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i لتق�ل لكم احلقيقة : مبادرة ال�صحافة االأخالقية

تقدمي 
املحافظة على توقد ال�شعلة الأخالقية

ثمة اأزمة تغلف الإعالم يف اأوروبا واأمريكا ت�ضببت باإحداث تغيريات عميقة يف ال�ضحافة. جيل من اأ�ضحاب 
امل�ؤ�ض�ض���ات الإعالمية يق�م باقتط���اع امليزانيات، يفّرغ غرف الأخبار ويغل���ق املكاتب اخلارجية، والتقلي�س 
ل يقت�ض���ر على دوائر التحرير، بل يطال الأق�ضام والق�ض����س الإخبارية. الكثري منهم يعتقد اأن ال�ضحافة 
الأخالقي���ة واملقايي����س العالية عادات وتقاليد قدمية مت جتاوزها منذ فرتة ط�يلة ، ب�ضبب احلاجة لاللتزام 

بالأهداف املالية والتجارية. 
يحت���اج ال�ضحفي�ن الدع���م وامل�ضاعدة ليقف�ا يف م�اجهة ال�ضغ�طات ال�اقعة عليهم من الذين يريدون لهم 
اأن يك�ن����ا خدم���ًا لل�ضركات الكبرية اأو لالأ�ضياد ال�ضيا�ضيني. ال�ضيء املثري لالإعجاب اأنه يف كل بلد وحتت كل 
ن����ع من الأنظم���ة ال�ضيا�ضية، هناك مئات الآلف م���ن ال�ضحفيني الذين يحاول�ن اللت���زام مبيثاق �ضرف، 
اأحيان���ا م�ض�غًا مفه�ما بطريقة مت�ا�ضعة، ولكنه يعتمد على �ضع�ر باأنه من ال�ضروري م�ا�ضلة مراقبة من 

بيدهم احلكم، لإخبار امل�اطنني وللقيام مبا يخدم ال�ضالح العام. 
الإع���الم وغرف الأخبار منظمات معقدة تعتمد على روحية فريق العمل بني املهنيني. ومن ال�ضع�بة مبكان 
ل�ضحف���ي واحد اأن يك�ن "اأخالقيا" مبفرده دون م�ضاركة الزم���الء. ال�ضحفي�ن الذين يرف�ض�ن ان يك�ن�ا 
ناطق���ني باأ�ضم���اء اأ�ضح���اب العم���ل اأو العقائد ال�ضيا�ضي���ة، اأو اأ�ضح���اب امل�ضالح اخلا�ض���ة يحتاج�ن لدعم 

زمالئهم.  اإنهم يحتاج�ن الدعم اجلمعي الذي ت�فره احتادات ال�ضحفيني النقابية حتديدا. 
مب���ادرة ال�ضحاف���ة الأخالقية التي يتم ت��ضيحها يف هذا الكتاب ت�ض���كل دعما لل�ضحفيني الذين يحافظ�ن 
عل���ى ال�ضعل���ة الأخالقية متق���دة يف ف�ضاء املهنة. ي�ج���د يف ال�ضفحات التالية الكثري م���ن التحذيرات ح�ل 
املخاط���ر. كما ي�جد ت�ضجيع ملن ه���م على ا�ضتعداد لل�ق�ف من اأجل ال�ضحافة ومن اأجل الإثبات باأن العمل 
ال�ضحفي، يف ع�ضر التقاطع والتكامل ما بني الإعالمني التقليدي واجلديد، باعتباره خدمة لل�ضالح العام 

لن يتمكن من البقاء على اأي منرب دون التزام بالقيم والأخالق. 

جيم ب�ملحة
رئي�س الحتاد الدويل لل�ضحفيني
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اإعالن مباديء الحتاد الدويل لل�شحفيني
اخلا�شة مبمار�شة مهنة ال�شحافة

التي  واملعل�مات  الخبار  بجمع  امل�ضتغلني  لل�ضحفيني  املهنية  للمار�ضة  مقيا�ضا  باعتباره  الدويل  الإعالن  هذا  تبني  "يتم 
ت�ضف احداث، اأونقلها، اأوت�زيعها، اأوالتعليق عليها. 

احرتام احلقيقة وحق اجلمه�ر يف  معرفة هذه احلقيقة هي م�ض�ؤولية ال�ضحايف الأوىل. 

اأثن���اء تاأدي���ة ال�اجب، على ال�ضحفي الدف���اع عن مباديء احلرية يف كل الأوق���ات، واأن يحافظ على النزاهة يف جمع 
الأخبار ون�ضرها، وكذلك ان يدافع عن حق البداء بالراأي والنقد العادلني. 

يج���ب عل���ى ال�ضحفي ان يع���د التقارير مبا يت�افق م���ع احلقائق الت���ي يعرف/تعرف م�ضدرها الأ�ضل���ي. يجب  على 
ال�ضحفي اأن ل يخفي معل�مات هامة اأو اأن يق�م بتزوير وثائق.

 
يجب على ال�ضحفي ان ي�ضتخدم و�ضائل عادلة ونزيهة للح�ض�ل على الأخبار، وال�ض�ر، وال�ثائق.

 
على ال�ضحفي ان يعمل باق�ضى جهده لتعديل وت�ض�يب اية معل�مات مت ن�ضرها، والتي يتبني فيما بعد اأنها غري دقيقة 

ب�ضكل يق�د اإىل احداث ال�ضرر. 

يج���ب عل���ى ال�ضحفي اأن يتم�ضك بال�ضرية املهنية يف كل ما يتعلق مب�ضادر املعل�مات التي يح�ضل عليها �ضمن �ضروط 
عدم ك�ضف امل�ضدر.

 
عل���ى ال�ضحف���ي ادراك اخلطر الذي ميكن اأن يلعبه الإع���الم يف ن�ضر التمييز والتفرقة، وعلي���ه ان يبذل كامل جهده 
لتجن���ب تقدمي ت�ضهيالت لهذا التمييز القائم على، العرق، اجلن����س، الت�جه اجلن�ضي، الدين، الراأي ال�ضيا�ضي او اية 

اآراء اأخرى، الأ�ض�ل ال�طنية اأو الدينية، اأو اي ن�ع اآخر من اأن�اع التمييز. 

على ال�ضحفي ان يعترب ما يلي جنحة وا�ضاءة مهنية خطرية:
الغ�س. 

الت�ض�يه املق�ض�د للحقيقة. 
القذف والت�ض�يه، تلطيخ ال�ضمعة، التهامات التي ل اأ�ضا�س لها من ال�ضحة. 

قب�ل اي �ضكل من اأ�ضكال الر�ض�ة هدفها التاأثري اما يف ن�ضر مادة �ضحفية اأو الدفع لخفاء مادة �ضحفية.

على ال�ضحفيني الذين ي�ضتحق�ن ان يطلق عليهم هذا ال�ضم واجب التم�ضك باملبادئ ال�اردة اعاله باإخال�س. 
و�ضم���ن الطار الع���ام للقان�ن ال�طني لكل بلد، على ال�ضحفي ان يعرتف بال�ضالحية الق�ضائية لزمالئه يف ما يتعلق 

باجلانب املهني، هذا من اأجل قطع الطريق امام اي ن�ع من التدخل من جانب احلك�مات اأوغريها." 

)مت تبني���ه م���ن قبل امل�ؤمتر العامل���ي العام لالحتاد الدويل لل�ضحفي���ني الذي عقد �ضنة 1954. مت تعديل���ه يف امل�ؤمتر العام 
لالحتاد الذي عقد عام 1986.(
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اإعالن مباديء الحتاد الدويل لل�شحفيني اخلا�شة مبمار�شة 
مهنة ال�شحافة: مقيا�س عاملي لالأخالق

اإن اإع���الن املباديء-امليث���اق الذي تبن���اه الحتاد الدويل لل�ضحفيني منذ م���ا يقارب 60 �ضنة م�ضت ه� بي���ان خمت�ضر و�ضامل ح�ل 
الأخ���الق يف ال�ضحاف���ة. اإنه اإعالن مباديء عاملي. لقد �ضادقت عليه نقابات وجمعيات �ضحفيني قادمة من ثقافات وتقاليد �ضا�ضعة 
التباي���ن. م���ن الياب���ان اإىل ك�ل�مبيا، رو�ضيا اإىل الك�نغ�، كن���دا اإىل ماليزيا، ال�ليات املتحدة اإىل اي���ران، اإنه يجمع معا مئات اآلف 

ال�ضحفيني حتت مقيا�س عاملي واحد ملاهية الن�عية يف ال�ضحافة. 

يتبن���ى ميث���اق الحتاد الدويل لل�ضحفيني املباديء الأ�ضا�ضية لل�ضحافة – احلقيق���ة، ال�ضتقالل، احلاجة لتقليل الإ�ضرار – ويتخذ 
كنقطة انطالقته رغبات كل ال�ضحفيني باحرتام احلقيقة وتقدميها من خالل جمعهم للمعل�مات بطرق نزيهة ون�ضرها بغ�س النظر 
ع���ن و�ضائط ن�عية اداة الن�ض���ر. ويعترب الحتاد الدويل لل�ضحفيني ان املمار�ضة الأخالقية ه���ي م�ضاألة �ضرورية للتعبري عن التعليق 

والنقد العادلني. 

وين�س امليثاق باأنه على ال�ضحفيني اأن يعدوا تقاريرهم مبا يت�افق مع احلقائق التي يعرف�ن م�ضدرها الأ�ضلي. واأن عليهم األ يخف�ا 
معل�مات هامة اأو اأن يق�م�ا بتزوير وثائق، واأن ي�ضتخدم�ا و�ضائل عادلة ونزيهة للح�ض�ل على الأخبار، وال�ض�ر، وال�ثائق.

ويف ال�قت نف�ضه، يدرك ال�ضحفي�ن الأخالقي�ن اأهمية املحا�ضبة الدميقراطية – اللتزام بال�ضعي لعدم احداث �ضرر وعمل كل ما 
يف و�ضعهم لت�ضحيح اي معل�مات من�ض�رة يت�ضح باإنها غري دقيقة ب�ضكل م�ضر. 

ال�ضري���ة املهني���ة هي عماد ا�ضا�ضي لل�ضحافة وتقت�ضي ان يحمي املرا�ضل�ن ه�ية م�ضدر معل�ماتهم التي يح�ضل�ن عليها حتت �ضرط 
الثقة باأن يظل امل�ضدر جمه�ل. 

وف�ق كل �ضيء، يحتاج ال�ضحفي�ن لإدراك التمييز الذي يتم تر�ضيخه من خالل الإعالم، وعليهم بذل كامل 
جه�دهم لتجنب تقدمي ت�ضهيالت لهذا التمييز القائم على، العرق، اجلن�س، الت�جه اجلن�ضي، اللغة، الدين، الراأي 

ال�ضيا�ضي او اية اآراء اأخرى، الأ�ض�ل ال�طنية اأو الإجتماعية.

 لق���د مت العرتاف منذ فرتة ط�يلة باأن املمار�ضات التالي���ة متثل خروقات مهنية خطرية: الغ�س، الت�ض�يه املق�ض�د للحقيقة، الن�ضب 
الك���اذب لالأق����ال، القذف والت�ض�يه، تلطيخ ال�ضمع���ة، التهامات التي ل اأ�ضا�س لها من ال�ضحة، املمار�ض���ات الفا�ضدة مثل قب�ل اي 

�ضكل من اأ�ضكال الر�ض�ة هدفها التاأثري اما يف ن�ضر مادة �ضحفية اأو الدفع لخفاء مادة �ضحفية.

ويجب على ال�ضحفيني الذي يطمح�ن اإىل اللتزام مبقايي�س عالية اأن يك�ن�ا م�ضتقلني. هذا يعني ان عليهم جتنب الرتباط مب�ضالح 
�ضيا�ضية اأو جتارية ميكن لها ان تاأثر، اأو ميكنها الإيحاء بانها ت�ؤثر، على عملهم. 

ي�ج���د قي���د التداول، ب�ض���كل اأو باآخر، اأكرث من 400 ميثاقا. من غ���ري املرجح ان نحتاج للمزيد، هذا علم���ا اأن الإر�ضادات واملقايي�س 
للممار�ض���ة ال�ضحيح���ة للمهنة ت�ضاعد دائم���ا ال�ضحفيني والإعالميني املحرتفي���ني باعتبارها اطارا ي��ضح له���م الطم�حات والقيم 
الأ�ضا�ضية التي يعرب عنها عملهم. حتتاج هذه امل�اثيق اإىل ان تطبق اأكرث بكثري من حاجتها اإىل اأن ت�ضقل. ال�ض�ؤال ح�ل كيف ميكن 

القيام بذلك ه� واحد من النقاط التي يناق�ضها هذا الكتاب. 

لتق�ل لكم احلقيقة : مبادرة ال�صحافة االأخالقية
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يف الأزم���ان املظلم���ة يحتاج النا����س اإىل �ض����ء، وت�ضتطيع 
ال�ضحاف���ة املتمي���زة اأن تزودهم به. الق�ض����س الإخبارية 
الت���ي يتم تقدميه���ا با�ضل�ب يعربعن الإلت���زام بقيم حرية 
ال�ضحاف���ة ت�ضاع���د النا�س يف حت�ضيل فه���م اأف�ضل للعامل 

املعقد الذي نعي�س فيه. 
ه���ذا ما كان يف ب���ال احتادات وجمعي���ات ال�ضحفيني التي 
قامت باطالق مبادرة ال�ضحافة الأخالقية، كحملة عاملية 

مل�ضاعدة ال�ضحفيني على اأعادة الإرتباط مبهمتهم. 
يف م�اجهة الأزمة الك�نية املتعمقة – الرتاجع القت�ضادي، 
الإرهاب وال�ض���راع، التغيري املناخ���ي، الفقر والأمرا�س- 
هناك حاجة اأك���رب لتق�م ال�ضحافة بهدم جدران الأحكام 
امل�ضبقة، واجلهل، وقلة احليلة لتك�ن ال�ضحافة رقيبا على 

احلك�مات. 
ه���ذه املهمة لي�ضت مبثل ه���ذه ال�ضه�لة يف ع�ضر الإنرتنت، 
عندم���ا ل ي�جد مفه����م ا�ضم���ه اأخبار حملي���ة. من خالل 
�ضغط���ة عل���ى" املاو����س" ي�ضبح املع���زول عاملي���ا، والنا�س 
مرتبطني ب�ا�ضطة كمبي�تراتهم اأو ه�اتفهم بطرق مل يكن 

من ال�ارد تخييلها قبل عدة �ضن�ات فقط. 
رغم انه من املفرت�س ان يتمتع النا�س ب�ضه�لة ال��ض�ل اإىل 
التقاري���ر الإخبارية التي ت�ضيف معن���ى اإىل الأحداث التي 
ت�ض���كل حياتهم، اإل ان معظم التقني���ات والخرتاعات تئن 

حتت ثقل املحت�يات التافهة، وامل�ضيئة، واملتطفلة. 
لقد قامت تقنيات التغطية الإخبارية بتغيري الطريقة التي 
يعم���ل بها ال�ضحفي����ن، وما ك���ان �ضابقا من�ذج���ا جتاريا 
رابح���ا مل يع���د ي���در مداخيل وف���رية. يف مثل ه���ذا املناخ، 
يق����م امل�ضًتخدم����ن بتخفي�س امل�ضروفات مم���ا ي�ؤدي اإىل 
جع���ل اأماكن العم���ل بيئات غري اآمنة بحي���ث ت�ضبح م�ضاألة 
املحافظة على مقايي�س �ضحفية رفيعة مهمة تزداد �ضع�بة 
با�ضتم���رار. وهذا بدوره ي�ضع القناع���ات بارتباط الإعالم 

باملبادئ الأخالقية حتت ال�ضغط. 
يف بع����س الأج���زاء م���ن الع���امل، هن���اك ت��ض���ع يف �ض����ق 
الإع���الم ب�ضب���ب قيام الع�مل���ة والزيادة يف ن�ض���ب املتعلمني 
باإنت���اج م�ضتمع���ني جدد. ولكن يف املقاب���ل، يتم حتييد هذه 
الجتاهات الإيجابية نتيجة التاأثري الذي متار�ضه امل�ضالح 
التجارية اأو ال�ضيا�ضي���ة، مما ي�ؤدي اإىل اإ�ضعاف ال�ضحافة 

وخلق فراغ اخالقي ومقايي�س حما�ضبة فقرية للغاية.
وله���ذا، لي�س مفاجئا ان يق�م ال�ضحفي�ن بتنظيم انف�ضهم 
للدف���اع ع���ن م�ضاحلهم ول��ضع م�ضافة ب���ني اأنف�ضهم وبني 

اإع���الم م�ضطن���ع، وم�ضتهَل���ك، وكلب���ّي. اإنه���م يقف�ن من 
اأج���ل ف�ضائل ال�ضحاف���ة القائمة عل���ى القي���م وامل�ض�ؤولية 

الإجتماعية. 
ت�اج���ه ال�ضحافة حتدي���ات اأخالقية فري���دة. كل �ضحفي 
م�ض����ؤول ب�ض���كل �ضخ�ض���ي ع���ن املحافظة عل���ى م�ا�ضفات 
اجل����دة يف عمل���ه اأو عمله���ا اخلا�س. لك���ن الإعالم جهد 
جماع���ي، حيث يت���م تط�يع عمل كل �ضحف���ي وحت�يله اإىل 
منت���ج، يت����ىل ع���ادة التحك���م يف �ضكل���ه النهائ���ي من قبل 

اأ�ضحاب الأعمال اأو جمال�س اإدارة حك�مية. 
ي�جد ت�ت���ر طبيعي بني مبادئ ال�ضحافة الأخالقية و�ضعي 
ال�ضرك���ات وراء الربح و�ضغط املدري���ن غري ال�ضحفيني اأو 
املالكني. وهنا ت�ضب���ح احلاجة ملدونات ال�ضل�ك اجلماعية 
والأدوات اجلماعية ملراقبة هذه املدونات م�ضاألة �ضرورية. 
وحتت���ل احتادات ال�ضحفي���ني م�اقع مثالي���ة لقيادة عملية 
�ضياغة م�اثي���ق املمار�ضة الأخالقي���ة، واملفاو�ضات ح�لها 

ومراقبة تطبيقها. 
تق����م مب���ادرة ال�ضحاف���ة الأخالقي���ة مب�اجه���ة حتديات 
معين���ة يج�ضدها �ضع�د العن�ضري���ة اأو ال�ضراعات الدينية 
اأو الثقافي���ة. اإنه���ا نداء لتجدي���د ال�ضحاف���ة امل�ضتندة اإىل 
القيم عرب كامل امل�ضه���د الإعالمي وحتمل ر�ضالة ب�ضيطة: 
اإن ال�ضحافة لي�ضت عمل دعائي���ًا واأن املنتجات الإعالمية 
لي�ض���ت جمرد مدخ���ل اقت�ض���ادي، اإنها ت�ضي���ف قيمة اإىل 

الدميقراطية وحت�ضن ج�دة احلياة التي يعي�ضها النا�س. 
وهن���اك م���ربرات جتاري���ة مقنع���ة لل�ضحاف���ة الأخالقية. 
ال�ضحاف���ة الن�عية تبني الثق���ة، والثقة يف عامل ال�ضحافة 
عالم���ة ممي���زة ت�ضاع���د يف ك�ض���ب ح�ض����س م���ن ال�ض�ق 
والت���زام من امل�ضتمعني. اإن ال�ضحافة الأخالقية على حق، 
لي����س لأنها تعمل من اأجل ال�ضال���ح العام فح�ضب، بل لأنها 
الطريق لبناء م�ضتقبل ط�يل الأجل لقطاع الإعالم اأي�ضا .

يق����م ه���ذا الكتاب بتقدمي خلفي���ة مف�ضلة لأ�ض���ل مبادرة 
ال�ضحافة الأخالقية وي�ضتك�ض���ف التقاليد الأخالقية التي  

ي�ضتند اإليها عمل ال�ضحفيني والإعالم هذه الأيام. 

ويلق���ي الكت���اب نظرة عل���ى مناح خمتلف���ة م���ن امل�ض�ؤولية 
الأخالقية يف �ضياق ال�ضحافة املعا�ضرة. 

ت�ضجع مبادرة ال�ضحافة الأخالقية ال�ضحفيني، واملهنيني 
الإعالمي���ني، و�ضّناع ال�ضيا�ض���ات، واملجتمع املدين للبحث 
ع���ن طرق لتجذي���ر املبادئ الأ�ضا�ضي���ة لل�ضحافة يف ثقافة 

مقدمة
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الإعالم املعا�ضر. وب�ضكل مب�ضط، فاإن هذه املباديء هي: 

املب���داأ االأول: ق����ل احلقيق���ة – التع����د عل���ى دق���ة 
احلقائ���ق، الفح�س واإع���ادة الفح�س. مه���ارة ت�قع 
احتمالي���ة اخلط���اأ. تاأ�ضي����س امل�ضداقي���ة من خالل 
الأ�ضئل���ة وال�ضتج����اب. اأن تك����ن جاهزا لالعرتاف 
بالأخطاء وت�ضحيحه���ا. اإدراك اأنه ل ميكن الك�ضف 
ع���ن احلقائق املخفية اإل من خالل البحث ال�ضارم، 
واملقابالت املعمقة والفهم اجليد للق�ضايا املبح�ثة. 

املب���داأ الث���اين: م�صتقل���ة ونزيه���ة -  ه���ي الق�ض�س 
الكامل���ة، دون طم�س حقائق مهم���ة، تطمح لتحا�ضي 
النحي���از، ترف����س امل�ضطلح���ات اجلارح���ة، ترتك 
م�ضاح���ة لالخت���الف املنطقي وامل���ربر، تعطي ملن مت 
الهج����م عليهم م�ضاحة ليقدم�ا اآراءهم، ل ت�ضت�ضلم 
لإغ���راء اخل�ض�ع حت���ت تاأثري امل�ضال���ح التجارية اأو 

ال�ضيا�ضية.  

املب���داأ الثال���ث: االإن�صانية والت�صام���ن – اأن ل تق�م 
ب�ضرر مق�ض�د ومبا�ضر على الآخرين، تقليل الأذى، 
عقلية منفتحة ومفك���رة، الأخذ بعني العتبار حق�ق 

العم�م وامل�ا�ضفات الأخالقية لل�ضحافة نف�ضها.  

ه���ذه هي نق���اط انط���الق مب���ادرة ال�ضحاف���ة الأخالقية. 
و�ضيتم هنا القاء ال�ض�ء على بع�س التحديات العملية التي 
ت�اج���ه ال�ضحفيني، �ض�اء من ع���امل ال�ضيا�ضة والقان�ن، اأو 
من الأطراف املتحاربة يف �ضراعات اجتماعية وثقافية، اأو 
من ال�ضركات الكبرية وم�ظفي العالقات العامة فيها، ومن 
ال�ضطرابات الداخلية الناجتة عن النحدار والتجديد يف 

زمن التغيريات التي ل �ضابق لها. 
تدرك مبادرة ال�ضحاف���ة الأخالقية اأن ال�ضحافة اجليدة 
هي اأن تق�م بالإ�ضاءة ولي�س بالدفاع، اأن حتت�ضن الف�ضائل 

الإن�ضانية املتمثلة باحلكمة، وال�ضجاعة، والنزاهة. 
وهن���اك  بع����س الأمثل���ة تظه���ر كي���ف يق����م ال�ضحفي����ن 
ونقاباته���م بخ��س امل�اجه���ة، وهذا يتم ع���ادة يف ظروف 
يف  واجلمعي���ات  النقاب���ات  تنخ���رط  وخط���رية.  �ضعب���ة 
الدف���اع الن�ض���ط ع���ن ال�ضحافة وعن جمم�ع���ة من القيم 
الدميقراطي���ة ،حرية الإعالم، حرية التجمع، الحرتام يف 
مكان العمل،الغاء كافة اأ�ضكال الف�ضاد، و�ضع حد للق�انني، 
اأو الإج���راءات الإدارية اأو التعقي���دات التي حتد من حرية 
ال��ض�ل اإىل املعل�مات، ومهما كان ح�ضن النية التي ت�ضتند 
اإليه���ا لن تغ���ري من ك�نها غبية، غ���ري ناجحة، ذات مفع�ل 

عك�ضي يف هذا الع�ضر الذي نعي�س فيه. 
مب���ادرة ال�ضحاف���ة الأخالقية ه���ي نداء م���ن ال�ضحفيني 
واحتاداته���م لإيقاد اأخ���الق ايجابية من اأج���ل املهنة. كما 
واأنه���ا مب���ادرة للمديري���ن، ولزم���الء املهن���ة الإعالميني، 
و�ضّن���اع ال�ضيا�ض���ات، واملجتم���ع ب�ض���كل ع���ام لالنخ���راط 
يف النقا����س ح����ل م�ضتقبل الإع���الم وح�ل روؤي���ة من اأجل 
ال�ضحافة. نح���ن نق�ل باأنها يجب تك����ن مراقبة وملتزمة 
باحلقيقة، ومتنبهة للظلم، وتغي���ري على ا�ضتقاللها، وف�ق 

كل �ضيء اأن تك�ن بطلة تدافع عن ال�ضالح العام. 

الرنويج
ق���ام ب���ري كري�ضتي���ان اآل واأولغ���ا �ضت�ك���ي، �ضحفي���ان يعم���الن يف 
اأفتينب��ضت���ني يف الرنوي���ج، بالكتابة ب�ضكل معم���ق �ضنة 2007 عن 
الهج���رة غ���ري ال�ضرعي���ة يف ال�قت الذي ك���ان يجري في���ه نقا�س 
لقان����ن جديد متعلق بالأجانب يف الرنويج. ان�ضب تركيزهم على 
املحن���ة التي يعي�ضها الأجانب –ع���ن الظروف غري الإن�ضانية التي 
يجرب اأطفالهم على العي�س فيها وعن كيف تتم معاملة الأكرب �ضنا 
كعم���ال عبيد- وقارن�ها مع ثراء احلياة يف الرنويج. كان لعملهما 
تاأث���ري بالغ، مبا يف ذلك �ضم���ان اأن يح�ضل �ضحايا جتارة تهريب 
النا�س على مزاي���ا التاأمني ال�ضحي وال�ضم���ان الجتماعي ب�ضكل 
كام���ل. قام ال�ضحفيان مب�اجهة التنميط���ات التي اأثارها اجلدل 
ح����ل طالبي اللج����ء  من ال�ض�ماليني )كان هن���اك ادعاء باأنهم 
ل ي�ضتطيع�ن النخ���راط يف املجتمع الرنويجي(. قام ال�ضحفيان 
بتحقي���ق ا�ضتق�ضائ���ي يف بلدة �ضغرية تدع���ى فينيي وهناك عرثا 
عل���ى امثلة عدي���دة ملهاجري���ن �ض�ماليني متاأقلم���ني ب�ضكل جيد، 
و�ضعيدين، ومقب�ل���ني من قبل املجتمع املحلي. ح�ضل ال�ضحفيان 
عل���ى جائزة منظمة العف���� الدولية، ودفنا الأحك���ام امل�ضبقة التي 

طبعت كامل جمتمع املهاجرين. 
وج���د كيتيل هان����س، نائب رئي�س احت���اد ال�ضحفيني الرنويجيني، 
عمال يق�م به عندما زار ب�لندا اإىل جانب رحلة العمل لل�ضحيفة 
املحلي���ة التي عم���ل بها عام 1988. حيث �ضاع���د يف تاأ�ضي�س بيتني 
لالأطفال يف �ض�الكي واوغ�ضت� بعد ان ك�ضف حتقيقه حمنة اأطفال 
�ضغ���ار لي�س بيدهم حيلة. وكان امل�ضروع يف البداية لفرتة ابتدائية 
مدتها �ضنة – ولكنه ا�ضتمر لع�ضرين �ضنة وما زال امل�ضروع يتط�ر. 
يق����ل هان����س: "اعرف ان هن���اك الكثري من الأمثل���ة امل�ضابهة يف 
ال�ضحاف���ة. هذا �ضيء يق����م به كثري من ال�ضحفي���ني، ولكنهم ل 

يحدث�ن �ضجة كبرية ح�له." 
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... واأخريا،
بينما من امل�ضتحيل تقدمي ال�ضكر لكل من �ضاهم يف العمل، 
مل يك���ن ممكن���ا له���ذا الكت���اب اأن يظه���ر اإىل ال�ج�د دون 
التزام وت�ضجيع النقابيني وال�ضحفيني املمتازين من طاقم 
العامل���ني يف الحت���اد ال���دويل لل�ضحفيني وم���ن بني قادة 
الحت���ادات الأع�ض���اء يف الحتاد ال���دويل لل�ضحفيني. اأنا 

�ضاكر لهم للن�ضائح التي ابدوها، ودعمهم، وتعاطفهم. 
مت انت���اج هذا الكتاب تبعا لأف�ض���ل التقاليد يف العمل حتت 
�ضغط م�اعيد نهائية م�ضتحيلة والت�ضرع ال�ضحفي، وينتج 

عن هذا اأن العني املدربة �ضتالحظ حجم ما مت حذفه. 
اأن���ا مدي���ن ب���كل ما له قيم���ة اإىل مهني���ة ومه���ارة �ضديقي 
وزميل���ي بيرت ماكنتاير ال���ذي اأدت الإ�ضافات التي قام بها 
عمل���ه التحريري اإىل حت�ضني هذا العمل ب�ضكل ل ي�ضاهى. 
واأن���ا مدين اأي�ضا اإىل امل�ضممة م���اري �ضريدر التي اأعطت 

�ضكال واأ�ضل�با اإىل هذه املجم�عة من اخل�اطر والأفكار. 
هن���اك ا�ضدق���اء وزم���الء ح�ل الع���امل قدم����ا م�ضاعدات 
بط���رق �ضتى، �ضكرا لهم جميعا. ولكني مدين ب�ضكل خا�س 
اإىل �ضذى اإ�ضالم وبيتينا بيرتز، �ضريكتّي يف العمل الأ�ضلي 
الذي ينب���ع منه هذا الكتاب، وهما اللت���ان بعثتا احلياة يف 
ه���ذه الفكرة وت�ضتحقان اأن تن�ض���ب لهما. اآمل، بالرغم من 
وج�د الكثري من عدم الكتمال، اأن ل يخيب ظنهما يف هذا 

العمل. 
لق���د مت تذكريي يف كل حمادثة خ�ضتها باأن ال�ضحافة هي 
ق�ضي���ة عظيم���ة، يدعمها ويحاف���ظ عليها نا����س م�ه�ب�ن 

اأ�ضحاب روؤية. 
اإنها عمل، ومهنة، وق�ة من اأجل التغيري. وهي الي�م بنف�س 
الأهمي���ة التي كان���ت عليها قبل 200 �ضن���ة م�ضت وت�ضتحق 

الن�ضال من اأجلها. 



