13.1.19
مقترح مقدم إلى لجنة املتابعة
دور اإلعالم في مواجهة العنف
بالرغم من وجود بعض األبحاث حول حقل اإلعالم العربي-الفلسطيني في إسرائيل ،والتي كتبت في أغلبيتها خالل السنوات األخيرة ،فإن
ّ
والتطور التاريخي .كما ّ
تطرقت بعض األبحاث إلى ثقافة االستهالك
معظمها تطرق إلى وسائل اإلعالم املختلفة من حيث املبنى ومن حيث النشأة
اإلعالمي في املتتم العربي الفلسطيني في الااخل ،أو إلى تمييل املتموعات االجتماعية املختلفة ميل النسا أو القيادات في األجناة اإلعالمية
ّ
ّ
العربية .ولم يتر أي بحث شامل ومستقل حول
الفلسطينيين في إسرائيل باعتبارهم متموعة مهنية أو
الصحافيين والصحافيات العرب
ً
اجتماعية أو ثقافية ،وآدائهم الوظيفي ،وخاصة ماى مساهمتهم في محاربة اآلفات املتتمعية التي يعاني منها متتمعنا الفلسطيني وعلى رأسها
ّ
العنف الذي بات يطال كل منزل ً
معرفية كبيرة في هذا املتال.
تقريبا ،مما يترك هوة
ً
ّ
ّ
إلى ذلك ،لم تتر ّ
املتتمعية بمختلف
اإلعالمية ،حيال قضايا تشغل متتمعنا منها اآلفات
أي ابحاث تناولت أدا متتمعنا عامة ،من الناحية
أنواعها ،فمن نافل القول والتوضيح في السياق ّ
ّ
اإلعالمية
أن للمتتم دور في مواجهة اآلفات من خالل التشبيك م كافة املؤسسات ،منها
والتي تشغل وظيفة حلقة الوصل والتواصل بين مركبات املتتم .
ً
في الورقة التالية سنحاول استعراض الاور املوجود على أرض الواق والذي يلعبه اعالمنا املحلي اليوم في تعاطيه م اآلفات املتتمعية عامة،
ً
والعنف خاصة ،كما والاور املنشود واملتوخى من اإلعالم تبنيه بصفته العب مؤثر قادر على بلورة الرأي العام ،وإن كان هذا التأثير محاود
ً
إعالميا ،وفحص إمكانيات التشبيك والربط ما بين املتتم واملؤسسات
يتعلق بعاة عوامل ،كما وسنقوم بفحص بالتطرق إلى أدا متتمعنا
ّ
ّ
املتتمعية.
اإلعالمية بهاف مواجهة اآلفات
م
من خالل الورقة املقامة ،سنقوم بطرح حلول ممكنة لتعزيز الاور املنشود ،كما وسنقام اقتراحات لعاة فعاليات تلتزم مؤسسة "إعالم" إلى
بحيية إنما تستقرأ الواق وتحاول ّ
ترجمتها إلى أرض الواق وتهاف إلى تحويل الحلول إلى فرص ممكنة ،م التوضيح ّ
أن الورقة ليست ّ
أن تقام
ً
قابل للتنفيذ.
مقترحا ٍ
ً
ً
ً
علما ّ
خالفا ً
ّ
املتتمعيةً ،
نظريا حول الاور االجتماعي والسياس ي
أن هنالك
من املهم بااية التطرق إلى دور اإلعالم عامة في عملية التنشئة
ّ
للصحافيين واإلعالم.
واليقافي
يزودون الجمهور باملعلومات ويطرحون معلومات جاياة ّ
اسا ،الذين ّ
حر ً
ّ
الصحافيين ّ
للحيز العام وبهذا يساعاون على
فهناك باحيون يعتبرون
ّ
تنشئة مواطن يملك املعلومات بحيث يتمكن من املساهمة في الحياة الجماهيرية واتخاذ قرارات حول املعضالت اآلنية ،بالتالي يتعاملون م
ّ
املتتمعي والتأثير.
الصحافيين كفئة مستقلة قادرة على بلورة الوعي

