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موؤ�س�سة طوم�سون رويرتز

بداأت موؤ�ص�صة طوم�صون رويرتز ن�صاطها عام 1982 لدعم ال�صحفيني يف الدول النامية، واليوم 

حتت�صن املوؤ�ص�صة جمموعة وا�صعة من الق�صايا وامل�صروعات التعليمية والإن�صانية والبيئية. ومن 

هذه امل�صروعات:

AlertNet
خدمة الأخبار والت�صالت اللكرتونية للجهات الدولية العاملة يف جمال الإغاثة من الكوارث

AIDfuND
دعم �صريع لوكالت الإغاثة يف ال�صاعات الأوىل من وقوع الكوارث

م�شروعات تعليمية

م�صروعات تهدف اإىل ن�صر التعليم وتكنولوجيا املعلومات ومهارات اأخرى

م�شروعات خلدمة املجتمع

اأ�صكال متنوعة من الدعم املايل والعملي ملجتمعات يف �صتى اأنحاء العامل ا�صتجابة لحتياجات 

يحددها العاملون يف رويرتز

التدريب ال�سحفي

جمموعة وا�صعة من املنح الدرا�صية اجلامعية والدورات التدريبية الق�صرية لل�صحفيني     
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عملت منى جملي بال�صحافة لأكرث من 20 عاما جابت خاللها العامل �صرقا وغربا. 

وكان �صغفها بعملها ونزاهتها والتزامها املهني مبعث اإلهام ملن يعرفها، متاما مثلما 

 كانت �صخ�صيتها  الدافئة وخفة ظلها ت�صيع البهجة من حولها. كانت فخورة

بامتهان ال�صحافة وبال�صري على درب والدتها التي كانت من رائدات العمل 

ال�صحفي قبل عدة عقود. وعندما علمت منى يف عام 2004 اأنها م�صابة 

بال�صرطان عقدت العزم على اأن ترتك �صغفها واحرتامها وحبها لل�صحافة وديعة 

لدى جيل جديد من ال�صحفيني.

ولدت منى ون�صاأت يف م�صر، لكنها انتقلت اىل الوليات املتحدة يف ال�صاد�صة ع�صرة 

لت�صبح مزيجا فريدا  من ال�صرق والغرب. ولأعوام عديدة عملت مرا�صلة يف اأوروبا 

والوليات املتحدة وال�صرق الأو�صط حيث حافظت على جذور قوية يف املنطقة. 

و�صيظل اأ�صدقاء منى وزمالوؤها يف �صتى اأنحاء العامل يتذكرون دوما تلك ال�صخ�صية 

الفريدة التي امتزجت فيها الفطنة واجلاذبية وروح املناف�صة القوية. لقد كان 

مل�صاعرها احلنون الدافئة اأثر ل ميحى على الكثريين. وخالل رحلة مر�صها حتدثت 

كثريا عن رغبتها يف اأن ترتك مرياثا لل�صحفيني يف ال�صرق الأو�صط. كانت توؤمن 

باأن ال�صحافة احلرة والنزيهة من اأعمدة املجتمع واأنها ت�صتحق بالتايل كل احرتام 

واإجالل. اأرادت منى اأن يحمل �صباب ال�صحافة ال�صعلة من بعدها لإ�صفاء م�صتوى ل 

ي�صارع من املهنية واملعايري الأخالقية على هذه املهنة ال�صعبة ويوا�صل الرتقاء بها.

عندما رحلت منى عن عاملنا يف الثالث من فرباير عام 2007 تركت وقفا لت�صجيع 

اللتزام باأخالقيات ال�صحافة يركز على املنطقة التي ولدت فيها وتعلق وجدانها 

بها. كانت منى توؤمن دوما باأن املعايري املهنية الرا�صخة هي اأ�صا�س ال�صحافة احلقة 

واأنها متنح ال�صحفيني احلما�س والطاقة ملوا�صلة ال�صعي من اأجل ك�صف احلقيقة. 

و�صيتيح الوقف ملوؤ�ص�صة طوم�صون رويرتز تنظيم دورات تدريبية يف اأخالقيات املهنة 

لل�صحفيني يف �صتى اأنحاء العامل العربي لكي ي�صتلهموا روح املثل العليا التي اقتدت 

بها منى فتاألقت يف عملها ونالت احرتام اجلميع. وبف�صل الوقف ت�صنى ملوؤ�ص�صة 

طوم�صون رويرتز و�صع هذا الدليل ال�صرت�صادي وفق املباديء ال�صحفية املعمول بها 

يف وكالة رويرتز لالأنباء حيث عملت منى. ويهدف الدليل اإىل تقدمي الن�صح والإر�صاد 

ب�صاأن اأخالقيات مهنة ال�صحافة يف العامل العربي و�صتى اأنحاء املعمورة. والهدف من 

هذا الدليل لي�س تقدمي اأجوبة لكل التحديات الأخالقية واإمنا اإر�صاد ال�صحفيني اإىل 

كيفية التعامل مع هذه الق�صايا املعقدة واإنارة الطريق اأمام كل من يحبون ال�صحافة.

و�صع هذا الدليل ال�صرت�صادي لأخالقيات املهنة بول هوملز الذي توىل من�صب 

حمـرر ال�صـوؤون ال�صـيا�صية والأخبـار العـامة يف وكــالة رويتــرز لالنبـاء يف الـفرتة بـني 

عـامي 2002 و2007 واحلـائز على زمـالة اأخـالقيات املـهنـة مـن مـعـهد بوينرت 

للدرا�صات ال�صحفية. وي�صتقي هذا الدليل اجلانب الكرب من مادته من »دليل رويرتز 

ال�صرت�صادي لل�صحافة« الذي و�صع هوملز نف�صه فكرته وا�صطلع بتجميع مادته. 

وقامت بتعريب الدليل نادية اجلويلي ال�صحفية بالن�صرة العربية لوكالة رويرتز 

لالأنباء وامل�صت�صارة مبوؤ�ص�صة طوم�صون رويرتز. وقد حافظت الن�صخة العربية على 

جوهر املباديء الأ�صا�صية الواردة يف الن�س الجنليزي مع اإ�صافة بع�س الأمثلة 

واملواقف امل�صتقاة من واقع الإعالم العربي.

كارولني دري�س – طوم�سون رويرتز

منى جملي يف الكويت

ي�شارا

تـمهيد
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مقدمة

مثلما تتفاوت القوانني والأعراف التي حتكم حياتنا وعملنا من بلد لآخر، جند اأن مدونة 

اأخالقيات املهنة تتباين يف تفا�صيلها من موؤ�ص�صة �صحفية لأخرى. 

فاأخالقيات املهنة تنبع من حتري دوافع اأعمالنا وعواقبها. وهي على هذا الأ�صا�س لي�صت 

علما من العلوم واإمنا ت�صتند اإىل خرباتنا وقيم املجتمعات التي ن�صاأنا فيها واكت�صبنا 

منها احلكمة. كما اأنها يف الوقت نف�صه ل تتعلق فقط بال�صواب واخلطاأ، فلو اأن الأمور 

كانت بهذه ال�صهولة لكان بو�صعنا و�صع مدونة قواعد عاملية حتكم اأخالقيات املهنة 

لل�صحفيني يف كل مكان.

ويبداأ دور الأخالقيات حتديدا من حيث ينتهي دور القواعد والقوانني، عندما يتعني 

على ال�صحفي املوازنة بني العتبارات املتعار�صة التي تن�صاأ نتيجة لل�صعي وراء احلقيقة 

واإعالنها على املالأ وبني الآثار املرتتبة على ك�صف النقاب عن هذه احلقيقة.

وعلى �صبيل املثال: متى يكون من املالئم حتديد العرق الذي ينتمي اإليه من يدور حوله 

مو�صوع اخلرب ال�صحفي؟ وكيف ينبغي لل�صحفي التعامل مع معلومات من �صاأنها اأن 

تعر�س حياة اإن�صان ما للخطر؟ وما الذي ينبغي للمرا�صل القت�صادي عمله اإذا وافق 

الرئي�س التنفيذي ل�صركة ما على اإجراء مقابلة معه ب�صرط الإطالع على القتبا�صات 

الواردة يف التقرير الإخباري واملوافقة عليها قبل الن�صر؟

هناك غالبا اأكرث من اإجابة �صحيحة واحدة للت�صاوؤلت ال�صعبة الكثرية التي تواجه 

املرا�صلني واملحررين طيلة الوقت. وهذا الدليل ال�صرت�صادي لن يقدم الأجوبة املن�صودة، 

فالهدف منه لي�س توفري دليل �صامل ل�صحافة اأخالقية. وف�صال عن اأنه من احلماقة 

حماولة ت�صجيل كل موقف تن�صاأ فيه ق�صايا اأخالقية فاإن هذا اأي�صا �صرب من امل�صتحيل. 

ويف املقابل يدر�س هذا الدليل املواقف التي تن�صاأ فيها ق�صايا �صعبة وي�صعى مل�صاعدتك على 

اكت�صاب اخلربات التي متكنك من معاجلة هذه الق�صايا معاجلة اأخالقية. 

ال�شفحة املقابلة 

�شيدة هندية تنتحب حزنا على موت 

اأحد اأقاربها يف اأمواج املد يف كودالور.

اأركو داتا. 2004

ال�شفحة التالية اإىل اليمني

جندي مب�شاة البحرية الأمريكية يفلت 

باأعجوبة من هجوم �شنه مقاتلو طالبان

قرب جرام�شري يف افغان�شتان.

جوران توما�صيفيت�س. 2008

ال�شفحة التالية اإىل الي�شار

�شيفة غري معروفة ت�شل اإىل حفل 

يف مهرجان البندقية ال�شينمائي.

ديني�س باليبوز. 2008
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 دور الصحفي
في المجتمع

يلعب ال�صحفي دورا مهما يف اأي جمتمع دميقراطي حيث ي�صطلع بدور املراقب امل�صتقل 

للحكومة وقطاع الأعمال وكل املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية والإجتماعية واملالية الأخرى. وياأتي 

على راأ�س مهام ال�صحفي ك�صف النقاب عن احلقيقة وتوعية املجتمع. وتعمل و�صائل 

الإعالم الإخبارية كحاجز وج�صر يف اآن واحد بني احلكومة واجلمهور. فال�صحفي باإمكانه 

�صرح قرارات احلكومة واأعمالها للجمهور ومن ثم نقل وجهة نظر اجلمهور للحكومة.

وميكن لل�صحفي ال�صطالع على اأكمل وجه بهذه املهام بالغة الأهمية يف جمتمع يقدر 

حرية ال�صحافة وي�صونها. ويف مثل تلك املجتمعات يلعب ال�صحفي دورا يف:

وال�صيا�صية. والإجتماعية  الإقت�صادية  الجتاهات  �صرح  	•
ال�صوء  لت�صليط  وال�صركات  والق�صاء  احلكومة  اأجهزة  لعمل  الدقيق  الفح�س  	•

على حالت الف�صل والنجاح.

ال�صلطة. ا�صتغالل  واإ�صاءة  الف�صاد  اإجتثاث  	•
امل�صوؤولني. بني  الكفاءة  انعدام  اأو  الهمال  حالت  عن  الك�صف  	•

للم�صوؤولني. �صوتها  تو�صيل  من  املهم�صة  املجتمع  قطاعات  متكني  	•
النتخابية. بالعملية  اجلمهور  توعية  	•

حياتنا. اإ�صلوب  على  توؤثر  التي  املعقدة  الق�صايا  تف�صري  	•
اأداء دور املندوب الذي ميثل القراء اأو امل�صاهدين اأو امل�صتمعني الغائبني عن  	•

موقع احلدث.

باأحد.  الأذى  اإحلاق  ودون  بامل�صوؤولية  تت�صم  بطريقة  القاريء  عن  الرتفيه  	•

ولأن مهمة ال�صحفي بالغة الأهمية فاإنها تت�صم بقدر هائل من امل�صوؤولية. اإذ اأنه لكي 

ي�صدق النا�س اأي معلومات عما يحدث يف جمتمعهم اأو بلدهم ويف �صتى اأنحاء العامل 

فالبد اأن يكون بو�صعهم اأن يثقوا اأن املرا�صلني واملحررين الذين يزودونهم بالأخبار يتحلون 

بال�صتقاللية والإن�صاف والنزاهة.