1 لتق�ل لكم احلقيقة : مبادرة ال�صحافة االأخالقية

الف�صل االأول

مبادرة ال�صحافة االأخالقية 



لتق�ل لكم احلقيقة : مبادرة ال�صحافة االأخالقية2

ته��دف مب��ادرة ال�شحافة الأخالقية اإىل تغذي��ة وت�شجيع المتياز يف ال�شحاف��ة بالإ�شافة اإىل توطيد 

اللتزام بفكرة اأن هناك ر�شالة لالإعالم. 

اإنه��ا حمل��ة، لذلك فه��ي تت�شمن و�شع اأه��داف وحتقيق نتائج، وتنظي��م اأن�شطة عملية، وه��ي تعني فعليا 

القيام بن�شر هذه الر�شالة. 

مبادرة ال�شحافة الأخالقية
من التطلعات اإىل العمل

مبادرة ال�ضحاف���ة الأخالقية هي ت�ضجيع للنقا�س والبحث 
عن حل�ل للكثري من امل�ضاكل والق�ضايا التي ت�اجه الإعالم 
احلدي���ث. اإنه���ا ت�ف���ر فر�ض���ة لكل م���ن يعم���ل يف الأخبار 
و�ضناع���ة الإعالم اإن يتبنى تقاليدن���ا الأخالقية، واأن يعيد 
ايق���اد �ضعلة المي���ان يف ف�ضائل الت�ضام���ن والإن�ضانية من 

خالل �ضحافة م�ضّرفة. 
تت�ضمن ال�ضفح���ات التالية اأ�ضئلة، واقرتاحات، ومقدمات 
تعم���ل مبجملها على و�ض���ع اخلط�ط العري�ض���ة والعناوين 
الت���ي تعاجله���ا حمل���ة ال�ضحاف���ة الأخالقية. تق���رتح هذه 
احلملة اأن�ضطة هادف���ة يف كل بلد وحتت اأي ظرف تتم فيه 

ممار�ضة العمل ال�ضحفي. 
القرتاحات والأفكار ال�اردة هنا ل ت�ضتنفد كل اخليارات، 
ولكنه���ا تعك����س تطلع���ات ال�ضحفي���ني يف كل مك���ان وه���ي 
م�ضتقاة من ثقافات وتقاليد خمتلفة تت�ضافر معا ل�ضياغة 

روؤية م�ضرتكة عن عمل ال�ضحافة جلميع املهنيني. 
تطرح مب���ادرة ال�ضحافة الأخالقي���ة اأ�ضئلة ب�ضيطة بحيث 
ت�فر الإجابات عليه���ا خمططا متما�ضكا ي�ضاند ال�ضحافة 
وي�ؤهله���ا لتك����ن قادرة عل���ى م�اجهة التحدي���ات احلديثة 
داخل غرف الأخبار وخارجها؛ التغيريات يف ظروف العمل، 
وال�ضغ���ط التج���اري املتنام���ي، وتهدي���د الفق���ر املت�ا�ضل، 

والف�ضاد، والتاأثري ال�ضيا�ضي اجلائر على الإعالم. 
تتزاي���د قناع���ة ال�ضحفي���ني واحتاداته���م باأن���ه ل���ن يك�ن 
بالإمك���ان م�اجهة هذه التحدي���ات دون تبني روؤية جديدة 

ح����ل ال�ضراك���ة الإجتماعي���ة واإط���الق ح����ار ط���ازج م���ع 
احلك�م���ات واملجتم���ع امل���دين. بحيث يرتكز احل����ار على 
حتدي���د مبادئ املمار�ض���ة ال�ضحيح���ة والرتويج ملقرتحات 
عملية ميكنها جت�يد حمت����ى ال�ضحافة، واإدارة الإعالم، 

وتق�ية العالقة ما بني الإعالم واملجتمع. 
مت اط���الق مبادرة ال�ضحافة الأخالقي���ة يف عام 2008 يف 
م�ؤمتر للمحرري���ن، وال�ضحفيني، ومنظم���ات ال�ضحفيني 
يف اأوروب���ا واآ�ضي���ا. ت�ضم���ن برنامج العمل املبدئ���ي ملبادرة 
ال�ضحاف���ة الأخالقي���ة، الذي مت تن�ضيقه م���ن قبل الحتاد 

الدويل لل�ضحفيني واأع�ضائه، ما يلي: 

1.  ن�صاطات من اأجل تق�ية ال�صحافة الن�عية واالإعالم 
االأخالقي

تفح����س مب���ادرة ال�ضحاف���ة الأخالقي���ة ما يت���م تطبيقه 
حالي���ا على امل�ضت����ى ال�طني م���ن اأجل تروي���ج ال�ضحافة 
الن�عي���ة واملمار�ضات ال�ضائبة، وخا�ضة م���ا يتعلق بتغطية 
اأخب���ار الأقليات والتعامل مع حالت ال�ضراع.  وتدعم هذه 
امل�ضاري���ع العمل من داخل الإعالم الذي يهدف اإىل حتقيق 
ال�ضتق���الل التحري���ري، والإدارة الأخالقي���ة، وال�ضفافية، 

وتاأ�ضي�س نظام م�ث�ق للتنظيم الذاتي.  
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تركز مبادرة ال�شحافة الأخالقية  على حتديد مبادئ املمار�شة 
ال�شحيح��ة والرتوي��ج ملقرتحات عملية ميكنه��ا جتويد حمتوى 
ال�شحاف��ة، واإدارة املوؤ�ش�ش��ات الإعالمي��ة، وتقوي��ة العالقة ما 

بني الإعالم واملجتمع.

2.  اط���الق ح����ار حملي وعامل���ي ح�ل احلاج���ة ل�صحافة 
اأخالقية

تدعم مب���ادرة ال�ضحافة الأخالقية احل����ار على امل�ضت�ى 
ال�طن���ي والدويل – من داخ���ل الإعالم وخارج���ه- لن�ضر 
ال�عي ح�ل ال�ضحافة الن�عية. وهي ت�ضع ظروف الت�ضغيل 
للعامل���ني يف الإع���الم وحال���ة ال�ضحاف���ة امل�ضتقلة يف قلب 
الربامج الهادف���ة حلل ال�ضراعات، وبن���اء الدميقراطية، 

وتق�ية الرتابط الإجتماعي والقت�ضادي. 

3.  م�اد لل�صحفيني، واملحررين، و�صانعي الربامج
ت�ضاعد مبادرة ال�ضحافة على حت�ضري وطبع ن�ضرات تلقي 
ال�ض�ء على اف�ضل املمار�ضات الأخالقية، ون�ضائح ت�ضاعد 
عل���ى اتخ���اذ اأحكام �ضائب���ة مبنية على فه���م معمق داخل 
غ���رف الأخبار. وتركز هذه امل����اد املطب�عة على طرق حل 
املع�ضالت الأخالقية؛ كيف ميك���ن لل�ضحفيني واملحررين 
التعام���ل مع الت�تر بني اجلماعات املختلفة يف املجتمع، مع 
الإحتقان���ات الإجتماعية، وعند تغطي���ة �ضاحات ال�ضراع. 
كم���ا تعمل هذه امل����اد على تط�ير اإر�ض���ادات عامة ت�ضاعد 
امل�ؤ�ض�ض���ات الإعالمية وقطاع الإعالم على تاأ�ضي�س بناءات 
ت�ضم���ن انفت���اح الإع���الم و�ضفافيت���ه واإمكاني���ة خ�ض�ع���ه 

للمحا�ضبة. 

�صتق����م مب���ادرة ال�صحاف���ة االأخالقية مبا 
يلي:

ن���ض���ر وتق�ي���ة الر�ضال���ة الت���ي تن����س عل���ى اأن ال�ضحاف���ة 
الأخالقية تعمل يف خدمة ال�ضالح العام. 

دع����م حق�ق جمي���ع العاملني يف الإعالم ومن���ح ال�ضحفيني 
حق العمل تبعا ملا ميليه عليهم �ضمريهم. 

تدعي�م اأنظمة م�ث�قة للتنظيم الذاتي وم�ضاندتها. 

بن��������اء حتالف���ات داخ���ل الإع���الم للدف���اع ع���ن ال�ضحافة 
الن�عية.

ت�ض�جيع النقا�س العام ح�ل م�ضتقبل ال�ضحافة.
العم���ل على اإظه���ار دور ال�ضحافة امل�ضتقل���ة، وقيم اخلدمة 
العام���ة اأثن���اء �ضياغ���ة ال�ضيا�ض���ات الإعالمي���ة عل���ى كافة 

امل�ضت�يات.

رف������ع القي����د املفرو�ضة عل���ى حرية ال�ضحاف���ة ودعم حق 
النا�س يف املعرفة. 
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4.  �صبكة معل�مات
�ض����ف تق����م مب���ادرة ال�ضحاف���ة الأخالقي���ة با�ضتخ���دام 
م�ض���ادر م�ج����دة الآن، وعن طريق تك�ي���ن �ضراكات، من 
اأجل التعريف بن�ضاطات عملي���ة تتعلق بال�ضحافة الن�عية 
يجري العمل بها الآن من قبل م�ؤ�ض�ضات اإعالمية ومنظمات 
�ضحفيني. وهي بذلك ت�ؤ�ض�س منربا لتبادل املعل�مات ح�ل 
ق�ضايا ح�ار احل�ض���ارات وت�فر روابط لل�ضحفيني حتت�ي 
عل���ى قاعدة بيان���ات ومراجع مبا يف ذل���ك م�ضادرم�ث�قة 

للمعل�مات والأخبار. 

5.  تدريب على االأخالق يف ال�صحافة
تدعم مب���ادرة ال�ضحافة الأخالقية برام���ج تدريب عملية 
ح����ل البديهيات الأخالقي���ة يف ال�ضحاف���ة، وتركز ب�ضكل 
خا�س على فئة من يعدون التقارير املتخ�ض�ضة بالثقافات 
املختلف���ة واحل���روب. �ضتعم���ل املب���ادرة عل���ى دع���م قي���ام 
�ضحفي���ني م���ن ثقافات وبل���دان وخلفيات خمتلف���ة بالعمل 
يف اإط���ار فرق عمل. و�ضتعمل من اأج���ل ت�ضهيل تبادل امل�اد 
ال�ضحفي���ة وزي���ارات العم���ل لل�ضحفي���ني العامل���ني ل���دى 

امل�ؤ�ض�ضات الإعالمية امل�ضاركة يف احلملة.  

6.  مراقب���ة اخلروق���ات ال�صحفي���ة واإع���داد تقاري���ر ح�ل 
ق�صايا اأخالقية مهمة

�ضتعمل مبادرة ال�ضحاف���ة الأخالقية، من خالل ال�ضراكة 
م���ع اأبنية قائمة، على مراقب���ة خروقات املعايري الأخالقية 
امل�ضتن���دة اإىل املبادئ الت���ي مت تاأ�ضي�ضها م���ن قبل املبادرة 
وم�اثي���ق ال�ض���رف ال�ضحف���ي املطبق���ة. و�ضيك����ن امل�ق���ع 

اللكرتوين للحملة اأداة جلمع هذه املعل�مات. 

7.  ال�صحافة – مكتبة املفكرين
�ضتعم���ل مب���ادرة ال�ضحافة الأخالقي���ة، اإ�ضافة لكل ذلك، 
على ن�ض���ر نقا�س جديد حي�ي باأطروح���ات متما�ضكة ح�ل 
احلاج���ة للج����دة العالية ، والق���درة الفكري���ة املتميزة يف 
عملي���ة �ضناعة الق���رارات التحريرية. �ضيك����ن هذا العمل 
مكتب���ة مفكري���ن يف خدم���ة ال�ضحفيني، وم�ضاح���ة للتعلم 
والتاأم���ل، و�ضيك����ن هن���اك مناب���ر ح�ارية عل���ى النرتنت 

وفر�س لت�ضكيل جمم�عات نقا�س بني الزمالء يف املهنة. 
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اأول: القانون وال�شيا�شية
ل ميكن اأن تك�ن هناك �ضحافة اأخالقية اأو ن�عية م�ضتقرة ومت�ا�ضلة اإل اإذا قامت الدولة بحماية مبادئ حرية ال�ضحافة. 

احلق�ق الد�ضت�رية لي�ضت جمرد واجهة عر�س للدميقراطية، بل يجب اأن يتم اللتزام بها ب�ضكل عملي. 
تتطل���ب احلم���الت التي تنفذ للمطالبة بهذه احلق����ق والدفاع عنها –مثل احلملة التي يت���م تنفيذها �ضمن برنامج وحملة 
ال�طني  امل�ضت�يني  افريقيا- مراقبة دقيقة، على  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  ال�ضحفيني يف  نقابات  القي�د" من قبل  "ك�ضر 
والإقليمي، للق�انني ال�ضيئة وكيف يتم ا�ضتخدامها عمليا للجم ال�ضحافة ، كما تقت�ضي القيام بن�ضاطات تهدف اإىل األغائها 

وا�ضتبدالها بت�ضريعات ت�فر حماية لل�ضحفيني. 
العدي���د م���ن الأ�ضئلة املذك�رة لحق���ا تقرتح دروبا ل�ضتك�ض���اف هذه احلق�ق واحلري���ات، تتطلب الإجاب���ة على بع�س هذه 
الأ�ضئل���ة نقا�ض���ا وجدال، على �ضبيل املث���ال الأ�ضئلة املتعلقة بق�انني الكفر والإهانة، ح����ل تطبيقاتها على الأر�س وفيما اإذا 
كان���ت مرتبط���ة بال�اقع وتعربعنه. البع�س الآخ���ر يتطلب القيام برد �ضري���ع وطارئ، مثل احلاج���ة اإىل اإنهاء حالة اإفالت 
املعتدي���ن على ال�ضحفيني من العقاب وحماية احلري���ات املدنية من ق�انني مكافحة الإرهاب، وكذلك من الق�انني الأمنية 

وال�ضيا�ضة. 
وت�ضتدع���ي احلاجة اأي�ضا ان يتم طرح هذه الأ�ضئلة على م�ضت�يات متعددة. ميكن اأن يك�ن نقا�س م�ضاألة مثل تط�ير وايجاد 
حك�م���ة منفتح���ة من خ���الل منرب ح�ار لل�ضحفي���ني واجلمه�ر. يج���ب ان يتم طرح ع���دد كبري من ه���ذه الأ�ضئلة من قبل 
ال�ضحفي���ني كمجم�ع، ب�ا�ضطة نقاباتهم ومن خ���الل منظمات حرية ال�ضحافة وغريها. �ضي����ؤدي قيام ال�ضحفيني بطرح 

هذه الأ�ضئلة اإىل بناء حتالفات ت�ضغط باجتاه التغيري، واإىل حت�ضني ظروف العمل من اأجل اإعالم فّعال وناجع.  

اأ�صئلة: 
هل يق�م القان�ن بحماية الإعالم من التدخالت ومينع كافة اأ�ضكال الرقابة احلك�مية اأو رقابة الدولة؟  

هل مت القيام مبراجعة قان�نية �ضاملة على امل�ضت�ى ال�طني لتحديد العقبات القان�نية اأمام ال�ضحافة؟ 

ه���ل تق�م الدول���ة ب�اجباتها املن�ض��س عليها يف القان�ن الدويل باأن حتمي حري���ة الإعالم، واأن تالحق املعتدين على 
ال�ضحافة، واأن حتمي ال�ضحفيني؟ 

ه���ل يقدم القان����ن حماية كافية حلق����ق ال�ضحفيني ليتمكن�ا من املحافظ���ة على م�ث�قية م�ض���ادر معل�ماتهم التي 
ح�ضل�ا عليها ب�ضرط ال�ضرية؟

ه���ل مت ا�ضقاط الفقرات اجلنائية التي تقيد عمل ال�ضحفي���ني، وخا�ضة ق�انني الإهانات وال�ضب والقذف، من ق�انني 
العق�بات اجلنائية؟  

هل هناك حاجة ملراجعة الق�انني املتعلقة بالكفر اأو ت�ض�يه ال�ضمعة؟ 

هل ت�جد ت�ضريعات نافذة حلماية التعددية يف الإعالم ومل�اجهة تركيز ملكية و�ضائل الإعالم يف اأيٍد قليلة؟ 

نحو بيئة عمل اأخالقية
قائمة ن�شاطات عملية 
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هل يعمل الإعالم احلك�مي ح�ضب معايري اخلدمة العامة املتمثلة بال�ضتقالل التحريري وال�ضفافية، وهل هذا الإعالم 
حممي ب�ضكل فعلي من ال�ضيطرة ال�ضيا�ضية؟ 

هل هناك قان�ن حلرية ال��ض�ل اإىل املعل�مات؟

ه���ل هن���اك حك�مة منفتح���ة؟ هل ي�ضتطيع امل�اطن����ن وال�ضحفي�ن احل�ض����ل على معل�مات عامة م���ن خالل  ت�فري 
خدمات عم�مية م�ضتمرة وعملية ومدع�مة ب�ضكل مالئم؟

هل هناك حماية قان�نية لل�ضحافة ال�ضتق�ضائية وحق اجلمه�ر باملعرفة، وهل يتم احلفاظ على هذه احلق�ق ب�ضكل 
عملي؟ 

هل تق�م الق�انني الأمنية وق�انني مكافحة الإرهاب بالتاأثري على عمل ال�ضحفيني وعلى حرية التعبري ب�ضكل مبالغ به؟ 

هل هناك ت�ازن دقيق ما بني حماية اخل�ض��ضيات وحق�ق ال�ضحفيني؟ 

اأن�صطة للتنفيذ: 
التح���رك عل���ى �ضعيد عدد كبري من هذه الق�ضايا ي�ضتدعي وج�د منظم���ة فاعلة ذات امتداد وطني ولها قاعدة �ضلبة 
داخ���ل ال�ضحافة. اإن احت���ادات ال�ضحفيني هي الأج�ضام الأكرث مالءمة للمبادرة به���ذا العمل. يف كل الأح�ال، يجب 
ع���دم تف�يت اأية فر�ضة لبناء حتالفات تنتظم فيه���ا منظمات املجتمع املدين التي تهتم باحلريات الأ�ضا�ضية واملجتمع 

املفت�ح. 

اإذا مل يت���م القي���ام مبراجع���ة قان�ني���ة �ضاملة خ���الل هذه الف���رتة، فاعمل�ا على تنفيذه���ا و ق�م�ا بتحدي���د الق�انني 
والت�ضريع���ات الأكرث اإ�ضاءة وا�ضرارا بال�ضحفيني وح�ض���روا بدائل لها. هذا يتطلب لغة قان�نية وا�ضحة ودون غم��س 

تق�م ب��ضع تعريفات للحق�ق وتبني ال�اجبات التي تتحملها ال�ضلطات بت�فري احلماية للم�اطنني ولقطاع الإعالم. 

تاأ�ضي�س جمم�عات عمل ت�ضم �ضركاء متن�عني – من القان�نيني، واملجتمع املدين، وقطاع الإعالم – وال�ضتفادة من 
امل�اد املفيدة وذات العالقة التي ت�فرها منظمات دعم الإعالم ال�طنية والدولية مبا فيها منظمة املادة 19، وال�ضبكة 

الدولية لتبادل املعل�مات ح�ل حرية التعبري. 

تط�ي���ر العالقات م���ع ال�ضلطات امل�ض�ؤولة –احلك�مة، جه���از ال�ضرطة، اجلي�س- وا�ضتفيدوا م���ن الأ�ضخا�س املفيدين 
واملتعاطف���ني م���ع الإعالم م���ن داخل املجتمع ال�ضيا�ض���ي. اعقدوا اجتماعات ب���ني النقابات وم�ظفيه���ا مع امل�ضئ�ولني 
احلك�مي���ني، والربملانيني ملناق�ض���ة مطالب حمددة – حرية ال��ض�ل اإىل املعل�مات، اتخ���اذ اجراءات ملكافحة افالت 
املعتدي���ن عل���ى ال�ضحفيني من العقاب، ت�ضريعات ح����ل اخلدمة العامة. هناك احتادات قام���ت بتاأ�ضي�س جمم�عات 
ا�ضت�ضاري���ة وطنية داخ���ل الربملان م�ضكلة من �ضحفي���ني �ضابقني ومهنيني اإعالميني للم�ضاع���دة يف حتقيق �ضغط من 

اأجل التغيري. 

تاأ�ضي����س اأو تط�ير العالقة بني ال�ضحفيني واملجتمع امل���دين –م�ؤ�ض�ضات حق�ق الإن�ضان، الن�ضطاء املحليني، النقابات 
العمالي���ة، املجم�ع���ات الن�ض�ي���ة، ممثل���ي جمم�عات الأقلي���ات- من اأج���ل ت�ضكيل دع���م عري�س لتح�ض���ني الظروف 
القان�ني���ة. ل ت�ضمح����ا للخ�ض�مة، مث���ل اخلالفات مع احت���ادات ال�ضحفيني الأخرى، اأن تقف ع���رثة يف وجه ن�ضاط 

ت�ضامني فّعال. 

حت�ضري م�اد واأدوات اإعالمية )ب��ضرتات، من�ض�رات، م�اقع الكرتونية، �ضبكات اجتماعية( ل�ضتخدامها يف ن�ضاطات 
مرتبطة مع احداث وطنية اأو دولية مثل الي�م العاملي حلرية التعبري )3 اأيار(. العمل على ار�ضال كل املعل�مات املتعلقة 

بالن�ضاطات اإىل ال�ضبكات الدولية. 
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ثانيا: الأخالق وال�شحفيني
يعترب النتماء اإىل ميثاق ما طريقة مهمة لتعريف ال�ضحفي من غريه. هناك طرق اأخري مثل اأن يك�ن ال�ضحفي ه� الذي 
يعتمد يف ك�ضب عي�ضه، اأو جزء كبري منه، على العمل ال�ضحفي. اأو اأن يح�ضل على بطاقة اعتماد من ج�ضم �ضحفي معرتف 

به – نقابة اأو جمعية �ضحفيني اأو م�ؤ�ض�ضة �ضحفية م�ث�قة. 
اإن ه���ذه عالم���ات مهمة يف ع�ض���ر الإنرتنت ويف ال�قت الذي ت�ج���د فيها اآراء غري حذرة تدع���ي اأن "كل واحد ه� �ضحفي 
ونا�ض���ر"، وت�ض���در هذه الت�ضريحات عن اأولئك الذين يخلط�ن بني القدرة املتزايدة على الت�ضال والت�ا�ضل وبني ال�اجب 
ال�ضحف���ي بانت���اج معل�مات ذات ن�عي���ة حمددة. اإن من طبيعة النرتن���ت اأنه ل ت�جد معايري متفق عليه���ا ل�ضمان الدقة، 

والت�ازن، والأخالق -  هذه املعايري م�ج�دة يف ال�ضحافة. 
امل�اثي���ق مهمة باعتبارها اجن���ازات لل�ضحافة الن�عية وار�ض���ادات م�ضتخل�ضة من التجربة. عل���ى كل حال، امليثاق جمرد 

بداية. هناك حاجة لر�ضادات مف�ضلة لتعريف ال�ضروط امل��ض�عية .
والقيم التي ا�ضتند اإليها امليثاق املفيد عمليا. علي �ضبيل املثال، كيف نعّرف ت�ضارب امل�ضالح، اأو ما هي الإجراءات الداخلية 

التي يجب اتباعها عندما تن�ضاأ حالة من املتاهة الأخالقية اأثناء العمل. 
يجب التفاق ر�ضميا على هذه الر�ضادات مع طاقم التحرير. ميكن ان تق�م ادارات امل�ؤ�ض�ضات الإعالمية والنقابات ب��ضع 
م�اثي���ق حتريري���ة حتدد احلق�ق ب�ضكل وا�ضح. يف الكثري من الدول الأوروبية، على �ضبيل املثال، حق�ق ال�ضحفيني يف اأداء 
عمله���م تبعا ملا ميليه عليه���م �ضمريهم هي جزء من التفاقيات اجلماعية. بالإ�ضافة اإىل هذا، يحق لل�ضحفيني يف فرن�ضا 

اأن يرتك�ا عملهم واأن يح�ضل�ا على تع�ي�ضات مالئمة عندما يتم تغيري ملكية امل�ؤ�ض�ضة الإعالمية. 
تغطي���ة امل�ا�ضي���ع الإخبارية الت���ي تلم�س ق�ضاي���ا الثقافات –الإثني���ة، اللج�ء، الهج���رة، الدين- حتت���اج اهتماما خا�ضا، 
وهن���اك الكثري من امل�ؤ�ض�ضات الإعالمية التي تبنت ار�ضادات داخلية اأو "من�ذج امل�ؤ�ض�ضة" للم�ضاعدة يف حتا�ضي ا�ضتخدام 
امل�ضطلح���ات اخلاطئ���ة اأو غري املالئمة. هناك حاج���ة للتدريب وللح�ار للتاأكد من اأن ا�ضتدخ���ال هذه الإر�ضادات  لت�ضبح 

جزءا ع�ض�يا من املمار�ضة العملية لل�ضحفيني. 
تعت���رب الكلي�ضيهات والتنميط���ات من اأ�ضد اعداء الت�ا�ضل اجلي���د، وهي م�ضرة ب�ضكل خا�س عند اع���داد التقارير املتعلقة 
بق�ضاي���ا ح�ضا�ض���ة اأو عن الفئات امل�ضت�ضعفة. وتعك�س هذه التنميطات يف العادة حقيقة اأن ال�ضحفي مل يتمكن من ال��ض�ل 
اإىل م�ض���ادر جي���دة،  مل يقم بالت�ضال مع ال�ض����ت احلقيقي لالأقليات اأو الفئات امل�ضت�ضعف���ة. لذلك، يحتاج ال�ضحفي�ن 

وغرف الأخبار اإىل تط�ير ات�ضالت جيدة مع مدى وا�ضع من امل�ضادر املختلفة ل�ضمان املحافظة على املقايي�س املهنية. 

