبنانــي إلــى أن يكــون شــديد 

التأثــر بوجهــة النظــر الدينيــة وأفــكار الســلطات الدينيــة.

ــد مــن وســائل  ولهــذا تأثيــر مباشــر علــى كيفيــة تغطيــة وســائل اإلعــام لمواضيــع »المحّرمــات«. علــى الرغــم مــن حقيقــة أن العدي
اإلعــام قــد أبــدت اهتماًمــا كبيــرًا بتغطيــة مواضيــع الجنــدر والجنســانية وطرحــت هــذا الموضــوع بكثــرة عبــر منّصاتهــا، لكــن ذلــك لــم 
ــا لألســباب الصحيحــة أو باســتخدام األســاليب الصحيحــة. تميــل العديــد مــن وســائل اإلعــام إلــى تغطيــة مواضيــع الجنــدر  يحــدث دائًم
والجنســانية ألنهــا موضــوع مــن المحّرمــات، وهــذا يعنــي زيــادة فوريــة فــي نســبة المشــاهدة. يعمــل العديــد مــن الصحافييــن/ات علــى 
تغطيــة هــذه المواضيــع مــن خــال القيــام بدورهــم فــي دعــم حقــوق اإلنســان والعمــل علــى إنتــاج محتــًوى متوازنــًا وإيجابيــًا، لكنهــم 
ال يحّققــون دائمــًا النتائــج المرجــّوة ألن غالبــًا مــا يكــون للخــط التحريــري للوســيلة اإلعاميــة التــي يعملــون لصالحهــا أولويــات أخــرى. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، غالًبــا مــا تفشــل محاولــة تغطيــة مواضيــع النــوع االجتماعــي والجنســانية بســبب االختيــار غيــر الصائــب للضيــوف 
والمصــادر. يؤّثــر ذلــك بشــدة علــى الــرأي العــام اللبنانــي بحيــث غالبــًا مــا تتــم اســتضافة ســلطات الدينيــة عنــد تغطيــة هــذه المواضيــع، 