ّ
الصحافيين هم جز ً من حقل منهي يخض بطبيعة الحال للمنافسة بين قوى اجتماعية أخرى منها السياسية
باملقابل ،هناك من يعتقا بأن
واالقتصادية واليقافية واالجتماعية والاينية ،وعليه ال يمكن أن يكونوا مستقلين وال يتب أن يكونوا كذلك بمترد الحاجة ألن يعكسوا
السجاالت واملواقف واملصالح املتنوعة في املتتم .
ً
ّ
ّ
ّ
األصالني،
الهوياتية للصحافيين الفلسطينيين في إسرائيل ،والذين ينتمون بطبيعة الحالة للشعب الفلسطيني
الخاصية
أخذا بعين االعتبار
يتار التوضيح على ّ
أن هنالك محاوالت للصحافيين الفلسطينيين في إسرائيل للعمل بشكل مستقل ،دون األخذ بعين االعتبار التقيياات
الصحافية ،إال ّ
ّ
أن البارز أكثر هو تأثير االنتما الهوياتي عليهم ،فعظم الصحافيين
املفروضة والتي تؤثر على انماط العمل والتغطية
الفلسطينيين ال يعملون في فضا هوياتي ،على العكس ،هويتهم الفلسطينية تشكل لهم بوصلة وتافعهم نحو العمل في رف قضايا متتمعهم
ظرا ّ
علما ّ
وشعبهم ،مما ّ
ّ
يحول عملهم الصحافي إلى منحازً ،
القيم والقواعا املرتكز عليها اإلعالم املنهي ،ن ً
وأن
أن هذا االنحياز ال يتعارض م
ّ
للضحية ،في الوقت الذي تحاد جمي األدبيات دور اإلعالم بضرورة اسماعه صوت املستضعفين والضحايا.
انحيازهم يكون للمستضعف/

وضوعية في اإلعالم ،إال ّ
ّ
ّ
أن إعالمنا يلعب هذا الاور فقط عناما
الوطني ،والتعريف الخاص بمفهوم الحياد وامل
على الرغم من هذا االلتزام
ماافعا عن قضايا شعبه ،الدور املُغيب ت ً
ً
ماما حتى اآلن في
يتعلق األمر بانتهاكات وتضييقيات املؤسسة اإلسرائيلية على الفلسطيني ،فنراه
ّ
املجتمعية ،منها العنف ،على الرغم من وجود األصوات املنادة ّ
بتحول العنف إلى ظاهرة ،حتى من قبل الصحافيين ،والذي
مواجهة اآلفات
يلمسون واق الجريمة بشكل مباشر بعا الضحايا انفسهم ،بحكم وجودهم بأرض املياان والتواصل املباشر م أهالي الضحايا أنفسهم.
ً
ّ
ّ
ّ
اإلعالمية تقتصر
تحاياا ،فالتغطية
سطحية ،حيث اذا ما اخذنا العنف
املتتمعية من خالل التغطية بصورة
ينعكس هذا التعامل م اآلفات
على ذكر الجريمة ،موقعها ،ضحيتها ،نشر صور من املياان في أغلب الحاالت ،وذكر تفاصيل تعزز مستوى اإلثارة للقارى  ،م بعض
ّ
االستثنا ات في بعض وسائل اإلعالم ،وال يتم التطرق إلى الجريمة من منظور
شمولي أوس  ،والذي من خالله يتم التوضيح للجمهور ماى
ّ
واملتتمعية ،واألهم من ذلك ،ال يتم أنسنتها ،فنرى في اغلب
خطورتها ،تأثيرها على عائلة الضحايا وعلى املتتم  ،اسقاطتها النفسية والاينية
ّ
إعالمية ،قا تحمل اإلثارة ،إال أنها تتعامل م الجريمة كتحصيل حاصل ،منزوع التفاصيل واملشاعر ،مما يحول الجرائم إلى
الحاالت تغطية
مترد أرقام.
أن االدعا الرائج بين الزمال الصحافيين ّ
من املهم اإلشارة في السياقّ ،
أن تكرار حوادث العنف ،أنهك هذه الفئة ّ
وحول التعامل م املوضوع
وكأنه حاث عابر ،وليس استثنا يستوجب الوقوف عناه ،ولربما في هذا السياق وجب التطرق إلى بعض املعطيات املهمة منها أنه ومنذ عام
 ،2000قتل  1316مواطن عربي بسبب أعمال عنف .نسبة جرائم القتل السنوية آخذة في االرتفاع ( عاا  2015قل عاد الضحايا من 61
ضحية عام  ،2014إلى  58ضحية في الـ ،)2015حيث وصل عاد ضحايا عام  2018إلى  74ضحية ،منها  13ضحية في شهر كانون أول فقط!،
وبلغت عاد الضحايا من النسا الالتي قتلن على ّ
خلفية جنارية 14 ،امرأة.
ولتوضيح صورة العنف كظاهرة مؤثرة على املتتم  ،من املهم التطرق إلى بعض املعطيات التي نشرتها مبادرات صناوق إبراهيم ،من خالل
مؤشر األمان السنو ّي ( )2018والتي أوضحت ّ
أن  %54من العرب يعتقاون أن نسبة العنف في بلااتهم زادت وهي أكبر بـ  4أضعاف من نسبة
اليهود الذين يشعرون بعام األمان ،كما وأوضحت املعطيات ّ
أن  %4من العرب قاموا شكاوى بتعرضهم للعنف مقابل  %3.3من اليهود ،علما
ّ
أن نسبة العرب  %21من املتتم في إسرائيل!