اأ�صئلة: 
ه���ل ي�ج���د هن���اك مدونة �ضل�ك مع���رتف بها من قبل ال�ضحفي���ني وم��ض�عة قي���د التنفيذ، اأو جمم�ع���ة من املبادئ 

الأخالقية على �ضكل ميثاق للمحررين؟

ه���ل هناك ار�ضادات مف�ضلة ح�ل تطبيق ميثاق ال�ضرف، وهل يناق�س ال�ضحفي�ن هذه الإر�ضادات ويراجع�نها ب�ضكل 
دوري؟ 

هل ميتلك ال�ضحفي�ن، ب�ضكل عملي، حق اتباع ما ميليه عليهم �ضمريهم؟  

ه���ل ي�ضتطي���ع ال�ضحفي����ن انتخاب حم���رر امل�ؤ�ض�ضة، وهل يح�ضل����ن على حق�قه���م اإذا ح�ضل تغيري عل���ى ال�ضيا�ضة 
التحريرية دون ا�ضت�ضارتهم؟ 

هل هناك ار�ضادات متعلقة بالتغطية الإخبارية لالنتخابات؟ 

هل هناك مراجعة دورية للتقارير الإخبارية والق�ض�س املن�ض�رة لتحديد اإ�ضكاليات اأخالقية حمتملة؟ 

ه���ل هناك اعتبارات حتريرية خا�ضة لتغطية اخبار الأطفال، والأ�ضخا�س املعاقني، والأقليات، واملجم�عات ال�ضكانية 
املهم�ضة والفئات الجتماعية امل�ضت�ضعفة؟ 
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اأن�صطة للتنفيذ: 
اذا مل يكن هناك ميثاٌق اأو مدونة �ضل�ك قيد التنفيذ، ق�م�ا ب�ضياغة واحدة وابدوؤوا نقا�ضا ح�ل كيف ميكن تطبيقها 
داخل م�ؤ�ض�ضتكم الإعالمية. ميكن ان يك�ن ميثاق ال�ضرف اخلا�س بالحتاد الدويل لل�ضحفيني مفيدا كنقطة بداية، 
ولك���ن هناك اي�ضا املئات من امل�اثيق الأخ���رى التي ميكن الختيار منها. ا�ضتعين�ا ب�ضبكة الحتاد الدويل لل�ضحفيني 
لالط���الع عل���ى جتارب اأخرى ح�ل العامل. ق�م����ا تنظيم نقا�س داخلي. �ضجع�ا احل�ار م���ع الزمالء وال�ضحفيني من 

م�ؤ�ض�ضات اإعالمية اأخرى ح�ل املبادئ الأ�ضا�ضية لل�ضحافة وكيف ميكن تطبيقها عمليا. 

تق����م الل�ائح العملية والإر�ضادات الداخلية التي تتبناها امل�ؤ�ض�ضات الإعالمية باإعطاء بعد عملي لالآمال والطم�حات 
التي يت�ضمنها ميثاق ال�ضرف ال�ضحفي. ميكن ان تك�ن هذه الإر�ضادات خمت�ضرة اأو م�ضهبة وهذا يختلف من م�ؤ�ض�ضة 
اإىل اأخ���رى )الل�ائ���ح العملي���ة والإر�ض���ادات العملية الداخلي���ة للبي بي �ض���ي والني�ي�رك تاميز مت�ف���رة على م�اقعها 

الإلكرتونية(. 

هن���اك حاج���ة لأن يق�م مديرو التحري���ر وال�ضحفي�ن باجلل��س مع���ا ل�ضياغة ق�انني العم���ل التحريري بحيث تك�ن 
مبا�ضرة، وتتعاطى مع الأحداث الإجتماعية واملهنية �ضمن �ضياق الظروف ال�طنية. 

واح���د م���ن الأهداف العملية ميكن ان يك�ن العمل على التخل�س من ممار�ضات قد ت�ضجع على الف�ضاد، مثل احلال يف 
كث���ري من البلدان حيث ي�ضطر ال�ضحفي�ن اإىل قب�ل "الظ���روف البنية" التي حتت�ي على مبالغ مالية كهدايا لتغطية 
"بدل م�ا�ضالت" اأو اية تكاليف اأخرى للتع�ي�س عن مرتباتهم الفقرية. هدف عملي اآخر ه� طرح مفاهيم كالت�ضاور 

داخل غرف الأخبار لتق�ية املمار�ضة الدميقراطية. 

تتطل���ب تغطية اأخبار الأقليات واملجم�عات التي يتم ت�ض�يهها ب�ضكل دوري يف الإعالم من خالل التنميطات والأحكام 
امل�ضبق���ة حذرا خا�ضا من قب���ل املهنيني. العمل على و�ض���ع برنامج لقاءات داخل غرف التحري���ر ملراجعة املمار�ضات 
املهني���ة والتغطي���ة الإخبارية ميكن ان ي�ضاعد يف جتاوز هذه ال�ضع�بات، كم���ا ي�ضاعد اأي�ضا و�ضع قائمة ت�ضم م�ضادر 
املعل�م���ات امل�ث�ق���ة واملفيدة يف ه���ذا احلقل. على �ضبيل املثال، ق���ام احتاد ال�ضحفيني البلجيكي���ني قبل عدة �ضن�ات 
بانت���اج كت���اب على امل�ضت�ى ال�طني يت�ضمن مراجع وم�ضادر لل�ضحفيني. و�ض���ع ق�ائم م�ضابهة، على اأن يتم حتديثها 
با�ضتم���رار، وت�فريه���ا من خ���الل ال�ضبكات الداخلية على النرتن���ت ميكن ان ي�ضاعد يف انت���اج تقارير وق�ض�س اكرث 

عمقا. 

القي���ام باع���داد ار�ض���ادات ا�ضل�بية ت�فر قائم���ة بامل�ضطلح���ات �ضائعة ال�ضتخ���دام –مبا يف ذل���ك التعريف الدويل 
اث���ارة ا�ضئلة حمددة، مثال متى يك�ن مالئما  مل�ضطلح���ات مث���ل "طالب احلماية" و "الالجئ". وكذلك العمل على 
ان ت�ض���ف املظه���ر اخلارج���ي ل�ضخ����س ما؟ ه���ذه اأدوات مهمة مل�اجه���ة الأحكام امل�ضبق���ة والنحي���ازات يف التقارير 

ال�ضحفية.  

هناك الكثري من امل�اد املفيدة املت�افرة وبا�ضتطاعة ال�ضحفيني احل�ض�ل عليها. هناك دليل التن�ع الذي انتجه احتاد 
حمطات البث الأوروبية لفائدة �ضبكات البث، وه� يعترب مثال جيدا يف هذا الإطار. يق�م هذا الدليل بتقدمي ار�ضادات 

حتريرية ون�ضائح لدارات التحرير. 

العمل على تنظيم اجتماعات خا�ضة للتح�ضري لتغطية النتخابات وو�ضع ار�ضادات لهذه التغطية. هذا ه� ال�قت الذي 
ياأخ���ذ في���ه ال�ضغط ال�ضيا�ضي معنى جديدا، وعادة ما يتجاوز املناورات ال�ضيا�ضي���ة الي�مية من قبل الق�ى ال�ضيا�ضية. 
وامل��ض���م النتخاب���ي حمم���ل مبخاطر ممكنة لل�ضحاف���ة، وميكن لتبني ار�ض���ادات خا�ضة للتغطي���ة الأخبارية يف هذه 

الأوقات من اأجل �ضمان تغطية نزيهة ان تك�ن ذات فائدة كبرية. 
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ثالثا: البيئة الإعالمية
ل تقع م�ض�ؤولية املمار�ضة الأخالقية على ال�ضحفيني وحدهم. كل العاملني يف امل�ؤ�ض�ضات الإعالمية بدءا من غرفة املحررين 
وانته���اًء بامل���راآب �ضركاء يف ال�ضتثم���ار –الأخالقي والقت�ضادي- ولهم دور يف اإ�ضفاء قيم���ة على عملهم ويف ن�عية املنتج 

الإعالمي. 
 وله���ذا جن���د ان اأف�ضل الإدارات الإعالمي���ة وامل�ضتثمرين ل يقت�ضر اهتمامهم على الت�ا�ضل اجلي���د واملربح، ولكن يتعداه 
اإىل الإهتم���ام باإنتاج حمت�ى ذي ج�دة عالية. وت�ؤدي ر�ضالة امل�ؤ�ض�ضة الإعالمية التي تت�ضمن اهدافها وقيمها –و�ضع روؤية 
وا�ضح���ة ح�ل اهتمامها باحرتام احلق�ق، واملعايري، والقيم الدميقراطي���ة- اإىل تعميق الإرتباط بال�ضحافة وي�ضاعد على 

بناء ثقة اجلمه�ر فيها. 
ميك���ن التعبري عن هذه الروؤية ب�ض���كل خمت�ضر، كما ه� ا�ضل�ب ني�ي�رك تاميز: "كل الأخبار املالئمة للن�ضر، اأو التي ميكن 
تف�ضيله���ا." بغ����س النظرعن حجم الر�ضالة �ض�اء اأكان مط�ل اأم خمت�ضرا، اإن ت��ضيح ر�ضالة املهمة للم�ؤ�ض�ضة يعترب اأمرا 

مفيدا دائما. 
جتدر الإ�ضارة اإىل اأنه على املعايري التي تتبناها امل�ؤ�ض�ضات الإعالمية اأن تنطبق على جميع العاملني يف امل�ؤ�ض�ضة مبن فيهم 
امل���دراء ، ل اأن تك����ن حم�ض����رة بال�ضحفيني. قد تك�ن احلاج���ة اإىل ف�ضل وا�ضح ما بني الإعالن���ات واملحت�ى التحريري 
مفه�م���ا ب�ضكل جلي من قبل ال�ضحفيني، ولكن هل هذا مفه�م اأي�ضًا له�ؤلء الذين وظيفتهم ان ي�ض�ق�ا م�ضاحات اعالنية، 
اأو للمديري���ن الذي���ن قد ي�ضقط�ن امام غ�اية املردود املادي يف حالة متكني املعلنني من احل�ض�ل على تغطية يف امل�ضاحات 

التحريرية اأو يف اأق�ضام الأخبار؟ 
يت�جب على ال�ضحفيني العاملني يف املحطات الإذاعية يف بع�س الدول، مثل ك�ل�مبيا، اأن يح�ضل�ا على دعايات ملحطاتهم 

قبل ان يتم ال�ضماح لهم ب�قت على اله�اء، ويف بلدان اأخرى هناك قب�ل "للدعاية التحريرية"
 )مق���الت ت�ض�يقي���ة تك�ن بالكاد مغلف���ة ل�ضالح اأ�ضحاب اأعمال حملي���ني اأو م�ضالح خا�ضة( باعتباره���ا جزءا من العمل 

التحريري. يف بلدان اخرى يدفع ال�ضيا�ضي�ن مقابل ان يظهروا يف برامج ال�ض�ؤون اجلارية. 
كلم���ا تدخل���ت اأول�ي���ات ح�ضاب املال يف ال�ضحاف���ة يحدث هناك تفري���ط يف ال�ضتقاللية ولهذا تاأثري ق�ض���ري على املعايري 

ال�ضحفية. 
اإذا اراد الإعالم ان يخرب ب�ضكل فعال عن ال�ض�ؤون املالية والتجارية لالآخرين، فاإن على امل�ؤ�ض�ضات الإعالمية ذاتها اأن تك�ن 
من�ذج���ا لل�ضفافي���ة، وخا�ضة فيما يتعلق مبلكيته���ا ومت�يل اأن�ضطتها ال�ضحفية. يجب عليه���م ان يظهروا نزاهة يف و�ضفهم 
لأو�ضاعهم. ودون حتقيق ذلك، فاإن امل�ؤ�ض�ضات الإعالمية تعاين من نق�س يف م�ضداقيتها عندما تظهر ف�ضادا اإو ممار�ضات 

ل اأخالقية يف اأي جانب من ج�انب احلياة العامة. 
على اأدارات امل�ؤ�ض�ضات الإعالمية واإحتادات ال�ضحفيني ان يق�م�ا مبراجعة دورية لحتياجات القطاع الإعالمي ال�ضرورية 
للحف���اظ عل���ى معايري الن�عية التحريرية، مبا يف ذل���ك التحرير، والتدريب، والأنظمة الداخلي���ة للتعامل مع ال�ضكاوى من 

القراء وامل�ضاهدين وامل�ضتمعني. وكلها م�ضائل حي�ية للحفاظ على ثقة العم�م. 
الت�ا�ض���ل م���ع امل�اطنني م�ضاألة مهمة. وهذا ل يعني فقط  اإقن���اع النا�س ب�ضراء املنت�ج الإعالمي، اأو ت�ضفح م�قع الكرتوين 
اأو م�ضاه���دة حمطة بث- واإمنا يعني اأي�ض���ا ردم الفج�ة التي تف�ضل عادة ما بني الإعالم واملجتمع. يظهر امل�اطن�ن باأنهم 
غ���ري قانعني ب���اأن يك�ن�ا م�ضاهدين �ضلبيني، ولهذا فاإن على الإعالم اأن يبحث عن ط���رق جديدة ومبدعة لت�ضجيع م�ضاركة 
امل�اطن���ني. اإذا متت معاجل���ة الأخطاء ب�ضكل اأ�ضرع، واإذا كانت هناك حرية اأكرب للم�اطنني يف ال��ض�ل اإىل غرف الأخبار 

فاإنهم �ضي�ضعرون اأنهم على ت�ا�ضل مع الإعالم ويف هذا فائدة لل�ضحافة. 

اأ�صئلة:
هل ي�جد لالإعالم ر�ضالة مهمة وا�ضحة ومتفق عليها؟

هل ي�جد ق�اعد اأو م�اثيق اأخالقية تتعاطى مع التطبيقات املهنية لكل العاملني مبا يف ذلك م�ظفي الإدارة؟

هل هناك هياكل داخلية تف�ضل ما بني العمل التحريري والدوائر الت�ض�يقية؟ 
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هل هناك �ضفافية عامة ح�ل ملكية و�ضائل الإعالم ومت�يلها، تذهب اأبعد مما ه� من�ض��س عليه يف القان�ن؟ 

هل يتم انتاج تقارير دورية ح�ل اداء الإعالم وال�ضحفيني يف تغطية اأخبار الق�ضايا العامة التي تهم املجتمع؟

ه���ل هن���اك تدريب لل�ضحفيني ح����ل املمار�ض���ة العملية وميث���اق ال�ضرف، وخا�ض���ة يف م�ا�ضيع حم���ددة مثل: تغطية 
النزاع���ات والهجرة، والتعامل مع العن�ضرية ورهاب الأجانب، وتغطي���ة النتخابات، واعداد التقارير الإخبارية ح�ل 

حق�ق الإن�ضان؟ 

ه���ل مت اعتماد ا�ضرتاتيجيات ا�ضتقطاب هدفها ت�ظيف مهنيني ميتلك����ن اآراء متن�عة للعمل داخل غرف الأخبار ويف 
امل�ؤ�ض�ضات الإعالمية؟

ه���ل هن���اك وج�د لأنظم���ة داخلية متفق عليه���ا للتعامل مع ت�ضارب امل�ضال���ح، �ض�اء كان هذا يف جم���ال القت�ضاد اأو 
ال�ضيا�ضة اأو يف اأي جمال اآخر؟ 

ما هي الإجراءات املتبعة ل�ضمان وج�د حترير مالئم وتفكري متعمق يف اجلانب الأخالقي من العمل التحريري يك�ن 
هدفها ه� ت�فري حد ادنى من املقايي�س التي حتافظ على الدقة والن�عية؟ 

ه���ل هن���اك اآلية للقيام مبراجع���ة داخلية م�ضتقل���ة للعمل التحري���ري بالإ�ضاف���ة اإىل ت�ضحيح الأخط���اء والتعامل مع 
ال�ضكاوى؟

اأن�صطة للتنفيذ:
نظي���م اإجتماعات ب���ني الإدارة والنقاب���ة لتاأ�ضي�س هياكل للح�ار. يج���ب ان تك�ن هذه اجتماعات دائم���ة لها اأجندات 
متف���ق عليه���ا تعمل على اإعداد برامج تدريبية وتط�ير العمل التحريري. هذا يت�ضمن القدرة على مراجعة ال�ضيا�ضات 
واملمار�ضات التحريرية للتاأكد من ا�ضتقاللية اخلط التحريري عن امل�ضالح التجارية، وكذلك من اأجل ت�فري م�ضادر 

كافية لالأن�ضطة التحريرية.  

تاأ�ضي����س خ���ط قيادي وا�ضح وجلي لكل ما يتعلق بالعمل التحريري. التاأكد من اأنه يتم اتخاذ القرارات التحريرية من 
قبل املحرر ال�ضحيح وال�ضحفيني املالئمني. 

القي���ام مبراجع���ة الطاقم الإعالم���ي امل�ج�د واإجراءات الت�ظي���ف املتبعة. التاأكد من اأن ه���ذه الإجراءات ل متييزية 
وتعط���ي فر�ض���ا م�ضاوية للجميع. هل ميكن ان يت���م و�ضع اأهداف واتخاذ خط�ات اإيجابي���ة لتاأ�ضي�س تن�ع داخل غرف 

الأخبار؟ 

القي���ام مبراجع���ة العالقة مع املجتمع والتفكري يف طرق لتح�ضني الروابط م���ع امل�اطنني، ميكن ان يتم هذا مثال  عن 
طريق اعداد تقارير عن امل�ؤ�ض�ضة الإعالمية واأن�ضطتها. 

اإنتاج من�ض�رات وم�اد تثقيفية لدعم ال�ضحافة الأخالقية والن�عية، والعمل على تنظيم عرائ�س تدعم حمالت وطنية 
مثل: ان يتم تغيري قان�ن معني، اأو ت�ضليط ال�ض�ء على ظلم معني، اإو ان تطالب ب��ضع حد لإفالت اجلناة من العقاب. 

هدف كل هذه الن�ضاطات تعزيز وعي النا�س باأن ال�ضحفيني والإعالم يقف�ن مع حق�ق امل�اطنني والدميقراطية.  

رابعا: التنظيم الذاتي
تنبن���ي امل�ضداقي���ة م���ن العمل اجليد، من الإنفت���اح جتاه الأخطاء التي نقرتفه���ا، ومن قدرتنا على تلق���ي النقد والتجاوب 

معه. 
هناك اأ�ضكال عديدة للمحا�ضبة، لكل منها نقاط �ضعف ونقاط ق�ة. ولكن على ال�ضحفيني ان يجدوا طرقا تدعم فكرة باأن 
هن���اك ان�ضباطا يف العمل املهني واأن هناك معايري يت���م تبنيها وان هذا يت�افق مع الإحتياجات والأ�ض�ل الدميقرطية. كل 

هذا من اجل ان يك�ن النا�س على ثقة باأن ال�ضحافة والإعالم تخ�ضع ملحا�ضبة حقيقية. 
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اأف�ضل من يق�م مبراقبة الإعالم ه� اأج�ضام دعم الإعالم امل�ضتقلة التي يتمتع مديروها  بنف�س الدرجة من ال�ضتقاللية عن 
امل�ضالح ال�ضيا�ضية او اخلا�ضة التي يت�قع�نها من ال�ضحافة. 

يعترب جمل�س ال�ضحافة النم�ذج الأكرث انت�ضارا والأط�ل عمرا للتنظيم الذاتي يف قطاع ال�ضحف. تخ�ضع معظم م�ؤ�ض�ضات 
البث اإىل رقابة اأكرب وحتكم اأكرث �ضدة و�ضرامة، وعادة ما تتم ب�ا�ضطة م�ؤ�ض�ضات حك�مية. 

مت تاأ�ضي�س معظم املجال�س ال�ضحفية من قبل املنظمات الإعالمية كطريقة لقطع الطريق اأمام ت�ضريعات قان�نية لالإعالم 
م���ن قبل الأجهزة احلك�مي���ة. تتف�ق بع�س هذه املجال�س على بع�ضها الآخر، ولكن اأف�ضله���ا هي التي يتم تنظيمها من قبل 
ال�ضحفي���ني واملهنيني الإعالميني بالتعاون مع ممثلي املجتمع املدين، مب���ا يف ذلك ممثلي الأقليات وال�ضرائح امل�ضت�ضعفة. 
اأما اأ�ض�اأها فهي التي ت�ضيطر عليها جمم�عة من املديرين الإعالميني التنفيذيني الذين يرون دورهم مدافعني عن امل�ضالح 

ال�ضيقة لألقابهم، وللم�ضالح التجارية مل�ؤ�ض�ضاتهم الإعالمية. 
اإنه ملن احلي�ي جدا اأن تعمل املجال�س ال�ضحفية بالنيابة عن العم�م وعن املهنة. واأنها لي�ضت م�ج�دة لتحمي املالكني من 

النقد ومن الرقابة الأخالقية. 
هن���اك يف الع���ادة اأجهزة خمتلفة ملراقب���ة املعايري التحريرية مل�ؤ�ض�ضات البث العام. وميك���ن ان تك�ن هذه الأجهزة معقدة. 
عل���ى �ضبيل املثال، هناك نظام قان�ين تتبناه البي بي �ضي يهدف اإىل اإعطاء مديري التحرير ا�ضتقاللية حتريرية. بالرغم 
من اأنه قائم على قان�ن، اإل اأنه من ال�ا�ضح ان الهدف ه� التنظيم الذاتي وه� م�ضمم حلماية البي بي �ضي من ال�ضيطرة 

احلك�مية. 
هناك جدٌل مت�ا�ضٌل ح�ل دور القان�ن يف هذا الإطار. معظم امل�ؤ�ض�ضات الإعالمية واحتادات ال�ضحفيني �ضامدة ومتم�ضكة 
باعتقادها باأن التنظيم الذاتي دائما اأف�ضل من القان�ن يف احلكم على املمار�ضات التحريرية يف ال�ضحافة. حتى مع ت�افر 
اف�ضل الن�ايا للتحكم القان�ين يف الإعالم، فاإنها يف العادة الطريق اإىل تدمري احلريات ال�ضحفية. مع ذلك، يتقبل املعظم 

بع�س القي�د القان�نية مثال على خطابات الكراهية، اأو امل�اد التي حتر�س على الكراهيات الإثنية اأو الدينية. 
على كل حال، هناك حاجة للقيام بتغيري كيفية القيام باملحا�ضبة العامة يف ظل البنى املعل�ماتية اجلديدة التي يتك�ن منها 
امل�ضه���د الإعالم���ي. لقد مت طم�س اخلط�ط الفا�ضلة ما بني ال�ضحاف���ة املطب�عة وحمطات البث مع تط�ر اخلدمات والبث 
الإلك���رتوين، واملدون���ات وغ���ري ذلك. يف ظل البيئة اجلديدة م���ن التكامل الإعالمي قد يك�ن ممكن���ا ان يك�ن هناك جهاز 
منظم للعمل الإعالمي اأو جمم�عة من الق�انني تراقب حمت�ى املنتج ال�ضحفي قبل الغداء )عندما يك�ن العمل ه� حتميل 
م����اد على امل�ق���ع الإلكرتوين اأو امل�ضاهم���ة يف حت�ضريال�ضحيفة(، واأن يخ�ضع نف�س املحت�ى جله���از تنظيم خمتلف متاما 

م�ض�ؤول عن تنظيم العمل بعد الظه�ر عندما يتم اإعادة اإنتاج نف�س املحت�ي ليبث على �ضكل منت�ج �ضمعي اأو ب�ضري.  
نحت���اج لبع����س التكام���ل ملبادئ تنظيم املهن���ة، ول يخفى اأن تعريف حجم وم���دى خ�ض�ع الإع���الم للمحا�ضبة يعترب حتديا 

اأ�ضا�ضيا. 
يف ه���ذه الأثن���اء، هناك حاجة ملحة لأن تق�م جميع التخ�ض�ضات الإعالمية بتجديد التزامها بقيم اخلدمة العامة. هناك 
حاج���ة لتق�ية الدع���م املايل مل�ؤ�ض�ضات البث العام، واأن يتم ت�فري هذا الدعم ملدى اأو�ضع داخل قطاع الإعالم لي�ضمل منابر 
اإعالمي���ة خمتلف���ة لأن يف هذا �ضمان للتعددية، ومللء الثغرات التي خلفها القط���اع اخلا�س. ل ي�جد هناك امكانية للدفاع 
ع���ن الدعم احلك�مي مل�ؤ�ض�ضات الب���ث اململ�كة للدولة اإل اإذا كان هناك التزام حقيقي ب���اأن هذه امل�ؤ�ض�ضات �ضتك�ن مراكز 

لل�ضحافة التي تعمل من اأجل اخلدمة العامة، ولي�س اأب�اق بث لدعم احلك�مة. 
يف نف����س ال�قت، م���ا زال هناك جهل كبري و�ض�ء فه���م لل�ضحافة ودور الإعالم داخل املجتمع و�ضم���ن اأبنية الدولة. هناك 

حاجة ما�ضة لتعليم امل�ظفني الر�ضميني وتثقيفهم ح�ل الرابط ما بني حرية الإعالم والدميقراطية. 

اأ�صئلة:
هل ي�جد هناك مرا�ضد م�ضتقلة اأو جمم�عات اأخرى تق�م مبراقبة فاعلة لعمل الإعالم ون�ضر تقارير عن اأدائه؟ 

ه���ل يق�م امل�ظف�ن العم�مي�ن با�ضتخدام ق�انني القذف او غريها لتقييد تغطية ال�ض�ؤون العامة )ال�ضيا�ضة، ال�ضرطة 
والق�ضايا القان�نية، قطاع الأعمال، قطاع الرتفيه(؟ 

ه���ل هن���اك جمل�س �ضحاف���ة اأو جمل�س اإعالم���ي اأو اأي نظ���ام م�ث�ق يق�م بتنظي���م ذاتي لالإعالم ي�ض���م ممثلني عن 
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ال�ضحفيني، وقطاع الإعالم، واملجتمع؟ 

ه���ل ي�جد هناك مفت����س داخلي، اأو حمرر ل�ض�ؤون الق���راء، اأو اآلية معينة لت�ضحيح الأخط���اء، والتعامل مع ال�ضكاوى، 
والت�ا�ضل مع املجتمع يف ق�ضايا تتعلق باملحا�ضبة على الأداء؟ 

هل هناك هياكل للح�ار ميكن من خاللها الت�ا�ضل مع املجتمع للح�ار ح�ل حق�ق ال�ضحفيني وم�ض�ؤولياتهم، وللتاأثري 
على امل�ضرعني القان�نيني واحلك�مة دفاعا عن حرية الإعالم؟ 

ه���ل الإع���الم )اخلا�س والع���ام( م�ضتقل ب�ضكل ك���اف عن التاأث���ريات ال�ضيا�ضي���ة والتجارية عل���ى امل�ضت�يني النظري 
والعملي؟ 

هل ت�جد هناك برامج تثقيف اإعالمي للمجتمع املدين؟ 

هل ت�جد هناك برامج تثقيف اإعالمي م�ضابهة للم�ظفني الر�ضميني مبن فيهم ال�ضرطة واجلهاز الق�ضائي؟ 

ه���ل ت�جد هن���اك هياكل ر�ضمي���ة ملراجعة ال�ضيا�ض���ات الإعالمية، بحيث تربط ه���ذه الهياكل ما ب���ني قطاع الإعالم، 
وال�ضحفيني، واملجتمع املدين، وال�ضلطات؟ 

اأن�صطة للتنفيذ: 
يف حال���ة ع���دم وج�د نظام يعمل على مراقبة اأداء الإعالم، فكروا بتاأ�ضي�س مثل هذا النظام. �ضبكة نظام تبادل حرية 
التعب���ري الدولي���ة ت�ض���م الكثري من هذه املجم�ع���ات، وهناك امثلة عدي���دة ميكن تفح�ضها م���ن "النزاهة والدقة يف 

الإخبار" )فري( يف ال�ليات املتحدة اإىل "اله�ت"، املنظمة التي تراقب الإنرتنت يف  دولة جن�ب افريقيا. 

فك���روا يف تاأ�ضي�س جمل����س لل�ضحافة، وراجع�ا فائدة وقيم���ة جمل�س ال�ضحافة يف حالة وج����ده. هناك ما يناهز 65 
جمل�س �ضحافة يف العامل، ولكنها تختلف ب�ضكل كبري عن بع�ضها من ناحية العمل الذي تق�م به ومن ناحية فاعليتها. 
اأف�ضله���ا، الذي مت ت��ضيفه �ضابقا، ه� الذي يحظى بالتزام ال�ضحفيني، واملهنيني الإعالميني، واملجتمع املدين للعمل 

من اأجل اإعالم فاعل واأخالقي، والذي يقدم حماية حقيقية للمجتمع. 