ولهــذا تأثيــر ســلبي مباشــر علــى التــوازن الجنــدري وموازيــن القــوى وغالبــًا مــا ينتــج عنــه محتــوى إعامــي غيــر متــوازن ومتحّيــز.
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مــا ُذكــر أعــاه ينطبــق مباشــرة علــى مواضيــع الجنــدر والحيــاة الجنســية، وخاصــة المواضيــع ذات الصلــة بمجتمــع الميم-عيــن. ومــع 
ــوع  ــى موض ــام عل ــائل اإلع ــز وس ــا ترك ــادرًا م ــة. ن ــري مماثل ــة البش ــص المناع ــروس نق ــن في ــر ع ــع التقاري ــل م ــن التعام ــم يك ــك، ل ذل
فيــروس نقــص المناعــة البشــري كموضــوع وحيــد للمحتــوى اإلخبــاري، مــع بعــض االســتثناءات. يأتــي هــذا بشــكل أساســي مــن نقــص 
الوعــي حــول فيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي المجتمــع اللبنانــي بشــكل عــام وفــي وســائل اإلعــام تحديــدًا، كمــا أن موضــوع 
يتعلــق بالصّحــة. يميــل اإلعــام اللبنانــي والــرأي العــام اللبنانــي إلــى التركيــز بشــكل أقــل علــى القضايــا المتعلقــة بالجنــس والصحــة 
ــا مــن خلفيــة دينيــة  الجنســية، وفــي بعــض األحيــان يميلــون إلــى أن يكونــوا أكثــر تســاهًا فــي المواضيــع الصحيــة. يأتــي هــذا أحياًن
لبنانيــة مترجمــة فــي فكــرة »إرادة هللا«. طالمــا أن أي موقــف يمكــن أن يكــون فيــه الشــخص ليــس نتيجــة قــراره وحــده، يمكــن أن 
يســتأهل نســبة تســامح أعلــى، بالرغــم مــن أن ذلــك ال يحميــه مــن التمييــز أبــدًا. علــى ســبيل المثــال، يعتبــر الــرأي العــام والديــن أحياًنــا 
أن العبــور جنســيًا هــو »خلــل هرمونــي« )بغــض النظــر عــن الحقائــق المتعّلقــة بالعبــور الجنســي والمعلومــات الخاطئــة فــي المجتمــع(، 
علــى عكــس المثليــة الجنســية التــي ُينَظــر إليهــا علــى أنهــا »خيــار محــض«. يمكــن أن تدفــع هــذه المفاهيــم النــاس فــي بعــض األحيان 
إلــى أن يكونــوا أكثــر تســامًحا تجــاه فئــات يعتبــرون أنهــا لــم تكــن تملــك الخيــار بمــا هــي عليــه. ومــع ذلــك، مــا زال األشــخاص المنتميــن 
ــي واالجتماعــي واإلعامــي. وينطبــق الشــيء نفســه فــي بعــض  ــز القانون ــًا مــن التميي ــات يواجهــون مســتوًى هائ ــى هــذه الفئ ال
األحيــان علــى المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري. بغــض النظــر عــن مســتوى التســامح الــذي قــد ُيعاملــون بــه، مــا زالــوا 
يواجهــون الكثيــر مــن التمييــز فــي المجتمــع، وفــي المؤسســات الخاصــة والعامــة. كان مــن الممكــن ترويــض الهجــوم االجتماعــي 
علــى المتعايشــين مــع الفيــروس بســبب البرنامــج الوطنــي لمكافحــة اإليــدز الــذي تديــره وزارة الصحــة اللبنانيــة. فعمــل وزارة الصحــة 
علــى هــذا الموضــوع أعطــاه طابعــًا مؤسســاتيًا وغطــاًء مــن الحكومــة اللبنانيــة وجعلــه أكثــر قبــواًل فــي المجتمــع. بالّرغــم مــن ذلــك، 
بقــي هــذا الموضــوع بشــّكل جــزًء مــن المحّرمــات االجتماعيــة ويعــود ذلــك أساًســا إلــى نقــص الوعــي وقّلــة المعلومــات المتاحــة حــول 

هــذا الموضــوع مّمــا انعكــس علــى كيفيــة تعامــل وســائل اإلعــام معــه.
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ــى  ــز عل ــري. كان التركي ــة البش ــص المناع ــروس نق ــى في ــز عل ــان ترك ــي لبن ــة ف ــة تلفزيوني ــااًل وحلق ــر 2٩ مق ــم نش ــام 20١٩ ، ت ــي ع ف
الموضــوع بشــكل رئيســي فــي النصــف الثانــي مــن العــام، وبشــكل أكثــر تحديــًدا خــال شــهري تشــرين الثانــي/ نوفمبــر وكانــون األول/

ديســمبر، بمناســبة اليــوم العالمــي لإليــدز فــي اول كانــون الثاني/ديســمبر.

كان المحتــوى اإلعامــي الــذي لــم ُينشــر فيمــا يتعلــق باليــوم العالمــي لإليــدز مرتبًطــا بشــكل رئيســي باألخبــار الشــائعة على المســتوى 
الدولــي. علــى ســبيل المثــال، فــي اذار/ مــارس 20١٩، تــم نشــر ٦ مقــاالت تركــز علــى فيــروس نقــص المناعــة البشــري بعــد أن شــاعت 
ــن  ــص م ــم يتخّل ــي العال ــخص ف ــي ش ــح ثان ــذي أصب ــا وال ــي بريطاني ــري ف ــة البش ــص المناع ــروس نق ــع في ــش م ــل المتعاي ــة الرج قّص
فيــروس اإليــدز بعــد أن تلقــى عمليــة زرع نخــاع شــوكي مــن متبــرع مقــاوم لفيــروس نقــص المناعــة البشــري١3 . المثيــر لاهتمــام هــو 
أنــه خــال شــهري نيســان/أبريل واذار/مــارس، نشــر موقــع المنــار 3 نشــرات إخباريــة تتعلــق بفيــروس نقــص المناعــة البشــري. عــادة 
مــا ال يغّطــي تلفزيــون المنــار وموقعــه اإللكترونــي، وهــو مؤسســة اعاميــة مؤيــدة لحــزب هللا وتتبــع إيديولوجيــة الحــزب السياســية، 
األخبــار أو التقاريــر المتعلقــة بالجنــس أو أي موضــوع ال يلتــزم بأيديولوجيتــه السياســية والدينيــة. ومــع ذلــك تــم نشــر هــذه المقــاالت، 