ً
ً
املعطيات املقلقة التي ذكرت أعاله ،أضف إلى ذلك الرغبة املتتمعية عامة ،ولاى فئة الصحافيين خاصة ،في التعامل م الظاهرة وتقليل
خطورتها ،أو حتى اجتياثها ً
تماما ،ذلك ألن التحايات التي تحيط بمتتمعنا تستوجب صب كل االهتمام في التعامل معها ،منها التمييز واإلقصا
والتهميش املؤسساتي ،الذي يحول ً
ايضا في محاربة الظاهرة ،حيث تكيل الشرطة بمكاليين فيما يتعلق بالجريمة العربية ،تافعنا إلى عرض
هذا املخطط واقتراحه على أمل ّ
أن تطبيقه على أرض الواق قا يساهم في حل املشكلة.
توصيات وحلول مقترحة:
ً
ً
ترتكز الحلول التي تطرحها هذه الورقة ،باألساس ،على ضرورة تثقيف الصحافيين خاصة ،واملجتمع عامة ،في التعامل مع ملف الجريمة
ّ
األرضية املناسبة لذلك.
بصورة مغايرة عما يتم تداوله اليوم ،م التأكيا على ضرورة مساعاة الصحافيين وتوفير لهم
وللتوضيح أكثر ،وفق شهادات قمنا بتمعها في "إعالم" ّ
ّ
والسطحية في التعامل م ملف الجريمة له أوجه أخرى عاا التقصير
تبين أن التقصير
الصحافي ،فهنالك ً
ّ
ايضا النقص في املعرفة ،نذكر منها على سبيل امليال عدم توفر املعلومات الكافية من قبل الشرطة،
املنهي من املراسل أو
التي تفرض التعميم على كل جريمة من خالل إصدار ما ُيسمى بـ "أوامر منع من النشر" وتجديدها ً
تباعا ،األمر الذي يمنع محاسبتها

ّ
الضحية ،أو حتى عدم تعاون من قبل مؤسسات تعنى في محاربة
وتقصيرها في التعامل مع ملف العنف ،أو عدم التعاون من قبل أهل
ّ
الجندرية على وجه التحديد.
الجريمة ككل ،والجرائم

كما أنه ،وباالعتماد على مشاورات م مختصين نفسيين ،هنالك ادعا ّ
ّ
ّ
الحالية للجريمة ،والتي تعتمد
اإلعالمية في صيغتها
أن التغطية
باألساس على السطحية واألثارة والتركيز على تفاصيل الجريمة ّ
املروعة مع تجاهل البعد اإلنساني واألخالقي واالجتماعي والقانوني
ّ
ً
للموضوع ،تؤثر على سلوكيات املستهلك ً
ونموذجا قابال للتقليا
وتحول العنف بتفاصيله التي ذكرت في التغطية ،إلى طبيعي
سلبا،
والتوجيه ،األمر الذي يشج الجريمة ،ويحولها من استثنا إلى ظاهرة.
دورا ً
كما ويؤكا الخبرا على ّ
أن اإلعالم يلعب اليوم ً
عميقا في إرباك املفاهيم واملعتقاات اليقافية للفرد واملتتم  ،من خالل خلق شخصيات
نموذجية ( )Rule Modelغير متصلة بالواق  ،تقوم ببطوالت ّ
ّ
وهمية ،وفي بعض األحيان يميل اإلعالم إلى تفسير سلوك "األشرار أو املترمين"،
ّ
عاوانية ،فظة ،تتاه نفسه وتتاه املتتم .
وبالتالي خلق مبررات لهم ،مما ياف الفرد إلى التصرف بصورة