فح�س القدرة على تنفيذ مراجعة لأداء الزمالء داخل املهنة والقدرة على التعامل مع ال�ضكاوى من الزمالء. تنظيم 
اجتماعات تهدف اإىل تاأ�ضي�س انظمة داخلية ت�ضجع على ثقافة تقبل املحا�ضبة من قبل الزمالء داخل ال�ضحافة.  

خام�شا: ظروف العمل لل�شحفيني
جت���ادل احتادات ال�ضحفيني، باعتبارها املدافعة الأوىل عن ال�ضحاف���ة الأخالقية، باأنه من امل�ضتحيل ت�قع احل�ض�ل على 
منتج���ات اإعالمية ذات ج�دة عالي���ة اإذا مل يكن هناك وظائف حمرتمة  وظروف عمل مالئمة. عدم الإ�ضتقرار والعمل ذو 
امل���ردود امل���ايل ال�ضئيل يحط���م املعن�يات داخل غرف الأخب���ار، وينتق�س من الثقة املهنية، ويقلل م���ن القدرة على خ��س 

املخاطر، كل هذا ي�ؤدي اإىل التفريط يف دور ال�ضحافة اأن تق�م ب�اجبها يف الرقابة. 

وهن���اك قب����ل وا�ضع للطرح الذي ين�س على اأن حت�ضني ظروف العمل ه� و�ضيلة لتح�ضني الن�عية يف الإعالم والق�ضاء على 
الف�ضاد داخل ال�ضحافة، هذا مقب�ل من قبل ال�ضيا�ضيني واملنظمات الدولية. رغم ذلك، جند اأن امل�ضتخدمني يف ال�ضركات 
الإعالمية يف اوروبا وال�ليات املتحدة الذين يجدون ان م�ؤ�ض�ضاتهم التجارية مل تعد رخ�ضة لطباعة املال، يق�م�ن بتقلي�س 
العامل���ني ومعايري الن�عية يف دوائر التحرير. حت���ى يف البلدان التي يت��ضع فيها قطاع الإعالم، اأدت املناف�ضة ال�ضر�ضة اإىل 

الإلقاء باملبادئ الأخالقية يف خ�ضم املعركة من اأجل احل�ض�ل على ح�ضة يف ال�ض�ق. 

ل ب���د من التغي���ري، لكن القيام باقتطاعات ح�ضا�ضة يف عملية الإنتاج ال�ضحفي –مث���ال كفاح�ضي احلقائق، واملدققني، اأو 
ملء م�ضاحات الأخبار م�اد ماأخ�ذة من اأق�ضام العالقات العامة، اأو التخلي عن احل�س الإن�ضاين من اأجل الرتويج لالإثارة 
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واحل�ضي���ة- كل ه���ذا ي�ؤدي اإىل تقلي�س م�ضداقية العالم يف عي�ن النا�س. كم���ا اأن هذه قرارات ق�ضرية النظر وغبية من 
وجه���ة نظ���ر جتاري���ة. اإذا فقد النا�س ثقتهم بال�ضحاف���ة الن�عية، ل ي�جد هناك �ضبب ليحافظ����ا على ولئهم. على املدى 

الط�يل، تقلي�س الن�عية يف غرف الأخبار ه� انتحار جتاري ومهني. 

ل ميكن ا�ضتبدال عمل ال�ضحفيني، وعمل املراقبني واملعلقني العارفني واملدربني باأ�ضخا�س ه�اة وغري مهرة. ول ميكن لأي 
كالم ع���ن "�ضحافة امل�اطنني" اأن تغري من ه���ذه احلقيقة، ولهذا ت�ضر نقابات ال�ضحفيني على اأن اللتزام بالقيم املهنية 
هي ق�ضية �ضرورية للحفاظ على م�ضتقبل الإعالم امل�ث�ق فيه. وهذا يظل �ضحيحا مهما كانت طبيعة التغيري التقني الذي 

يحكم عمل ال�ضحفيني.  

اأ�صئلة:
ه���ل تفي �ضروط الت�ظيف مبعايري العمل الأ�ضا�ضية وت�ضمل كل العاملني، مبن فيهم العاملني ب�ظيفة جزئية والعاملني 

بالقطعة "فريالن�س"؟ 

هل تت�ضمن عق�د العمل اأو التفاقيات اجلماعية بن�دا ح�ل م�ض�ؤولية احرتام املعايري الأخالقية؟ 

هل هناك اأطر جتمع الإدارة والنقابة داخل امل�ؤ�ض�ضات للح�ار ح�ل الق�ضايا الأخالقية؟ 

هل ت�جد هناك �ضيا�ضات واأن�ضطة تروج ل�ضالمة واأمن طاقم العاملني؟

يف حالة كانت ال�ضركة تعمل يف اأكرث من بلد واحد، هل ت�جد �ضيا�ضة عامة لل�ضركة تن�س على احلد الأدنى للممار�ضات 
الأخالقية للعاملني ولالإدارة ت�ضمل كل فروع ال�ضركة؟ 

هل يق�م مديرو التحرير والعامل�ن باإ�ضراك املجتمع الإعالمي والعم�م بالعمل الذي يق�م�ن به؟ 

ه���ل ي�ج���د هناك الت���زام عملي من قب���ل امل�ؤ�ض�ضات الإعالمي���ة باعطاء م�ضاح���ة للمحررين للقيام بابح���اث والتزام 
بال�ضحافة ال�ضتق�ضائية؟ 

اأن�صطة للتنفيذ:
العمل على تنظيم لقاءات بني النقابات والإدارات للدفاع عن عالقات عمل عادلة م�ؤ�ض�ضة على احل�ار الإجتماعي – 

العرتاف بنقابات ال�ضحفيني، والتفاقيات اجلماعية، وهياكل داخلية للتعامل مع الق�ضايا الأخالقية واملهنية. 

فتح نقا�س مع ال�ضحفيني ح�ل  م�ضاألة ت�ضمني عق�د العمل الدائمة اأو اجلزئية بن�دا خا�ضة مب�ض�ؤولية املحافظة على 
املعايري املتفق عليها. التاأكد من اأن امل�ض�ؤوليات واملعايري املتفق عليها تنطبق على ن�ضاطات الإدارة وعمل ال�ضحفيني. 

يجب األ ت�ضتخدم امل�اثيق للت�ضييق على ال�ضحفيني او للت�ضحية بهم. 

املب���ادرة لتاأ�ضي����س عالقات مع النقابات الت���ي متثل جمم�عات العاملني الأخرى داخل قط���اع الإعالم من اأجل تاأمني 
دعمها عند مطالبة الإدارة باللتزام مبقايي�س العمل الأ�ضا�ضية ومبادئ الإ�ضتقالل التحريري. 

العمل على ال��ض�ل اإىل اتفاقيات دولية اإذا ما كانت ال�ضركة تعمل يف اأكرث من بلد واحد، وق�م�ا بتاأ�ضي�س �ضبكات عمل 
مع جمم�عات ال�ضحفيني يف البلدان الأخرى التي تعمل فيها ال�ضركة. ي�ضتطيع الحتاد الدويل لل�ضحفيني ومنظماته 

الإقليمية امل�ضاعدة يف هذه العملية. 

�شاد�شا: النقابات وال�شحافة الأخالقية
باعتباره���م الرواد واملدافعني عن ال�ضحافة الأخالقية، حتتاج احت���ادات ال�ضحفيني اإىل مراجعة اأدائها. معظمها ميتلك 
مدون���ة للممار�ض���ة ال�ضحفية، ويف العادة مت���ت �ضياغتها من قبل م�ؤ�ض�ض���ي هذه الإحتادات، ولكنها ن���ادرا ما تك�ن حم�ر 
النقا����س داخل ه���ذه الإحتادات حيث دائما ما تك�ن ق�ضايا اخلبز، وال�ظائف، واملرتب���ات م�ضيطرة على اأجندة النقابات. 
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هن���اك الكث���ري من الإحت���ادات التي تطالب باظهار املزيد من الح���رتام اإىل الأ�ض�ل املهنية ويروج����ن لف�ضائل ال�ضحافة 
الن�عية. والق�ضية التي على املحك هنا لي�س فقط احلق يف العمل، واإمنا م�ضتقبل ال�ضحافة ذاتها. 

تق����م احتادات ال�ضحفيني مبراجعة م�اثيقها وحتديثها مبا يتالءم و التغي���رياُت يف البيئة الإعالمية. البع�س الآخر يعمل 
م���ن اأج���ل و�ضع ال�ضحاف���ة الأخالقية على الأجن���دة ال�طنية والدولية، مثل مب���ادرة "وقفة من اأج���ل ال�ضحافة" التي يتم 
تنفيذه���ا من خ���الل احتاد ال�ضحفيني الأوروبيني �ضن�ي���ا ي�م 5 ت�ضرين ثاين/ن�فمرب. وتعار�س ه���ذه احلملة الإقتطاعات 

والتقلي�ضات داخل قطاع الإعالم التي تهدد ب�ضكل جدي الن�عية يف الإعالم وتدمر املهنة. 

م���ن املفرو����س ان تك����ن امل�اثيق ملزمة لكل ال�ضحفيني واأن يت���م ا�ضتخدامها لرفع املعايري املهني���ة، لي�س كاأدوات عقابية. 
يحتاج ال�ضحفي�ن لظروف يك�ن�ن فيها قادرين على اللتزام مبيثاق ال�ضرف، ل اأن يك�ن�ا جمربين على "اإطاعة الأوامر". 
هناك حاجة لفقرات تتعلق بال�ضمري، مثبتة يف قان�ن الت�ضغيل، وت�ضمح لل�ضحفيني رف�س اإنتاج اأو العمل على حت�ضري م�اد 
تخ���رق ميثاق ال�ض���رف اأو بطريقة يعتربها امليثاق غري اأخالقية. كما يجب على احت���ادات ال�ضحفيني اأن تتاأكد من �ضالمة 

�ضيا�ضاتها اخلا�ضة وممار�ضاتها العملية، واأنها على الأقل تتطابق مع املعايري التي يطالب�ن الآخرين اللتزام بها.    

اأ�صئلة: 
هل تبنت نقابة ال�ضحفيني ميثاق �ضرف؟ هل تق�م برتويجه بني اأع�ضائها؟ 

ه���ل تق����م النقابة بت�ضليط ال�ض�ء على الق�ضايا الأخالقية مبا يف ذل���ك احلق بالت�ضرف مبا ميليه عليه �ضمريه اأثناء 
املفاو�ضات ح�ل العق�د والتفاقيات اجلماعية؟ 

ما الذي ميكن للنقابة ان تق�م به لتاأمني اأ�ضتقاللية ال�ضحافة عن امل�ضالح ال�ضيا�ضية وامل�ضالح الثقافية اخلا�ضة؟  

هل قامت النقابة بتنظيم نقا�س مع اأ�ضحاب امل�ؤ�ض�ضات الإعالمية على امل�ضت�ى ال�طني للقيام بجه�د م�ضرتكة دفاعا 
عن ال�ضحافة الأخالقية وال�ضحافة الن�عية؟ 

هل قامت النقابة بجه�د لتبني اتفاقيات دولية تغطي هذه الق�ضايا داخل ال�ضركات الإعالمية التي تعمل يف اأكرث من 
دولة؟ 

ه���ل تق����م النقابة بحمالت ته���دف اإىل حتقيق اعرتاف اأكرب ب���دور ال�ضحافة، ووعي اأكرث باحلاج���ة اإىل الدفاع عن 
الإعالم الن�عي من خالل، الرتويج اإىل اجل�ائز ال�ضحفية والأن�ضطة العامة لالحتفال بالتميز ال�ضحفي مثاًل؟ 

هل تدعم النقابة النقا�س العام ح�ل عمل ال�ضحفيني والتغطية الإعالمية لق�ضايا متعلقة على �ضبيل املثال بالت�ضامح، 
اأو الدين، اأو ال�ضيا�ضات الأمنية، اأو حق�ق الأقليات، اأو الإخبار عن املجم�عات امل�ضت�ضعفة؟ 

هل قامت النقابة مبراجعة داخلية لبنيتها، ول�ضيا�ضاتها يف ال�ضتقطاب، ولن�ضاطاتها العامة للتاأكد من اأنها تغطي كل 
املجم�عات العاملة يف ال�ضحافة ول�ضمان اأنها تلتزم مبعايري ال�ضفافية وال�ضتقاللية؟ 

اأن�صطة للتنفيذ:
ال�ض����ؤال الأخري يلخ�س كل �ضيء. يجب القيام مبراجعة �ضاملة ي�ض���ارك فيها اجلميع لفح�س اأداء النقابة وطريقة عملها، 
وم���ا الذي تقدمه لأع�ضائها من ناحية الدفاع عن مكانتهم املهنية، اأو للرتويج لل�ضحافة والأخالق. ميتلك الحتاد الدويل 
لل�ضحفيني ومنظماته الإقليمية معل�مات وافرة عن التجارب يف دول ومناطق اأخرى، لكن النقطة التي يجب الرتكيز عليها 

هي اأنه يجب البدء بتنفيذ هذه املهمة يف البلد. 
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تنخ���رط �ضبك���ات ال�ضحاف���ة الدولية العامل���ة يف جمالت 
التن����ع والت�ضامح يف عدد من املبادرات الإيجابية املرتبطة 

مببادرة ال�ضحافة الأخالقية: 

ق���ام الحتاد الدويل لل�ضحفيني باعداد تقرير �ضامل 
عل���ى امل�ضت����ى الأوروبي ح����ل املب���ادرات الإعالمية 

لتعزيز ن�عية التقارير ال�ضحفية ح�ل التن�ع. 

ق���ام الحت���اد ال���دويل لل�ضحفيني بتط�ي���ر عدد من 
الأدلة املهنية ح����ل كتابة التقارير ال�ضحفية املتعلقة 

بالتن�ع والأقليات. 

قام الحتاد الدويل لل�ضحفيني يف �ضريالنكا باإطالق 
جائ���زة �ضحفية من اأج���ل الرتويج للتمي���ز يف اإعداد 
التقاري���ر ال�ضحفية ح����ل املجم�ع���ات امل�ضت�ضعفة، 
وتنفيذ برنامج تدريب يف جمال حق�ق الإن�ضان خالل 
2009/2008. ويبن���ى ه���ذا الن�ضاط عل���ى خربة من 
ن�ض���اط م�ضابه مت تنفيذه يف جن�ب �ضرق اأوروبا خالل 

 .2003/2002

يق����م الحت���اد ال���دويل لل�ضحفيني بتنفي���ذ حملة يف 
اأمريكا الالتينية لتح�ض���ني ن�عية التقارير ال�ضحفية 

املتعلقة بحق�ق الإن�ضان، وحق�ق الأطفال والن�ضاء. 

حتم���ل هذه الأن�ضط���ة وامل�ضاري���ع ابعادا وطني���ة واإقليمية. 
ق���ام الحت���اد ال���دويل لل�ضحفي���ني يف ع���ام 2008 بتبن���ي 
ق�ضايا الأخالق والتنظيم الذاتي للمهنة يف �ضمال اإفريقيا 

يعم���ل االإحت���اد ال���دويل لل�صحفيني بن�ص���اط كبريعلى تروي���ج التميز يف ال�صحافة من���ذ �صن�ات ط�يل���ة. واالآن، يف هذه 

االأوقات ال�صعبة التي ال ي�صتطيع ال�صحفي�ن فيها ان ي�صمن�ا حرياتهم املهنية وحرية التعبري التي تعز عليهم، يق�م 

االإحتاد الدويل لل�صحفيني بتط�ير واإطالق حملة جديدة. حيث يهدف من خالل "حملة ال�صحافة االأخالقية" اإىل 

بن���اء املزي���د من ثقة العم�م يف ال�صحاف���ة، واإىل ت�صجيع اإطالق ح�ار اجتماعي داخل قطاع االإعالم ب�صكل اأو�صع واأعمق 

ح�ل دور ال�صحافة. 

وال�ض���رق الأو�ضط باعتباره���ا ق�ضاي���ا ذات اهتمام خا�س 
لعم���ل الحت���اد يف املنطق���ة. و�ضاع���د جمعي���ة ال�ضحفيني 
البحرينيني عل���ى اإطالق ميثاق ال�ضرف اخلا�س باجلمعية 
– "�ضحفي�ن �ضد الطائفية- و�ضاهم يف اإطالق نقا�س من 
اأجل م�اثي���ق جديدة لل�ضحفي���ني الفل�ضطينيني واليمنيني 

من خالل نقاباتهم ال�طنية. 
وكان هذا م�ا�ضلة للن�ضاطات يف اوروبا ال�ضرقية حيث قام 
الحت���اد ال���دويل لل�ضحفيني بتقدمي امل�ض����رة ح�ل تط�ير 
جمل�ض���ي ال�ضحافة يف الب��ضنة وبلغاريا. و�ضيحتل الرتويج 
للمعايري املهنية م�ضاحة مهمة عند اطالق احلملة امل��ضعة 

لل�ضحافة الأخالقية يف املنطقة. 
هناك اهتمام كب���ري بق�ضية و�ضع معاي���ري مهنية للتقارير 
ال�ضحفية املتعلقة بق�ضايا حمددة مثل امل�ا�ضيع ال�ضحية 
احل�ضا�ض���ة. مثل احلملة التي مت من خالله���ا انتاج الدليل 
العاملي للكتابة ح�ل اليدز مل�ضاعدة ال�ضحفيني وار�ضادهم 
يف اعداد التقارير ال�ضحفية املتعلقة بهذه الأزمة ال�ضحية، 
م���ن اأجل و�ض���ع العمل ال�ضحفي املتمي���ز يف اإطار مكافحة 

التمييز. 

حتدي العن�شرية وعدم 
الت�شامح

كانت جتربة الحتاد الدويل لل�ضحفيني يف تنظيم اجل�ائز 
والحتف���الت ال�ضحفي���ة جتربة حا�ضم���ة يف الدفع باجتاه 
مب���ادرة ال�ضحاف���ة الأخالقية، حي���ث مت ا�ضتخ���دام هذه 

اجندة عمل من اأجل
ر�شالة مهنة لل�شحافة
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الأن�ضطة مل�اجهة ا�ضتخدام الإعالم يف ن�ضر عدم الت�ضامح، 
والعن�ضرية، والعداء لالأجانب. حيث اأطلق الحتاد الدويل 
لل�ضحفي���ني "جائ���زة الت�ضامح" ما ب���ني 1995 و2001 يف 
اأوروبا لالحتفاء باف�ضل املنتج���ات ال�ضحفية التي تتعامل 

بح�ضا�ضية مع م�ضائل التن�ع. 
ومت تنظي���م "جائ���زة الت�ضام���ح" ما ب���ني 2003-2005 يف 
اآ�ضي���ا، وافريقي���ا، وامريك���ا الالتيني���ة. ومت ت�ضلي���م ه���ذه 
اجل�ائ���ز بالتزامن مع اأطالق نقا�ض���ات اقليمية ح�ل هذه 

امل�ضاألة. 
هناك مبادرات مهني���ة اأخرى منها تط�ير كتاب ار�ضادات 
بالتميي���ز  املتعلق���ة  ال�ضحفي���ة  التقاري���ر  اع���داد  ح����ل 
العن�ض���ري، ومن���اذج تدريب لط���الب ال�ضحاف���ة. وبهذا، 
تك����ن مب���ادرة ال�ضحاف���ة الأخالقي���ة قد قام���ت بتط�ير 
اأن�ضط���ة �ضابق���ة مثل الأن�ضط���ة التي قامت به���ا "جمم�عة 
عم���ل الإعالم ال���دويل �ض���د العن�ضرية وره���اب الأجانب 

)امراك�س("، وهي جمم�ع���ة قامت بت�فري منتدى للح�ار 
عل���ى امل�ضت�ى الأوروبي م���ا ب���ني 1995 و2002 �ضارك فيه 
احت���ادات ال�ضحفي���ني، ومعاه���د التدري���ب، والنا�ضري���ن 
الأوروبيني، والحت���اد الأوروبي لأ�ضح���اب البث، واملجل�س 
الأوروبي، والحت���اد الأوروبي. والأه���داف الأ�ضا�ضية لهذه 

احلملة املرتبطة مببادرة ال�ضحافة الأخالقية هي: 

ت�ظيف املزيد من ال�ضحفيني من الأقليات. 

تط�ير ار�ضادات متخ�ض�ضة ح�ل كيفية اإعداد تقارير 
اإخبارية عن الأقليات. 

تط�ي���ر م�ضاقات تدريبي���ة ح�ل التن����ع لت�ضتخدم يف 
كليات ال�ضحافة.

تط�ي���ر �ضبكات عناوي���ن وات�ض���الت ملتحدثني با�ضم 
الأقليات من داخل هذه املجم�عات. 

تط�ي���ر ح����ار م���ع امل�ؤ�ض�ض���ات ال�ضيا�ضي���ة ح����ل دور 
الإعالم يف اعداد تقارير عن الت�ضامح. 

نظ���م الحت���اد ال���دويل لل�ضحفي���ني �ضن���ة 2006 رد قطاع 
الإع���الم عل���ى اأزم���ة الكرت����ن الدمنركي���ة بع���د اأن ق���ام 
بالتفاو�س مع اأهم الالعبني يف هذا القطاع ومع املنظمات 
املهنية على اإعالن م�ضرتك ي�ؤكد على مبادئ حرية التعبري 
يف ال�ق���ت الذي طال���ب فيه باعتم���اد معاي���ري اأف�ضل عند 

اعداد تقارير تتعلق بق�ضايا ثقافية اأو دينية. 
يدع����م الحت����اد ال����دويل لل�ضحفي����ني احل�����ار م����ع نقاب����ات 
ال�ضحفي����ني العربي����ة يف م��ض�ع الأخالق املهني����ة وح�ل دور 
ه����ذه النقاب����ات يف الدف����اع عن حري����ة ال�ضحاف����ة والرتويج 
لاللت����زام باملعاي����ري املهني����ة. وق����د تبن����ت املنطق����ة »مبادرة 
ال�ضحافة الأخالقية« ليتم تطبيقها من خالل برنامج عمل. 

�شناعة ال�شالم ولي�س احلرب
تعمل »مب���ادرة ال�ضحاف���ة الأخالقية« عل���ى �ضحذ احل�ار 
بني املجتم���ع املدين والإع���الم لزيادة ال�عي ح����ل اأهمية 
دور التفك���ري الأخالق���ي يف اتخ���اذ اخلي���ارات التحريرية 
املالئم���ة عند اع���داد تقاري���ر قد تق���رر م�ضائ���ر النا�س، 
حياته���م او م�تهم، مثل: ازمات حق�ق الإن�ضان، اأو احلرب 
وال�ضراع���ات الأهلي���ة. كما وتظهر احلاج���ة اىل التدريب 
املهن���ي، واإىل احلاجة حل����ار مهني ب���ني �ضحفيني يقف�ن 
اأحيانا على جانبي ال�ضراع ولهم فهم خمتلف متاما مل�ضار 

الأحداث وللتاريخ. 
وتعتمد هذه املبادرة عل���ى جتربة متت يف بداية ت�ضعينيات 
الق���رن املا�ض���ي عندما نظ���م الحتاد ال���دويل لل�ضحفيني 
اجتماعات دوري���ة لل�ضحفيني واملحرري���ن والقائمني على 

ال�صني: الهم�ص���ات ال�صينية وحقائق 
الهزة االأر�صية

وجد ال�ضحف���ي الأملاين اورلي���خ فيت�ضرن، من كبار مرا�ضل���ي »دير�ضبيغل« 
الذي كان قد حتم���ل تعيينات �ضعبة يف العراق وال�ضني، نف�ضه مثل الكثري 
م���ن زمالئه الذي���ن ي�اجه�ن خي���ارات �ضعبة. ويق�ل فيت�ض���رن »اإن حياتي 
املهني���ة جتري يف م�ضاحة تت�ض���م باملتاهات الأخالقية.« اح���د الأمثلة على 
ه���ذه املتاهات ب���رز عندما كان يغطي كارثة اله���زة الأر�ضية يف �ض�نان يف 

ايار 2008. 
يق����ل فيت�ض���رن »لقد واجهن���ا كثري م���ن النا�س الذي���ن فقدوا اف���رادا من 
عائالته���م  الذي���ن الق����ا م�ض�ؤولية م�تهم عل���ى جمه�رية ال�ض���ني. كان�ا 
ميتلك����ن ق�ض�ضا مف�ضلة، وبع�ضهم �ضكل����ا جمم�عات غري ر�ضمية للدفع 
بق�ضاياهم اإىل الأمام. ك���ان لديهم ق�ض�س فظيعة و�ضحيحة، دون �ضك، 
تتح���دث عن قياديني حزبيني حمليني فا�ضدين، الذين تعاون�ا مع م�ض�ؤويل 
�ضرك���ات البناء واختل�ض�ا الأم����ال من عق�د بناء املدار����س وامل�ضت�ضفيات 
و�ضيدوه���ا مب����اد بن���اء ذات ن�عي���ة متدنية. كان����ا يعط�ن اأ�ضم���اء جميع 

املت�رطني. 
كان باإمكاننا اأن نعيد ق�ض�ضا اإخبارية جيدة فيها الكثري من التفا�ضيل وتهم 
املجتمع ب�ضكل كب���ري. ولكننا كنا نعرف اأننا يف حالة ن�ضرنا هذه الق�ض�س 
فاإن���ه �ضيك�ن م�ضري م�ضادرنا ال�ضجن اأو م���ا ه� اأ�ض�اأ. لقد قامت القيادة 
ال�ضينية بالإع���الن عن اأن ق�ضايا الف�ضاد هي من الق�ض�س املحرمة. كنا 
�ضنت�ضب���ب يف اإث���ارة م�ضاكل حقيقي���ة للنا�س. حافظنا عل���ى �ضمتنا. كانت 
ال�ضح���ف ال�ضادرة يف ه����جن ك�جن هي ال�حيدة الت���ي متكنت من ت�ضليط 

ال�ض�ء على زاوية الهزة الأر�ضية-الف�ضاد يف تقاريرها الإخبارية.« 
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الب���ث ميثل����ن كاف���ة الأط���راف امل�ضاركة يف احل���رب التي 
�ضيطرت على اجزاء كبرية م���ن ي�غ�ضالفيا ال�ضابقة. وقد 
وف���رت هذه التجرب���ة م�ضدرًا غنيا للفه���م ي�ضتفاد منه يف 
اإطالق مب���ادرات م�ضابهة للجمع ب���ني �ضحفيني يف اأزمات 
لحق���ة مث���ل: افغان�ضت���ان، باك�ضت���ان، الع���راق، فل�ضطني. 
بحي���ث يتم و�ضع الأجندة لتك�ن معربة عن القيم امل�ضرتكة 
واحلاج���ة اإىل الت�ضامن بني ال�ضحفي���ني التي يتم و�ضعها 

ف�ق العتبارات وامل�ضالح ال�ضيا�ضية املحددة. 
ق���ام برنام���ج الحتاد ال���دويل لل�ضحفيني لع���ام 2008 يف 

اأفغان�ضتان- برنامج �ضحفي�ن من اأجل بناء ال�ضالم.

بالرتكي���ز عل���ى دور الإع���الم يف املجتم���ع الدميقراط���ي، 
ومقايي����س حرية ال�ضحافة وتغطية اأخب���ار النتخابات مع 
ت�ضلي���ط ال�ض�ء عل���ى اأهمي���ة القيم امل�ضرتك���ة والنخراط 
يف احل����ار. كما  يق�م الحتاد ال���دويل لل�ضحفيني بتنفيذ 
برنام���ج تدريب���ي خا�س ح����ل ح�ضا�ضي���ة اع���داد التقارير 

الإخبارية املتعلقة بال�ضراع. 
هناك مبادرات اأخرى نفذه���ا الحتاد الدويل لل�ضحفيني 
انتج���ت دلي���ال لكتاب���ة التقاري���ر ال�ضحفي���ة ح����ل حق�ق 
الإن�ض���ان �ضن���ة 2003 لل�ضحفيني يف جن�ب �ض���رق اأوروبا. 
ومثله���ا اأي�ضا انتج الحتاد ال���دويل لل�ضحفيني �ضنة 2005 
تقري���ر »على طريق ال�ضالم: اع���داد التقارير عن ال�ضراع 
والتن����ع الإجتماع���ي يف �ضريالنك���ا«، وه���� تقري���ر ي�ف���ر 
ار�ض���ادات وحالت درا�ضية عن اإع���داد التقارير ال�ضحفية 
املتخ�ض�ض���ة بال�ضراعات والتن�ع. تبع هذا التقرير تقرير 
اآخ���ر بعد �ضنت���ني ح�ل ال�ضحاف���ة ال�ضتق�ضائي���ة واعداد 

التقارير عن الف�ضاد يف �ضريالنكا. 