خاصــة أنهــا لــم تكتــب مــن قبــل صحافييــن محلييــن، بــل تمــت ترجمتهــا عــن أخبــار نشــرت علــى موقــع روســيا اليــوم.

13 https://www.dailystar.com.lb/Life/Health/2019/Mar-06/478077-london-hiv-patient-gives-more-hope-of-finding-a-cure.ashx  
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اســتخدم معظــم المحتــوى المنشــور نغمــة محايــدة، والمصــادر التــي تمــت مقابلتهــا للمحتــوى كانــت أطبــاء أو علمــاء أو موظفيــن 
ــدة نســبًيا،  ــة أو محاي ــون فــي منظمــات الصحــة العامــة أو الصحــة الجنســية. اســتخدمت 24 قطعــة مــن أصــل 2٩ نغمــة إيجابي يعمل
بــدون اســتخدام ُيذكــر للكلمــات الســلبية. ومــع ذلــك، اســتخدمت ٦ مقــاالت كلمــات مســيئة، مثــل »الفيــروس القاتــل« و »المــرض« و 
»المــرض المميــت« التــي ُتظهــر بوضــوح نقــص الوعــي بطبيعــة فيــروس نقــص المناعــة البشــري والفــرق بيــن فيــروس نقــص المناعــة 
البشــري واإليــدز والتطــورات الطبيــة فــي هــذا المجــال خاصــة فــي مجــال الوقايــة والعــاج. كانــت أكثــر الكلمــات المســيئة التــي تــم 
اســتخدامها لوصــف الفيــروس واألشــخاص المتعايشــين معــه فــي مقــال نشــرته رصيــف 22، »تاريــخ اإليــدز ، والدتــي والكنيســة: أو مــاذا 
يفعــل لنــا نقــص الوعــي باألمــراض الجنســية١4« . تهــدف المقالــة إلــى معالجــة المفاهيــم الخاطئــة حــول اإليــدز، ومناقشــة األســطورة 
القائلــة بــأن الرجــال المثلييــن فقــط هــم الوحيديــن الذيــن يعيشــون مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري. لهــذا الغــرض، تــم اســتخدام 

المصطلحــات المســتخدمة فــي المجتمــع - مثــل »مــرض« و »مــرض شــيطاني« - لغــرض وحيــد هــو فضحهــا و الســخرية منهــا.

14 https://raseef22.com/article/1074349-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D
8%B2-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
-%D8%A3%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7-
%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%
A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9  



19

المغرب
السياق االجتماعي السياسي

ــا، بــدأ وضــع حقــوق اإلنســان فــي المغــرب فــي التغيــر، بــدًءا بإعطــاء األولويــة لمعالجــة االنتهــاكات ضــد  منــذ مــا يقــرب مــن 20 عاًم
ــي  ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــول المس ــاش ح ــاب النق ــح ب ــى فت ــرة« إل ــة األس ــكيل »لجن ــاص. أدى تش ــكل خ ــرأة بش ــان والم ــوق اإلنس حق
المجتمــع الــذي أصبــح فرصــة مهمــة لمناقشــة الحقــوق السياســية والمدنيــة للمــرأة فــي المغــرب علــى نطــاق واســع؛ كانــت هــذه 

النتيجــة الرئيســية لســنوات مــن النشــاط ضــد التمييــز القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي.