ي�شارا

توما�س �شانون م�شاعد وزيرة اخلارجية 

الأمريكية ل�شوؤون ن�شف الكرة الغربي 

يتحدث لل�شحفيني يف ل باز.

جا�صتون بريتو. 2008
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ممارسة صحافة 
أخالقية

لكل جماعة وموؤ�ص�صة �صحفية يف كل بلد مدونتها اخلا�صة ملعايري ال�صلوك املهني 

تتفاوت فيها بع�س التفا�صيل تبعا للظروف والعادات املحلية. ويف رويرتز وهي واحدة 

من عدد قليل من وكالت الأنباء العاملية فاإن قيم ال�صحافة الأخالقية مودعة يف وثيقة 

تعرف باإ�صم »املباديء املوؤمتنة«. ومن هذه املباديء ال�صتقالل والنزاهة وعدم التحيز. 

وهذه املباديء هي جوهر ال�صحافة احلقة، وهي مبادئ جندها حا�صرة عندما نتناول 

من الزاوية الأخالقية اأي ق�صية قد يواجهها املرا�صل اأو املحرر. 

وهناك اأي�صا ع�صر »قواعد مطلقة« لل�صحافة يف رويرتز ل تخلو منها املدونات اجليدة 

ملعايري ال�صلوك املهني.

وتن�س تلك »القواعد املطلقة« الع�شر على اأن ال�شحفي:

يعترب الدقة اأمرا مقد�شا يف كل الأحوال.  •

ي�شحح دائما اأي خطاأ دون مواربة اأو اأي حماولة   •
للتمل�س من امل�شوؤولية.

ي�شعى دائما لتحقيق التوازن فيما يكتب وعدم التحيز.  •

يك�شف دائما عن اأي ت�شارب يف امل�شالح لرئي�شه اأو   •
املحرر امل�شوؤول.

يحرتم دائما املعلومات التي يتاح له الإطالع عليها   •
ب�شفته املهنية.

يحمي دائما م�شادره و ل يك�شف عنها لل�شلطات.  •

يتفادى دائما ت�شمني راأيه يف اأي خرب اأو حتويل اخلرب   •
اإىل مقال راأي.

ل يختلق ول ينتحل اأبدا.  •

ل يدخل اأي تغيري على �شورة فوتوغرافية اأو تلفزيونية   •
عدا ما تقت�شيه متطلبات حت�شني ال�شورة العادية.

ل يدفع اأبدا اأموال مل�شدر مقابل احل�شول على خرب   •
ول يقبل ر�شوة مطلقا.

اأ�شفل

�شحفيون يتطلعون اإىل جثة رجل تعر�س 

لل�شرب واحلرق يف اأعمال عنف يف ريجر 

بارك مبدينة جوهان�شربج.

�شيفيوي �شيبيكو. 2008
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أخذ القرارات 
األخالقية

يف كل يوم ياأخذ املرا�صلون واملحررون عددا من القرارات بع�صها بالغ ال�صهولة والبع�س 

الآخر يدفعنا للتوقف وطرح اأ�صئلة عن اأنف�صنا وعن املحيطني بنا. وعادة ما تكون هذه 

القرارات ذات بعد اأخالقي تتطلب منا املوازنة بني اعتبارات �صتى حتى يت�صنى لنا التو�صل 

اإىل اأف�صل احللول و�صبل امل�صي قدما. 

وهناك نوعان من القرارات التي حتتم علينا الرتوي والتفكري مليا. اأحد هذين النوعني هو 

قرار »ال�صواب اأو اخلطاأ«. اأما الآخر فيتعلق باأخذ قرار قد تكون له عدة اإجابات »�صائبة«.

وقرار »ال�صواب اأو اخلطاأ« هو الأ�صهل يف اأخذه. لأنه اإذا كان هناك �صيء غري قانوين 

اأو خطاأ من الناحية الأخالقية اأو يتعار�س مع مدونة معايري ال�صلوك يف مهنتنا فينبغي 

األ نفعله. وا لختالق اأو الفربكة ال�صحفية مثال جيد على ذلك. فاختالق تفا�صيل اأو 

اقتبا�صات يف خرب �صحفي اأو التظاهر باأنك كنت يف مكان ما يف حني اأنك مل تكن هناك 

اأمر خطاأ. وكلنا نعرف هذا لذا فاإن الرد بب�صاطة هو: ل تفعل هذا.

لكن التو�صل اإىل قرار ي�صبح اأ�صعب كثريا عندما توجد اأكرث من نتيجة قد متثل حال 

�صائبا. وهذه القرارات تنطوي على اعتبارات مت�صاربة ومتثل مع�صالت اأخالقية حقيقية. 

ومن الأمثلة على ذلك ال�صورة ال�صادمة مل�صاعر امل�صاهدين. هنا يتعني على ال�صحفي 

تقييم ما اإذا كان امل�صاهد بحاجة لروؤية ال�صورة من اأجل فهم املو�صوع وما اإذا كان هذا 

يرجح على كفة م�صاعر احلزن والكدر التي قد تثريها ال�صورة. وما من اإجابة »�صائبة« يف 

موقف مثل هذا. لكن الوعي بالق�صايا ومناق�صتها يقود اإىل �صحافة اأف�صل.

اأعلى

مهاجر غري �شرعي يتحدث مع ال�شحفيني 

بعد اأن اعرت�شت ال�شلطات ال�شبانية زورقه.

بورخا �صواريث. 2006

ي�شارا

غرفة الأخبار يف مكتب وكالة رويرتز يف لندن.

جون جونز. 2007
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اأخذ القرارات الأخالقية 2 

توفر لنا الأدلة ال�صرت�صادية لأخذ قرارات اأخالقية اأطر عمل متنوعة حلل املع�صلة 

الأخالقية. واخلطوة الأوىل هي دائما درا�صة الأمر وحتديد طبيعته.

فاإذا ما ات�صح اأنه يندرج يف اإطار »ال�صواب اأو اخلطاأ« فهو اإذا لي�س مع�صلة اأخالقية 

حقيقية وميكن عادة حل امل�صكلة على الفور. اأما اإذا ظهر اأنه ميكن حل الأمر بعدة طرق 

كلها »�صائبة« فينبغي عندئذ التفكري يف عدة اأوجه للت�صرف وتقييمها من خالل طرح 

الأ�صئلة التالية:

كيف �صي�صبح العامل اإذا  ت�صرف كل ان�صان بالطريقة التي اأفكر يف الت�صرف  	•
بها الآن؟

ما الذي ت�صري القوانني واملعتقدات الدينية اأو مدونات الأخالق العامة التي حتكم  	•
�صلوكنا علي بعمله؟

هل هناك حل و�صط ي�صلح لكل من هو معني بهذا الأمر؟ 	•
ما هو الت�صرف الذي اأعتقد اأنه �صيحقق اأعظم فائدة لأكرب عدد من النا�س؟ 	•

لبد اأن اأ�صاأل نف�صي اإن كنت اأنظر للمع�صلة من منظور �صيق مبا يجعلني اأغفل  	•
عن بع�س احللول املمكنة.

كيف �صاأ�صعر لو اأنني كنت �صخ�صيا مو�صوع اخلرب ال�صحفي اأو اأحد الأ�صخا�س  	•
الذين �صيوؤثر عليهم القرار الذي اآخذه؟ �صع نف�صك مكانهم.

ل تت�صرع يف اأخذ قرار، فاأحيانا يكون ترك الأمر برمته - وذلك على �صبيل املثال بعدم 

كتابة اخلرب اأ�صال- خيارا واردا. كما اأن من املفيد وجود »ال�صريك املخالف« يف املكان 

الذي تدور فيه مناق�صة القرارات ولو ملجرد طرح وجهة نظر بديلة.

واأخريا.. عندما تاأخذ قرارا ب�صاأن ت�صرف حمتمل فهناك »اإختبار ال�صفحة الأوىل« اأو 

»اإختبار حا�صة ال�صم«. كل ما عليك عمله هو اأن تنظر لالأمر مبو�صوعية وت�صتمع ملا يقوله 

لك اإح�صا�صك الداخلي. وا�صاأل نف�صك هل �صيكون بو�صعك الدفاع عن قرارك اإذا  قراأت 

خربا عنه يف ال�صفحة الأوىل من �صحيفة الغد.

اأخذ القرارات الأخالقية 3 

والآن، كيف يتاأتي لك اأخذ مثل هذا القرار واأنت تخو�س �صباقا مع الزمن لاللتزام 

مبوعد طباعة ال�صحيفة اأو موعد ن�صرة الأخبار اأو كنت تعرف اأن و�صائل الإعالم 

املناف�صة تتعقب هي الأخرى خيوط اخلرب؟ اإليك بع�س الطرق التي ت�صمن لك عدم 

الرتباك حتت ال�صغط:

حتى يف غمرة النهماك يف العمل يف غرفة التحرير، هناك عادة بع�س اللحظات الثمينة 

التي ميكنك انتهازها لإعادة النظر يف خياراتك والتاأكد من اأن القرار الذي �صتاأخذه 

هو قرار ميكنك الدفاع عنه. وهذه هي قاعدة »خذ ع�صر ثوان للتاأمل«. فال ت�صمح اأبدا  

ل�صغوط املناف�صة اأو اللتزام مبوعد ت�صليم اخلرب بالوقوف يف طريق اأخذ قرار مدرو�س 

جيدا. وتاريخ ال�صحافة حافل بنماذج ل�صحفيني ت�صرفوا بعجلة ثم ندموا لحقا حيث 

ل ينفع الندم.

واأول ما ينبغي اأن ت�صاأل نف�صك عنه عندما تواجه مع�صلة اأخالقية هو: »ما الذي اأعرفه 

بالفعل؟« و »ما الذي ينبغي اأن اأعرفه؟« يف اأغلب الأحوال �صتجد اأن احلل الأمثل للمع�صلة 

التي تواجهها هو مزيد من البحث وال�صتق�صاء حتى يرتكز املو�صوع الذي تكتبه على 

اأ�ص�س اأقوى. وما مل ت�صاأل نف�صك هذين ال�صوؤالني فاإنك جتازف بن�صر مو�صوع غري متكامل 

الأركان. اأما اإذا خل�صت اإىل اأنك بحاجة ملزيد من املعلومات فمن املوؤكد اأن ما تكتبه 

�صيكون اأقوى بكثري.

والت�صرع يف التغطية ال�صحفية يحدث عندما تغلب فورة احلما�س للفوز بق�صة �صحفية 

على التفكري املرتوي يف العنا�صر التي تت�صافر معا ل�صنع ق�صة جيدة. من النماذج 

الوا�صحة يف هذا ال�صدد ما يحدث اأثناء الكتابة عن اأ�صخا�س. وعلى �صبيل املثال اإذا 

�صاألت نف�صك »ما الهدف ال�صحفي من وراء ذلك؟« فمن �صاأن ذلك اأن يجعلك تتفادى 

ذكر ديانة �صخ�س ما مل يكن لها مغزى يف الق�صة ال�صحفية وبالتايل عدم اإيذاء م�صاعر 

اأتباع تلك الديانة.
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اأخذ القرارات الأخالقية 4 

فكر يف املواقف التالية وقرر ما اإذا كان هناك اأكرث من حل »�شائب« لها. ناق�س  اأ 

الأمر مع زمالئك وا�شرح مربراتك. وباإمكانك اأي�شا ا�شتخدام اأمثلة من 

جتاربك اخلا�شة:

اأنت مكلف بتغطية موؤمتر لوزراء مالية دول املنطقة. ويف اليوم الذي تتوقع فيه   .1

احل�صول على ن�س البيان اخلتامي للموؤمتر راأيت اأوراقا بارزة من حتت اأبواب 

غرف الفندق الذي ينزل به الوزراء. هذه الأوراق قد تكون م�صودة البيان اخلتامي. 