حقوق النوع الجتماعي
بالإ�ضاف���ة اإىل اأجن���دة ال�ض���الم، ق���ام الحت���اد ال���دويل 
لل�ضحفي���ني بتنظيم عدد من احلم���الت عن م�ضاواة الن�ع 
الإجتماع���ي مبا يف ذل���ك م�ؤمت���رات يف كل مناطق العامل، 
من اأج���ل ان تق�م نقابات ال�ضحفيني بتبني ا�ضرتاتيجيات 

وطنية واإقليمية مل�ضاندة م�ضاواة الن�ع الجتماعي. 
و�ضي�ض���كل جمل�س الن�ع الجتماع���ي العاملي التابع لالحتاد 
ال���دويل لل�ضحفيني الذي مت تاأ�ضي�ضه �ضن���ة 2001 على اأن 
يك�ن رافعة تدعم عمل »مب���ادرة ال�ضحافة الأخالقية« يف 
ال�ضن�ات القادمة. والعمل يف هذا الإطار قد تط�ر لي�ضبح 

حملة عاملية حقيقية. 
مت النتهاء يف اوروبا من اجراء مراجعة ح�ل طريقة 
تغطية الإعالم للن�ضاء املمار�ضات لل�ضيا�ضة، اأدت هذه 
املراجعة اإىل انتاج دليل عن ت��ضيف الن�ع الجتماعي 

مل�ضاعدة ال�ضحفيني و�ضانعي الأفالم الإعالمية. لقد 
مت القيام بدرا�ضة �ضاملة عن م�ضاواة الن�ع الجتماعي 
يف بلدان الحتاد ال�ض�فيتي ال�ضابق واأطلقت يف جل�ضة 
اقليمي���ة خا�ضة ع���ن الن�ع الجتماع���ي خالل اعمال 
امل�ؤمتر العاملي لالحتاد الدويل لل�ضحفيني الذي عقد 

يف م��ضك� عام 2007. 
تنف���ذ يف ه���ذه الأي���ام حمل���ة اإقليمي���ة خا�ض���ة ع���ن 
النقاب���ات  داخ���ل  النقابي���ة  والقي���ادة  ال�ضحفي���ات 
ال�طني���ة لل�ضحفي���ني يف ال�ض���رق الأو�ض���ط و�ضم���ال 
افريقي���ا. وهن���اك اأن�ضطة حم���ددة يت���م تنفيذها يف 
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة، واجلزائ���ر، والع���راق، 
وفل�ضطني. وقام���ت جمم�عة عمل الن����ع الجتماعي 
التابع���ة جلمعية ال�ضحفي���ني الإيرانيني بتط�ير دليل 

اإر�ضادي خا�س بت��ضيف املراأة يف و�ضائل الإعالم.
نظم الحت���اد الدويل لل�ضحفيني حملة وطنية وا�ضعة 
يف الهن���د لدع���م م�ض���اواة الن����ع الجتماع���ي داخل 
غ���رف الأخبار ويف النقابات. وينف���ذ الحتاد الدويل 
لل�ضحفي���ني برناجم���ا تدريبي���ا يف �ضريالنك���ا ح����ل 

م�ضاواة الن�ع الجتماعي. 
مت اإج���راء مراجعة اقليمية يف اإفريقي���ا ح�ل م�ضاواة 
الن����ع الإجتماع���ي �ضن���ة 2007. تب���ع ه���ذه املراجعة 
حملة لت�ضجيع النقابات ال�طنية لتبني ا�ضرتاتيجيات 

مل�ضاواة الن�ع الجتماعي. 
يف اأمريك���ا الالتيني���ة، مت دعم اإجراء حمل���ة اإقليمية 
مل�ض���اواة الن�ع الجتماعي خالل م�ؤمت���ر اإقليمي عقد 

�ضنة 2008. 

�شالمة ال�شحفيني املهنية 
يجب ان تبداأ ال�ضحافة الأخالقية مب�ضاألة ال�ضالمة لقطاع 
الإع���الم وللعاملني فيه. يق�د الحت���اد الدويل لل�ضحفيني 
حمل���ة دائم���ة ل��ض���ع ح���د لف���الت قتل���ة ال�ضحفيني من 
العق���اب، ولأن تق�م اجلهات احلك�مي���ة والأجهزة الأمنية 
با�ضتثم���ار املزيد من امل�ضادر للتحقي���ق يف الهجمات التي 

يتعر�س لها ال�ضحفي�ن. 
خ���الل العقد ال���ذي انتهي يف 1 كان����ن ثاين/يناير 2008، 
قتل 1000 �ضحفي. يف 95 باملئة من حالت ا�ضتهداف وقتل 
ال�ضحفيني متكن القتلة من الإفالت من املالحقة. تطالب 
حق����ق ال�ضحفيني بت�ف���ري احلماية له���م واأن يك�ن هناك 

تف�ضري لقلة احلماية املت�فرة لهم حاليا. 
ودفعت احلاجة اإىل تقليل املخاطر التي ي�اجهها ال�ضحفي�ن 
على الأر�س لأن يق�م الحتاد الدويل لل�ضحفيني بعدد من 
التحرك���ات من���ذ بداية عقد الت�ضعيني���ات املا�ضي مبا فيها 
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تنظي���م تدريب على ال�ضالمة املهني���ة لل�ضحفيني العاملني 
يف مناطق احلروب، والقيام بانتاج دليل البقاء لل�ضحفيني 
يف ع�ضر لغات، وتاأ�ضي�س املعهد الدويل لل�ضالمة الإخبارية 
)ان�ض���ي(، وتنظيم احلمل���ة العاملية من اأج���ل ال�ضالمة يف 

ال�ضحافة. 

الت�شامن واحلماية اجلماعية
 املخاط���ر الت���ي ت�اجهه���ا ال�ضحاف���ة الأخالقي���ة كث���رية 
–العنف، الت�ضليع املبالغ فيه، تركيز ملكية و�ضائل الإعالم، 
تقلي�ضات يف عدد العامل���ني، الدعايات ال�ضيا�ضية وجتيري 
و�ضيط���رة ال�ضركات، الف�ض���اد يف كل زاوية- ولكن مع ذلك 
هناك قناعة داخل ال�ضحافة باإنه اإذا ما ت�افرت الظروف 

ال�ضحيحة فاإن الإعالم قادر على امل�ضاهمة.
 يف بن���اء جمتمع عادل م���ن خالل ازده���ار �ضحافة القيم 

والت�ضامن. 
اإن مبادرة ال�ضحاف���ة الأخالقية هي جزء من روؤية بديلة. 
لكن الأمل وحده لن يتمكن من حتقيق �ضيء. تطرح مبادرة 
ال�ضحاف���ة الأخالقية اآلي���ة للتغيري م���ن املفرت�س ان تقنع 
ال�ضحفي���ني يف كل مكان باأن العم���ل الذي يق�م�ن به مهم 

وي�ضتحق الن�ضال من اأجله. 
ل ي�ضتطي���ع ق���ادة ال�ضحفي���ني والنا����س الآخ���رون الذي���ن 
يدعم����ن مبادرة ال�ضحافة الأخالقية اأن يقنع�ا املرا�ضلني 
وال�ضحفيني باأن يك�ن�ا خمل�ضني مليثاق ال�ضرف ال�ضحفي، 
اأو األ يخ�ن�ا اآمال وطم�حات مهنتهم، �ضيتم هذا فقط من 

خالل التزام الأفراد اأنف�ضهم بهذا امليثاق. 
م���ا يجب ان تق�م به نقابات ال�ضحفيني واملنظمات املهنية 
الأخرى ه� م�ضان���دة زمالئهم، وت�فري احلماية اجلماعية 
له���م وحماية الف�ضاء الذي يحت�ضن العقل املفكر، واحل�ار 
الأخالقي، وال�ضحافة القيمية. اإن قيامهم بهذه امل�ض�ؤولية 
ي�ف���ر اإطارا للت�ضام���ن وفل�ضفة اإجتماعية ع���ن املمار�ضات 
ال�ضحيح���ة التي حافظ���ت على بق���اء ال�ضحافة لأكرث من 

200 �ضنة والتي ما زالت من  �ضرورات م�ضتقلبها.  

امل���زي����د م������ن املعل������م������ات:

مبادرة ال�صحافة االأخالقية
االحتاد الدويل لل�صحفيني

International Press Centre

Residence Palace, Block C

155 Rue De La Loi

B 1040 Brussels

Tel 0032 2 235 2200

Fax 0032 2 235 2219

Email:ifj@ifj.org 
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ملاذا تعترب االأخالق مهمة
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ملاذا تعترب الأخالق مهمة

انبثق النظام الإعالمي العاملي احلديث بجميع اأ�شكاله الرائعة نتيجة لثالثمائة �شنة من التطور، بدءًا 

من ا�شطرابات الثورة ال�شناعية يف اأوروبا واأمريكا ال�شمالية. كما متخ�س عن حركة التنوير الفل�شفية 

تي��ارات فكرية جدي��دة وعلى الأخ�س مبدَا حري��ة التعبري وا�شتقاللية التفكري الل��ذان واجها الأنظمة 

احلكومي��ة القدمية واملوؤ�ش�شات الإقطاعية والعقائد الديني��ة ال�شائدة، الأمر الذي مهد الطريق لتبلور 

الثورات التاريخية يف اأمريكا واأوروبا.  

ال�ضحافة  ت��اري��خ  اإن 
ال����ع����امل����ي����ة... م��ل��يء 
ح���ل  ت����دور  بق�ض�س 
ال�ضحافة  ا���ض��ط��ه��اد 
وم������ع������ارك ب��ط���ل��ي��ة 
خ���ا����ض���ه���ا روؤ������ض�����اء 
والنا�ضرون.  التحرير 

ال�ضحفي����ن  ك���ان  الإع���الم احلدي���ث،  ن�ض���اأة  يف مطل���ع 
والنا�ض���رون وكت���اب الن�ض���رات الراديكالي����ن والن�ضط���اء 
ال�ضيا�ضي�ن من اأمثال ت�ما�س باين- وه� �ضحفي اإجنليزي 
عمل���ت تقاري���ره ال�ضحفي���ة املتاأجج���ة على اإله���ام الث�رة 
الأمريكية �ض���د بريطانيا؛ والدفاع عن الث����رة الفرن�ضية؛ 
ومكافح���ة الرق والالاإن�ضانية واجله���ل اللذين �ضكال عقبة 
يف وجه ن�ض���اأة املجتمعات احلرة واملنفتح���ة. وال�ضحفي�ن 
م���ن اأمثال باي���ن وغريه كان�ا على طريقته���م اخلا�ضة هم 

احلامل�ن لر�ضالة التقدم.
والي�م، يجد ه����ؤلء الرواد اأن تعبهم يف عدم حتمل الظلم 
والرغبة العارمة بالتمدن والتط�ر مل يذهب �ضدى، وما زال 
ي�ضط���ع يف �ضجل اإجن���ازات ال�ضحفيني الذي���ن ا�ضتخدم�ا 
مهاراته���م ال�ضتق�ضائي���ة للتعمق يف امل�ضائ���ل التي تخ�س 
امل�ضلح���ة العامة: ج�ائز بل�ت���زر يف ال�ليات املتحدة التي 
تق���دم لئحة رائعة باأ�ضماء ال�ضحفيني الرائدين امللتزمني 
ب���اأداء دورهم كهيئة رقابي���ة تن�ب عن امل�اطن���ني جميعًا. 
وتذكرن���ا اأ�ضماء مثل �ضيم�ر هري����س يف ال�ليات املتحدة، 
واآن���ا ب�ليتك�ف�ضكاي���ا يف رو�ضي���ا، واأمرية ها����س يف ال�ضرق 
الأو�ض���ط، ومئ���ات الآخري���ن مثله���م بال�ض���رب والت�ضحية 
املطل�ب���ة من ه����ؤلء الذي���ن ميار�ض�ن �ضحاف���ة ال�ضجاعة 

والتميز يف �ضبيل امل�ضلحة العامة.

ك���ان مت�قع���ًا من���ذ البداي���ة اأن يت�ض���ادم اآوائ���ل م�ؤلفي ) 
اخلرب�ض���ات الراديكالي���ة ( مع املعار�ض���ة ال�ضيا�ضية، فقد 
حك���م على باين غيابيًا باإثارة الفنت �ضد التاج الربيطاين. 
وج���رت الع���ادة اأن ميتلئ تاري���خ ال�ضحاف���ة العاملية، منذ 
ت�ضغي���ل اأول مطبع���ة يف اآواخر الق���رن ال�ضاد�س ع�ضر حتى 
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املب��ادئ  مبحاكم��ة  يق��وم  لل�شحفي��ني  ال��دويل  الحت��اد 
واأخالقيات املهنة يف الثالثينيات من القرن املا�شي 

�ضعت الحتادات التابعة لالحتاد الدويل لل�ضحفيني يف الثالثينيات من القرن املا�ضي بكل 
ج���راأة للحد من الدعاية امل�ضللة وال�ضحافة الالاأخالقية من خالل حماولة غري م�ضب�قة 
متثل���ت يف اإن�ض���اء املحكمة الدولية لل�ض���رف من اأجل حماكمة ال�ضحفي���ني. وقد ُاعتمدت 
الفك���رة يف م�ؤمتر الحتاد ال���دويل لل�ضحفيني الذي انعقد يف مدينة ديج�ن الفرن�ضية يف 
عام 1928، ومن ثم ُو�ضعت التفا�ضيل النهائية لها يف امل�ؤمتر الذي انعقد يف مدينة برلني 
يف عام 1930، ولكن املحكمة مل يعلن تاأ�ضي�ضها ب�ضكل ر�ضمي حتى انعقاد م�ؤمتر لهاي يف 

عام 1931 برئا�ضة رئي�س �ضابق متميز ملحكمة العدل الدولية. 
وك���ان اله���دف من اإن�ضاء املحكمة النظ���ر يف ال�ضكاوى املقدمة �ض���د ال�ضحفيني املنتهكني 
لأخالقي���ات ال�ضحاف���ة عن طري���ق تزييف الأخب���ار والدعاي���ة للح���رب والتحري�س على 
الكراهي���ة. وعل���ى الرغم من اأن املحكمة مل تتمكن من اأداء املهم���ة التي اأن�ضئت من اأجلها 
و�ضرعان ما طغت عليها، ومعها ال�ضحافة، الأحداث التي اجتاحت اأوروبا اآنذاك واأدت اإىل 

حدوث �ضراع عاملي جديد، اإل اأن املبادرة اأثارت م�ضاألة اللتزام ال�طني مبيثاق عاملي.
ونا�ض���د الحتاد ال���دويل لل�ضحفيني الحت���ادات التابعة له لتقدمي الدع���م لهذه العملية، 
وتلبي���ًة لهذه املنا�ضدة، غري الحت���اد ال�طني لل�ضحفيني يف بريطاني���ا العظمى واأيرلندة 
ق�انين���ه يف عام 1932 من اأجل التنازل عن بع�س �ضالحيات���ه ال�طنية ملنحها للمحكمة. 
وواف���ق اأع�ضاوؤة على ما يلي: "اأي ع�ض� يتم الإعالن عن عدم كفاءته يف اأن يك�ن �ضحفيًا 
م���ن قب���ل املحكمة، بعد ع���دم امل�افقة على طلب الحت���اد ال�طني لل�ضحفي���ني ا�ضتئناف 
احلكم لدى الهيئة الإدارية لالحتاد الدويل لل�ضحفيني، يتم ت�قيف ع�ض�يته ب�ضكل ف�ري 

ول يك�ن لديه احلق يف ال�ضتئناف".       

ال�ق���ت احلا�ضر بق�ض�س تدور ح����ل ا�ضطهاد ال�ضحافة 
معارك بط�لية خا�ضها روؤ�ضاء التحرير والنا�ضرون تتاأجج 
عندما يقتل ال�ضحفي�ن اأو يتم ا�ضتهدافهم باأعداد متزايدة 

فقط ملجرد اإعدادهم لتقارير �ضحفية نزيهة.
ويج���ب علينا اأن نعرتف اأن���ه على الرغم م���ن اأن مفه�مي 
ا�ضتقاللي���ة ال�ضحافة وحرية ال�ضحافة انبثقا من اأحداث 
تاريخي���ة حم���ددة ومن خ���الل الثقاف���ات الغربي���ة، اإل اأن 

احل�افز الكامنة فيها عاملية منذ الأزل.
فلطاملا احتاجت املجتمعات القدمية يف كل جزء من العامل 
اإىل معل�م���ات دقيقة. اأي اجلي�����س متقدمة؟ هل مت ك�ضب 
املعرك���ة اأم ل؟ ما هي ه���ذه الأمرا�س اجلديدة التي مي�ت 
منه���ا اجلميع؟ كيف ميكنن���ا احل�ض�ل عل���ى الخرتاعات 
اجلديدة اأو م�ض���ادر م�ث�قة لتاأمني الغذاء واملالب�س؟ لقد 
ك���ان التجار امل�ضدر الرئي�ضي للمعل�مات اخلارجية، ودون 
اأدن���ى �ضك، كان���ت املعل�مات الت���ي ياأتي به���ا بع�س ه�ؤلء 
التجار غاية يف الدقة، بينما كان يحب بع�ضهم الآخر ن�ضر 
الإ�ضاعات مثل الطاع�ن )ومن املمكن اأن يك�ن�ا قد ن�ضروا 

مر�س الطاع�ن اأي�ضًا(.
ت�ق���ف ي�لي��س قي�ضر عن تدوين معاركه بعد فرتة وجيزة 
م���ن انتهائه���ا نتيج���ًة لإدراك���ه اأهمية »الن�ضخ���ة الأوىل يف 
التاأريخ«. كما كان فيديبيدي�س بطاًل يف نقل الأخبار عندما 
ق���ام بدورته ال�ضهرية باجلري من املارث�ن اإىل اأثينا )على 
الأغل���ب للتحذير من اخلطر املنبث���ق من اجلي�س الفار�ضي 

ولي�س لنقل خرب الن�ضر فقط(.
واإىل جان���ب ال���رثوة والتج���ارة، فتح���ت الإمرباط�ري���ات 
ال�ضتعماري���ة اأعني الع���امل على اأفك���ار ومعل�مات جديدة، 
حي���ث تبل�رت اأفك���ار النا����س يف البل���دان الأجنبي���ة بفعل 
ق�ض�س الرحال���ة الذين تناقل�ا معل�م���ات بع�ضها �ضحيح 
وبع�ضه���ا الآخ���ر مغل����ط. فالرح���الت البحري���ة العظيمة 
ابت���داًء م���ن عه���د التج���ار واملالح���ني الهن�د الذي���ن تعج 
به���م املالح���م الهندو�ضية القدمي���ة؛ وم���رورًا بامل�ضريني 
والي�ناني���ني والروم���ان الذي���ن ا�ضت�طن����ا ح�����س البحر 
الأبي�س املت��ض���ط، اأو بالبحار وامل�ضتك�ضف ال�ضيني- زينغ 
ال���ذي جاب املحيط���ني اله���ادئ والهندي يف اأوائ���ل القرن 
اخلام�س ع�ضر، وانتهاًء بالتناف����س الأوروبي على اكت�ضاف 
طرق جديدة لل�ضرق والذي اأدى اإىل اكت�ضاف الأمريكيتني، 
كل ه���ذه الأحداث التاريخية كانت جماًل لتبادل املعل�مات 

اإىل جانب الرثوات النفي�ضة.
ول���ذا، ميكنن���ا النظ���ر اإىل اخلرائ���ط كعب���ارات جمازي���ة 
وا�ضتعارات ع���ن الإعالم احلديث- معل�م���ات عن احلياة 
وامل�ت م��ض�عة يف غ���الف جميل، تك�ن يف بع�س الأحيان 
يف منته���ى الدق���ة، بينما تك�ن يف اأحي���ان اأخرى يف منتهى 

الفداحة.  
وكالأقط���اب الإعالمية احلديثة، جم���ع ه�ؤلء امل�ضتك�ضف�ن 
ما بني الف�ض�ل املمزوج باحلما�ضة وحافز امل�ضتثمر لالأر�س 
وال�ضلطة واملال. كما در�س العلماء القدامى النج�م مبزيج 
م���ن الر�ضد العلمي الدقيق والأ�ضاط���ري والأحالم. فلطاملا 
كان البحث عن الدقة واملعرفة حافزًا يف جميع احل�ضارات 
العظيمة ابتداًء من ال�ضني والهند ومرورًا مب�ضر والي�نان 
وانته���اًء بالعلماء امل�ضلمني الذي���ن عا�ض�ا يف القرن الثامن 
امليالدي يف بغداد وقام�ا ب�ضناعة اأكرث الإ�ضطرلبات دقة 

وتط�رًا من اأجل حتديد ال�قت وامل�اقع والجتاهات.
اأوقف����ا الطباع���ة: الع���امل ك���روي ولي����س م�ضطح���ًا. خرب 
عاج���ل: الأر�س تدور ح����ل ال�ضم�س. اإن مث���ل هذه الأخبار 
اجلدي���دة واملثرية هي التي اأدت اإىل بدء ال�ضراع الفكري. 
بحث عاملي ع���ن احلقيقة- الت�ضدي للع�ائق التي و�ضعتها 
املعتق���دات التقليدي���ة ال�ضيا�ضي���ة والديني���ة، وه���ي نف����س 
املعتق���دات التي جعلت غاليلي� ينكر حقيقته؛ ومنعت كتابة 
الإجني���ل باللغات املحلية لأن النا����س اإذا ما بداأوا بقراءته 
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اأ�ض���درت ال�لي���ات املتحدة الأمريكي���ة وثيقة اإع���الن احلق�ق التي 
يجم���ع فيها التعدي���ل الأول ب���ني حرية املعتق���دات الديني���ة وحرية 

التعبري وحرية التجمع وحرية ال�ضحافة.
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دون م�ضاعدة ف�ضيبداأون حتمًا بالتفكري وحدهم.
وعل���ى الرغم م���ن اأن كل هذه الأم�ر تب���دو بعيدًة كل البعد 
ع���ن ال�ضحاف���ة احلديث���ة، اإل اأنن���ا يج���ب اأن نحرت�س من 
التعام���ل م���ع التعط�س من اأج���ل احل�ض�ل عل���ى املعل�مات 
الدقيق���ة واملع���ارف اجلدي���دة على اأنه���ا غربي���ة اأو ملكية 
خا�ضة بح�ض���ارة واحدة اأو النظ���ر اإىل ال�ضراع بني احلق 
يف املعرف���ة والدولة اأو الدين على اأنه���ا معارك و�ضراعات 

حديثة.            
حرية التعبري واأخالقيات حرية الإعالم

قب���ل 300 عام تقريب���ًا، ع���رّب ال�ضحفيان ج����ن ترن�ضارد 
وت�ما����س غ����ردون- املنتمي���ان اإىل املعار�ض���ة ال�ضيا�ضي���ة 
ويكتب���ان حت���ت ا�ض���م كات����- دفاع���ًا ع���ن حري���ة التعبري 

بق�لهم:
�ضتنع����دم  كم����ا  احلكم����ة،  تنع����دم  التفك����ري  حري����ة  “دون 
احلري����ات عامة دون حرية التعبري.” كما اأ�ضدر رواد الفكر 
ه�ؤلء حتذيرًا ل زال يرتدد �ضداه حتى ي�منا هذا ح�ل كيف 
اأن الرقاب����ة ه����ي مقربة احلرية. فقد كتب�����ا: “كل من يفكر 

بتدمري حرية الأمة، يجب اأن يبداأ بكبت حرية التعبري”.1
الفرن�ضي���ة  الث����رات  اأوردت  عق����د،  ع���دة  م�ض���ي  وبع���د 
والأمريكي���ة ن�ض��ض���ًا حلري���ة التعبري يف د�ضات���ري البالد، 
حي���ث اأ�ض���درت اجلمعي���ة ال�طني���ة للث����رة الفرن�ضي���ة يف 
�ضه���ر اآب من ع���ام 1789 اإعالن حق����ق الإن�ضان وامل�اطن 

الفرن�ضي الذي تن�س املادة 11 فيه على: 

“اإن حري���ة الفك���ر وال���راأي ه���ي اإح���دى احلق����ق 
اجل�هرية لالإن�ضان. فلكل اإن�ضان احلق يف اأن يتكلم 
ويكت���ب وين�ضر اآراءه بحرية. ولك���ن عليه اأن يتحمل 
م�ض�ؤولي���ة م���ا يكتبه يف امل�ضائل الت���ي ل تتعار�س مع 

القان�ن”.
ويف نف����س ال�ضن���ة، اأ�ضدرت ال�لي���ات املتح���دة الأمريكية 
وثيق���ة اإعالن احلق����ق التي يجمع فيه���ا التعديل الأول بني 
حرية املعتق���دات الديني���ة وحرية التعبري وحري���ة التجمع 

وحرية ال�ضحافة.
اأي قان�ن  ت�ضريع  الك�نغر�س  “يحظر على جمل����س 
ي����ؤّدي اإىل دع���م ممار�ض���ة اأي دي���ن ، اأو ت�ضريع اأي 
قان�ن ي����ؤّدي اإىل منع ممار�ض���ة اأي دين ؛ اأو ت�ضريع 
اأي قان����ن ي�ؤّدي اإىل تعطيل حري���ة الكالم اأو الن�ضر 
ال�ضحف���ي اأو حق النا�س يف اإقام���ة جتمعات �ضلمية 
اأو اإر�ضاله���م عرائ����س اإىل احلك�م���ة تطالبها برفع 

الظلم.”
ب���داأت �ضلطة ال�ضحاف���ة تتنامى يف العامل. وق���د اأ�ضت�ضهد 
امل����ؤرخ ت�ما����س كارليل براأي رج���ل الدول���ة ادم�ند بريك 
اأثن���اء تعليقه عل���ى �ضلط���ة ال�ضحفيني امل�ضه�ري���ن الذين 
كان����ا يدون����ن املالحظ���ات يف الربملان الإجنلي���زي: “اإن 
ال�ضرفة التي جل����س عليها ه�ؤلء ال�ضحفي�ن اأ�ضبحت منذ 
ذل���ك الي�م تعد �ضرفة ال�ضلط���ة الرابعة. “ وذلك كمقارنة 
بني نف����ذ ال�ضحاف���ة بالت���اج امللك���ي والربمل���ان وال�ضلطة 
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"اإن واج���ب ال�ضحف���ي ل يختلف عن واج���ب امل�ؤرخ الذي 
يتمث���ل يف البح���ث ع���ن احلقيقة قب���ل كل �ض���يء وتقدميها 

لقرائه كما ح�ضل عليها"

ج�ن تيدو�س ديلن
رئي�س حترير �ضحيفة التاميز اللندنية 

�ضهر �ضباط من عام 1852.