شــّكل هــذا المعلــم البــارز فــي المشــهد السياســي المغربــي نهايــة المعارضــة التقليديــة وخلــق ديناميكيــات سياســية جديــدة فــي 
البــاد، مــع جهــات فاعلــة جديــدة وأيديولوجيــات سياســية جديــدة تدعمهــا كيانــات وطنيــة ودوليــة لعبــت دوًرا مهًمــا فــي تأكيــد الحاجــة 

إلــى نهــج تشــاركي فــي صنــع القــرار فــي البــاد الــذي اتخــذ شــكًا قانونيــًا عــام 20١2عندمــا أصبــح مجســدًا فــي الدســتور المغربــي.

ومــع ذلــك ، وعلــى الرغــم مــن التقــدم الهــام الــذي تــم إحــرازه علــى الجبهــة المدنيــة والسياســية التــي مكنــت المجتمــع المدنــي 
ــزال تحــدث، خاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق  ــد مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ال ت ودعمــت مشــاركة المــرأة فــي السياســة، فــإن العدي
األفــراد. وقــد صــادق المغــرب علــى العديــد مــن االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان التــي تهــدف إلــى حمايــة 
حقــوق األفــراد. ومــع ذلــك ، فــإن حالــة الحقــوق الفرديــة فــي المغــرب لــم تتحســن بشــكل ملحــوظ ألن القوانيــن المحليــة لــم تخضــع 

ألي إصــاح لتكملــة االتفاقيــات الدوليــة.

ــر  ــن لتبري ــتخدم الدي ــا ُيس ــرا م ــامية. كثي ــريعة اإلس ــدة بالش ــر بش ــي يتأث ــي ديمقراط ــام ملك ــرب نظ ــإن المغ ــك، ف ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــات  ــك ممارس ــى اآلن، تنته ــر. حت ــة التعبي ــة وحري ــات الفردي ــي الحري ــة، وه ــات معين ــد حري ــان وتقيي ــوق اإلنس ــة لحق ــاكات معين انته
ــات  ــون العقوب ــي قان ــية ف ــة الجنس ــم المثلي ــم )تجري ــة المنّظ ــاب المثلي ــل ره ــان، مث ــوق اإلنس ــن حق ــد م ــرب العدي ــي المغ ــة ف الدول
المغربــي( واالنتهــاك القانونــي لحقــوق المــرأة الجســدية، وهــذا يظهــر عدم اهتمــام الكيانــات السياســية المغربيــة بتغيير الســلوكيات 

ــات وتنتهــك حقوقهــا. ــز ضــد األقلي االجتماعيــة واآلراء العامــة التــي تمي

ونتيجــة لذلــك ، ال تثيــر وســائل اإلعــام المغربيــة أي جــدل حــول أســلوب الدولــة فــي وصــف الحقــوق الفرديــة والحقــوق الجنســية. علــى 
الرغــم مــن أن المواضيــع المتعلقــة بحقــوق مجتمــع الميــم تحصــل علــى اهتمــام عــادل مــن وســائل اإلعــام المحليــة، إال أن الخطــاب 
المســتخدم فــي معظــم المحتــوى اإلعامــي هــو تمييــز ووصــم تجــاه األقليــات الجنســية والحريــات الجنســية. ال تــزال البرامــج الحواريــة 
ــف  ــتخدام لوص ــائع االس ــرف« ش ــح »المنح ــزال مصطل ــة١٥« . ال ي ــرض أو جريم ــية »م ــة الجنس ــت المثلي ــا إذا كان ــش م ــة تناق التلفزيوني

المثلييــن جنســيًا؛ تعتبــر وســائل اإلعــام المغربيــة أن المثليــة الجنســية تشــكل تهديــدا للعائــات فــي البــاد.

ودائمــًا، يوجــد خلــط واضــح بيــن العابريــن/ات جنســيًا، المثلية الجنســية والمتعايشــين مع فيــروس نقص المناعة البشــري، ومســتخدمي/
ات المخــدرات والعامليــن/ات فــي مجــال الجنــس. مــن الواضــح  أنــه لــم يتــم عــرض أي مــن قضايــا مجتمــع الميم-عيــن أو العامليــن فــي 

مجــال الجنــس اوالمتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري بــدون لهجــة تمييزيــة ومهينة.