فهل تاأخذها؟

اأنت تعمل يف �صحيفة حتظر �صيا�صتها على ال�صحفيني قبول هدايا من امل�صادر.   .2

وذات ليلة �صمعت دون ق�صد زميلتك التي ان�صمت اإىل غرفة التحرير منذ �صتة �صهور 

تتحدث هاتفيا مع متحدث با�صم �صركة قائلة له: »ميكنك اإر�صال القالدة اإىل منزيل 

على هذا العنوان.« هل تبلغ رئي�س التحرير مبا �صمعته؟

فكر يف عدة نتائج حمتملة للمواقف التالية. ناق�س الأمر مع زمالئك وا�شرح  ب 

مربراتك. وباإمكانك اأي�شا ا�شتخدام اأمثلة من جتاربك اخلا�شة:

عر�س عليك املكتب ال�صحفي بوزارة اخلارجية فر�صة اإجراء مقابلة مع الوزير   .1

ب�صرط األ ت�صاأل �صوى عن العالقات مع الوليات املتحدة واأن ت�صمح للوزارة مبراجعة 

القتبا�صات املنقولة عن الوزير قبل الن�صر. ماذا تفعل؟  

اأثناء مقابلة مع الرئي�س التنفيذي لأكرب �صركة طريان يف بلدك ا�صطر ملغادرة الغرفة   .2

للحظة من اأجل الرد على مكاملة. اأثناء ذلك ملحت على مكتبه م�صتندات تك�صف اأن 

ال�صركة �صرتفع دعوى ق�صائية لإ�صهار اإفال�صها، وهو اأمر غري متوقع على الإطالق. 

فماذا تفعل؟

�شورة �شفحة 18

رجل يك�شف الغطاء عن جثة رجل 

خارج مركز نيو اورليانز للموؤمترات.

ريك ويلكينج. 2005

ال�شفحة املقابلة

رجل يقراأ �شحيفة وهو جال�س داخل فتحة 

يف جدار مبدينة كولكاتا يف �شرق الهند.

بارث �صانيال. 2006
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 ين�صاأ ت�صارب امل�صالح عندما تتعار�س امل�صالح ال�صخ�صية اأو املالية ل�صخ�س ما مع مهام 

وظيفته. ومثل هذا الت�صارب اأمر وارد جدا ملن يعمل مبهنة ال�صحافة. وتتعار�س امل�صالح 

يف ظروف غري متوقعة واأي�صا يف ظروف عادية متاما. وقد تكون لهذه الظروف �صلة 

باأحوالك املالية اأو معتقداتك ال�صخ�صية اأو قناعاتك ال�صيا�صية اأو ولئك والتزاماتك جتاه 

اأ�صرتك اأو عالقاتك مع اأ�صدقائك وزمالئك وم�صادرك الإخبارية.

واأبرز م�صاوئ ت�صارب امل�صالح اأنه قد يعر�س للخطر قدرتك على العمل باحلياد التام 

والأمانة اللذين يفرت�س اأن تتحلى بهما ك�صحفي. واأحيانا تكون اأنت ورئي�صك يف العمل 

على ثقة اأن تعار�س امل�صالح ل يوؤثر على عملك ولكن احلقيقة هي اأنه يف اأغلب الأحيان 

فاإن جمرد العتقاد بوجود ت�صارب يف امل�صالح يكفي لتقوي�س ثقة القاريء اأو امل�صاهد اأو 

امل�صتمع يف نزاهة عملك. 

واأف�صل و�صيلة ملواجهة اأي ت�صارب يف امل�صالح هي تفاديه كليا. وياأتي بعدها مبا�صرة - 

خا�صة يف اأية حالة يعتقد فيها ال�صحفي باحتمال وجود ت�صارب يف امل�صالح – الك�صف 

عنه وذلك لرئي�صه يف العمل بل وللجمهور نف�صه اإذا تطلب الأمر.

وهذا الق�صم من الدليل ال�صرت�صادي يخترب بع�صا من اأكرث حالت ت�صارب امل�صالح 

�صيوعا يف عامل ال�صحافة ويقدم امل�صورة ب�صاأن كيفية التعامل معها ويبحث ال�صبل التي 

ت�صعى مدونات اأخالقيات املهنة من خاللها للتعامل مع مثل هذا الت�صارب.

ت�شارب امل�شالح 2 

حري بال�صحفيني الذين يغطون اأخبار ال�صركات املدرجة يف البور�صات والأ�صواق املالية 

التعامل بح�صا�صية خا�صة مع ت�صارب امل�صالح املالية. فاإذا كنت اأنت اأو اأحد اأقاربك من 

الدرجة الأوىل متلك اأ�صهما يف ال�صركة التي تغطي اأخبارها اأو يف �صناعة تتابعها فاإن ذلك 

من �صاأنه اأن يخلق ت�صورا بوجود انحياز اأو م�صلحة ذاتية. وغالبا ما ت�صرتط املوؤ�ص�صات 

ال�صحفية على �صحفييها التخل�س من اأي ح�ص�س ميلكونها يف ال�صركات اأو ال�صناعات 

التي يغطون اأخبارها. كما اأن اأ�صحاب العمل يف كثري من املوؤ�ص�صات ال�صحفية يتوقعون 

الآن من كبار املحررين تقدمي بيانات �صنوية طوعية با�صتثماراتهم حتقيقا لل�صفافية. 

وف�صال عن ذلك فاإن قواعد العمل تلزم اأ�صحاب مقالت الراأي القت�صادية بالك�صف يف 

مقالتهم عما اإذا كانت لهم م�صالح يف ال�صركات اأو الأ�صواق التي يكتبون عنها.

واأخريا، فاإن ال�صحفيني كثريا ما يتلقون معلومات غري متاحة للجمهور عن ال�صركات 

مثل بيانات الأرباح املحظور ن�صرها قبل موعد حمدد. وال�صتفادة من هذه املعلومات 

يف حتقيق اأرباح مالية �صخ�صية يعترب تداول بناء على معلومات �صرية وهو اأمر عادة ما 

يجرمه القانون.

وال�صيا�صة من املجالت التي قد ين�صاأ فيها ت�صارب م�صالح. ومن املهم بنف�س القدر 

جلمهورك اأن يعرف اأن ميولك ال�صيا�صية ل توؤثر على ما تكتبه، واأن تغطي الأحداث تغطية 

من�صفة وعادلة جلميع الأطراف. فمن �صاأن اأمر ب�صيط مثل و�صع مل�صق على نافذة 

منزلك تاأييدا ملر�صح بعينه يف انتخابات جمل�س املدينة اأن يوؤثر �صلبا على نظرة جمهورك 

اإليك اإذا قررت تغطية اأخبار جمل�س املدينة. واأب�صط و�صيلة لتفادي مثل هذا الت�صارب يف 

امل�صالح هي عدم ممار�صة اأي ن�صاط �صيا�صي. واإذا مل ت�صتطع ذلك فلتخرب رئي�صك يف 

العمل وتتفق معه على املجالت التي ينبغي لك عدم تغطيتها �صحفيا.

تضارب المصالح
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ت�شارب امل�شالح 3

تتوقع كثري من موؤ�ص�صات ال�صحافة املطبوعة والإعالم املرئي وال�صمعي من �صحفييها 

وكبار املحررين اإعطاء الأولوية مل�صلحة موؤ�ص�صاتهم اأول وتغليبها على م�صلحة املوؤ�ص�صات 

الأخرى. وهذا هو ال�صبب يف اأن اأ�صحاب العمل يف املجال الإعالمي غالبا ما يحظرون على 

موظفيهم القيام باأعمال اأخرى مقابل اأجر، اأو ي�صرتطون عليهم احل�صول على ت�صريح 

خا�س ل�صمان األ ميثل هذا الن�صاط تعار�صا يف امل�صالح. وعلى �صبيل املثال فاإننا �صنكون 

ب�صدد حالة موؤكدة من ت�صارب امل�صالح اإذا ما عمل �صحفي يف وكالة رويرتز حل�صاب 

وكالة اأنباء مناف�صة!

ونحن جند اأن كثريا من املرا�صلني لديهم قناعات قوية ب�صاأن الق�صايا التي مت�س ال�صالح 

العام والتي يغطون اأخبارها ملوؤ�ص�صاتهم، خا�صة اإذا كانوا متخ�ص�صني يف جمال ما. 

وينبغي لهوؤلء األ ي�صمحوا لآرائهم بالتاأثري على توازن تغطيتهم ال�صحفية اأو دفعهم لعدم 

ن�صر الآراء املعار�صة.

بيد اأن اأ�صحاب العمل لديهم اأي�صا التزاماتهم اخلا�صة، ولالأ�صف فاإن بع�س النا�صرين 

قد يفر�صون مطالب غري لئقة على ال�صحفيني العاملني لديهم. فمثال قد يطلب منك 

�صاحب العمل كتابة مو�صوع �صحفي عن �صيا�صي بارز باإ�صلوب معني لأنه �صديقه احلميم. 

اأو رمبا يطلب منك عدم كتابة املو�صوع اأ�صال اإذا كان ينطوي على ما ي�صر بهذا ال�صديق. 

والواجب الأول لل�صحفي هو جتاه احلقيقة. لكن مطالب مثل هذه متثل مع�صالت اأخالقية 

حقيقية. فمعار�صتها قد ت�صر مب�صتقبلك املهني اأو توؤدي اإىل الطرد من العمل. اإذا واجهت 

مثل هذا املوقف فالن�صيحة هي فكر مليا كيف ميكنك التغلب عليه، وا�صت�صر من تثق فيهم 

�صواء يف غرفة التحرير اأو خارجها.

واأخريا فاإن من حق القراء وامل�صاهدين اأن يعرفوا  هل ما يرونه هو اأخبار م�صتقلة غري 

منحازة اأم فقرات تندرج حتت بند الدعاية والعالن. ينبغي دائما عند احل�صول على 

»مواد اإعالنية« و»ن�صرات �صحفية م�صورة تلفزيونيا« من موؤ�ص�صات العالقات العامة اأو 

اجلهات الر�صمية و�صع عالمة مميزة تو�صح طبيعتها وعدم اإخفاء هويتها اأو تقدميها 

للجمهور على اأنها اأخبار. ولبد اأي�صا من العمل على �صمان األ توؤثر الإعالنات بال�صكل 

الذي تقدم به على املادة الإخبارية.