3 م���ن كت���اب "احلال���ة اخلط���رة" للكاتب 

فران�ضي�س ويليامز، ل�نغمانز )1957(.
167 اخلطرة" �ضفحة  4 "احلالة 

الق�ضائية.2
ووجه���ت بالفع���ل انتق���ادات لل�ضحاف���ة ح����ل ك�نه���ا اآلية 
للت�ضلية وتروي���ج الإ�ضاعات واجلدل والقي���ل والقال. وكان 
تعليق م���ارك ت�ين ل يخل� من بع����س احلقيقة عندما قال 
بع���د مرور ع���دة �ضن����ات: “ي�ج���د ق�انني حلماي���ة حرية 
التعبري يف ال�ضحافة، ولكن ل ت�جد ق�انني حلماية النا�س 

من ال�ضحافة”.
وم�ض�ؤولي���ات  لتحدي���د حق����ق  الأوىل  املح���اولت  ج���اءت 
احلديث���ة  للمفاهي���م  اأ�ضا�ض���ًا  ت�ض���كل  الت���ي  ال�ضحفي���ني 
لل�ضحاف���ة الأخالقية قب���ل اأكرث من 150 عام���ًا يف ال�قت 
الذي ح�ضلت في���ه م�اجهة بني �ضحيف���ة التاميز اللندنية 

واحلك�مة الربيطانية.
ورد ج����ن تادو�س ديلني- رئي�س التحري���ر- على انتقادات 
احلك�مة لل�ضحيفة باأن قام ب�ضياغة نظام متكامل ملبادئ 
ت�جيهية لل�ضحافة.3 ويف مقالتني رئي�ضيتني مت ن�ضرهما يف 
�ضه���ر �ضباط من عام 1852، اأكد عل���ى مبداأ ق�ل احلقيقة 
كمب���داأ ج�ه���ري يف ال�ضحاف���ة: “اإن واج���ب ال�ضحفي ل 
يختلف عن واجب امل�ؤرخ الذي يتمثل يف البحث عن احلقيقة 

قبل كل �ضيء وتقدميها لقرائه كما ح�ضل عليها”. 
كما �ض���دد على وج�ب متت���ع ال�ضحاف���ة بال�ضتقاللية عن 
احلك�مة: “من اأجل تاأدية مهماتها با�ضتقاللية تامة، يجب 
على ال�ضحافة اأن ل تدخل يف م�اثيق اأو عالقات ملزمة مع 
اأي م���ن رجال الدولة احلالي���ني، اأو التنازل عن م�ضاحلها 
الدائم���ة مل�اءمة �ضلطة اأية حك�مة”. ومن اأجل اإحراز هذه 
الأهداف، اأو�ض���ح اأن ال�ضحافة يجب اأن تك�ن حرة: “من 
اأج���ل ا�ضتق�ضاء احلقيقة وربطها ب�ض����ؤون العامل بناًء على 

مبداأ ثابت”.
ا�ضته���رت �ضحيف���ة “ذا مان�ض�ضرت غاردي���ان” مب�اجهتها 
حلك�مته���ا واآرائه���ا العام���ة يف تغطيته���ا حل���رب الب�ي���ر 
يف نهاي���ة الق���رن التا�ض���ع ع�ضر. فق���د كان كل م���ن رئي�س 
حتريره���ا- �ضي بي �ضك�ت؛ ومالكها- ج����ن اإدوارد تايل�ر 
عل���ى ا�ضتع���داد للت�ضحي���ة بنجاحه���ا التج���اري يف �ضبي���ل 
املحافظ���ة على م�ضداقية ال�ضحافة، فقد علق�ا على ذلك 

باأن انقرا�س ال�ضحيفة اأف�ضل من انهيار املبادئ.4
اإل اأن ال�ضحاف���ة كان���ت مزيجًا م���ن ال�ضحفيني املبدئيني 
واآخري���ن ت�اق���ني لإثارة اجل���دل والنت�ض���ار والنف�ذ. ففي 
اآواخ���ر الق���رن التا�ضع ع�ضر، اندلعت ح���رب بني �ضحيفتي 
وني�ي����رك  ب�لت���زر  جل�زي���ف  اململ�ك���ة  ورل���د  ني�ي����رك 
ج�رن���ال اململ�كة لل�لي���ام هري�ضت من اأج���ل رفع معدلت 
ت���داول ال�ضحيفت���ني، حيث ب���رزت العناوي���ن فيهما ب�ضكل 
اأك���رب، فيما مل يتغري حمت����ى املقالت الت���ي �ضيطر عليها 
امل�ا�ضيع املتعلق���ة باجلرائم و”الهتمام���ات الإن�ضانية”. 

وق���د اأطلق عليه���ا ا�ضم “ال�ضحافة ال�ضف���راء”، رمبا لأن 
كلت���ا ال�ضحيفت���ني كان لديه���ا �ضخ�ضية كرت�ني���ة �ضفراء 
الل����ن. ولكن اإىل جانب اإثارة اجل���دل والبحث عن جمه�ر 
عري�س، كانت كلتا ال�ضحفيتني تن�ضر مقالت ا�ضتق�ضائية 
وتعتربان نف�ضهما باأنهما منحازتان اإىل جانب النا�س وعلى 

الأخ�س الفقراء منهم.
واإذا م���ا ذهبن���ا اإىل اأبعد م���ن ذلك، كان م���ن ال�ا�ضح اأن 
ال�ضحافة يتم اعتبارها �ضلعة عامة. ففي الع�ضرينيات من 
الق���رن املا�ضي، ك�ضف األرب ل�ن���در- الذي منح ا�ضمه لأهم 
جائ���زة يف ال�ضحافة الفرن�ضي���ة- عن الأعم���ال ال�ح�ضية 
والظاملة التي كانت حت�ضل يف مع�ضكرات كاين امل�ضتخدمة 
ك�ضجن يف م�ضتعمرة غ�يانا الفرن�ضية، الأمر الذي اأدى اإىل 

اإغالق هذه املع�ضكرات.
قبل ذلك، انتقد اأبت�ن �ضينكلري الظروف ال�ضحية وظروف 
العم���ل يف امل�ضال���خ امل�ج�دة يف مدين���ة �ضيكاغ�، مما اأدى 
اإىل اتخ���اذ الرئي�س ثي�دور روزفلت ق���رارًا باإ�ضدار ق�انني 

واإن�ضاء م�ؤ�ض�ضات حلماية العمال وعامة النا�س.
وبالرغم من ذلك، ب���داأت جتاوزات ال�ضحافة ال�ضفراء- 
الت���ي اأو�ضلت ال�ضحافة اإىل و�ضفه���ا بال�ضتخفاف بالدقة 
اأو التزان- تثري ال�ضتي���اء العام وال�ضيا�ضي. وبعد احلرب 
تاأخ���ذ  للم���رة الأوىل  ب���داأت ال�ضحاف���ة  العاملي���ة الأوىل، 
م�ض�ؤوليته���ا ع���ن العم���ل �ضمن معاي���ري و�ضل�كي���ات مهنية 
اأخالقي���ة عل���ى حمم���ل اجل���د، وذلك ك���رد فع���ل لهتمام 
اجلمه����ر الكب���ري باملع���ارك الدائ���رة خ���الل الع�ضرينيات 
والثالثيني���ات م���ن الق���رن املا�ض���ي، التي اأظه���رت افتقار 
ال�ضحافة لالرتب���اط العميق باملثاليات التي و�ضعها ديلن. 
ونتيج���ة لذلك، مت اإن�ض���اء اأول جمل�س �ضحف���ي يف ال�ض�يد 
وب���داأت اأوىل الق�اعد لآداب مهن���ة ال�ضحافة بالظه�ر يف 

ال�ليات املتحدة.
وعل���ى ال�ضعيد الآخر، ب���داأ ال�ضحفي�ن بتنظي���م اأنف�ضهم 
اأي�ضًا على امل�ضت�يني العاملي وال�طني. ومت تاأ�ضي�س الحتاد 
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5 الحت���اد ال���دويل جلمعيات نا�ض���رو ال�ضحف 

International Federation of Newspa-(
per Publishers( الت���ي �ضلفت الحتاد العاملي 

لل�ضحف.

من املمكن تقدمي الدعم لأخالقيات 

ال�شحاف��ة عندم��ا تتواجد ظروف 

الإعالمي��ة  احلري��ة  م��ن  مواتي��ة 

وال�شتقاللي��ة ال�شحفية، ولكن من 

امل�شتحي��ل اأن يت��م ذل��ك يف و�شائ��ل 

الإع��الم التي تع��د ذراعًا م��ن اأذرع 

الدولة.

ال���دويل لل�ضحفي���ني يف ع���ام 1926 للخ���روج م���ن حت���ت 
�ضيط���رة جماع���ات اأرباب العم���ل يف ال�قت ال���ذي بداأ فيه 

مفه�م الع�ملة يف ال�ضحافة بالرت�ضخ.
ويف غ�ض����ن �ضن�ات قليل���ة انتهت احل���رب املروعة الأوىل 
واأعقبتها حرب مروعة اأخرى، وخالل هذه الفرتة- عندما 
بداأ كل من الفا�ضية والتع�ضب بالظه�ر يف الأخبار- ُبذلت 
جه����د حثيثة لإن�ضاء ق�اعد ومعايري حلماية ال�ضحافة من 

عملية جتنيدها خلدمة دعاة احلرب والدعاية امل�ضللة.
ويف عام 1930، وافق الحتاد الدويل لل�ضحفيني يف امل�ؤمتر 
الذي انعق���د يف برلني على خطة رائ���دة متثلت يف تاأ�ضي�س 
املحكم���ة الدولية لل�ضرف من اأجل ر�ضد ال�ضل�ك الأخالقي 
يف ال�ضحاف���ة واحلد من ا�ضتخدام و�ضائ���ل الإعالم كاآلية 
لن�ض���ر الكراهية واحلرب والدعاي���ة املغر�ضة. وكانت هذه 
املب���ادرة حماول���ة جديرة بالحرتام عل���ى الرغم من عدم 
قابليتها للتطبيق من اأجل تعبئة ال�ضحافة وح�ضدها للعمل 

يف �ضبيل ال�ضالح العام.
ويف ع���ام 1933، اأن�ض���اأ نا�ض���رو ال�ضح���ف منظم���ة عاملية 
خا�ض���ة بهم، وقام�ا باإع���داد بيان- مت���ت امل�ضادقة عليه 

بع���د مرور خم����س �ضن�ات عل���ى تاأ�ضي�س املنظم���ة- يطعن 
الكاذب���ة”5. وبالطبع، اأثبتت جميع هذه  يف ن�ضر “الأخبار 
الق���رارات عدم جدواها يف احل���رب العاملي���ة الثانية التي 

لعب فيها التف�ق العن�ضري دورًا كبريًا.
وبع���د انته���اء احلرب، ب���داأ الحت���اد ال���دويل لل�ضحفيني 
بالتع���اون مع الحتادات التابعة ل���ه بت�ثيق جه�ده من اأجل 
ك�ض���ب الدعم لرت�ضيخ معايري مهني���ة يف ال�ضحافة، وعمل 
عل���ى تبن���ي ق�اعد جدي���دة لل�ضل����ك املهني الت���ي ما زالت 
تهيم���ن على امل�ضه���د ال�ضحفي حت���ى ي�منا ه���ذا. والأهم 
من ذلك كله كان اإقرار اإعالن الحتاد الدويل لل�ضحفيني 
ملبادئ ال�ضل�ك املهني لل�ضحفيني الذي متت امل�افقة عليه 
يف عام 1954 يف م�ؤمتر الحتاد الدويل لل�ضحفيني املنعقد 

يف ب�ردو يف فرن�ضا. 
وعلى الرغم م���ن اإيجاز الق�اعد- فقط 280 كلمة- وعدم 
حتديثه���ا �ض����ى م���رة واحدة فق���ط )يف ع���ام 1986(، اإل 
اأنه���ا ت�ضمنت الإ�ضارة جلميع القي���م والتطلعات الأ�ضا�ضية 
لل�ضحافة. وقد ج���رى اعتمادها من قبل جميع الحتادات 
والنقابات ال�ضحفية التابع���ة لالحتاد الدويل لل�ضحفيني 



25 لتق�ل لكم احلقيقة : مبادرة ال�صحافة االأخالقية

6 تقرير ماكربايد، الت��ضيات، اجلزء 

الثالث، املقدمة والفقرة رقم 43.
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اأوكرانيا: مبادرة فردية حترك الكفاح اجلماعي
ب���رزت اأهمية اإن�ضاء نقاب���ة لل�ضحفيني يف اأوكرانيا كخط�ة حا�ضمة مل�ضاعدة ال�ضحفيني يف القيام بتحرك جماعي �ضد الرقابة 

املفرو�ضة عليهم قبل قيام "الث�رة الربتقالية" يف عام 2004 وخاللها.
وات�ض���م امل�ضه���د الإعالمي لهذه الدول���ة التي اأحكمت فيها احلك�م���ة قب�ضتها على املحطة التلفزي�ني���ة والإذاعية وال�ضحف يف 
مرحلة ما بعد ال�ضي�عية، حيث كان م�ظف� املكتب ال�ضحفي التابع للحك�مة ي�زع�ن ن�ضرة ي�مية تدعى "متنكي"، والتي ميكن 
و�ضفه���ا ب "ن�ض���رة امل�ا�ضيع"، ت�ضم قائمة بالق�ض�س التي يجب على ال�ضحفيني اإعداد مقالتهم ح�لها وكيفية اإعدادهم لهذه 

املقالت.
وكان ال�ضحفي�ن امل�ضتقل�ن يتعر�ض�ن للم�ضايقة والعتقال، ويف عام 2000، تعر�س رئي�س حترير امل�قع اللكرتوين "جي�رجي 
غ�نغ���ادزه" امل�ل�د يف ج�رجيا لالغتيال عل���ى يد عمالء احلك�مة ال�ضريني، وُيزعم اأن ذلك مت بناًء على طلب من رئي�س البالد 

لي�نيد ك�ت�ضاما.
ويف عام 2004، جرت انتخابات عامة مريبة اأدت اإىل حالة من عدم ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي والحتجاجات اجلماهريية لعب فيها 
ال�ضحفي����ن امل�ضتقل�ن وال�ضحفي����ن العامل�ن لدى و�ضائل الإعالم اململ�كة للدولة دورًا هام���ًا، حيث اأنهم ثاروا �ضد اإجراءات 
الرقاب���ة الر�ضمية. وجاءت اللحظة احلا�ضمة يف الث�رة الربتقالية عندما رف�س اأحد املرتجمني بلغة الإ�ضارات لل�ضم يف حمطة 
تلفزي�ني���ة تابع���ة للدولة ترجمة الن�ض���رة امل�جزة عن نتائج النتخابات املعدة م�ضبقًا، ومتت روؤيت���ه يف ركن �ضا�ضة التلفاز ي�مئ 
باإ�ض���ارات يخرب فيها امل�ضاهدين اأن الأخبار تتعر����س للرقابة. ويف اآواخر �ضهر ت�ضرين الثاين من عام 2004، رف�س العديد من 
ال�ضحفي���ني واملحرري���ن واملنتجني العاملني يف القن�ات التلفزي�نية اإجراءات فر�س الرقابة وب���داأوا يف نقل الأخبار كما راأوها. 

ومنذ ذلك ال�قت، ت�قف التلفاز عن العمل ك��ضيلة لفر�س ال�ضيطرة احلك�مية، واأ�ضبح و�ضيلة لتزويد النا�س باملعل�مات.
 Kyiv Independent( ويتذك���ر يغ�ر �ض�ب�لي���ف- الرئي�س ال�ضابق لنقابات العمال ل��ضائل الإع���الم امل�ضتقلة يف كييف
Media Trade Union(: "ب���داأ الكف���اح م���ن اأجل حرية التعبري، وكان يج���ب اأن يبداأ بالبحث عن الأفراد الذين 

ي�ضاطروننا نف�س الأفكار والقناعات وي�ضتطيع�ن ت�ضجيع زمالئهم ال�ضحفيني على اتخاذ م�قف مماثل".
وم���ن ث���م اأ�ضاف: "عندما ب���داأت حملتنا الدعائية، ب���دا اأن ال�ضحفيني عاجزون متامًا وال�ضع�ر باخل����ف ميلئهم. ولكن يف كل 

مكتب، وجدنا �ضخ�ضًا واحدًا لديه الت�ضميم والقناعة ليعمل على اإلهام الآخرين باملقاومة". 
ومي�ضي �ض�ب�ليف متذكرًا: "لقد حتدثنا مع زمالئنا ح�ل حقيقة اأن الرقابة قللت الحرتاف لديهم وحطت من قدر مهنيتهم، 

كما اأنها جتعل مهاراتهم ومعارفهم التي م�ضاألة غري �ضرورية. ال�ضع�ر باأنك ل�ضت وحدك يجعل النا�س ت�ضعر اأنها اأكرث ق�ة".
اإن حلظات التف�ق يف مثل هذه امل�اقف تربز وتتجلى، ولكن يجب اأن يذكر ال�ضحفي�ن اأنف�ضهم كل ي�م اأن ولءهم يجب اأن يك�ن 
للجمه�ر ولي�س لل�ضيا�ضيني. وما اأن حان ال�قت لإجراء انتخابات برملانية يف �ضهر اأيل�ل من عام 2007، مل يعد للرقابة الر�ضمية 
وج�د. ولكن بعد انتهاء النتخابات، مت اإطالق حملة دعائية جديدة بني ال�ضحفيني العاملني يف املحطة التلفزي�نية حتت �ضعار 
"ل ميكن �ضراوؤنا". وت�ضري التقديرات اإىل اأن ال�ضيا�ضني �ضرف�ا ح�ايل 200- 300 ملي�ن دولر اأمريكي خالل النتخابات على 

برامج تلفزي�نية �ضيا�ضية مدف�عة الأجر والتي قدمت على اأنها تغطية مت�ازنة لالنتخابات.  

على امل�ضت�ى ال�طني.
ومم���ا ل �ضك في���ه، وج���دت ال�ضحاف���ة نف�ضه���ا عالقة يف 
خ�ض���م ال�ضراع���ات الأيدي�ل�جي���ة الت���ي �ض���ادت يف فرتة 
احلرب الباردة، وتعرثت اجله����د املبذولة لتعزيز املعايري 
ال�ضحفي���ة الدولية يف مع���رتك اجلدل القائ���م بني العامل 
ال�ضي�ع���ي والعامل غ���ري ال�ضي�عي ب�ضاأن ال���دور الذي يجب 
اأن تلعب���ه احلك�مة. ويف التقرير ال�ضه���ري الذي اأعده �ضني 
ماكرباي���د للي�ن�ضك���� قبل ح�ايل 30 عام���ًا، اأكد ماكربايد 
عل���ى اأهمي���ة امل�ضداقي���ة واملعايري املهني���ة يف اإن�ضاء نظام 
عامل���ي جديد لالإعالم. وعلى الرغم من اجلدل الذي اأثاره 
ه���ذا التقري���ر يف ذلك ال�قت، ما زال �ض���دى فقرة واحدة 

من���ه ي�ضل مداه اإىل وقتنا احلايل بنف�س القدر الذي كانت 
تدوي فيه اآنذاك:

بالن�ضبة لل�ضحفي،  تتج���زاأان  وامل�ض�ؤولية ل  “اإن احلري���ة 
فاحلري���ة دون حتم���ل امل�ض�ؤولي���ة ت�ضج���ع عل���ى التحري���ف 
والنتهاك���ات الأخ���رى. بينم���ا يعك�س غي���اب احلرية، على 
ال�ضعي���د الأخر، حالة من عدم ممار�ضة امل�ض�ؤولية... ولذا 
ل ب���د من اعتماد ق�اعد ال�ضل����ك الأخالقية على ال�ضعيد 
ال�طني، ويف بع�س الأحيان على ال�ضعيد الإقليمي، ب�ضرط 
اأن تك����ن هذه الق�اعد معدة ومعتمدة من قبل العاملني يف 

املهنة اأنف�ضهم ودون تدخل من احلك�مات. 6
ويف طبيع���ة احل���ال اآن���ذاك، ك���ان هن���اك ف���رق كبري بني 
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 7 جم���ع الراح���ل كل�د ج���ان برتران���د قائمة 
و�ضائ���ل  مل�ضاءل���ة  "نظ���ام   100 م���ن  باأك���رث 
الإع���الم" ومن بينها ق�اع���د ال�ضل�ك املهني 
الذي يعمل من خالل���ه ال�ضحفي�ن يف جميع 
اأرجاء العامل. لالط���الع، يرجى زيارة امل�قع 
http://www.media- الت���ايل:  اللك���رتوين 

/accountability.org

الأ�ضالي���ب املتبعة يف الدميقراطي���ات الغربية وتلك املتبعة 
الغ���رب، كان���ت  ال�ض�فيت���ي وحلفائ���ه. فف���ي  يف الحت���اد 
املحط���ات التلفزي�نية والإذاعية ممل�ك���ة وم�ضيطرًا عليها 
م���ن قبل الدولة، ولكن ال�ضحف كانت جزءًا من راأ�ضمالية 
ال�ض����ق احلرة. وم���ع اأنها كانت يف اأغل���ب الأحيان متطفلة 
وغ���ري عادل���ة، اإل اأنه���ا مل تك���ن مكب�تة على ي���د ال�ضلطة. 
فال�ضحفي����ن الغربي����ن راأوا اأن دورهم يكمن يف حما�ضبة 

ال�ضلطة من خالل متثيل دور الفرد �ضد تلك ال�ضلطة.
اأم���ا يف الحت���اد ال�ض�فيتي، فق���د راأى معظ���م ال�ضحفيني 
ب�ضراحة اأن دورهم يكمن يف الت�جيه والتثقيف الجتماعي 
ليعمل����ا ك��ضيل���ة لب���ث امل�ض�ؤولي���ة الجتماعي���ة والتما�ضك 

الجتماعي حتت �ضيطرة وان�ضباط الدولة.
ويف احلقيق���ة، ح�ض���ل العديد من التج���اوزات يف الغرب، 
وعمل العديد من ال�ضحفيني- على ح�ضب العادة- كممثلني 
للدول���ة اأو م�ظفيها. ولكن اإىل جانب ذلك، �ضاد العرف يف 
ال�ضحاف���ة امل�ضتقلة بت�ضليط ال�ض�ء عل���ى اأعمال ال�ضلطة. 
اأم���ا يف الحتاد ال�ض�فيت���ي، غدت ال�ضحاف���ة “امل�ض�ؤولة” 
تتميز باخلج���ل، واأ�ضبحت امل�ض�ؤوليات الجتماعية مرادفًا 

مل�ضالح القادة ال�ضيا�ضيني.
ومل يخ���ل الأم���ر من وج�د بع�س ال�ضحفي���ني ال�ضجعان يف 
ال�ض���رق؛ ووج�د �ضحفيني �ضيئ���ني يف الغرب، األ اأن حقيقة 
واح���دة كانت وا�ضح���ة لعيان اجلميع وه���ي اأنه من املمكن 
تقدمي الدعم وتاأييد اأخالقي���ات ال�ضحافة عندما تت�اجد 
ظ���روف م�اتي���ة م���ن احلري���ة الإعالمي���ة وال�ضتقاللي���ة 
ال�ضحفي���ة، ولك���ن من امل�ضتحي���ل اأن يتم ذل���ك يف و�ضائل 

الإعالم التي تعد ذراعًا من اأذرع للدولة. 
الق���رن احل���ادي  م���ن  الأول  العق���د  اإىل  وبنقل���ة �ضريع���ة 
والع�ضري���ن، جن���د اأن و�ضائل الإع���الم وال�ضحافة- بدعم 
من تقارب التكن�ل�جيا وث�رة النرتنت- مل تلعب على مدى 
الدهر دورًا بهذه الأهمي���ة والنف�ذ يف ال�ض�ؤون العاملية كما 
تفع���ل يف اأيامنا هذه. وبالرغم من ذل���ك، ما زال ال�ضراع 
م���ن اأجل تر�ضيخ ال�ضحافة امل�ضتقلة يدور رحاه يف كل ركن 

من اأركان العامل تقريبًا.
وج���زء من هذا ال�ضراع امل�ضتمر يرجع للت�تر احلا�ضل بني 
مب���ادئ ال�ضحافة من جهة وامل�ضالح ال�ضيا�ضية والتجارية 
من جهة اأخرى، فالنقابات ال�ضحفية ت�ضجع اأع�ضاءها على 
العمل بطريقة اأخالقية وتق���دم لهم الدعم حني يرف�ض�ن 
القيام بعمل لاأخالقي الذي يعد بحد ذاته مهمة �ضعبة يف 
اأي ظ���رف من الظروف، ولكن الأمر حتمًا �ضيزداد �ضع�بًة 
عندما ي�ضغط اأرباب العمل على ال�ضحفيني للقيام باإعداد 
تقاري���ر �ضحفية و�ض�ر مث���رية يف مناخ اقت�ض���ادي قا�ٍس. 
ففي ظل الرك�س وراء اإحراز املراتب العليا واحل�ض�ل على 

اأعلى ن�ضب من الأرباح، يعمل بع�س اأرباب العمل على خلق 
ظ���روف غري حمتمل���ة يف و�ضائل الإع���الم الإخبارية ت�ؤدي 
اإىل زي���ادة ت�ضييق حيز الحرتاف. ويف ال�اقع، اإن امل�ضكلة 
بالن�ضب���ة لكث���ري من اأ�ضح���اب العم���ل ل تكم���ن يف م�ضاألة 
والنقابات والهيئات املهنية(  )ملنظم���ات  مع  “الختالف« 
التي اأن�ضاأها ال�ضحفي�ن، بل يف معار�ضتها جملة وتف�ضياًل 

حق هذه املنظمات يف التدخل يف م�ضائل التحرير.
وغالب���ًا ما ت�ضتخدم اإدارات و�ضائ���ل الإعالم عبارة »احلق 
يف الإدارة« كغط���اء للتخل����س م���ن حق����ق ال�ضحفيني يف 
احل�ض����ل عل���ى راأي م�حد ح�ل حمت����ى اأخالقي حمدد. 
واأب�ض���ط طريقة للتخل����س من اإمكانية رف����س ال�ضحفيني 
للتع���اون مع �ضل�ك غري اأخالقي داخل غرفة الأخبار يكمن 
يف ال�ضع���ي لإخراجهم من امل��ض�ع، على الأقل باأية طريقة 

جماعية. 
وت���دور هذه الأزمة يف حلق���ة مفرغة، فعلى مدى املائة عام 
املن�ضرمة، كان���ت و�ضائل الإعالم مرتددة يف و�ضع معايري 
لنف�ضها، اأو المتثال بتلك التي و�ضعها ال�ضحفي�ن. ويرجع 
ال�ضب���ب يف اإن�ضاء املجال�س ال�ضحفي���ة اأو الأ�ضكال الأخرى 
من التنظي���م الذاتي لأرباب العم���ل يف معظم البلدان اإىل 
وق���ت الأزم���ة عندما ت�ضبب���ت جت���اوزات و�ضائ���ل الإعالم 
يف ت�ضجي���ع احلك�م���ات للقي���ام ب��ضع �ض�اب���ط ت�ضريعية. 
وحت���ى يف اأيامنا ه���ذه ويف اأجزاء كثرية م���ن العامل، ي�ضري 
ال�ضيا�ضي�ن ال�ضاخط�ن اإىل اجلرائم واجلنح التي ترتكبها 
ال�ضحاف���ة ك��ضيل���ة لتربير اأعماله���م امل�ضين���ة من فر�س 

الرقابة وال�ضيطرة على الإعالم.
وم����ا زال التهديد احلك�مي م�ضتم����رًا، اإ�ضافة اإىل تهديدات 
اأخرى للتعددية تطرحها اندماج و�ضائل الإعالم ومركزيتها 
واملغ����الة يف النزع����ة التجارية و�ضغ�طات ل م����ربر لها من 
اجلماع����ات الديني����ة وامل�ضالح اخلا�ضة، كل م����ا �ضبق �ضكل 
حتديًا لل�ضحاف����ة الأخالقية املبينة يف ع�ض����رات الن�ض��س 

والق�اعد التي وافق عليها ال�ضحفي�ن على مدى ال�ضنني7 .
ق���د ل يع���رف ال�ضحفي����ن تفا�ضي���ل ه���ذه الق�اع���د التي 
و�ضح���ت ببالغ���ة املب���ادئ وال�ضل����ك املهني له���ذه املهنة، 
ولكنه���م بالطبع يفهم�ن اخلط�ط العري�ضة لها. كما يفهم 
ال�ضحفي����ن ونقاباته���م اأي�ض���ًا اأن احل�ض����ل عل���ى حرية 
التعب���ري لي�س كافيًا وحده، واأن العمل الإعالمي اإذا مل يكن 
م��ض�عًا يف اإطار اأخالقي، لن تنجح ال�ضحافة يف مهمتها 

املتمح�رة ح�ل تن�ير امل�اطنني.     
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الت�شوير: مواجهة ال�شواب واخلطاأ
يف كل �ض�رة نراها نفهم من ورائها ق�ضة، ولكنها يف بع�س الأحيان ل تك�ن هي تلك الق�ضة التي ق�ضدها امل�ض�ر. فعلى �ضبيل املثال، التقط 
امل�ض�����ر ج�ي����ل اأ�س- العامل حل�ضاب وكالة الأنباء الفرن�ضية )AFP(- �ض�رة يف ع����ام 2004 للزعيم ال�ضيا�ضي اليمني املتطرف ماري� ل� 
ب����ان اأثن����اء برنامج تلفزي�ين. وقام ل� بان ب�ضراء ال�ض�رة وا�ضتخدامها يف حملته ال�ضيا�ضية بعد اأن اأ�ضاف اإليها ن�ضًا وبع�س الأل�ان دون اأن 

يذكر ا�ضم امل�ض�ر الذي التقط ال�ض�رة.
احت����ج امل�ض�ر عل����ى ذلك بحجة انه مل تتم ا�ضت�ضارته ح�ل ا�ضتخدام �ض�رته يف هذا الإطار اأو عل����ى التعديالت التي اأجراها ال�ضيا�ضي على 
ال�ض�����رة. وبه����ذا يك�ن ل� بان قد انتهك احلق�ق املعن�ية للم�ض�ر مب�جب اأحكام القان�����ن الدويل والقان�ن ال�طني يف فرن�ضا. والأدهى من 

ذلك، اأن ال�ض�رة قد ا�ضتخدمت لدعم اآراء مل ي�ؤمن بها امل�ض�ر.
اعرتفت املحاكم الفرن�ضية بانتهاك حق�ق امل�ض�ر، وكانت هذه احلادثة در�ضًا لأ�ضحاب ال�كالة التي يعمل حل�ضابها الذين اأ�ضبح�ا بعد هذه 

الق�ضية ي�ضع�ن للح�ض�ل على م�افقة امل�ض�رين عند ا�ضتخدامهم لأي �ض�ر لأغرا�س �ضيا�ضية.
وبالرغم من اأن امل�ض�رين و�ضناع الأفالم ي�ضعرون بالمتنان ل�ج�د مثل هذا القان�ن يف فرن�ضا، اإل اأنه ل ي�اتيهم يف جميع احلالت، حيث 
اأنه ل يك�ن دائمًا اإىل جانبهم. فالقان�ن املدين الفرن�ضي، على �ضبيل املثال، ين�س على اأنه لكل �ضخ�س احلق احل�ضري يف �ض�رته، ويجب 

اأخذ م�افقته قبل اإجراء اأي عملية ا�ضتن�ضاخ لها.
ويعن����ي ه����ذا اأن ال�ضحفيني ل ميكنهم ت�ض�ي����ر النا�س بحرية بال�ضكل الذي يتي����ح التعرف على ه�ؤلء النا�����س دون اإذن منهم. ول غرابة يف 
الأمر اأن هذا القان�ن جعل من باري�س- مقر الت�ض�ير الف�ت�غرايف الأكرث اإبداعا على مر الع�ض�ر- مكانًا �ضعبًا للت�ض�ير واأر�ضًا للدعاوي 

القان�نية �ضد من ت�ض�ل له نف�ضه عدم اتباع القان�ن.
ول تندرج ال�ض�ر املاأخ�ذة يف الأماكن العامة حتت بند احلدود القان�نية للقان�ن املدين اإذا ما كان املكان الذي مت التقاط ال�ض�رة فيه مكانًا 
عام����ًا، واإذا مل ت�ؤخ����ذ ال�ض�رة ب�ضكل حمدد )يجب اأن ل يك�ن ال�ضخ�س م��ض�ع الت�ض�ير مع����زوًل اأو ميكن التعرف عليه ب�ضه�لة(، واإذا ما 
مت احرتام احلق يف اخل�ض��ضية )اأي اأن يق�م امل�ض�ر ب�ض�ؤال ال�ضخ�س املعني اإذا مل يكن متاأكدًا من عدم انتهاك احلق يف اخل�ض��ضية(. 