ــاد  ــي الب ــًا ف ــًا هام ــادث نقاش ــذا الح ــح ه ــا. فت ــع زوجه ــوني م ــر رس ــطة هاج ــة والناش ــال الصحافي ــم اعتق ــطس 20١٩، ت ــي آب/أغس ف
حــول الحريــات الفرديــة. وبالتالــي، وّجــه المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي المغــرب بياًنــا عاًمــا إلــى الحكومــة المغربيــة يطالــب 
بإصاحــات قانونيــة، بمــا فــي ذلــك عــدم تجريــم العاقــات الجنســية بالتراضــي بيــن البالغيــن وتجريــم االغتصــاب الزوجــي. تــم دمــج هــذا 
الطلــب فــي سلســلة عرائــض عبــر اإلنترنــت لدعــم الطلــب، وحمــات عبــر اإلنترنــت تدافــع عــن الحريــات الجنســية مثــل حملــة »الحــب ليــس 
جريمــة«. وقــد دعمــت وســائل اإلعــام المغربيــة هــذه التحــركات وأظهــرت أن المجتمــع المدنــي المغربــي يهــدف إلــى إحــداث تغييــر 

متعلــق بالحريــات الفرديــة فــي البــاد.

فــي عــام 20١٩ ، تــم نشــر ٩٦ مقالــة، وتــم بــث برامــج تلفزيونيــة تتعلــق ب مجتمــع الميم-عيــن بشــكل عــام، واإلبــاغ عــن األخبــار المحليــة 
واإلقليميــة والدوليــة فــي 33 وســيلة إعاميــة محليــة، بمــا فــي ذلــك 2٩ مقالــة تغطــي فيــروس نقــص المناعــة البشــري.

15 https://marayana.com/laune/2019/01/03/702/ 
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علــى عكــس تغطيــة قضايــا مجتمــع الميم-عيــن فــي المغــرب والتــي تعتبــر تغطيــة ســلبية وتمييزيــة بشــكل رئيســي، فــإن تغطيــة 
ــا  ــة )4٥٪ مــن المقــاالت التــي تــم رصدهــا( محتــًوى علمًي فيــروس نقــص المناعــة البشــري أفضــل بشــكل ملحــوظ. تضمنــت ١3 مقال

باســتخدام مصطلحــات غيــر واصمــة مثــل »األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري«.

علــى غــرار البلــدان األخــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، اســتخدمت غالبيــة المقــاالت والبرامــج التلفزيونيــة )٥٥٪ 
مــن المحتــوى الخاضــع للمراقبــة فــي المغــرب( مصطلحــات وصــم مثــل »مــرض اإليــدز« و »األمــراض القاتلــة« و »المصابيــن«. وقــد 
ــرف«  ــح »المنح ــتخدام مصطل ــية، باس ــة الجنس ــرة بالمثلي ــرية مباش ــة البش ــص المناع ــروس نق ــاالت في ــذه المق ــن ه ــة م ــت أقلي ربط

لوصــف المثلييــن جنســيًا، وربــط فيــروس نقــص المناعــة البشــري باســتخدام المخــدرات بطريقــة تمييزيــة.

ــرًا عــن فيــروس نقــص  هــذا ليــس مــن غيــر المألــوف لوســائل اإلعــام المغربيــة. مــن بيــن ٨٨ وســيلة إعاميــة عــادًة مــا تقــدم تقاري
المناعــة البشــري )بمــا فــي ذلــك 23 وســيلة إعاميــة غطــت فيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي عــام 20١٩(، تطــرق مــا يقــارب 2٦ 
وســيلة إعاميــة الــى موضــوع فيــروس نقــص المناعــة البشــري بطريقــة ســلبية باســتخدام مصطلحــات الوصــم. بعــض الوســائل األخــرى 
التــي عــادًة مــا تتنــاول الموضــوع بطريقــة محايــدة او إيجابيــة علــى عكــس الخطــاب الســلبي والتمييــزي التــي تســتخدمه عــادًة عنــد 
تنــاول أي موضــوع متعّلــق بمجتمــع الميم-عيــن. يوجــد هنــاك تغطيــة إيجابيــة لموضوعــات فيــروس نقــص المناعــة البشــري بشــكل 
ــن  ــا يتضم ــا م ــة، وغالًب ــا وزارة الصح ــة تصدره ــات صحفي ــان بيان ــض األحي ــي بع ــي ف ــوع ه ــذا الموض ــة به ــار المتعلق ــي ألن األخب رئيس