ت�شارب امل�شالح 4

اأ. فكر يف املواقف التالية وقرر ما اإذا كانت متثل ت�شاربا يف امل�شالح. ناق�س مربراتك 

مع زمالئك وحدد كيف ميكنك اإنهاء هذا الت�شارب. وباإمكانك اأي�شا ا�شتخدام اأمثلة 

من جتاربك اخلا�شة

اأنت املحرر امل�صوؤول عن �صفحة اأخبار ال�صوق. اإت�صل بك ق�صم الت�صويق يف ال�صحيفة   .1
لإبالغك اأن اأحد كبار جتار الأجهزة الكهربائية يريد ن�صر اإعالن على م�صاحة 

ن�صف �صفحة يف اجلريدة. وال�صرط الوحيد لهذا التاجر هو عدم ن�صر اأي اأخبار عن 

مناف�صيه يف نف�س �صفحة الإعالن اأو ال�صفحة املقابلة لها. فهل توافق على ذلك؟ 

اأنت تعمل لدى اأكرب �صحيفة حملية يف املدينة وقد حققت �صبقا �صحفيا بك�صف النقاب   .2
عن ق�صية ف�صاد يف جمل�س املدينة. اإت�صل بك مدير الأخبار يف حمطة التلفزيون 

الر�صمية ودعاك للظهور يف برنامج اأحداث ال�صاعة الأ�صبوعي للحديث عن الق�صية 

وقدم لك مبلغا من املال. فماذا اأنت فاعل؟

من بني ا�صتثماراتك 50 األف دولر يف �صورة اأ�صهم يف ثاين اأكرب بنك يف بلدك.   .3
وقد اأبليت بالء ح�صنا يف تغطية اأخبار �صناعة النقل ل�صحيفتك والآن يعر�س عليك 

رئي�صك يف العمل فر�صة للرتقية والنتقال اإىل ق�صم الأخبار املالية. هل تبلغ رئي�صك 

ب�صاأن الأ�صهم التي متلكها، اأم تبيعها، اأم تبلغه وتبيعها يف نف�س الوقت، اأم تقرر عدم 

عمل اأي �صيء حيال ذلك؟

بلدك مقبل على انتخابات عامة ومطلوب منك حتديد من الذي �صتكلفه بتغطية اأخبار   .4
احلزب املعار�س الرئي�صي. اإحدى مرا�صالت الأخبار الريا�صية هي زوجة ابن زعيم 

ذلك احلزب و تتمتع ب�صلة وثيقة للغاية به بحكم اأنها زوجة اإبنه الوحيد. هل تكلفها 

بهذه املهمة؟ 

اأثناء اإجراء حتقيق �صحفي عن املخاطر ال�صحية لأبراج الهواتف املحمولة، توجهت   .5
ملقابلة م�صوؤول كبري يف اإحدى �صركات ات�صالت املحمول فعر�س عليك منح �صحيفتك 

عقدا د�صما لإعالنات ال�صركة ب�صرط عدم ن�صر اأي معلومات ت�صر ب�صركته. �صحيفتك 

يف اأم�س احلاجة للدعم املايل. ماذا �صيكون قرارك؟ 

اأنت م�صوؤول عن اإعداد برنامج تلفزيوين �صهري يقوم على ا�صت�صافة املتخ�ص�صني يف   .6
جمالت �صتى. �صقيقك طبيب فتح لتوه عيادة خا�صة به وطلب منك اأن ت�صت�صيفه يف 

الربنامج وقال لك ب�صراحة اإن هذا �صي�صاعده يف جذب املر�صى. ماذا �صيكون ردك؟

�شور �شحفيني وافتهم املنية اأو قتلوا اأثناء تغطية اأحداث 

�شحفية معرو�شة يف متحف »نيوزيوم« الإخباري يف وا�شنطن. 

جي�صون ريد. 2008
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الصحفي ومصادره
تعد امل�صادر اجليدة من اأهم املوارد التي متلكها اأي موؤ�ص�صة �صحفية. بيد اأن العالقة مع 

اأي م�صدر قد تكون من اأ�صعب العالقات يف حياة ال�صحفي. وال�صبب يف هذا هو مغبة اأن 

ميار�س امل�صدر نفوذا مفرطا على ما يكتبه ال�صحفي.

العالقة مع امل�صادر يجب اأن تقوم على املهنية والحرتام والإن�صاف والثقة. والقرتاب 

اأكرث من الالزم من م�صدر بعينه ميكن اأن يوؤثر �صلبا على روؤيتك للق�صة ال�صحفية، ولذا 

فمن املهم تكوين م�صادر يف كل جوانب الق�صة ال�صحفية اأو الق�صية. ويف الوقت نف�صه 

لبد اأن تعرف امل�صادر اأن اأي عالقة مع ال�صحفي هي عالقة قائمة على الثقة.

ومعظم مدونات اأخالقيات املهنة تن�صح ال�صحفيني بعدم اللجوء اإىل النقل عن م�صادر 

�صرية غري م�صماة اإل عندما تكون املعلومات املنقولة عنها يف م�صلحة اجلمهور وتكون كل 

اجلهود الرامية لنقل املعلومات من�صوبة للم�صدر بالإ�صم قد باءت بالف�صل. وحتى عندما 

يتعني اإخفاء هوية م�صدرك فمن املمكن يف اأغلب الأحيان اأن تو�صح للقاريء كيفية معرفة 

امل�صدر لأمر ما، اأو ال�صلطة التي يتمتع بها هذا امل�صدر. فاإذا قلت مثال اإن »م�صوؤول اطلع 

على الوثيقة الر�صمية عن ال�صرتاتيجية قال كذا« فاإن هذا ل يك�صف عن هوية امل�صدر 

ولكنه يعطي القاريء مزيدا من املعلومات التي ت�صاعده يف تقييم مدى م�صداقية اخلرب 

اأكرث من جمرد الكتفاء باأن تن�صب اخلرب اإىل »م�صدر ر�صمي«.

ومن �صاأن الك�صف عن معلومات �صرية اأن ي�صر امل�صدر بطرق كثرية. بل اأنه قد يت�صبب 

يف اإزهاق اأرواح. لذا يجب اأن يكون بو�صع ال�صحفي وموؤ�ص�صته طماأنة امل�صدر اإىل اأنهما 

�صيقاومان اأي حماولت لإجبارهما على الك�صف عن هوية امل�صدر. وهذا ل يعني باأي حال 

اأنه يجب األ تك�صف للمحرر امل�صوؤول عن هوية امل�صدر واإن كان من ال�صرورى األ تك�صف 

عن تلك املعلومة اإل ملن هم بحاجة فعال ملعرفة ذلك داخل املوؤ�ص�صة ال�صحفية.

اأعلى

�شحفي يقراأ �شحيفة يف  دواننج �شرتيت يف لندن.

را�صل بوي�س. 2004

ي�شارا

�شابط �شرطة يجري حتريات اأثناء البحث عن الفتاة 

املفقودة �شانون ماثيوز يف �شمال اجنلرتا.

نايجل رودي�س. 2008
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ال�شحفي وم�شادره 2

حتاول امل�صادر عادة التاأثري يف ما يكتبه ال�صحفي. وميكن اأن تاأخذ هذه املحاولة اأ�صكال 

عديدة. فهناك الهدايا والرتفيه وال�صفريات وكرم ال�صيافة وحتى اإ�صداء معروف اأو 

تقدمي خدمة لأقارب ال�صحفي. والواجب عليك رف�س مثل هذه العرو�س واإثناء م�صادرك 

عن تقدميها لأنه بكل ب�صاطة لي�س هناك يف مهنة ال�صحافة »هدية خال�صة لوجه اهلل«. 

فالأمر عادة يتطلب خدمة يف  املقابل. واإذا ما اكت�صف اجلمهور اأن ال�صحفي يتلقى 

خدمات من هذا النوع فاإن هذا يقو�س الثقة يف ا�صتقاللية ال�صحفي ونزاهته.

ويف بع�س املجتمعات تق�صي العادات والتقاليد بتقدمي هدايا يف منا�صبات مثل العيد اأو 

الكري�صما�س. ومن �صاأن رف�س مثل هذه الهدايا الإ�صاءة مل�صاعر من يقدمها ، لكن اإذا 

كنت م�صطرا ل حمالة لقبول هدية فلتتاأكد من اأنها زهيدة القيمة واأن روؤ�صاءك يف العمل 

على علم بها. وبالطبع فمن واجب ال�صحفيني يف كل الأحوال رف�س تقا�صي اأموال من 

امل�صادر مقابل ما يكتبونه لأن هذا بب�صاطة خطاأ ل يغتفر.

عادة ما ت�صمح غرف التحرير للعاملني فيها بالحتفاظ بكتب واأقرا�س »دي.يف.دي« 

و»�صي.دي« يح�صلون عليها جمانا لإعداد عر�س �صحفي عن حمتوياتها وذلك لأنها عمليا 

ت�صاهي البيانات ال�صحفية التي توزع علي ال�صحفيني. ومع ذلك فيجب األ تبيع مثل هذه 

الكتب والأقرا�س املدجمة لتحقيق مكا�صب. واإذا كنت تريد التخل�س منها فلم ل تتربع بها 

جلمعية خريية. وباملثل فمن املقبول متاما اجللو�س يف املقاعد املخ�ص�صة لل�صحافة يف 

منا�صبة ريا�صية اأو حفل مو�صيقي تغطيه ل�صحيفتك. ومع ذلك يجب األ ت�صيء ا�صتغالل 

و�صعك ك�صحفي يف الدخول جمانا ما مل تكن حت�صر املنا�صبة ب�صفتك املهنية.

ومن املجالت التي يتعني على املوؤ�ص�صة ال�صحفية التعامل معها بحذر �صديد تكلفة 

تغطية اأي ق�صة �صحفية. فمن الأف�صل دائما اأن تدفع ثمن تلك التغطية بدل من قبول 

كرم ال�صيافة. والأمر نف�صه ي�صري على الرتفيه. فاإذا كانت موؤ�ص�صتك ال�صحفية تدفع 

ثمن غدائك مع م�صدر من م�صادرك، فلي�س عليك اأي التزام جتاه ذلك ال�صخ�س. ويف 

احلالت التي يتعني فيها على املرا�صل العتماد على و�صيلة نقل ع�صكرية اأو حكومية اأو اأي 

و�صيلة خا�صة اأخرى للو�صول اإىل موقع احلدث، فمن املمار�صات املتعارف عليها يف بع�س 

اأنحاء العامل اأن ي�صر املرا�صل عندئذ على دفع ن�صيب عادل من تكلفة النقل.

ال�شحفي وم�شادره 3  

من ال�صائع اأن تطلب امل�صادر »املوافقة« على املو�صوع ال�صحفي الذي تكتبه عنها اأو 

»فح�س« القتبا�صات املن�صوبة اإليها قبل ن�صرها. وهذه م�صاألة �صائكة، لأن املوؤ�ص�صات 

ال�صحفية يف العديد من الدول كثريا ما تقبلها. اإل اأن الإذعان ملثل هذا الطلب من �صاأنه 

هو الآخر اأن يقو�س نزاهة وا�صتقاللية الإعالم وال�صورة ال�صائدة يف الأذهان عن هذه 

ال�صتقاللية. وواجبنا ك�صحفيني اأن ن�صعى جاهدين ملنع هذه املمار�صات.

يف الأحوال العادية، ينبغي اأن ترف�س عر�س مو�صوع كامل على امل�صدر قبل ن�صره. اإذ 

ينبغي اأن تكون لك وملوؤ�ص�صتك ال�صحفية ال�صيطرة التامة دائما على ما ين�صر اأو ل ين�صر. 

اأما فيما يتعلق بالقتبا�صات فالأمر لي�س دائما اأبي�س اأو اأ�صود. فرمبا ترغب يف التحقق 

من دقة ت�صريحات �صخ�س ما قبل ن�صر مقابلة معه – واإن كان جهاز الت�صجيل والدقة يف 

نقل الت�صريحات هما اأف�صل �صبيل لذلك. كما اأن مادة املو�صوع رمبا تكون معقدة اأو ذات 

جوانب فنية متخ�ص�صة للغاية بحيث ت�صعر اأنك بحاجة ملراجعتها مع امل�صدر.

وينبغي لك اأول اأن تبحث مع رئي�صك يف العمل ما اإذا كان بو�صعك اأن تفعل ذلك. كما 

ينبغي لك اأن تو�صح للم�صدر  اأنك لن تغري يف املو�صوع �صوى ما يت�صح عدم �صحته. عليك 

األ ت�صمح للم�صدر باأن ميلي عليك ما تكتبه اأو ل تكتبه اأو اأن يغري املعنى. فالأف�صل األ 

تن�صر املو�صوع اأ�صال عن اأن تقدم تنازلت وتعر�س �صمعتك ال�صحفية لل�صبهات.