ولكن امل�ضكلة تكمن يف اأن هذه ال�ضروط مبهمة مبا يكفي لل�ضماح لزيادة ال�ضكاوى من النا�س الذين يتم ت�ض�يرهم يف الأماكن العامة.
وقدم القرار- الذي اتخذته حمكمة النق�س الفرن�ضية يف عام 2004 والذي بدا اأنه يف �ضالح امل�ض�رين- بع�س الراحة للعاملني يف ال��ضط 
ال�ضحف����ي. فق����د رفعت دع�ى على م�ض�ر قام ب��ضع �ض�ر للنا�س يف قطار الأنف����اق يف باري�س يف كتاب، ولكن املحكمة ق�ضت باأن املدعي مل 
ي�ضتطع اأن يثبت وج�د حتيز اأو اأن ال�ض�رة اأظهرته يف حالة مذلة اأو مهينة. ومنح هذا القرار العديد من ال�ضحفيني الأمل باأنهم �ضيتمكن�ن 

من العمل دون وقع التهديد بالعق�بات اجلزائية.
وعل����ى ال�ضعي����د الآخر جن����د اأن التالعب بال�ض�ر ه� جمال اآخ����ر ميكن التدخل بحق�����ق امل�ض�رين فيه ب�ضكل روتيني، حي����ث غالبًا ما تثار 
امل�ضائل الأخالقية فيه. واأحد الأمثلة على ذلك جنده يف اجلدل العن�ضري الذي دار ح�ل اأو جيه �ضمب�ض�ن الذي ح�كم وبرئ من تهمة قتل 
زوجت����ه البي�ض����اء وع�ضيقها. وكان اجلدل قد اندلع يف �ضه����ر حزيران من عام 1994 عندما �ضدر عدد جملتي تامي وني�ز ويك الأ�ضب�عيتني، 
وه����اك ما ت�ضدرته العناوين الرئي�ضي����ة فيهما يف 27 حزيران من عام 1994: لقد مت اتهام جملة تامي بالعن�ضرية للتعديالت الف�ت�غرافية 

التي اأجرتها املجلة على �ض�رة العتقال ال�ضهري لأو جيه �ضمب�ض�ن.
وق����د داف����ع املحررون عن اختيارهم لهذه ال�ض�ر بق�له����م اأنهم ح�ضل�ا على حق الرتخي�س الإبداعي من اأج����ل اإظهار الهيئة التي انحدرت 
اإليها �ضمعته خالل ذلك الأ�ضب�ع، ولكن الحتجاجات املتمثلة باأن ال�ضحيفتني حتطان من قدر رجل اأ�ض�د وحت�لن �ض�رته اإىل �ضيطان من 

خالل ن�ضر ه����ذه ال�ض�رة، اأدت 
اإىل اأن ي�ضح����ب امل�ض�ؤول�����ن عن 
ال�ضحيف����ة الن�ضخ����ة الأوىل من 
الع����دد واإ�ضدار ن�ضخ����ة جديدة 
بغالف جدي����د. وكانت هذه هي 
امل����رة الأوىل يف تاريخ املجالت 
الإخباري����ة الأمريكي����ة التي يتم 
فيه����ا �ضحب املج����الت من على 
رف�����ف اأك�ض����اك البي����ع وتغي����ري 
�ض�رة الغالف. ومل يت�ضَن �ض�ى 
للقليل من النا�س الذين ح�ضل�ا 
على ن�ضختهم عن طريق الربيد 
روؤية الغالف الأول.                  
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ل زال���ت ت��ل���ح يف الأف��ق 
الإع������الم������ي احل���اج���ة 
ل���اله���ت���م���ام  ب��ق�����ض��اي��ا 
تظهر  معينة  اأخ��الق��ي��ة 
وال�ضحفيني  للمذيعني 
ع��ن��د م����اج���ه���ة حت��دي 
 " العاجلة  "الأخبار  نقل 
والنقل املبا�ضر  والتي قد 
اإىل  بال�ضحفيني  ت���ؤدي 
بث م�ا�ضيع قد يندم�ن 

عليها لحقًا.

الإعالم  و�شائل  منابر  وتتالقى  املتغرية  والتكنولوجيا  احلديثة  الإع��الم  و�شائل  فيه  ت�شود  عامل  يف 
الفا�شل ما بني  امل�شاهدين وامل�شتمعني والقراء ب�شرعة، مل يعد لذلك اخلط  التقليدية وتتغري عادات 
ال�شحافة املطبوعة وال�شحافة املرئية وامل�شموعة اأثر يذكر. فقد تطورت القواعد الأخالقية تقليديًا 

يف داخل ال�شحافة، وغدت ال�شحف م�شتقّلة متامًا عن الدولة وقادرة على العمل يف اأ�شواق �شبه حرة. 

اعالم متعدد
وتقليد اخالقي واحد

 8  اأون�را اونيل: "اإعادة النظر يف حرية ال�ضحافة" 
حما�ضرة ريث يف الأكادميية امللكّية الأيرلندية يف 

4 كان�ن  اأول من عام 2004.

�ضه����دت بيئ����ة املعل�مات بحل�����ل الن�ضف الثاين م����ن القرن 
الع�ضري����ن �ضيط����رة املحط����ات الإذاعي����ة والتلفزي�نية عليها 
من خالل ا�ضتقطاب �ضريحة وا�ضعة من اجلمه�ر والعمل يف 
اأ�ض�اق ت�ضيطر عليها الدول����ة وتنظم الق�انني التي تعمل من 
خالله����ا ويجاز فيها رقابة الهيئ����ات القان�نية، حيث ات�ضمت 
ه����ذه الف����رتة باحتك����ار احلك�مات مل�ج����ات الب����ث الإذاعي 
وال�ضيط����رة عل����ى ملكية و�ضائ����ل الإعالم املرئي����ة وامل�ضم�عة 

وتقييد الرتاخي�س. 
وحت����ى وقت قريب، تطلبت الختالفات ب����ني هذين ال�ضكلني 
م����ن الإع����الم التقلي����دي– اأحده يعم����ل يف الأ�ض�����اق احلرة 
والآخ����ر يخ�ض����ع ملتطلبات اخلدم����ة العامة �ضم����ن اإطار من 
التنظي����م القان�ين – طرق خمتلف����ة ملراقبة و�ضبط املحت�ى 
الإعالم����ي والأخالقي����ات ال�ضحفية، ولكننا الي�����م اأ�ضبحنا 

نرى تغريًا يف هذا امل�ضهد. 
ل زال يل�����ح يف الأفق الإعالمي احلاج����ة لالهتمام  بق�ضايا 
اأخالقي����ة معينة تظهر للمذيع����ني وال�ضحفيني عند م�اجهة 
حت����دي نقل »الأخب����ار العاجل����ة » والنقل املبا�ض����ر  والتي قد 
ت�ؤدي بال�ضحفيني اإىل بث م�ا�ضيع قد يندم�ن عليها لحقًا، 
ولك����ن ميكننا الق�ل اأنه من ال�ضحة مبك����اٍن اأي�ضًا اأن ق�انني 
ال�ضحافة املطب�عة واملرئية وامل�ضم�عة واللكرتونية تتطلب 

فكرًا جديدًا ي�ضع يف اعتباره دمج البيئات املختلفة.
كم����ا مل يعد بالإمكان بعد الآن الحتفاظ  بالعرف ال�ضحفي 
الكامن وراء الق�اعد امل�ج�دة حالّيًا، اأو احلفاظ على الغطاء 
ال�ض����ارم للق�اعد التي هيمنت على البيئ����ة الإخبارية لعق�د 
م�ضت. كم����ا يجب علينا اأي�ضًا اإع����ادة النظر يف العالقة بني 

حرية التعبري وحرية الإعالم والبحث يف الفروق بينهما.
يف ع����ام 2004، طالب����ت املفكرة اأون�را اأوني����ل- الأ�ضتاذة يف 
عل����م الفل�ضف����ة يف جامع����ة كامربي����دج، ورئي�ض����ة الأكادميية 
الربيطاني����ة- و�ضائ����ل الإع����الم الغربي����ة اإع����ادة النظ����ر يف 
م�اقفها من حرّية ال�ضحافة التي تعترب  احلل للح�ض�ل على 
حري����ة تعبري غري مقّيدة وه� اأم����ر- على حد راأيها ال�ضحيح 
يف الغال����ب- اإمنا يدل على »الهتم����ام بالذات«.  وقد اأفادت 
اأي�ض����ًا اأن حرية التعب����ري ميكن اأن تدع����م اكت�ضاف احلقائق 
فقط عندم����ا تك�ن جزءًا من احل�ارات الت����ي ل يتم التعبري 
فيه����ا عن وجهات النظر املختلفة فح�ضب، بل يجري تقييمها 

يف حلقات النقا�س املفت�ح.8 



29 لتق�ل لكم احلقيقة : مبادرة ال�صحافة االأخالقية

واف���ق ال�ضيا�ضي����ن م���ن ذوي الن�اي���ا احل�ضن���ة يف كرد�ضت���ان 
العراق على دعم ال�ضحفيني املحلي���ني الراغبني بتعزيز ج�دة 
ال�ضحاف���ة ون�عيتها. فقام�ا باإ�ض���دار قان�ن اإعالمي جديد يف 
اأيل�ل 2008 ين�س على حفظ مب���ادئ حرية ال�ضحافة؛ وحظر 
�ضج���ن ال�ضحفيني؛ وحظ���ر منع و�ضائ���ل الإعالم م���ن الن�ضر. 
كما اع���رتف القان�ن ب�ضكل ر�ضمي باملب���ادئ الأ�ضا�ضية لق�اعد 

الحتاد الدويل لل�ضحفيني الأخالقية العاملية.
وم���ن جهته، اأع���رتف الحتاد الدويل لل�ضحفي���ني باأهمية هذه 
الت�ضريعات اجلدي���دة التي ترمز للخروج عن رقابة املطب�عات 
وو�ضائ���ل الإعالم التي كانت �ضائ���دة يف املا�ضي. ولكن القان�ن 
الذي تبّنته اجلمعية ال�طنية الكرد�ضتانية )برملان الإقليم( مل 
يخل م���ن الثغرات التي جند اقلها يتمثل يف الغرامات الباهظة 
املفرو�ض���ة على املحررين وال�ضحفيني يف حال ت�ضببهم باإ�ضاءة 

دينية اأو" ن�ضر الكراهية والنق�ضام الطائفي" .
ويظه���ر القان�ن دعمه للحري���ة الإعالمية يف الفقرة الأوىل من 

املادة الثانية فيه:
والن�ضر  التعب���ري  " ال�ضحاف���ة ح���رة ول رقابة عليه���ا وحرية 
مكف�ل���ة ل���كل م�اط���ن يف اإط���ار اح���رتام احلق����ق واحلريات 
اخلا�ض���ة لالأفراد وخ�ض��ضية حياتهم وف���ق القان�ن واللتزام 
مببادئ اأخالقيات العمل ال�ضحفي وفق ميثاق �ضرف الفدرالية 

الدولية لعام 1954 املعدل وامللحق بهذا القان�ن".
وعلى الرغم من الأهداف النبيلة للقان�ن اجلديد، اإل اأن الثغرات 
امل�ج�دة فيه قد جتعله عر�ضة لالنتهاك على يد املغر�ضني، اإل 
اإذا م���ا بقيت الق�ضايا املتعلقة باملخالفات الأخالقية وامل�ضم�ن 
ال�ضحف���ي يف يد منظمي القطاع الإعالم���ي نف�ضه ولي�س يف يد 

احلك�م���ة. ويف اإف���ادة لالحتاد ال���دويل لل�ضحفي���ني ح�ل هذا 
القان�ن، اأ�ضار اإىل اأنه: "يجب اأن يعك�س القان�ن هذا املبداأ".

رحبت نقابة �ضحفيي كرد�ضتان بدعم م�ضرعي القان�ن، ولكنها 
�ضان���دت روؤية الحتاد الدويل لل�ضحفي���ني ب�ضرورة بذل جه�د 
جدي���دة من اأجل اإع���ادة النظر يف الت�ضريع���ات ل�ضمان تطبيق 

القان�ن يف اإطار التنظيم الذاتي املتفق عليه.
وعل���ى الرغم م���ن اأن هذا القان����ن ل ينطب���ق اإل يف كرد�ضتان 
الع���راق يف �ضم���ال الب���الد، اإل اإنه يعترب م�ؤ�ض���رًا اإيجابيًا ميكن 
ال�ضتف���ادة منه عل���ى �ضعيد و�ض���ع �ضيا�ضات ل��ضائ���ل الإعالم 
يف جمي���ع اأنحاء العراق الت���ي تقع حتت نطاق عمل نقابة اأخرى 
من م���ن الحتادات التابع���ة لالحتاد ال���دويل لل�ضحفيني وهي 
نقاب���ة ال�ضحفي���ني العراقي���ني. ويف ال�قت احل���ايل، يتم تبني 
نف����س العملي���ة يف مدينة بغداد ولكن اإج���راءات �ضدور القان�ن 
مل تنت���ه فيها بعد، حيث ما زالت النقا�ضات دائرة ح�ل القان�ن 

ال�ضحافة ال�طني.
ُتع���رف مب���ادئ  الأ�ضا�ضية لق�اعد الحتاد ال���دويل لل�ضحفيني 
الأخالقي���ة العاملي���ة الت���ي و�ضعت املعاي���ري الدولي���ة لل�ضحافة 
امل�ضتقّل���ة على اأ�ضا�ضه���ا اأي�ضًا با�ضم "ق�اعد ب����ردو" ن�ضبة اإىل 
املكان الذي عقدت فيه جل�ضة  الحتاد الدويل لل�ضحفيني التي 
مت فيه���ا تبني ه���ذه الق�اعد يف ع���ام 1954. ويف ع���ام 1971، 
مت���ت امل�ضادقة على ن�س قان�ين م�ضابه لهذه الق�اعد من قبل 
النقابات والحت���ادات التابعة لالحتاد ال���دويل لل�ضحفيني يف 
الدول الأوروبية )اإيطاليا واأملاني���ا ولك�ضمب�رغ وبلجيكا وفرن�ضا 
وه�لن���دا( يف اجتم���اع مت عقده يف اأملانيا وُيع���رف هذا القان�ن 

با�ضم ميثاق مي�نخ .

كرد�شتان العراق: العرتاف ب� "و�شام �شرف" الحتاد الدويل لل�شحفيني 
يف العراق، ولكن ما تزال هناك بع�س التحذيرات ال�شحّية. 
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وت�ضف اأوني����ل حرية التعبري على اأنه����ا ذاتية التمح�ر فقط 
بينم����ا ت�ض����ف ال�ضحاف����ة على اأنه����ا تهت����م بالآخرين، حيث 
ت�جهه����ا املثالي����ات اجل�هري����ة يف ر�ضالتها ابت����داًء من ق�ل 
احلقيقة وال�ضتقاللي����ة وامل�ضلحة العاّم����ة وامل�قف امل�ض�ؤول 
وانته����اًء بتاأثري ن�ض����ر الكلمات وال�ض�����ر. وليت�ضنى لها العمل 
ب�ض�����رة فّعال����ة، يج����ب عل����ى و�ضائ����ل الإع����الم النخ����راط 
يف الت�ا�ض����ل ال����ذي يعم����ل عل����ى تعزي����ز احل�����ار والتب����ادل 

الدميقراطي.
والي�م، ت�ضتم����ر حرّية التفكري وحري����ة ال�ضحافة واحلقيقة 
بالتحال����ف مع����ًا وعل����ى الأخ�����س عندم����ا ت�اجه����ان اأع����داء 
م�ضرتك����ني– مث����ل ال����دول الت����ي تفر�����س رقاب����ة اأو ت�ضتخدم 
الدعاي����ة امل�ضللة لتحديد حرية املعل�م����ات وو�ضعها بالقالب 
الذي ترغ����ب فيه. فجميع الأ�ض�ات- �ض�����اًء اأكانت يف اإقليم 
التب����ت اأو يف زميباب�����اى اأو حتى يف رو�ضيا – لها احلق يف اأن 

تك�ن م�ضم�عة. 
اإل اأنه لي�س كافيًا بالن�ضبة لنا اأن منتلك احلق يف التعبري عن 
اآرائنا، بل ل بد لنا اأي�ضًا احل�ض�ل على املعل�مات املتف�قة يف 
ن�عيته����ا من حيث امل�ضم�ن والتحلي����ل وت�ضجيل الأحداث يف 
هذا العامل املعق����د الذي نعي�س فيه. ويف هذا امل�ضمار، تعمل 
مبادرة ال�ضحافة الأخالقية على ت�فري الإطار الالزم ل��ضع 
املعاي����ري وحتديدها، كم����ا ت�فر اأي�ضًا اآلي����ًة للتمييز بني عمل 
ال�ضحفي����ني احلقيقي وبني عمل الآخري����ن ال�ضاعني لل�ضهرة 

يف عامل الإعالم واملعل�مات.
وقد اأثارت ن�ضاأة �ضحافة امل�اطن وم�ضاركة النا�س الفّعالة يف 
جمع الأخبار من خارج غرف الأخبار جدل جديد عن القيم 

الأخالقية وحتمل امل�ض�ؤولية .
فال�ضحفي�����ن، �ض�����اء اأكان�����ا يعمل�ن حل�ضابه����م اخلا�س اأم 
يعمل�����ن كم�ظفني،  يجن�����ن اجلزء الأكرب م����ن ق�ت ي�مهم 
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الإنرتن���ت  تاأث���ري  ي�ضّل���ط  
ال�ض����ء عل���ى الكف���اح من 
اأجل ال�ضحافة الأخالقية.

من خ����الل ممار�ضة مهن����ة ال�ضحافة، حي����ث تراهم جميعًا 
ملتزمني بنف�س امل�ض�ؤوليات املهنية ، مما يعطي عملهم �ضفة 
م�ضرتك����ة �ض�اًء اأكان�ا يعمل�����ن يف جمال ال�ضحافة املطب�عة 

اأو امل�ضم�عة اأو املرئية اأو اللكرتونية. 
وت�جه ق�اع����د ال�ضل�ك الأخالقية طريق����ة عمل ال�ضحفيني 
وت�ضاعده����م على تفهم مبادئ مهنته����م ب�ضكل اأف�ضل، حيث 
ينبغ����ي اأن يتحم����ل ال�ضحفي�����ن امل�ض�ؤولية الفردي����ة لعملهم 
فيم����ا ي�ضعى العديد منهم لتج�ضيد البع����د الأخالقي الكامن 
يف العم����ل ال�ضحفي. وعلى الأغل����ب اأن يك�ن هذا ه� ال�ضبب 
ال����ذي يج����ذب ال�ضحفيني لهذه املهن����ة يف املق����ام الأول، اإل 
اأنه����م ل ي�ضتطيع�ن حتقيق ذلك ما مل يعمل�ا يف بيئة حترتم 
احلق يف العمل وفقا ملا ميليه ال�ضمري. ويف ال�اقع، ل�ضنا هنا 
ب�ض����دد ت�جيه النقد له�����ؤلء الذين يلقب�����ن اأنف�ضهم بكتاب 
املدون����ات اأو امل�اطن����ني ال�ضحفي����ني، فبع�ضه����م اأي�ضًا يتمتع 
مبعاي����ري اأخالقية عالية، بي����د اأن هناك واجب����ًا على كل من 
يكت�ضب رزقه من العمل يف مهنة ال�ضحافة يتمثل يف احرتام 
املعايري املهنية والتحقق من احلقائق ب�ض�رة اأبعد بكثري من  
امل�ض�ؤولية الفردية ال�اقعة عل����ى كاهل ه�ؤلء الذين ينظرون 

اإىل ال�ضحافة كه�اية.
ي�ضل����ط تاأث����ري النرتن����ت ال�ض�����ء عل����ى ال�ض����راع م����ن اأج����ل 
ال�ضحافة الأخالقية، فجميع و�ضائل الإعالم �ض�اًء املطب�عة 
اأم املرئي����ة وامل�ضم�ع����ة ت�ضعى للمحافظة عل����ى وج�دها عرب 
�ضبك����ة النرتنت �ضمن م�اقع الكرتونية متتزج فيها التقارير 
املكت�بة وامل�ض�رة اأكرث فاأك����رث. واإذا مل تكن و�ضائل الإعالم 
ق����د و�ضع����ت بعد من�ذجًا يجت����ذب لها الإي����رادات من خالل 
م�اقعه����ا اللكرتونية، فاإنه����ا ت�ضع فيها و�ضائ����ل وم�ارد من 
�ضاأنه����ا اأن جتت����ذب جمه�����رًا عاملي����ًا ي�ضع����ى للح�ض�����ل على 

املعل�مات الف�رية.

بيد اأن »املعل�مات الإخبارية« امل��ض�عة على �ضبكة النرتنت 
ل تقف عند حد م�اقع و�ضائل الإعالم اللكرتونية، فالنرتنت 
عبارة عن �ض�ق مزدحم و�ضخب ميكنك اأن تتعرف فيه على 
جمي����ع الآراء املختلف����ة؛ ويت����م عر�����س كل املعل�م����ات املثرية 
واملتن�ع����ة. ولكن يبقى هن����اك عدة اأ�ضئلة تط����رح نف�ضها يف 
عامل النرتنت؛ هل م����ن املمكن حتديد الفرق بني املعل�مات 
احلقيقي����ة واملعل�مات غري ال�ضحيح����ة والأماين؟ هل كانت 
نظري����ة امل�ؤام����رة الأخ����رية خياًل م����ن خي����الت ال�اهمني اأم 
حقيق����ة انك�ضف����ت للعي����ان؟ ويف ال�اقع، ل ميتل����ك مت�ضفح� 
النرتنت اأية مب����ادئ ت�جيهية متكنهم من خ��س غمار هذا 
ال�ض�ق ال�ضعبي الذي يعج بالأ�ض�ات ال�ضاخبة بخطًى واثقة، 
ول يجدون اأي����ة و�ضيلة اأخرى للتاأكد من املعل�مات املطروحة 
عل����ى النرتنت �ض�ى العتم����اد على قدرته����م ال�ضخ�ضية يف 
الف�ض����ل بني ال�اق����ع واخليال وحت����ري الدق����ة وامل�ضداقية. 
وبطريق����ة اأو باأخرى، جند اأننا ق����د عدنا اإىل الأيام اخل�ايل 
الت����ي ك����ان فيه����ا التج����ار الرحال����ة يجلب�����ن الأخب����ار معهم 
م����ن رحالته����م، وجند اأن نف�����س احلاجة لتح����ري املعل�مات 
والتمييز ب����ني الأ�ضخا�س ال�ضادقني واأولئ����ك املنافقني التي 
كانت م�ج�����دة اآنذاك تنبثق يف وقتنا احل����ايل مع هذا الكم 

الهائل من املعل�مات املرتامية على النرتنت.  
ويف ال�ضن�����ات الأخرية، ُط����رح نقا�ٌس ح�����ل ت�ضنيف امل�اقع 
اللكرتوني����ة اإىل امل�اق����ع ميك����ن ال�ث�����ق به����ا وتل����ك التي ل 
تتحرى املعل�مات التي ت�ضعها على �ضفحاتها، وذلك ليتمكن 
املت�ضّفح من معرفة امل�اقع التي متت امل�افقة عليها كامل�اقع 
املتعّلقة بال�ضحة والطب مثاًل. ويف عام 2008، طالب العامل 
تي����م برين����رز يل - خمرتع ال�ضبك����ة العاملي����ة-  ب��ضع اأنظمة 
متنح امل�اقع الإلكرتونية طابع����ًا مميزًا للجدارة بالثقة حني 

يتم اعتمادها كم�ضادر م�ث�قة. 
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اأملانيا:
ت�شحيح الأخطاء

عل���ى مدى الثماني���ة ع�ضر عامًا الت���ي اأم�ضاها هان����س لينديكر  يف جمل���ة "دير �ضبيغل" 
الأملانية، عمل هان�س على ن�ضر ق�ض�س كبرية عن حمالت التم�يل غري القان�نية وال�ضالت 
ال�ضيا�ضية يف �ضفقات تهري���ب الأ�ضلحة والبل�ت�ني�م، ولكن جميع اأعمال ال�ضبق ال�ضحفي 
والأو�ضم���ة التي ح���از عليها ال�ضحف���ي، مت و�ضعها حتت املجهر من خ���الل حادثة وحيدة 
وفري���دة من ن�عه���ا يف �ضجله احلافل بالإجن���ازات. ففي عام 1993، ق���ام هان�س باإعداد 
تقري���ر �ضحف���ي ح�ل مقت���ل كل من الأملاين ولفغان���غ جرامز امل�ضتب���ه ب�ضل�عه يف عمليات 
اإرهابي���ة و�ضابط �ضرط���ة من ال�حدة اخلا�ضة الحتادية يف ح���ادث لإطالق النار يف بلدة 
ب���اد كلين���ني الأملانية، حي���ث اأ�ضار يف تقري���ره اأن جرامز قد مت اإعدامه عل���ى يد اثنني من 
�ضب���اط ال�حدة اخلا�ضة بعد حما�ضرته. وا�ضتندت املقالة اإىل حّد كبري على اإفادة �ضاهد 
عي���ان واحد مت منحها لالينديكر عن طري���ق زميل اآخر ل�ضابطي ال�حدة اخلا�ضة اللذين 

اتهمهما هان�س يف تقريره بقتل الإرهابي.  