المحتــوى اإلعامــي المصطلحــات نفســها التــي تســتخدمها الــوزارة فــي بيانهــا.
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تونس
السياق االجتماعي السياسي

بشــكل عــام، قبــل الثــورة التــي اندلعــت فــي تونــس عــام 20١١، كانــت تونــس تعتبــر مــن أفضــل الــدول أداًء فــي منطقــة الشــرق األوســط 
ــي  ــدول ف ــل ال ــن أوائ ــا م ــى كونه ــة إل ــرية، باإلضاف ــة والبش ــة االقتصادي ــال التنمي ــي مج ــه ف ــا حققت ــى م ــاًء عل ــا بن ــمال إفريقي وش
ــم ينجــح نمــوذج التنميــة  ــك، ل المنطقــة لتأســيس إصاحــات هيكليــة طــّورت أداءهــا االقتصــادي فــي منتصــف التســعينات. ومــع ذل
ــاء  ــى إبط ــكار إل ــة، وأّدى اإلحت ــوء اإلدارة المالي ــبب س ــادي بس ــع االقتص ــور الوض ــامل، اذ تده ــو ش ــق نم ــي خل ــل 20١١ ف ــي قب التونس
التقــدم االجتماعــي والتنميــة االقتصاديــة. وقــد تحقــق االســتقرار السياســي علــى حســاب الحريــات المدنيــة واالجتماعيــة، وخلــق ذلــك 
حالــة مــن اإلســتياء عنــد جــزء كبيــر مــن الشــعب التونســي مّمــا أدى إلــى ثــورة 20١١ وبالتالــي ســقوط النظــام. بعــد ســقوط النظــام، تــّم 
إحــراز العديــد مــن التقــدم فــي إنشــاء مجتمــع تشــاركي أكثــر يحتــرم الحريــات المدنيــة واالجتماعيــة، مّمــا أّدى إلــى العقــد االجتماعــي 

الجديــد المجســد فــي الدســتور التونســي عــام 20١4.

علــى جبهــة حقــوق اإلنســان، منــذ اســتقالها عــام ١٩٥٦، كانــت تونــس تحــت حكومــة دكتاتوريــة أعطــت األولويــة لبنــاء الدولــة. رغــم 
أن الحبيــب بورقيبــة معــروف بتطويــر التعليــم فــي البــاد وترســيخ بعــض حقــوق المــرأة، إال أنــه لــم يؤمــن بتعدديــة اآلراء السياســية 
وقمــع خصومــه. وقــد أثــر ذلــك بشــكل ســلبي علــى وضــع الحريــات فــي البــاد. أصبحــت تونــس دولــة بوليســية فــي عهــد بــن علــي بعــد 
إزاحــة بورقيبــة عــام ١٩٨٧؛ وهنــا وصــل وضــع حقــوق اإلنســان فــي البــاد إلــى أســوأ حاالتــه، حيــث تعــّرض العديــد مــن الناشــطين/ات 
فــي مجــال حقــوق اإلنســان للتهديــد. حتــى فتــرة إســقاط بــن علــي خــال الربيــع العربــي عــام 20١١، كان ترتيــب تونــس فــي مجــال حقــوق 
اإلنســان مــن بيــن األدنــى فــي العالــم باســتمرار. بعــد أن فــّر بــن علــي مــن البــاد فــي يناير/كانــون الثانــي 20١١، تــم اإلفــراج عــن جميــع 
الســجناء السياســيين وتــم إســقاط التهــم الموجهــة إليهــم، كمــا أســقطت التهــم عــن آالف الناشــطين فــي غضــون أســابيع. عندهــا، 

دخــل وضــع حقــوق اإلنســان فــي البــاد عهــده الجديــد.