واأخريا، فاإن اللتزام ال�صارم بن�صب املعلومات والبيانات اإىل م�صادرها اأمر �صروري 

لكت�صاب امل�صداقية. فا�صتخدام ت�صريحات م�صدر ما على اأنها ت�صريحات م�صدرين 

مثال، اأو ال�صماح مل�صدر ما باأن يقول ت�صريحات للن�صر تخالف متاما ما يقوله ب�صفة 

�صخ�صية ولي�س للن�صر اأمر ميثل خداعا للجمهور. واإذا ما نقلت خربا من موؤ�ص�صة �صحفية 

اأخرى فان�صبه لها. وعليك اأن تتاأكد من اأن اجلمهور ل يعتقد اأنك قمت بجمع املعلومات اأو 

القتبا�صات بنف�صك اإذا كان �صخ�س اآخر قد قام بذلك.
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ال�شحفي وم�شادره 4

هذه بع�س ال�شيناريوهات التي قد تواجهها يف تعاملك مع امل�شادر. ناق�س مع زمالئك 

كيف �شتتعامل معها، اأو حتدث عن حالت تعر�شت لها �شخ�شيا:

اأنت ال�صحفي امل�صوؤول عن تغطية اأخبار البرتول يف �صحيفتك. تلقيت دعوة لق�صاء   .1

اأ�صبوع اأنت واأ�صرتك يف م�صيف العاملني ب�صركة برتول حملية. هل �صتقبل؟

وافق وزير العمل ب�صكل غري متوقع على مقابلة عمال م�صربني اأ�صابوا العمل بال�صلل   .2

يف م�صنع لل�صلب يقع يف مدينة على م�صافة 800 كيلومرت من العا�صمة. وقبل اأربع 

�صاعات من املوعد املقرر لرحلته اجلوية، اإت�صلت بك الوزارة هاتفيا لتقول اإنها 

تعر�س على ال�صحفيني مقاعد على الطائرة. وقالت الوزارة اإن الوزير �صيتحدث مع 

ال�صحفيني يف رحلة العودة. هل تقبل هذا العر�س وعلى  اأي اأ�صا�س؟

3.  �صركة �صهرية يف جمال العرو�س امل�صرحية �صتح�صر ملدينتك لتقدمي عر�س لالطفال 

خالل العطلة املقبلة. طلبت منك موؤ�ص�صتك ال�صحفية تغطية حفل الفتتاح. وعر�س 

عليك املنظمون اأربعة مقاعد جمانية حتى ميكنك اأن ت�صطحب اأ�صرتك للعر�س. 

ماذا �صتفعل؟

طلبت مقابلة قائد ال�صرطة ب�صاأن حتقيق جتريه ال�صرطة يف موجة من ال�صرقات   .4

امل�صلحة. املكتب ال�صحفي بالوزارة اأبلغك اأن باإمكانك احل�صول على انفراد �صحفي 

باملقابلة على اأن توافق على ن�صر معلومات معينة يريد املحققون ك�صفها للجمهور 

مل�صاعدتهم يف التحقيق وب�صرط اأن تعر�س عليهم املو�صوع قبل ن�صره. كيف �صرتد على 

هذا الطلب؟

ال�شفحة ال�شابقة

�شحفي يدون مالحظات اأثناء املوؤمتر  ال�شحفي 

ال�شهري لرئي�س الوزراء الربيطاين توين بلري يف 

10 دواننج �شرتيت يف لندن.
ديفيد بيرب. 2004

اأعلى 

الفائزة بجائزة نوبل لل�شالم ريجوبرتا مين�شو 

تتحدث لو�شائل الإعالم بعد موؤمتر �شحفي يف 

مدينة جواتيمال.

دانييل لو كلري. 2007

ال�شفحة املقابلة

�شحفي فمه مغطى ب�شريط ل�شق ي�شري يف احتجاج 

�شامت على بند مثري للجدل يف قانون الإعالم يلزم 

املحررين بالك�شف عن م�شادرهم. نريوبي، كينيا.

رادو �صيغتي. 2007
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الصحفي والسلطة
من واجب ال�صحفي نقل احلقيقة وال�صعي لك�صف معلومات تهم النا�س. ويتعني عليه يف الوقت 

نف�صه التقيد بالقوانني. لكن هذا ل يعني اطالقا األ  يت�صدى ال�صحفي لهذه القوانني بالو�صائل 

القانونية عندما تفر�س عليه الرقابة مبقت�صى القانون اأو ي�صل الأمر اإىل حد كتم احلقيقة 

واإخفائها. ورمبا تكون هناك حالت ا�صتثنائية عندما حتظى ق�صة ما باهتمام �صعبي بالغ 

لدرجة اأن املوؤ�ص�صة ال�صحفية قد جتد نف�صها م�صطرة للتفكري يف ما اإذا كان ينبغي لها خرق 

القانون من اأجل احل�صول على اخلرب. وين�صاأ مثل هذا املوقف عادة عندما ت�صتنفد املوؤ�ص�صة 

كل الو�صائل امل�صروعة الأخرى للح�صول على املعلومة. واأخذ قرار بخرق القانون يجب اأن 

يتم على اأعلى م�صتوى يف املوؤ�ص�صة ال�صحفية وهو قرار ل يوؤخذ ب�صهولة اأبدا وينبغي ا�صت�صارة 

املحامني ب�صاأنه.

ويف العامل العربي تاأخذ العالقة بني ال�صحفي وال�صلطة اأبعادا متباينة بع�صها بالغ احل�صا�صية 

واخلطورة معا. واإذا كانت ال�صخ�صية العامة يف الغرب قابلة للنقد وامل�صاءلة، فاحلال لي�س 

بال�صرورة كذلك يف الدول العربية، والقائمة طويلة بالتهامات اجلاهزة التي قد تكلف 

ال�صحفي غاليا . وعلى �صبيل املثال فالتهام بن�صر اأخبار كاذبة عن م�صوؤول كبري اأو اأخبار من 

�صاأنها تعكري �صفو الأمن العام قد يحرم ال�صحفي من عمله بل وقد يوؤدي اإىل تقدميه ملحاكمة 

رمبا تف�صي به اإىل ال�صجن. وم�صادرة ال�صحف واملطبوعات اأمر وارد يف اأي وقت. ويف املقابل 

فاإن  ممالأة ال�صلطة ومتلق احلكام وامل�صوؤولني يفقد ال�صحفي م�صداقيته لدى اجلمهور حتى 

اإذا كانت عالقته »بالكبار« �صببا يف تقلده اأرفع املنا�صب يف موؤ�ص�صته.

ويف جمتمعات تخ�صع اإىل حد كبري لقيود العادات والتقاليد، جند ال�صحفي حما�صرا ب�صتى 

العتبارات املتعار�صة. فاإذا تناول �صخ�صية كبرية بالنقد انربى من يقول له اإن هذا »عيب« 

و»ل ي�صح«. واإذا امتنع عن قبول هدية من م�صوؤول بارز كان اأقل ما يقال له اإن هذا لي�س من 

اللياقة اأو الذوق. ومن �صاأن التم�صك بقواعد املهنة وممار�صة الن�صباط الذاتي والثبات على 

املبداأ يف جميع املواقف اأن يحفظ لل�صحفي نزاهته وا�صتقامته املهنية.

وغالبا ما يطلع ال�صحفيون خالل عملهم على معلومات ح�صا�صة. وعليهم احل�صول على 

املعلومات ب�صورة م�صروعة ولي�س مبوجب اأي ادعاءات زائفة. ف�صرقة وثائق اأو  بيانات، 

والتن�صت على الهواتف واخرتاق �صبكات الكمبيوتر كلها و�صائل غري م�صروعة للح�صول على 

املعلومات، ومن املوؤكد اأنها �صتلقي بظاللها على الأخبار التي تن�صرها اإذا انك�صف اأمرك. كما 

اأنها قد تعر�صك اأنت اأو موؤ�ص�صتك ال�صحفية للم�صاءلة القانونية بتهمة ارتكاب جرمية.

ولأغرا�س التغطية ال�صحفية العادية يجب األ يلجاأ ال�صحفيون اإىل و�صائل مرتبطة على نطاق 

وا�صع ب�صحافة »التخفي« مثل ا�صتخدام كامريات خفية اأو تقدمي نف�صك باأي �صفة اأخرى غري 

�صفتك ك�صحفي. حاول اأن تت�صور كيف �صينظر القراء اإىل موؤ�ص�صتك ال�صحفية اإذا ن�صرت 

على �صبيل املثال مو�صوعا يت�صمن معلومات ح�صلت عليها باإدعاء اأنك �صابط �صرطة. هل 

ميكنك الدفاع عن هذا الأمر؟ اأما اإذا كنت تعمل يف جمال ال�صحافة ال�صتق�صائية فعليك 

بدرا�صة بع�س قواعد اأخالقيات املهنة التي تر�صد ال�صحفيني وتعينهم على اجتياز بع�س مزالق 

هذا الطريق وخماطره.

اأعلى 

�شابط �شرطة ياأمر �شحفيا اأجنبيا بوقف 

الت�شوير عند مركز لل�شرطة يف كولومبو.

انورودا لوكوهابوارات�صي. 2008
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ال�شحفي وال�شلطة 2

يحدث اأحيانا  اأن يكون لأي معلومات ح�صا�صة يح�صل عليها ال�صحفي اأثناء عمله تاأثري 

على الأمن القومي لبلده اأو على حتقيق جنائي اأو رمبا دعوى ق�صائية مدنية. وقد تطلب 

ال�صلطات منك اأو من املوؤ�ص�صة ال�صحفية التي تنتمي اإليها حجب معلومات معينة يف 

خرب عن جرمية قتل مثال. ورمبا تطلب منك ال�صلطات ت�صليمها مواد غري من�صورة لدعم 

موقفها يف حماكمة. بل رمبا يطلب منك الك�صف عن م�صدر �صري قام بت�صريب معلومات 

من داخل وزارة ما واإل فاإنك قد ت�صبح عر�صة لأحكام الرقابة.

كقاعدة عامة فاإن املوؤ�ص�صات ال�صحفية ترف�س طلبات ت�صليم اأي مواد غري من�صورة، كما 

ترف�س الك�صف عن هوية م�صادرها ال�صرية. وينبغي للموؤ�ص�صات اللجوء اإىل كل الو�صائل 

القانونية املتاحة ملقاومة مثل هذه املطالب. وهناك اأ�صباب وجيهة لهذه املباديء. فهي 

حتفظ ا�صتقالل املوؤ�ص�صة ال�صحفية ونزاهتها، وتعزز عالقة الثقة التي ينبغي اأن تقوم  بني 

ال�صحفي وم�صادره ال�صرية كما اأنها حتمي ال�صحفي من املخاطر.

بيد اأنه لي�صت هناك اأجوبة �صهلة لأي من هذه التحديات وينبغي النظر يف كل حالة ب�صكل 

مو�صوعي بحت ويف اإطارها اخلا�س. اإذ اأنه قد يكون من املالئم على �صبيل املثال عدم 

ن�صر اأ�صماء جنود قتلوا يف حادث اأثناء التدريب حلني اإخطار اأ�صرهم. ولكن ماذا لو طلبت 

منك ال�صلطات عدم ن�صر تفا�صيل عن كيفية مقتل اجلنود؟ قد تكون هذه حماولة للت�صرت 

على الأمر. اإذا واجهت مثل هذه املواقف فعليك اإ�صت�صارة كبار املحررين واإطالع ق�صم 

ال�صوؤون القانونية يف موؤ�ص�صتك على الأمر.

ال�شحفي وال�شلطة 3

وهناك جمال اآخر يت�صم بح�صا�صية خا�صة وهو ما يتعلق باملادة املاأخوذة من جماعات 

تتبنى العنف و�صيلة لتحقيق اأغرا�صها. فمن املهم التيقظ لكي ل ت�صبح موؤ�ص�صتك 

ال�صحفية بوقا دعائيا ملثل هذه اجلماعات. وعليك التاأكد من اأن ما تن�صره له قيمة 

اإخبارية واأن بامكانك الدفاع عن ن�صره على اعتبار اأن ذلك من م�صلحة اجلمهور.

وعلى ال�صحفي األ يجعل اخلرب اأهم من حماية اأرواح النا�س. ولذا فعلى �صبيل املثال 

اإذا تلقت غرفة الأخبار يف موؤ�ص�صتك حتذيرا عرب الهاتف من زرع قنبلة يف مركز ت�صوق 

فاأول ما يتعني عليك عمله هو اإخطار ال�صلطات حتى ميكنها التحقق من الإدعاء واإخالء 

املنطقة اإذا تطلب الأمر. ويف الواقع فاإن التهديد يف حد ذاته قد ل ي�صتحق كتابة خرب عنه 

اأ�صال اإذا ما  ات�صح اأنه اإنذار كاذب.