إلى ذلك ،ومن باب ّ
أن لإلعالم ً
ّ
املتتمعي ،خاصة في متتمعات في طور البنا  ،فأن الورقة الحالية ستطرح بعض الحلول التي
دورا في التيقيف
من املمكن أن يقوم اإلعالم بها واملتتم  ،بكافة مؤسساته ،على أمل أن تشكل هذه الخطوات ر ً
ادعا في تنفيذ الجرائم القادمة كما وتعزز الوعي
املتتمعي ملخاطر العنف.
التوصيات العينية:
ً
 .1تاريب وتيقيف الصحافيين على التعامل م ملف العنف خاصة من قبل خبرا في الصحة النفسية ،وخبرا في التربية.
 .2تاريب الصحافيين ومهننتهم في التعامل م ملفات العنف والتطرق إلى املوضوع من كافة األبعاد والجوانب ،مما يتتاوز التغطية
ّ
السطحية.

 .3تاريب الصحافيين ومهننتهم في متال التوثيق وتصوير ساحة الجريمة ،م التوضيح لهم األخالقيات والقواعا املوجهة في هذا
السياق.

ّ
إعالمية خالية من مشاها العنف واإلثارة
 .4بنا ميياق عمل إعالمي ،موجه ،في التعامل م ملف العنف والذي يضمن نشر مواد
ّ
ّ
والتعبيرية.
الصورية
 .5تشكيل لجنة خاصة من الصحافيين والتي تعمل على مساعاة الزمال في تحصيل املعلومات خاصة من أجهزة األمن والشرطة كما
ً
خاصة ّ
وأن معظم امللفات ال زالت مفتوحة ودون معتقلين بسبب غياب الرقابة
وتقوم بتتب تطور التحقيقات في الجريمة،
واملحاسبة.
 .6الضغط على الشرطة ،بكافة الوسائل املتاحة ،إللغا قرار إصاار أمر من من النشر عقب كل جريمة ،مما يعزز الشفافية في تتب
الجريمة والتعامل الشرطو ّي معها.
ّ
إعالمية خاصة ،تض العنف في صلب اهتمامها ،وتنشر في كافة وسائل اإلعالم ،ويمكن اصاار
 .7دف وسائل اإلعالم إلى تبني حمالت
الحمالت اإلعالمية في ذات الوقت للحفاظ على الزخم وقوة التأثير .من املفضل ّ
أن تكون حملتين ً
سنويا.
 .8إطالق حملة خاصة من الصحافيين واملراسلين أنفسهم ،العاملين والناشطين في املياان ،توضح خطورة العنف املتتمعي وتأثيره
ّ
النفسية للطواقم العاملة في املياان.
على الصحة
 .9بنا خارطة تفاعلية ،توضح مستوى العنف في كل بلاة وبلاة ،عاد الجرائم ،من قتل وسرقة واعتاا ات ،وتقوم بتصنيف البلاات
األكثر خطورة ،كما وتصنيف تعامل الشرطة م كل بلاة وبلاة ،حيث تترجم هذه الخارطة التفاعلية لإلنتليزية والعبرية ً
ايضا مما
منالية املعطيات لجهات ّ
يتيح تاويل املعطيات وتسهيل ّ
عاملية معنية بفحص مستوى العنف في إسرائيل ،ميل منظمة التعاون
ّ
والتنمية الـ .OECD
ً
ً
 .10حث الصحفيين على القيام باورهم خاصة فيما يتعلق بعرض الصورة كاملة عبر الوصول "ملكان العنف" واجرا تحقيق ورسم
صورة حقيقية لالعتاا على االشخاص وامالكهم وضرب انسانية بعضهم ،مما ّ
يحول العنف الى حاث انساني اجتماعي وليس ً
رقما
في احصائية.