ــة وســائل البــث  ــاد حتــى عــام 2000، بحيــث احتكــرت الدول ــة تأثيرهــا علــى صناعــة اإلعــام فــي الب ــة البوليســية والدكتاتوري كان للدول
اإلذاعــي وســيطرت علــى المعلومــات التــي تقدمهــا وكالــة األنبــاء التونســية. كان هنــاك عــدد قليــل مــن شــركات التليفزيــون ومحطــات 
ــم  ــن تربطه ــال الذي ــال األعم ــي أو رج ــن عل ــيرة ب ــراد عش ــى أف ــا إل ــي جميعه ــي تنتم ــام 2003 والت ــذ ع ــة من ــة المرخص ــة الخاص اإلذاع
عاقــات جيــدة بالحكومــة. أمــا قطــاع الطباعــة، فــكان متنوًعــا نســبيًا، مــع بعــض الوســائل اإلعاميــة التــي كانــت تنتمــي إلــى المعارضــة 

أو تعمــل كشــركات عائليــة.

شــهدت وســائل اإلعــام التونســية، التــي كانــت مراقبــة عــن كثــب مــن قبــل الدولــة وكانــت ُتســتخدم بشــكل أساســي للدعايــة قبــل 
ــهد  ــح المش ــي. أصب ــال الديمقراط ــة االنتق ــدم عملي ــت تخ ــي، وأصبح ــن عل ــقوط ب ــد س ــا بع ــدف وجوده ــي ه ــًا ف ــرًا جذري ــورة، تغيي الث
اإلعامــي متنوًعــا بشــكل متزايــد وتغّيــرت التشــريعات واآلليــات التنظيميــة بشــكل كبيــر، علــى الرغــم مــن بعــض أوجــه القصــور فــي 
تنفيذهــا. خضــع المشــهد اإلعامــي لتغييــرات عميقــة تحديــًدا بعــد إلغــاء جميــع آليــات الرقابــة بعــد االنتفاضــة وســقوط النظــام القديم.

ــورة  ــرت الث ــك. كس ــة لذل ــام نتيج ــائل اإلع ــع ووس ــى المجتم ــة عل ــة واالجتماعي ــية والمدني ــات السياس ــود الحري ــر صع ــام، أّث ــكل ع بش
العديــد مــن المحرمــات االجتماعيــة، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالحريــات الفرديــة والفئــات الجنســية المهّمشــة. فــي األســاس، المجتمــع 

التونســي هــو مجتمــع ليبرالــي مقارنــة بالــدول األخــرى فــي المنطقــة، خاصــة بســبب تثبيــت أهميــة حقــوق المــرأة فــي البــاد.

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن موقفهــا الليبرالــي الــذي يكّمــل الــرأي العــام للمجتمــع، لــم تتمكــن وســائل اإلعــام فــي تونــس مــن 
كســر جميــع المحرمــات، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالحريــات الجنســية. اليــوم، مــا زالــت تونــس تعانــي مــن تغطيــة ضعيفــة حــول مواضيــع 
معينــة مثــل حقــوق النــوع االجتماعــي ومجتمــع الميم-عيــن وفيــروس نقــص المناعــة البشــري، وال تــزال وســائل اإلعــام غيــر قــادرة 
علــى تشــكيل الــرأي العــام حــول هــذه الموضوعــات. ربمــا يرجــع ذلــك جزئيــًا إلــى حقيقــة أن التغطيــة اإلعاميــة تكــون عرضيــة فــي 
الغالــب، خاصــة فــي القضايــا المتعلقــة بالمــرأة أو الصحــة أو حقــوق اإلنســان بشــكل عــام. ترتبــط معظــم التغطيــة بهــذه المواضيــع 

بشــكل مباشــر بمناســبات دوليــة أو وطنيــة.