اأي�صا يجب التعامل بحذر بالغ مع البيانات واملكاملات الهاتفية والر�صائل الأخرى التي 

تدعي امل�صوؤولية عن اأعمال عنف. وينبغي تدوين بيانات عن تلك املكاملات الهاتفية واإذا 

اأمكن ت�صجيل الت�صالت نف�صها. واإذا مل يت�صن التحقق من اأن م�صدر بيان ما اأو ات�صال 

هاتفي هو جماعة معروفة اأو اإذا كان م�صدره جماعة غري معروفة فينبغي لل�صحفي 

عندئذ التعامل معه بتحفظ �صديد.

وبطبيعة احلال فهناك م�صاحات رمادية ي�صعب حتديدها يف كل هذه الأمور. فقد يت�صل 

بك دعاة حماية البيئة لبالغك باأنهم يخططون لتنظيم احتجاج كبري )قد يت�صمن خرقا 

للقانون( ويدعونك حل�صور هذا الحتجاج وت�صويره.  ورمبا متنحك جماعة حتتجز 

رهائن اأجانب حق النفراد باإجراء مقابلة معها . عندما تبحث القرار الذي �صتاأخذه 

عليك دوما با�صت�صارة كبار املحررين يف موؤ�ص�صتك وتذكر دائما اأنه لي�س من مهامك 

ك�صحفي النحياز اإىل �صف على ح�صاب الآخر.

ال�شفحة املقابلة

اآلن جون�شتون ال�شحفي يف بي.بي.�شي

يبت�شم بعد اأن �شلمه خاطفوه ال�شالميون 

اإىل م�شوؤويل حركة حما�س احلاكمة يف غزة.

�صهيب �صامل. 2007
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ال�شحفي وال�شلطة 4

فكر يف املواقف التالية وقرر كيف �شتت�شرف فيها. ابحث الأمر مع زمالئك اأو ا�شتعر�س 

مناذج من جتاربك اخلا�شة:

خطفت جماعة م�صلحة رئي�س احتاد اأ�صحاب الأعمال يف بلدك وهددت بقتله ما   .1

مل تفرج احلكومة عن كل اأع�صاء اجلماعة امل�صجونني. ات�صل بك رجل يدعي اأنه 

م�صور قائال اإن باإمكانه تزويدك ب�صور للرهينة مقابل ع�صرة اآلف دولر. هل 

�صت�صرتي تلك ال�صور؟

اأبلغك اإثنان من م�صادرك ال�صرية اأن الرئي�س التنفيذي لأكرب �صركة �صلب يف   .2

بلدك يواجه اقرتاعا يف جمل�س الإدارة على �صحب الثقة منه. اأطلعك امل�صدران 

على وثائق توؤكد �صحة ذلك بينما امتنعت ال�صركة عن التعليق. عندما ن�صرت 

اخلرب ا�صت�صدر الرئي�س التنفيذي لل�صركة اأمرا ق�صائيا يلزمك بالك�صف عن هوية 

امل�صدرين. فماذا اأنت فاعل؟

اكت�صفت اأن املتفجرات امل�صتخدمة يف تفجري م�صفاة برتول من نف�س النوع   .3

امل�صتخدم يف تفجريين �صابقني اأعلنت جماعة م�صلحة امل�صوؤولية عنهما. طلبت منك 

ال�صرطة عدم ن�صر تلك املعلومة لأنها قد توؤثر على جمرى التحقيقات. هل توافق 

على هذا الطلب؟

اأثناء احلرب �صقطت مقاتلة من بلدك يف اأر�س العدو. واأبلغك ناطق ع�صكري تعرفه   .4

جيدا اأن الطيار على قيد احلياة ولكنه اأو�صح اأن هذا لي�س للن�صر. طلب منك الناطق 

ن�صر خرب تقول فيه اإن الطيار قتل يف حتطم الطائرة وذلك لتدعيم فر�س القيام 

بعملية اإنقاذ داخل اأر�س العدو. وعدك الناطق باأنه اإذا وافقت ف�صتح�صل على انفراد 

�صحفي بق�صة اإنقاذ الطيار. هل تقبل العر�س؟

تعمل مندوبا ل�صحيفة يف وزارة الداخلية واأبلغك م�صوؤول بارز فيها اأنه �صيمنحك   .5

فر�صة الإنفراد ب�صبق �صحفي باإطالعك على ملف تعده الوزارة عما تقول اإنها جرائم 

وخمالفات ارتكبتها اإحدى اجلماعات املعار�صة. وال�صرط الوحيد هو األ حتاول 

الإت�صال بتلك اجلماعة للح�صول على تعليق منها. ماذا �صيكون ردك؟

ن�صرت اجلزء الأول من �صل�صلة حتقيقات عن �صفقة مريبة قامت بها �صركة تربط   .6 

رئي�س جمل�س اإدارتها �صلة م�صاهرة بوزير يف احلكومة. اإت�صل بك مكتب الوزير 

ودعاك للح�صور. قابلك مدير املكتب بحفاوة وعر�س عليك ال�صفر مع الوزير يف 

جولته املقبلة يف عدد من الدول ال�صيوية ثم ملح اإىل اأن الن�صر عن ال�صفقة لن يفيد 

اأحدا ورمبا يوؤذي البع�س. ماذا �صتفعل؟

اأعلى

خبري اأدلة جنائية ي�شري بالقرب من حطام �شاروخ

قرب قرية ت�شيتلوباين غربي تفلي�س يف جورجيا.

ايراكلي جيدينيدزه. 2007

ال�صفحة املقابلة

امراأة تتحدث اإىل دبلوما�صيني و�صحفيني  يزورون قرية يف 

اجلزء الذي ت�صيطر عليه جورجيا يف اأو�صيتيا اجلنوبية.

ايراكلي جيدينيدزه. 2008
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ال�صحافة مهنة مو�صوعها النا�س ب�صكل اأو باآخر. وعلى هذا الأ�صا�س فاإنه ينبغي لل�صحفي 

األ يتحرج من ن�صر احلقيقة مهما كانت موؤملة ولكن عليه يف الوقت نف�صه اأن ي�صعى لتقليل اأي 

�صرر قد يلحق بالنا�س نتيجة ما ين�صره. فال�صخا�س الذين يكتب عنهم ال�صحفي ي�صبحون 

عر�صة لأي تاأثري �صلبي قد ت�صببه تلك الأخبار. ويف بع�س احلالت قد ت�صبح حياتهم اأو 

 �صمعتهم مهددة. لذا فاإنه عند تغطية اأخبار تتعلق بالنا�س، ينبغي لل�صحفي األ يعر�صهم

لأي اأمل اأو اإهانة بال مربر واأن يتعامل بح�صا�صية مع �صحايا ال�صدمات. والأطفال ب�صفة 

خا�صة اأ�صعف �صرائح املجتمع حتى اأن كثريا من الدول �صنت قوانني حتظر ن�صر اأ�صماء 

الأطفال دون �صن معينة اأو اإلتقاط �صور لهم بدون موافقة.

من �صاأن ذكر جن�س ال�صخ�س وعرقه وهيئته وديانته و�صنه وميوله اجلن�صية اأن يعطي �صياقا 

وقيمة للق�صة ال�صحفية ولكن يجب عدم ا�صتخدام هذه املعلومات بال مربر منطقي. ومن 

املهم التفكري بعناية يف الغر�س ال�صحفي من الك�صف عن هذه الأمور ال�صخ�صية. كما اأن اللغة 

امل�صتخدمة يجب اأن تكون حمايدة وغري متكلفة ول تن�س اأن اأف�صل الق�ص�س ال�صحفية هي 

التي »تعر�س« ال�صورة على القاريء ول »تخربه« بها. فينبغي للقاريء اأن يتمكن من احلكم 

على النا�س من خالل احلقائق والقتبا�صات الواردة يف املو�صوع ولي�س من خالل تف�صري 

ال�صحفي لها. وتتطلب تغطية اجلرائم وال�صراعات عناية خا�صة عند الك�صف عن عرق وديانة 

ال�صخ�س املعني. فالبد من ارتباط هذه املعلومات اخلا�صة ارتباطا قويا بالق�صة مبا يربر 

ا�صتخدامها، ويجب على ال�صحفي اأن يحذر من الوقوع يف خطاأ التلميح باأن طرفا ما مذنب 

ملجرد وجود �صلة بالفاعل. وعلى �صبيل املثال فاإن ق�صة عن هجوم �صنه م�صلحون رافعني �صعار 

دين معني يجب األ تثري ال�صبهات حول كل اأتباع هذا الدين. فالذين يلجاأون للعنف هم دائما 

اأقلية يف اأي دين. والعثور على ت�صمية اأو تو�صيف حمدد ملثل هذه اجلماعات قد يكون �صعبا  

ولذا يتعني على ال�صحفي ال�صعي الدوؤوب وحتري الدقة يف الأو�صاف امل�صتخدمة.

  ويف دول اأو مناطق معينة تعاين من ال�صتقطاب املذهبي اأو التوتر الطائفي يتعني اأن يتوخى 

 ال�صحفي احلذر ب�صفة خا�صة حتى ل يجد نف�صه اأداة من اأدوات تكري�س م�صاعر العداء

اأو الكراهية التي قد ت�صل اإىل حد الفتنة الطائفية. فاإذا قتل رجل مثال جاره ب�صبب خالفات 

عادية، فما الغر�س ال�صحفي واملغزى من الرتكيز على اإنتماء كل منهما اإىل ديانة خمتلفة؟

وبعد اأحداث 11 �صبتمرب )ايلول( عام 2001، ظهرت اإجتاهات تكر�س العداء واخلوف من 

الإ�صالم و امل�صلمني يف ما ي�صمى بظاهرة الإ�صالموفوبيا ويف املقابل اأ�صبح امل�صلمون يتوج�صون 

من نظرة العامل لهم. ويجب األ ين�صاق ال�صحفي وراء اأي اإتهامات مر�صلة اأو هجوم من 

اأي جانب �صد الآخر واإل حتول اإىل بوق دعائي و�صاهم يف تر�صيخ مفاهيم مغلوطة وتاأجيج 

م�صاعر العداء املتبادل. والتزام معابري احلياد واملو�صوعية والتوازن كفيل بدرء ال�صبهات 

وحتقيق الدور املن�صود لل�صحافة احلقة.

وقد �صهدت املنطقة يف العقدين الأخريين انت�صارا وا�صعا جلماعات معار�صة اأو تعتنق العنف 

�صبيال لتحقيق اأهدافها وتر�صخت معها يف الأذهان تعبريات جديدة على املنطقة مثل و�صف 

و�صائل الإعالم الر�صمية جلماعات بعينها بالرهابية اأو املتطرفة. لكن تهمة الإرهاب حتتاج 

من ال�صحفي اإىل احلر�س ال�صديد. وهنا يكون احلياد اأهم �صمة على الإطالق يتوجب على 

ال�صحفي التحلي بها، فال ياأخذ التهامات والت�صنيفات اجلاهزة اأمرا م�صلما به، واإمنا 

ي�صاأل ويعر�س الآراء والأحداث ويعطي للقاريء ال�صياق واخللفية الالزمة للخروج با�صتنتاجه 

وتقييمه اخلا�س.

الصحفي والناس
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ال�شفحة ال�شابقة

طفلة عراقية يف الرابعة اأ�شيبت خالل ا�شتباك بني 

جنود اأمريكيني وميلي�شيا حملية

دامري �صاجويل. 2003

اأعلى

انعكا�س ل�شورة �شحفيني على الباب الزجاجي 

لدى عودة الأمريهاري ابن ويل عهد بريطانيا من 

افغان�شتان بينما يتبعه �شقيقه الأمري وليام.

لوك ماكجريجور. 2007

ال�شفحة املقابلة

امراأة م�شنة مت�شي يف �شارع �شانت ت�شارلز بعد اأن 

اجتاح اإع�شار كاترينا نيو اورليانز.