ّ
ّ
الجماهيرية ،أو مؤسسات
املحلية ،أو أقسام العمل االجتماعي ،أو املراكز
 .11تطوير شراكات ما بين املتتم ومؤسساته ،سوا ً املتالس
ّ
"صحية" ال تؤثر على املستهلك
املتتم املاني وما إلى ذلك ،وبين اإلعالم والصحافيين األمر الذي يضمن إيصال الصورة بطريقة
ً
وعلى أنماط سلوكه وتحوله إلى عاواني .تركز الشراكات باألساس إلى تطوير شبكة معلومات ّ
تزود الصحافيين بالحقيقة بعياا عن
ٍ
ّ
"الثرثرة" ،مما يضمن تغطية ّ
مهنية للجريمة ،دون ابعاد "صفراوية".

ّ
املنطقي:
مصفوفة اإلطار
تفصيل تنفيذ النشاط

مؤشر األدا

والنتاح

النتائج املخططة

الهاف

تيقيف الصحافيين ورف وعيهم لسبل
التغطية اآلمنة ،غير العنيفة او
املشجعة على العنف.
تيقيف الصحافيين ورف وعيهم لسبل
ّ
شمولية
تغطية العنف بصورة أكثر
ّ
إيتابي.
ومؤثرة باتتاه
تيقيف الصحافيين ورف وعيهم في
متال التوثيق لساحة الجريمة
والضحايا بصورة توا م القانون
وقواعا أخالق املهنة.
ميياق إعالمي موجه

من خالل الورشة يتم اختيار تحايا املعايير للتغطية اآلمنة وغير املشجعة على ورشة موجهة يقوم بها مختص في الصحة مشاركة  10صحافيين على
العنف ،كما ويتم التطرق إلى أنماط التغطية التي تؤثر ً
األقل.
سلبا على املستهلك ،النفسية ،ماة الورشة  3ساعات.
خاصة من الشباب.
ً
ايتابيا على ورشة موجهة يقامها مختص صحافي ،ماتها  3مشاركة  10صحافيين على
من خالل الورشة سيتم بنا استراتيتية للتغطية الشمولية واملؤثرة
األقل.
ساعات.
مستوى العنف في اإلعالم.
خالل الورشة سيتم عرض عاة قوانين وقواعا في مهنة الصحافة تستوجب ورشة موجهة يقامها مختص قانوني ماتها  3مشاركة  10صحافيين على
األقل.
العمل وفقها ،منها طريقة توثيق ساحة الجريمة ،طريقة نشر بيانات الضحايا ،ساعات.
في أية حاالت تنشر البيانات ،وفي أي حاالت يمن نشرها وفق القانون اإلسرائيلي.
يتم خالل امليياق عرض توجيهات للصحافيين تتعلق في تغطية العنف ،كما لقا تشاوري بعا الورشات الـ  3وتحايا نشر امليياق موق .
ّ
والتزام من قبلهم في التعامل م اآلفة بمنظور
املعايير املطلوبة للتغطية املالئمة في مكافحة
شمولي واس  ،قار اإلمكان.
ّ
ميشار إلى ّ
أن امليياق يكتب ويقر بعا أ ّن مر الصحافيون في الورشات الـ 3الظاهرة.
السابقة.

تشكل لجنة استشارية مساناة للزمال
الصحافيين

تتشكل اللجنة من صحافيين لهم عالقة باملؤسسات السلطوية املختلفة،
وقادرين على تحصيل معلومات منها ،كما وصحافيين لهم عالقة باملتتم املاني
ً
عامة والجمعيات النسوية خاصة.

العمل على الغا قرار الشرطة تعزيز منالية الحصول على معلومات من قبل جهاز الشرطة.
باستصاار أمر من من النشر بعا كل
جريمة.
حملة اعالمية خاصة من قبل وسائل بنا ائتالف واس من قبل وسائل اإلعالم الذي يعلن مقولة واضحة ورافضة
لكل أشكال العنف ،مقولة التي تؤثر بطبيعة الحال على املستهلك ،خاصة وإن
اإلعالم رافضة لكل اشكال العنف.
كانت بزخم.
حملة خاصة من قبل الصحافيين تهاف الحملة إلى عكس التحايات التي يقوم بها الصحافيون خالل تغطية
أحااث العنف ،كما وتعكس ماى تأثير املوضوع عليهم.
واملراسلين في املياان منادة بالعنف.
ّ
تفاعلي
موق