عنــد مراقبــة تغطيــة وســائل اإلعــام التونســية لموضوعــات فيــروس نقــص المناعــة البشــري، كانــت هنــاك صعوبــة فــي العثــور علــى 
أي محتــوى لتحليلــه فــي عــام 20١٩.
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علــى عكــس البلــدان األخــرى فــي المنطقــة حيــث تــزداد التغطيــة حــول قضايــا فيــروس نقــص المناعــة البشــري بشــكل ملحــوظ فــي 
كانــون األول/ديســمبر بمناســبة يــوم اإليــدز العالمــي، كانــت التغطيــة حــول هــذا الموضــوع فــي تونــس شــبه معدومــة. قــد ال يكــون 
هــذا مباشــرة بســبب عــدم اهتمــام المنظمــات اإلعاميــة التونســية بتغطيــة المناســبة ، لكــن هــذا العــام وقعــت مأســاة وطنيــة فــي 
األول مــن كانــون األول/ ديســمبر فــي تونــس، حيــث ُقتــل 2٩ شــخًصا فــي حــادث حافلــة. كانــت جميــع وســائل اإلعــام تغطــي الحــدث 

المأســاوي، وهــو مــا قــد يفســر عــدم وجــود تغطيــة إعاميــة أكبــر لليــوم العالمــي لإليــدز.

ومــع ذلــك ، قبــل عــام 20١٩، تــم العثــور علــى كميــة صغيــرة مــن المحتــوى الــذى يتعلــق بتغطيــة فيــروس نقــص المناعــة البشــري، 
ــدد  ــار الع ــي االعتب ــذ ف ــع األخ ــورة 20١١، م ــل ث ــادرة قب ــوع ن ــذا الموض ــول ه ــة ح ــواد اإلعامي ــت الم ــبًيا. كان ــة نس ــت ضعيف ــا كان مهم
ــح  ــورة، أصب ــد الث ــام بع ــائل اإلع ــّو وس ــع نم ــن م ــمية. ولك ــمية رس ــر موس ــا تقاري ــة معظمه ــام والتغطي ــائل اإلع ــن وس ــدود م المح
الصحافيــون قادريــن علــى إنتــاج تقاريــر ال تتعلــق بالضــرورة باألحــداث، مهنيــة وقائمــة علــى نهــج حقــوق اإلنســان. ومــع ذلــك، ال يــزال 
هــذا االتجــاه يعتمــد علــى السياســة التحريريــة للمؤسســة. بعــض القنــوات التلفزيونيــة الخاصــة، علــى ســبيل المثــال، التــي لديهــا نهجًا 
محافظــًا، تغطــي فيــروس نقــص المناعــة البشــري مــن زاويــة تفتقــر إلــى نهــج احتــرام حقــوق اإلنســان. تميــل بعــض مواقــع الويــب 
أكثــر إثــارة للجــدل إلــى تجاهــل أصــوات المعنيــن. تــّم العثــور علــى عــدد قليــل مــن التقاريــر المحايــدة أو اإليجابيــة فــي محتــوى الوســائط 

المنشــورة أو التــي تــم بثهــا مــن قبــل بعــض اإلذاعــات العامــة أو مواقــع الويــب التــي لهــا اتجــاه أكثــر تقدميــة.

فــي عــام 20١٩ ، تــم نشــر مقــال واحــد فقــط فــي آب/ أغســطس فــي مجلــة اقتصاديــة تتحــدث عــن دراســة جديــدة نشــرت فــي إســبانيا 
بشــأن تطويــر دواء لعــاج فيــروس نقــص المناعــة البشــري. ُنشــرت جميــع المقــاالت األخــرى فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر وكانــون االول/
ــع  ــين م ــداد المتعايش ــأن أع ــية بش ــة التونس ــن وزارة الصح ــادر ع ــان ص ــى بي ــة ال ــدز، باالضاف ــي لإلي ــوم العالم ــة بالي ــمبر المتعلق ديس
فيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي البــاد. لــم يكــن ألي مــن المقــاالت نغمــة ســلبية، ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى أن معظمهــا 
عبــارة عــن نشــرات إخباريــة قصيــرة منســوخة مــن البيــان الرســمي لــوزارة الصحــة العامــة الــذي نشــر فــي البدايــة فــي وكالــة األنبــاء 

التونســية العامــة )وكالــة تونــس اإلفريقيــة بــرس(.
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