�صانون �صتيبلتون. 2005

ال�شحفي والنا�س 2

تكت�صب التغطية ال�صحفية لأي حدث ماأ�صاوي قوة تاأثري هائلة بالرتكيز على التجارب 

التي عا�صها �صحايا هذا احلدث. لكن يف الوقت نف�صه يتعني على ال�صحفي األ يت�صبب يف 

تفاقم معاناة ال�صحايا واآلمهم عند اجراء مقابالت معهم. وعلى ال�صحفي اأن ي�صع يف 

اعتباره اأن من يجتاز جتربة عاطفية اأو ج�صدية األيمة ل يتذكر دائما التفا�صيل بدقة، فهو 

قد يبالغ يف ت�صوير بع�س الأحداث اأو يغفل ذكر اأحداث اأخرى. لذا فمن املهم التحقق من 

التفا�صيل باأق�صى قدر ممكن، و�صوؤال كل من تعر�صوا معه لنف�س التجربة.

عند اإجراء مقابلة مع مثل هذ ال�صخ�س يجب اأن يكون على علم باأن روايته وهويته قد 

تن�صر على نطاق وا�صع. لذلك ل حتاول انتحال مهنة اأخرى اأو اخفاء هويتك ال�صحفية 

عندما تتحدث مع النا�س. وعند تغطية اأخبار تتعلق مبعاناة الب�صر يجب اأن يتحلى 

ال�صحفي يف معاجلة املوقف برباطة اجلاأ�س والتزام املو�صوعية. وفيما يتعلق بالذوق 

�صواء عند و�صف اأعمال عنف اأو يف ا�صتخدام اللغة فاإن الأولوية يجب اأن تكون دائما لدقة 

التغطية ال�صحفية. ولبد لل�صحفي من العتماد على ح�صن التقدير لكي يتحا�صى امل�صا�س 

بالذوق العام اأو دغدغة م�صاعر القراء بال مربر. وا�صاأل نف�صك ك�صحفي ماذا �صيكون 

�صعورك لو اأنك كنت مادة لق�صتك ال�صحفية.

واأف�صل و�صيلة لتفادي اإحلاق ال�صرر بالنا�س هي عر�س احلقائق كاملة وطرح جوانب 

اأي خالف بالكامل وال�صياق املت�صل باملو�صوع وكل ذلك بلغة حمايدة متاما. وعليك اأن 

توا�صل البحث والتق�صي اإذا مل تتوفر لديك كل احلقائق. اأما اإذا كانت هناك قيود على 

حرية احل�صول على املعلومة اأو اإذا وجدت اأن قطعة من الأحجية ناق�صة فلتقل هذا 

بو�صوح للقاريء. وعند تغطية اأخبار اجلرائم وامل�صائل الأمنية وامل�صاكل الطبية عليك اأن 

ت�صعى لتوفري �صياق كاف حتى ت�صاعد القاريء على تقييم اخلطر الذي يتهدد �صحته اأو 

�صالمته مع التنبه يف الوقت نف�صه اإىل مغبة ت�صخيم خماوف اجلمهور من خالل الإثارة 

ال�صحفية. وحذار من اإثارة اآمال زائفة يف نفو�س القراء باحلديث عن »معجزة عالجية« 

اأو اجنازات »علمية« كربى. 
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   ال�شحفي والنا�س 3

على ال�صحفي اأن يت�صرف دائما بحذر عند اإجراء مقابالت مع الأطفال خا�صة �صحايا 

التجارب املوؤملة واأولئك املتورطني يف حماكمات جنائية. وقد يكفي و�صف معاناة الأطفال 

لنقل �صورة وا�صحة عن املاأ�صاة. لكن عندما تقرر التحدث اإىل طفل مبا�صرة يجب اأن 

تكون على ثقة تامة من اأن املقابلة عن�صر حا�صم لكتابة مو�صوع �صحفي مهم. ويجب اأن 

يكون �صاغلك الرئي�صي هو تفادي تعري�س الطفل لأي اأذى.

ويحتاج ال�صحفي عادة اإىل احل�صول على ت�صريح من ال�صخ�س امل�صوؤول عن الطفل 

مثل اأحد والديه اأو ويل اأمره اأو اإدارة املدر�صة لجراء مقابلة معه اأو ت�صويره. وهناك 

قيود �صارمة على التحدث مع الأطفال املتورطني يف حماكمات جنائية يف معظم الدوائر 

الق�صائية وعلى الك�صف عن هوية الق�صر يف مثل هذه الق�صايا. وتذكر اأن الك�صف عن 

هوية البالغني يف مثل هذه الق�صايا ميكن يف بع�س احلالت اأن يقود اإىل الطفل نف�صه. 

وعند تغطية اأنباء امل�صاهري اأو من يعملون يف مهن جتعلهم مادة د�صمة لل�صحافة يجب اأن 

يكون ال�صحفي ورئي�صه يف العمل على ثقة متاما من اأن اأي اإ�صارة اإىل حياتهم ال�صخ�صية 

لها �صلة بدورهم يف املجتمع اأو �صيا�صاتهم اأو ال�صورة التي يختارونها لأنف�صهم.

وعليك الطالع على قوانني حماية اخل�صو�صية يف بلدك ومدى تطبيقها على ال�صحافة. 

فاإذا كان فالن مثال �صخ�صية عامة فهذا ل يعني اأن حياته اخلا�صة م�صاع للجميع اأو اأن 

كل اأفراد عائلته لقمة �صائغة لكل النا�س. ويف الوقت نف�صه فاإن ال�صخ�صيات العامة التي 

تزج باأفراد اأ�صرها اأو معارفها يف دائرة ال�صوء الإعالمي يجب اأن تتوقع جيدا اأن ت�صبح 

هدفا للفح�س والتمحي�س. واأخريا  اأ�صاأل نف�صك عن الغر�س ال�صحفي عند تغطية 

وجهات نظر امل�صاهري. وعلى �صبيل املثال اإذا كان جنم يف عامل املو�صيقى يف بلدك لديه 

راأي �صيا�صي معني فهل هذا خرب ي�صتحق الن�صر؟

ال�شحفي والنا�س 4

فيما يلي بع�س املواقف التي قد تتعر�س لها خالل التغطية ال�صحفية لأخبار النا�س. ناق�س 

مع زمالئك كيف �صتت�صرف حيالها اأو ا�صتعر�س مناذج من جتاربك اخلا�صة:

وقع تفجري يف حانة يرتادها الأجانب. واأبلغك رجال ال�صرطة اأنهم احتجزوا رجال   .1

ويجري ا�صتجوابه ولكن مل توجه له تهم بعد. واأعطوك اإ�صم الرجل و�صنه وقالوا 

لك اإنه ينتمي لديانة الأقلية يف بلدك. اأي من هذه املعلومات �صتن�صرها؟ وما الذي 

�صرتغب يف معرفته غري ذلك؟

اأعلنت �صركة اأ�صمنت كربى تعيني امراأة رئي�صا تنفيذيا لها. تلك ال�صيدة واحدة من   .2

الأوائل الالتي يتولني هذ املن�صب يف بلدك، ولديها ثالثة اأبناء ترتاوح اأعمارهم بني 

اأربعة اأعوام و12 عاما، وزوجها مدر�س مو�صيقى يف اجلامعة. اأي من هذه املعلومات 

ي�صتحق الن�صر، ويف اأي �صياق، وملاذا؟

اأطلق مطرب م�صهور حملة ملنع بيع اخلمور لل�صباب اأقل من 21 عاما. اأطلعت على   .3

حم�صر لل�صرطة يك�صف عن القب�س على فتاة عمرها 19 عاما بتهمة القيادة حتت 

تاأثري اخلمر. وعرفت من املح�صر اأن الفتاة هي ابنة ذلك املغني. هل �صتن�صر هذه 

املعلومة؟ وكيف؟ ومن الذي �صت�صعى لإجراء مقابلة معه؟

طلب منك رئي�س حترير موؤ�ص�صتك تغطية حماكمة ملدر�س بتهمة التحر�س اجلن�صي.   .4

هذا املدر�س يعمل يف مدر�صة قرية �صغرية ل يوجد بها �صوى ف�صل واحد ملرحلة 

الرو�صة به ثمانية اأطفال. وحظر القا�صي ن�صر اإ�صم املتهم. قابلت ذات يوم اأثناء 

املحاكمة اما وابنها واأبلغتك اأن ابنها كان يف ف�صل هذا املدر�س. هل �صتجري مقابلة 

مع الطفل ؟

ال�شفحة املقابلة

الوريثة ال�شهرية باري�س هيلتون تزور 

حديقة يو يوان يف �شنغهاي.

اىل �صوجن. 2007
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أخالقيات المهنة 
والصحافة المرئية

يقال عادة اأن الكامريا ل تكذب اأبدا.  ورمبا يكون هذا �صحيحا اإىل حد بعيد. لكن 

الكامريا ميكنها ب�صهولة �صديدة اأن تخدع وتعطي �صورة خاطئة بل و م�صللة. ولناأخذ 

مظاهرة �صيا�صية على �صبيل املثال. فرمبا ل يزيد عدد امل�صاركني يف هذه املظاهرة 

عن 50 �صخ�صا. ولكن اإذا جتمعوا كلهم حول دائرة �صغرية وحرقوا و�صطها علما اأو 

دمية  متثل �صخ�صية ما وكان امل�صورون داخل هذه الدائرة بكامرياتهم الفوتوغرافية 

والتلفزيونية  فاإن ال�صور التي �صيلتقطونها قد جتعل حجم الحتجاج يبدو اأكرب بكثري 

من الواقع.

اإن كل القواعد ال�صحفية الأ�صا�صية من الدقة والنزاهة واحلياد تنطبق على �صحافة 

ال�صور الفوتوغرافية والتلفزيونية بنف�س القدر الذي تنطبق به على ال�صحافة املطبوعة 

اأو الإذاعية. واإذا كان هدفنا ك�صحفيني هو ك�صف احلقيقة فاإن ال�صور التي ن�صتخدمها 

يف حتقيق هذه الغاية يجب اأن تعك�س احلقيقة. وقد بلغ تعديل ال�صور با�صتخدام برامج 

الكمبيوتر درجة من التقدم واحلنكة حتى اأنه اأ�صبح من املمكن حتريف ال�صور اإىل 

حد ميكن معه اأن ت�صلل امل�صاهد كليا اأو جتعل املوؤ�ص�صات ال�صحفية وامل�صاهدين �صحية 

خدعة مدبرة. ولهذا ال�صبب تق�صر كثري من غرف التحرير تعديل ال�صور با�صتخدام 

برامج الكمبيوتر مثل برنامج فوتو�صوب على اجراء تعديالت طفيفة مثل ت�صحيح 

الألوان اأو زيادة درجة و�صوح ال�صورة اأو اإزالة الغبار منها وهي نف�س التقنيات الب�صيطة 

التي كانت تتم يف الغرفة املظلمة اأيام حتمي�س الأفالم. وقد ذهبت موؤ�ص�صات �صحفية 

اأخرى مثل وكالة رويرتز اأبعد من ذلك وو�صعت مل�صوريها قواعد ا�صرت�صادية مف�صلة 

للغاية. ومن حق كل موؤ�ص�صة �صحفية اأن ت�صع �صيا�صاتها اخلا�صة. لكن ال�صتخدام 

الأخالقي لتقنيات تعديل وحت�صني ال�صور با�صتخدام برامج الكمبيوتر يقت�صي اأن تعك�س 

ال�صورة احلقيقة بدون اأي تزييف.

اأعلى

اعتقال حمتجة من التبت بالقرب من ق�شم 

التاأ�شريات يف ال�شفارة ال�شينية يف كامتندو.

�صروتي �صري�صتا. 2008

ال�شفحة التالية ميني

رجل يغ�شل الهباب عن وجهه يف موقع 

انفجار خط اأنابيب غاز بالقرب من لجو�س.

اكينتوندي اكينلي. 2006

ال�شفحة التالية ي�شار

الرو�شية ايلينا اي�شنباييفا يف م�شابقة نهائي القفز

بالزانة لل�شيدات  يف اوملبياد بكني 2008 .

مايك بالك. 2008
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اأخالقيات املهنة وال�شحافة املرئية 2

من ال�صائع جدا للم�صورين يف كثري من دول العامل »ا�صطناع« لقطات �صحفية مدبرة. 