السؤال األكثر تااوال اليوم بين الصحافيين ،عاد الجرائم حتى اليوم ،البلاات
األكثر خطورة ،انواع الجرائم ،يهاف املوق إلى تحويل الصورة القاتمة
واملعطيات إلى خارطة يسهل التعامل معها ،وتترجم الخارطة إلى اإلنتليزي بهاف

تشكل اللجنة بعا اصاار امليياق والتوقي تغطية موسعة وشمولية
ألحااث عنف تشمل دور
عليه.
واملؤسسات
الشرطة
املختلفة في محاربة
الجريمة.
تتوجه اللجنة االستشارية برسالة وفي حال ازالة اوامر من النشر عن
عام التتاوب يتم التوجه إلى الهيئات الجرائم.
القضائية املناسبة بالتشاور م مؤسسة
"عاالة"
التوجه إلى كل وسائل اإلعالم بنشر حمالت نشر الحمالت في  3مواق
تحمل ذات املضمون في ذات الوقت ،وتعمل اخبارية رئيسية على األقل.
على ترويتها ضمن قنوات الترويج املتبعة
للاعايات واإلعالنات.
حملة يشارك بها الصحافيون العاملون في نشر الحملة.
املياان ،حيث سبق ّ
وأن تم تااول الفكرة
وطرحها بالتعاون م "رابطة الصحافيين".
يطلق املوق بعا جم كل املعلومات من اطالق املوق التفاعلي.
الصحافيين ،ويتم اشراكهم في هذا العمل مما

اتاحة املعلومات ً
ايضا لألطر والهيئات الاولية القانونية واإلعالمية الراغبة
بالحصول على معلومات.
ً
حث الصحافيين على نقل صورة كاملة املعلومات الاقيقة والكاملة ،بعياا عن الصفر ّ
اوية والتغطية املييرة ،تساهم في
شكل كبير بأنسنة قصة العنف ،وعام تحويله إلى مترد أقام.
للحاث أو الجريمة

تطوير شراكات ما بين املتتم
ومؤسساته

ّ
"صحية" ال تؤثر على املستهلك
تضمن هذه الشراكات إيصال الصورة بطريقة
عاواني .تركز الشراكات باألساس إلى تطوير
وعلى أنماط سلوكه وتحوله إلى
ٍ
ً
شبكة معلومات ّ
تزود الصحافيين بالحقيقة بعياا عن "الثرثرة" ،مما يضمن
مهنية للجريمة ،دون ابعاد "صفر ّ
تغطية ّ
اوية".

يعزز التزامهم في محاربة اآلفة .يتم التعاون في
السياق م جمعية "آمان".
متابعة تغطية الصحافيين من خالل عملية
رصا وتقايم املشورة لهم من قبل اللجنة
االستشارية (املختصة) التي تم تشكيلها من
قبل اإلعالميين.
بنا شبكة من املختصين على أرض الواق
ً
يعتبرها الصحافيون
مرجعا في تغطية الجريمة،
كقائمة بأسما شخصيات في السلطات
املحلية ،و\أو قائمة بأسما شخصيات من
املتتم املاني و\أو قائمة بأسما مختصين في
ّ
النفسية ،و\أو قائمة بشخصيات
الصحة
اعتبارية من رجال دين وأكاديميا وظيفتها بلورة
وعي املتتم املستهلك ملخاطر العنف.

انعكاس انسنة القضية
والتطرق إلى ابعادها
وخطورتها من خالل
ّ
اإلعالمية.
التغطية
وجود قائمة على أرض
الواق بيا كل صحافي
ومراسل ،واخذها بعين
االعتبار في التغطية
اإلعالمية.

برنامج لتنفيذ النشاطات:
النشاط\ الشهر
ورشة م املختص النفس ي

شباط

آذار

نيسان

آيار

حزيران

تموز

آب

ايلول

تشرين أول

تشرين ثاني كانون أول

ورشة م صحافي متمرس.
ورشة م حقوقي مختص في متال الحقوق
واإلعالم.
ميياق العمل اإلعالمي.
لجنة استشارية.
الغا اوامر من النشر .
حملة موحاة لكل وسائل اإلعالم.
حملة يطلقها الصحافيون واملراسلون
املياانيون.
موق تفاعلي.
حث الصحافيين على نقل صورة كاملة
للحاث أو الجريمة (عملية رصا مستمرة)
قائمة بأسما مختصين والتشبيك ما بين
املتتم واإلعالم.