وعلى امل�صتوى الربيء ملثل هذا الفتعال قد يطلب امل�صور من م�صوؤول مثال ت�صويره 

وهو يدخل غرفته ل�صتخدام امل�صهد اأثناء اإعداد مقابلة تلفزيونية معه للبث، اأو يطلب 

من الفائز مبيدالية ذهبية يف م�صابقة ريا�صية اأن يطبع قبلة على امليدالية. ومثل هذه 

اللقطات التي تتم بتوجيهات امل�صور من املمار�صات املتعارف عليها واجلمهور يتقبلها 

على هذا الأ�صا�س. بيد اأن جتاوز هذه التقاليد يجعل امل�صور عر�صة لتهامات بفربكة 

ال�صور وامل�صاهد. 

وكثري من املوؤ�ص�صات ال�صحفية تطلب من م�صوريها عدم التدخل باأي �صكل يف ال�صورة 

ال�صحفية من خالل اإ�صافة عن�صر اإىل ال�صورة اأو اإزالته منها، اأو توجيه ال�صخ�س الذي 

يجري ت�صويره اإىل القيام بحركة معينة. وبعيدا عن الت�صوير التجاري اأو الت�صوير يف 

ا�صتديوهات حمرتفة فاإن كل هذه الأمور تتعار�س متاما مع الت�صوير ال�صادق وال�صليم 

واملو�صوعي لأي حدث. والت�صل�صل املنطقي يف اللقطات التلفزيونية من املجالت التي قد 

يحدث فيها حتريف للحقائق. فالتقرير الإخباري التلفزيوين يواجه حتدي عر�س احلدث 

على امل�صاهدين يف وقت وجيز للغاية. ويتعني على املحررين التحقق من اأن ترتيب عر�س 

اللقطات يف التقرير التلفزيوين ل يت�صبب يف اأي تغيري جذري يف نقل الكيفية التي وقع بها 

احلدث للم�صاهدين.

ينبغي اأي�صا التعامل مع ال�صور والأفالم الأر�صيفية بحذر بالغ وو�صع تنويه على ال�صا�صة 

عند ا�صتخدامها لتفادي ت�صليل امل�صاهدين. ويجب عدم عر�صها ك�صور للحدث الفعلي 

نف�صه. وا�صتخدام تقنيات املونتاج مثل احلركة البطيئة اأو ال�صريعة لإظهار مرور الوقت 

م�صاألة غري مقبولة عادة يف التغطية الإخبارية ولكن ميكن ا�صتخدامها يف التحقيقات 

ال�صحفية مع تو�صيح ذلك بجالء للم�صاهدين.

اأخالقيات املهنة وال�شحافة املرئية 3

يف عاملنا اليوم تتداخل احلدود الفا�صلة بني الأخبار والإعالنات. ولكن من املهم اأن 

يحر�س ال�صحفي على الف�صل بينهما بحيث ل يختلط الأمر على امل�صاهد. فالبيان 

ال�صحفي امل�صور تلفزيونيا الذي توزعه احلكومات وال�صركات على ال�صحفيني اأ�صبح 

اأمرا �صائعا مثله يف ذلك مثل ال�صور الفوتوغرافية التي توزعها هذه اجلهات على 

ال�صحفيني. وعند البت يف ا�صتخدام مثل هذه املادة لبد للمحرر امل�صوؤول من التفكري 

مليا يف كل اجلوانب املت�صلة بها. فهل ميكن العتماد عليها؟ وهل هي متوازنة؟ هل 

ن�صتخل�س منها الق�صة كاملة؟ وهل ن�صتخدمها  توفريا للمال اأم لأنه لي�س بو�صعنا 

الو�صول اإىل الق�صة؟ وكيف نو�صح مل�صاهدينا اأن ما يرونه لي�س من ت�صوير واإعداد 

فريقنا ال�صحفي؟ 

واأخريا، فاإن �صور العنف والأحداث املاأ�صاوية اأمر حتمي يف مهنة ال�صحافة.  

واملوؤ�ص�صات ال�صحفية املختلفة تطبق معايري متفاوتة للحدود التي يجب الوقوف عندها 

وقواعد احلكم ال�صائب على الأمور. وقد يجادل البع�س باأنه يجب األ تطغى امل�صاعر 

التي تثريها روؤية ال�صور على امل�صاهدين بدرجة حتد من قدرتهم على الو�صول اإىل حكم 

منطقي على احلدث. ورمبا يجادل اآخرون باأنه لبد للم�صاهد من روؤية اأعمال العنف 

بكل تفا�صيلها املروعة لكي يفهم ما حدث. ومع ذلك فهناك من �صيلجاأ اإىل التعتيم 

على اأجزاء من ال�صورة يعتربها �صادمة للم�صاهد اأكرث من الالزم، اأو عدم عر�س هذه 

ال�صور كليا، اأو عر�صها م�صحوبة بتحذير للم�صاهدين. ويف كل الأحول ومثلما هو احلال 

يف كل القرارات ال�صعبة التي يواجهها ال�صحفيون فاإن اأف�صل قرار تاأخذه هو القرار 

الذي ميكنك الدفاع عنه.

اأعلى

ال�شحفي التلفزيوين الياباين كنجي ناجاي 

ي�شقط م�شابا بر�شا�س اجلنود الذين فتحوا 

النار لتفريق حمتجني يف ميامنار.

ادري�س لطيف. 2007 
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فكر يف املواقف التالية وناق�س مع زمالئك ما تراه جتاه تلك املواقف وكيف �شتت�شرف 

فيها. وميكنك اأي�شا ال�شتعانة بنماذج من جتاربك اخلا�شة:

وردتك اأنباء عن حتطم طائرة يف مطار  املدينة. ولديك �صريط م�صور عن حادث   .1

حتطم �صابق تعر�صت له طائرة تابعة لنف�س �صركة الطريان يف املطار نف�صه قبل ثالثة 

اأعوام. هل �صتعر�س هذا ال�صريط على امل�صاهدين ريثما ي�صل فريقك التلفزيوين اإىل 

موقع احلدث. واإذا عر�صته فعال فماذا �صتقول للم�صاهدين؟

طلب منك رئي�صك يف ال�صحيفة اإلتقاط �صور للمباراة النهائية يف م�صابقة الكاأ�س   .2

لكرة القدم. لكن ال�صورة الوحيدة التي اأخذتها لهدف الفوز يظهر بها ذراع اأحد 

امل�صجعني ورئي�صك يريد �صورة معربة على ال�صفحة الأوىل لل�صحيفة. هل �صتزيل 

الذراع من ال�صورة با�صتخدام الفوتو�صوب؟

اأتى حريق على منزل اأ�صرة ذات �صاأن كبري يف املدينة وقتل فيه كل اأفراد الأ�صرة.   .3

اأثناء وجودك يف موقع احلدث �صاهدت اثنني من م�صوري �صحيفة مناف�صة ي�صعون 

لعبة طفل اأ�صفل عار�صة متفحمة �صقطت من �صقف املنزل. اأنت تعرف جيدا اأن هذه 

ال�صورة »امل�صطنعة« �صتكون موؤثرة جدا. هل �صتلتقط هذه ال�صورة مبا اأنك ل�صت 

طرفا يف »ا�صطناعها«؟ ما الذي ميكنك عمله اأي�صا؟

دمر زلزال عدة قرى نائية يف بلدك، ومل تتمكن اأنت اأو اأي �صحفي اآخر من الو�صول   .4

اإىل تلك املنطقة. لكن فريق اإنقاذ متكن من الو�صول اإىل املنطقة بطائرة هليكوبرت 

عر�س عليك �صريط فيديو ح�صريا يت�صمن م�صاهد موؤثرة للناجني من الزلزال. 

هل تقبل ال�صريط؟ واإذا قبلته فهل تبلغ امل�صاهدين اأن فريق اإنقاذ هو الذي اإلتقط 

هذه امل�صاهد؟

ي�شارا

�شور اأطفال لقوا حتفهم يف زلزال ال�شني معرو�شة

و�شط حطام مدر�شة جويوان اأثناء قدا�س على اأرواحهم 

يف مدينة دوجياجنيان.

م�صور غري متفرغ. 2008 

فيما يلي مواقع باللغتني العربية والجنليزية على �صبكة النرتنت حتتوي على ن�صائح 

وار�صادات مفيدة لل�صحفيني:

reuterslink.org - رويرتز لينك

موقع التدريب الإعالمي ملوؤ�ص�صة  طوم�صون رويرتز الذي ي�صم ار�صادات مفيدة يف التغطية 

ال�صحفية وموارد اأخرى من بينها دليل املرا�صل ال�صحفي باللغة العربية.

faj.org.eg - الحتاد العام لل�شحفيني العرب

املوقع باللغة العربية ويتيح الطالع على قانون ال�صحافة العربي املوحد ودليل ال�صحافة 

وروابط مفيدة. 

ifj.org - الحتاد الدويل لل�شحفيني

للح�صول على معلومات مفيدة عن اأخالقيات ال�صحافة وحقوق ال�صحفيني وحرية 

ال�صحافة وروابط لنقابات ال�صحفيني الوطنية يف �صتى اأنحاء العامل.

القواعد ال�شرت�شادية التحريرية لهيئة الإذاعة الربيطانية

bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines
املوقع باللغة الجنليزية وي�صم قواعد ا�صرت�صادية �صاملة للمرا�صلني واملحررين يف جمايل 

الإذاعة والتلفزيون وخدمة الونالين على النرتنت.

موقع برنامج احلوار العالمي التابع لهيئة الإذاعة الربيطانية

bbcdialogue.co.uk
وهو موقع باللغة العربية ي�صم دليال لل�صحفيني العرب وموارد قيمة ملختلف جوانب 

العمل ال�صحفي.

aljazeera.net - موقع اجلزيرة

ادخل على »من نحن« يف اأ�صفل ال�صفحة الرئي�صية لالطالع على دليل ال�صلوك املهني 

للقناة باللغة العربية.

nppa.org - الرابطة الوطنية للم�شورين ال�شحفيني

موقع رابطة امل�صورين ال�صحفيني المريكيني املحرتفني وي�صم دليال لأخالقيات املهنة 

ومدونات �صخ�صية عن الأخالقيات وق�صايا اأخرى وموارد تدريبية.

poynter.org - بوينرت اونالين

موقع معهد بوينرت لل�صحفيني ويقدم ن�صائح ومناق�صات وموارد عن اأخالقيات املهنة 

واملمار�صات اجليدة يف ال�صحافة.

  menassat.com - موقع من�شات

ات« موقع اإلكرتوين متخ�ص�س يف �صوؤون الإعالم وال�صحافة يف دول منطقة  »من�صّ

ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا. ين�صر املوقع مواده الإعالمية وال�صحفية باللغتني 

العربية والإجنليزية. ي�صم املوقع موارد جيدة عن عنا�صر ال�صحافة اجليدة واأخالقيات 

ال�صحافة.

ijnet.org  - املركز الدويل لل�شحفيني

ميكنك الطالع على قواعد اأخالقيات املهنة يف �صتى اأنحاء العامل مبا يف ذلك قواعد 

احتاد ال�صحفيني العرب ومعلومات عن القوانني املتعلقة ب�صناعة الإعالم وموارد اأخرى. 

املوقع متاح بعدة لغات من بينها العربية.

uta.fi/ethicnet - شبكة ايثك نت�

بنك معلومات لكل القواعد الأوروبية لأخالقيات مهنة ال�صحافة وموارد اأخرى.

dartcenter.org - مركز دارت لل�شحافة وال�شدمات

للح�صول على معلومات ودعم وم�صورة ب�صاأن الكتابة ال�صحفية عن �صحايا اأعمال العنف. 

وي�صم املوقع ن�صائح مفيدة وقواعد ا�صرت�صادية عن اأف�صل املمار�صات ال�صحفية.

newssafety.com - املعهد الدويل ل�شالمة رجال الإعالم

يقدم املوقع معلومات ون�صائح ل�صالمة ال�صحفي من بينها دليل لقواعد ال�صالمة ودليل 

حلقوق ال�صحفيني الذين يغطون ال�صراعات.

مواقع مفيدة على االنترنت
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