واكت�ض���ف فيم���ا بعد اأن���ه اأعطى اأهمية له���ذه املعل�مات اأك���رث مما ت�ضتحق، وق���ال معرتفًا  
"لقد منحت لأق�اله الكثري من الأهمية، ومل اأ�ضعها يف منظ�رها ال�ضحيح، وعملت على 
ته�ي���ل الق�ض���ة اأكرث من الالزم". وقد جنم عن هذا التقري���ر امل�ضلل ا�ضتقالة العديد من 

امل�ض�ؤولني، واعرتف لينديكر ب�ض�ء تقديره وقدمي اعتذاره العلنّي عن املقالة.

ويع����اين برينرز يل- ال����ذي يرغب اأن يك�����ن اخرتاعه و�ضيلًة 
يف متن����اول النا�����س يف ال����دول النامي����ة ولي�����س اأداة يف ي����د 
امل�ؤ�ض�ض����ات الكب����رية- من نف�����س امل�ضاكل الت����ي لطاملا عانى 
منه����ا ال�ضحفي�ن على م����دى قرون ط�يلة والت����ي تدور ح�ل 
كيفي����ة جع����ل و�ضائل الإعالم مفي����دًة للنا�����س دون اأن ت�ضبح 
طرقًا جلع����ل الأغنياء والأق�ياء اأكرث ث����راًء اأو ق�ًة. وكما هي 
احلال مع و�ضائ����ل الإعالم، يبدو اأن اأي نظام ي��ضع لعتماد 
اأي ن�����ع م����ن الإج����راءات املطروح����ة عل����ى �ضبك����ة النرتنت 
ه����� نظام حمك�م علي����ه بالف�ضل ، وذل����ك لأن اجلدل القائم 
ح�ل عدم التاأكد من م�ضداقي����ة ونزاهة امل�اقع اللكرتونية 
تنتقل بب�ضاطة لت�ضبح ق�ضية اأمانة وم�ضداقية اأولئك الذين 

مينح�ن العتماد للم�اقع اللكرتونية.
ويظه����ر لنا م����ا �ضبق اأن����ه ل ي�جد حل ج�ه����ري للحكم على 
املحت�ى م����ن الناحية الأخالقي����ة ل يف التكن�ل�جيا احلديثة 
ول القدمي����ة. فمت�ضفح����� النرتن����ت هم مثل اأولئ����ك الذين 
كان�����ا يقّلب�����ن ما بني القن�����ات التلفزي�ني����ة اأو اأولئك الذين 
يت�ضفح�����ن اجلرائد؛ حيث يت�جب عليهم جميعًا اأن يتعّلم�ا 
كيفي����ة احلكم على امل�اد املطروحة اأمام اأعينهم والتاأكد من 
م�ضداقيته����ا و�ضحته����ا من خالل مراقب����ة م�ؤ�ضرات اخلطر 
الكامن����ة يف وجهات النظر غري املربرة امل�ج�دة يف احلقائق 
الزائفة. ويف هذا ال�ضدد، يجب اأن تتمتع امل�اقع الإلكرتونية 
الإعالمي����ة باأعلى املعايري الأخالقية ومقايي�س الدّقة. فا�ضم 
ال�ضبك����ة الإعالمية- �ض�اًء اأكانت و�ضيل����ة اإعالم مطب�عة اأم 
م�ضم�ع����ة اأم مرئي����ة اأم الكرتونية- تعتم����د يف الأول والأخري 
على القيم الأخالقية لل�ضحفي الذي يكتب امل�ا�ضيع ويطرح 

امل�اد ال�ضحفية.

مناذج للحكم الأخالقي
قول احلقيقة 

اإن من����اذج اتخاذ القرارات الأخالقية باأف�ضل �ض�رة تتج�ّضد 
م����ن خ����الل احل����الت العملي����ة. ولك����ن يف حقيق����ة الأمر، ل 
ي�ضطر ال�ضحفي�ن للت�ضبث بالق�ضاي����ا الأخالقية الرئي�ضية 
كل ي�����م، ولكنه����م يج����دون اأنف�ضهم م�ضطري����ن اإىل ذلك يف 
بع�����س احلالت، وعلى الأغلب ي�اجه العديد من ال�ضحفيني 
مع�ضل����ة اأخالقية واح����دة يف كل اأ�ضب�ع عل����ى الأقل حّتى واإن 

كانت �ضغرية ن�ضبيًا.
ترتب����ط العديد من الق�ضايا مبحاول����ة التن�ضيق بني حاجتني 
ملحت����ني ومت�ضاربتني: ق�ل احلقيقة؛ وجتنب الق�ض�س التي 
تلح����ق الأذى بالأبري����اء. ويج����د ال�ضحفي�ن اأنف�ضه����م اأمام 
اأ�ضئلة حم����رية ل يعرف�ن كيف ميكن الإجابة عليها مثل: هل 
من املربر حجب احلقائق عن النا�س ا�ضتنادًا لالأذى الناجم 
عنه����ا؟ ومن ل����ه احلق باحل�ض�����ل عل����ى اخل�ض��ضية؟ ومن 

ينبغي اأن يت�قع الإف�ضاح عن ق�ض�ضه واأخباره للنا�س؟
وم����ن ثم تنبثق لل�ضحفيني ت�ض����اوؤلت اأخرى تدور ح�ل املدى 

ال����ذي يج����ب اأن يتعاون فيه ال�ضحفي�ن م����ع ال�ضلطات؟ متى 
ي�ضب����ح التع����اون �ضراك����ًة؟ ومت����ى تع����د العالقة م����ع م�ضدر 
املعل�م����ات ال�ضال����ح عالقة فا�ض����دة؟ اإن مثل ه����ذه الق�ضايا 
تظهر اأمام ال�ضحفيني ب�ض����كل روتيني داخل غرف الأخبار؛ 
لي�����س يف �ضيغ����ة اأ�ضئل����ة اأخالقي����ة جمردة، ولك����ن من خالل 
املمار�ض����ة الي�مي����ة. فف����ي غ����رف الأخب����ار، ع����ادة م����ا يعرب 
ال�ضحفي�����ن عن هذا امل�قف باأن فالن����ًا »اأ�ضبح حمليًا« مما 
يعن����ي، على �ضبيل املث����ال، اأن مرا�ضل ق�ض����م اجلرائم اأ�ضبح 

مقّربًا جدًا من ال�ضرطي الذي يزّوده باملعل�مات.
ويع����د التعتيم الإخباري اأحد اأكرث الق�ضايا التي ي�ضعب فيها 
عل����ى ال�ضحفيني اتخاذ مثل ه����ذه القرارات ، والتي تثار من 
خالله����ا املع�ضالت الأخالقية، فقد تطلب ال�ضرطة )اأو حتى 
تفر�س يف بع�س الدول( تعتيمًا ح�ل ق�ضايا معينة كاخلطف 
مثاًل ليت�ضّن����ى لهم اإنقاذ ال�ضحية املخط�ف����ة واإلقاء القب�س 
عل����ى املختطفني. تعتم����د و�ضائل الإع����الم الإخبارية يف هذه 
احلال����ة اأ�ضل�ب العمل اجلماعي، حيث اأنها جتد اأنه من غري 
املج����دي اأن حتج����ب �ضبكة اإخباري����ة واح����دة الأنباء يف حني 

تذيعها قناة اأو �ضحيفة اأخرى.
وم����ن بني الق�ضاي����ا التي يجب اأن ياأخذه����ا ال�ضحفي�ن بعني 
العتب����ار يف مثل هذه احلالة معرفة ما ه� املدى الذي ميكن 
له����م اأن يثق�ا مب����ا تق�له ال�ضرطة ؟ وما ه����� ال�ضرر املحتمل 
من الن�ضر؟ وماذا �ضيك�ن راأي اجلمه�ر بهذا التعتيم عندما 
تك�ض����ف احلقيق����ة لحق����ًا؟ وهل �ضيت����م ن�ض����ر املعل�مات على 
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عن���د امل�ازنة بني القي���م املت�ضاربة، ينبغي 
عل���ى ال�ضحف���ي البت فيم���ا اإذا ك���ان ن�ضر 

احلقيقة ه� الأهم اأم ل.

الربيطاني���ة"  ال�ضحاف���ة  "نق���د   9

)املجّل���د اخلام�س رقم 4 للعام 1994 
ال�ضفحات 48 و51(.

�ضفحات النرتنت بكل حال من الأح�ال خالل �ضاعتني؟
ويف العدي����د من احل����الت، ميك����ن اأن تنط�����ي الق�ضية على 
حج����ة اأخالقية ق�ية ت�جب اتفاق و�ضائل الإعالم على حجب 
الأخبار لفرتة حمددة، ولكن من الناحية الأخرى ميكننا اأن 
جند العديد من الأمثلة الأخ����رى التي طلبت فيها ال�ضلطات 
م����ن و�ضائ����ل الإعالم عدم ن�ض����ر ق�ضة معين����ة دون اأي �ضبب 
ي����ربر ذلك. وبالرغم من اأن امل�ق����ف الطبيعي لل�ضحفي من 
ق�ضية معينة يتمثل يف ن�ضر املعل�مات ما مل تكن هناك حجة 
ق�ّية تقت�ضي مبنع الن�ض����ر، اإل اأنه ينبغي مناق�ضة اأمر الن�ضر 
اأو عدم����ه يف غرفة الأخبار- �ض�اًء اأكان الأمر متعّلقًا بق�ضية 
معين����ة بالتحديد اأو كان الأمر على العم�م فقط- حتى يك�ن 
ذل����ك القرار قرارًا مدرو�ض����ًا واأخالقّيًا اأكرث منه عقد �ضفقة 

ما بني ال�ضحفي واأ�ضخا�س من ذوي ال�ضلطة. 
وميكنن����ا اأن ن����رى مثاًل يتح����ّدث عن ن�ض����ر احلقيقة وك�ضف 
احلقائ����ق والتع����اون ب����ني و�ضائل الإع����الم وال�ضلط����ات على 
ل�ض����ان �ضناندا كي داتا راي رئي�س التحرير ال�ضابق ل�ضحيفة 
�ضتيت�ضم����ان م����ن جمم�عة كالك�ت����ا  ودله����ي الناطقة باللغة 
الإجنليزي����ة، والتي اعتربها العديد من النا�س اأنها تعرب عن 

وجهة نظر الأغلبية الهندو�ضية يف البالد:9

»كرئي�����س حترير �ضحيفة »ذا �ضتي�ضم����ان«، كنت �ضعيدًا حقًا 
يف اأح����د امل����ّرات بح�ض�يل على معل�م����ات �ضرية من مفّ��س 
ال�ضرط����ة يف كالك�ت����ا لن�ض����ر اعت����ذار ع����ن ق�ضة ك����ان على 
الأرجح �ض�ف ي�ضتغّله����ا م�ضلم� املدينة. فقد هاتفني مف��س 
ال�ضرط����ة يف وق����ت متاأخر من اللي����ل واأخربين اأن����ه علم من 
م�ض����ادر ا�ضتخب����ارات ال�ضرط����ة، اأن اإحدى اأك����رب ال�ضحف 
املمثلة للمجتم����ع الإ�ضالمي تن�ي ن�ضر مقالة رئي�ضية �ضاخنة 
تعد اإ�ضارة لبدء حملة احتجاجات »تلقائية« تهدف اإىل اإثارة 
ردود الفعل الهندو�ضية املعاك�ضة«. وا�ضتنادًا لإمكانية حدوث 
ج�ل����ة م����ن العن����ف يف املجتمع ح�����ل مقالة �ضحفي����ة مثرية 
للج����دل، ق����رر رئي�س التحرير تق����دمي اعت����ذار- على الرغم 
م����ن اأنه مل تكن احلاجًة ملَحة ملثل ه����ذا العتذار، اإل اأنه مل 
ي����رتدد اأب����دًا عن ذل����ك: » مل يجربين مف������س ال�ضرطة على 
ن�ض����ر العتذار، كما اأنه يف احلقيقة ل ميتلك ال�ضلطة لذلك، 
ولكنن����ي كنت اأع����رف حق املعرفة م����دى ال�ضه�لة التي ميكن 
فيه����ا ملثل هذه الأم�ر اأن تخرج عن ال�ضيطرة، ففي جمتمعنا 

ميكن خرق الن�ضجام بني املجتمعات املختلفة ب�ضه�لة«.
وكنتيجة لتنفي����ذ تعهده بن�ضر اعتذار عل����ى ال�ضفحة الأوىل 
م����ن �ضحيفت����ه، مت اإطف����اء �ض����رارات ا�ضتع����ال امل�اجهة بني 
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10 مريل و بارين،

96 وال�ضحافة" �ضفحة  "الأخالق 

اأف����راد املجتم����ع وجتنب احل����رب الكالمية واإنه����اء املخاوف 
ب�ض����اأن اندلع اأعمال العنف يف ال�ض�ارع. ويف هذا الت�ضرف، 
واجه رئي�س حتري����ر ال�ضحيفة ت�ضاربًا بني مبداأين ي�ضكالن 
بالن�ضبة له اأهمية كبرية: مبداأ ق�ل احلقيقة ومبداأ “ان�ضجام 

املجتمع”، كما عرب عنه.
ويف مثل تلك الظ����روف؛ وعلى �ض�ء املعل�مات التي زّوده بها 
مفّ������س ال�ضرطة- الذي يعتربه رئي�����س التحرير �ضخ�ضًا يف 
م�ق����ع م�ض�ؤولي����ة- اختار رئي�����س التحرير اأن ي�ض����ع ان�ضجام 
املجتم����ع يف �ضلم اأول�يات����ه، فقد اخت����ار التخفيف من حجم 
الأذى املمكن ح�ض�له على جعل احلقيقة تقف دون اعتذار.

وميك����ن للم����رء اأن يختل����ف مع ق����راره، ولكن يبق����ى العن�ضر 
الأه����م هنا اأنه كان قادرًا عل����ى اتخاذ قراره بحّرية. فعندما 
تتمح�����ر امل�ضاألة ح�����ل تقييم اأهمية القي����م املت�ضاربة، يجب 
عل����ى ال�ضحفي اأن يقرر فيما اإذا ك����ان الك�ضف عن احلقيقة 
ه� الأهم اأم ل. وتعر�����س هذه الق�ضية من�ذجًا لتخاذ قرار 

اأخالقي.
اإن مث����ل هذه الق�ض����ة �ض�ف يرتدد �ضداها ب����ني ال�ضحفيني 
العامل����ني يف املناط����ق التي ت�ض����ع فيها الأط����راف املتحاربة 
اأم����ام و�ضائ����ل الإع����الم �ضع�ب����ات ميك����ن اأن ت�ض����ل اإىل حد 
انهيار التزام ال�ضحفيني وو�ضائل الإعالم باملبادئ واملعايري 
الدولية. ويف مثل هذه الظ����روف، يجب على و�ضائل الإعالم 
اإيجاد �ضبل للمحافظة على م�ضافة �ضحفية مع بقاء اأول�يتها 
املتمح�����رة ح�����ل خدمة اجلمه�����ر. ففي ايرلن����دا اجلن�بية، 
على �ضبيل املثال، حيث انق�ضمت املجتمعات بح�ضب التقاليد 
ال�ضيا�ضي����ة والديني����ة املختلف����ة، ظ����ل ال�ضحفي�����ن متحدين 
حت����ت �ضعار واحد وه����� الحتاد ال�طن����ي لل�ضحفيني؛ وبق�ا 
مرتابطني مع بع�ضهم البع�����س عن طريق التفاهم امل�ضرتك 
ح�ل القيم ال�ضحفية. ونتيج����ة لذلك الرتابط وعلى الرغم 
م����ن انتماء بع�����س و�ضائل الإعالم املحلي����ة لطائفة معينة يف 
املجتم����ع دون الأخ����رى، اإل اأن ال�ضحفي����ني املحليني اأظهروا 
قدرته����م على التعاي�س م����ع بع�ضهم البع�س حت����ى واإن كان�ا 
يختلف�����ن يف بع�����س امل�ضائل اجل�هري����ة، وبه����ذا يك�ن�ن قد 
لعب�ا دورًا م�ّحدًا يف بناء ال�ضالم. وحل�ضن احلظ، كان عدد 

�ضحايا العنف من الإعالميني يف ايرلندا حمدودًا. 
ويف حال����ة اأخ����رى، واجه نا�ض����ر �ضحيف����ة اأمريكي����ة مع�ضلة 
م�ضابه����ة اأي�ضًا حني وج����دت ال�ضرط����ة اأداة اجلرمية خمباأًةً 
يف اأح����د م�ض����ارف املياه بع����د ح�ض�ل جرمية قت����ل بالطعن 
يف املدين����ة، ومن ث����م طلبت ال�ضرط����ة من النا�ض����ر اأن ين�ضر 
يف ال�ضفح����ة الأوىل م��ض�ع����ًا عن اجلرمية يق�����ل فيه نقاًل 
ع����ن ال�ضرطة اأنها م����ا زالت تبحث ع����ن اأداة اجلرمية واأنها 
�ضتج����ري بحث����ًا �ضام����اًل يف ال�ضباح الباك����ر يف املنطقة التي 
مت فيه����ا العث�ر على ال�ضالح. واأخ����ربت ال�ضرطة النا�ضر اأنها 
ت�����د ن�ضر هذا التقرير ال�ضحف����ي الزائف حلث املجرم على 
الع�����دة مل�قع اجلرمية خ����الل الليل من اأجل ا�ض����رتداد اأداة 

اجلرمية من امل�ضرف. 
وجن����د اأنف�ضنا هنا اأمام �ض�ؤال يط����رح نف�ضه؛ هل ينبغي على 
النا�ضر اأن ين�ضر كذبة متعّمدًا من اأجل دعم حتقيق ال�ضرطة 
يف ق�ضي����ة ما؟ ولكن النا�ض����ر يف هذه الق�ضية وافق على ن�ضر 
املقال����ة الزائفة، وبالفعل عاد املجرم يف تلك الليلة اإىل م�قع 

اجلرمية واألقت ال�ضرطة القب�س عليه.
برر النا�ضر ن�ضر املقال����ة باأنه يف مثل هذه الظروف اخلا�ضة 
ت��ض����ع احلاج����ة مل�ضاع����دة ال�ضلط����ات يف القب�����س على قاتل 
)�ضالم����ة املجتم����ع اأو ان�ضجامه كما ميك����ن اأن ن�ضميها( ف�ق 
حت����رمي الكذب والأول�ي����ة املتمثلة يف ق�ل احلقيقة.  ويف هذا 
الت�ض����رف يك�ن النا�ضر قد ق����ام بتلبية نف�س ن����داء ال�اجب 
الذي لباه ال�ضحفي�����ن عندما وافق�ا على التعتيم الإخباري 

بعد ق�ضية اخلطف.
ويف مث����ال اآخر على احلكم الأخالق����ي يف حالة ح�ضلت قبل 
وق����ت قليل من عملي����ة الهج�م على خلي����ج اخلنازير يف ك�با 
ع����ام 1961- وه����ي عملية هدفت اإىل تغي����ري النظام يف ك�با 
واإ�ضق����اط  الزعي����م ال�ضي�ع����ي يف اجلزيرة في����دل كا�ضرتو، 
كان����ت �ضحيف����ة ني�ي�رك تاميز عل����ى و�ض����ك اأن تن�ضر مقال 
ع����ن التح�ضري لهذا الغزو، ولكن ت�قفت عن الن�ضر بناًء على 
طل����ب من الرئي�س ج�����ن كندي بحجة اأ�ضب����اب تتعّلق بالأمن 
الق�م����ي. ولكن بعد مرور ال�ق����ت ومتكن احلك�مة الأمريكية 
من مناق�ضة تبعات الهزمية التي حلقت بامل�ضالح الأمريكية، 
دون ذك����ر اخل�ضائ����ر يف الأرواح، ق����ال كن����دي وه����� ي�ضتعيد 
ذكري����ات جمريات احلرب اأنه متنى ل����� اأن �ضحيفة التاميز 

قامت بن�ضر ذلك املقال. 10 فات الأوان لذلك الندم.  
اإن ه����ذه الق�ضي����ة كانت حال����ة وا�ضحة من ت�ضب����ب منع ن�ضر 
مقال ما يف اإحلاق اأذى اأكرب من ن�ضره، كما تعك�س الت�ضارب 
بني رغبة ال�ضحفيني يف عدم اإحلاق ال�ضرر وال�اجب املهني 
للحري����ة وال�ضتقاللية.  يختل����ف ال�ضحفي�ن عن ال�ضيا�ضيني 
الذين يتخ����ذون قراراتهم على �ض�����ء اإدراك اأهمية وطبيعة 
الأح����داث بعد حدوثها، حيث ُيج����رب ال�ضحفي�ن على اتخاذ 
قراراته����م عل����ى �ض�����ء الأدّل����ة املت�ّف����رة لديه����م، ويف اأغلب 
الأحي����ان يتخذون القرارات ا�ضتنادًا لق�اعد اإن�ضانية ب�ضيطة 
تتمح�ر ح�����ل عدم الت�ضبب بالأذى وم�ضاع����دة اأولئك الذين 
يحتاج�����ن مث����ل تلك امل�ضاع����دة. بيد اأنه تبني م����ن وراء هذه 
الق�ضي����ة اأن ال�ضحفيني يجب عليهم امل�افقة على عدم ن�ضر 
اأو اإذاع����ة خ����رب ما فقط عندم����ا يطلب منهم ذل����ك من قبل 
ال�ضرط����ة اأو غريها من اجلهات الر�ضمية الأخرى يف ظروف 
ا�ضتثنائية جّدًا، واأنه عند انخراطهم  يف مثل هذه الرتتيبات 

يجب الإف�ضاح عن احلقيقة للقّراء يف ال�قت املنا�ضب.
وعل����ى الرغ����م من اعرتاف معظ����م اأدّلة ال�ضل�����ك الأخالقي 
ب�ج�����د بع�س الظروف اخلا�ضة الت����ي يتحتم فيها الكذب اأو 
حج����ب احلقائق، فينبغ����ي على اأي �ضحف����ي ي�اجه مثل هذه 
املع�ضل����ة اأن يك�����ن مقتنعا م����ن �ضلة هذه الق�ضي����ة واأهميتها 
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11 �ضحيفة "اأخالقيات و�ضائل الإعالم" املجّلد 

التا�ضع رقم 2 )1994( �ضفحة 112.

بالن�ضب����ة للم�ضلحة العامة، وواعيًا حلجم الأذى الذي ميكن 
اأن يلحق بامل�ضداقي����ة، وم�ضتعدًا لتف�ضري الظروف التي اأدت 

اإىل ن�ضر هذه املعل�مات امل�ضللة للقراء. 
وانطالقًا مما �ضبق، تتطلب اأخالقيات ال�ضحافة دعمًا فعاًل 
من ال�ضحفيني والإعالمي����ني الذين ينبغي عليهم الت�ضرف 
�ضم����ن روح الأخالقي����ات ولي�����س م����ن خالل حف����ظ الق�اعد 
الأخالقي����ة عن ظهر قلب وترديده����ا فقط. وعلى الرغم من 
اأن معاي����ري اأو اأحكام  مثل ه����ذه الق�اعد تعد مفيدة وجمدية 
يف معظم الأحي����ان، اإل اأنه يف بع�س الأحيان تربز تناق�ضات 
حقيقي����ة بني القي����م، ويتطلب حينها م����ن ال�ضحفيني اتخاذ 

قرار يتما�ضى مع القيم الأخالقية.
وتعد هذه املهارة ال�ضعبة مثل غريها من املهارات ال�ضحفية، 
بحي����ث تتطلب التدري����ب وال�قت واجلهد لي����ربع املرء فيها. 
وي����رى ال�ضحفي�����ن واأ�ضح����اب العمل والنقاب����ات ال�ضحفية 
والهيئ����ات الدولي����ة مث����ل الحت����اد ال����دويل لل�ضحفيني- من 
خ����الل مبادرة ال�ضحافة الأخالقية- اأن التدريب ه� جزء ل 

يتجّزاأ من اآلية دعم عملية تطبيق املعايري الأخالقية.
وتت�ف����ر العديد م����ن النماذج عل����ى طريقة التعام����ل مع مثل 
ه����ذا الت�ض����ارب بني القي����م ال�ضحفية، ولكن يج����در بالذكر 
منهم من�ذج����ان اقرتحهما باول ت�ضادوي����ك يف ر�ضالته التي 
قدمه����ا يف الجتم����اع الإقليمي لالحتاد ال����دويل لل�ضحفيني 
ع����ن منطقة اأ�ضي����ا- املحيط اله����ادئ يف ع����ام 1995. حيث 
ميكن ا�ضتخدامهما كمرجعّية حتى عند القرتاب من امل�عد 
النهائي، فهما ي�ّجهان التفكري ويتيحان عملية  اتخاذ القرار 

ال�اعي الذي ميكن �ضرحه لحقًا يف حال ظه�ر اأي خالف.
وي�ض����ري اأح����د هذي����ن النم�ذج����ني، امل��ض�ع م����ن قبل خبري 
اأخالقي����ات ال�ضحاف����ة الأمريكية- ل����� ه�دج����ز،11 اأنه عند 
التعّر�����س ملع�ضل����ة اأخالقية، يجب عل����ى ال�ضحفي اأن يطرح 

الأ�ضئلة التالية على نف�ضه:
ما هي الق�ضايا املتعر�ضة للخطر هنا؟  .1

هل اأمتلك جميع احلقائق ذات ال�ضلة بامل��ض�ع؟  .2
ما هي الإجراءات التي ميكنني اتخاذها؟  .3

ما هي النتائج املحتملة لكل اإجراء؟  .4
ما ه� الإجراء الذي يعد الأف�ضل ن�ضبيًا؟  .5

اأم����ا النم�ذج الث����اين الذي  قّدمته ج�����ان بريد وهي حمققة 
�ضك����اوى يف �ضحيف����ة وا�ضنط����ن ب��ض����ت، في�ض����ري اإىل ط����رح 

الأ�ضئلة التالية: 
هل قمنا باإعداد تقرير جيد؟  .1

ماذا نعرف عن امل��ض�ع و كيف عرفناه؟  .2
م����ن هم م�ضادر معل�ماتنا وما هي م�ضلحتهم يف هذا   .3

امل��ض�ع؟
هل حتققنا من املعل�مات املعطاة لنا؟  .4

هل م����ن املنطقي ا�ضتنتاج احلقائ����ق بالعتماد على ما   .5
منتل����ك من املعل�مات؟ اأو م����ا زلنا ل نعرف �ض�ى بع�س 

احلقائق عن امل��ض�ع؟
هل �ضيك�ن للق�ضة تاأثري؟ وما ن�عه؟  .6

تع����د ال�ضحاف����ة املهنة ال�حي����دة تقريبًا الت����ي ل ت�ضتند ملبداأ 
واح����د متف����ق علي����ه ملعاجل����ة املع�ضالت الت����ي تظه����ر فيها. 
فالأطب����اء ي�ضتندون اإىل مبداأ “ع����دم الت�ضبب بالأذى اأوًل”، 
ورمب����ا يرى املحام�ن اأن تطبي����ق القان�ن ه� اأهم واجباتهم. 
ويف ال�اق����ع، حت����ى ل� ط����رح ال�ضحفي�����ن الأ�ضئل����ة ال�ضابقة، 
فيتعني عليهم يف النهاية اتخاذ القرار ح�ل ما اإذا كان ن�ضر 
احلقائ����ق ي�ضكل واجبه����م الأول بغ�س النظر ع����ن الكراهية 
املتاأتي����ة منه جتاههم اأم اأن م�ضاأل����ة مراعاة امل�ضلحة العامة 

هي الأهم.

التحّدي املتمثل باملو�شوعية 
يف ال�اق����ع، ل ي�جد م��ض�����ع يثري اجل����دل والنق�ضام داخل 
ال�ضحاف����ة اأك����رث م����ن كيفي����ة تطبي����ق نظري����ات امل��ض�عية 
)الر�ضد املحايد( والت�ازن )التعرف على وجهة نظر طريف 

الق�ضة( والت�ضرف �ضمن امل�ضلحة العامة )فعل اخلري(.
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 دول���ة �ضعيف���ة، �ضعب �ضعيف: النازح�ن يفرون من القتال الدائر يف اأباي، والآن يف اأج�ك. ال�ض�دان يف اأيار 2008. مت ا�ضتئناف 
املعارك يف اأباي يف الع�ضرين من اأيار والتي جنم عنها- بعد اأ�ضب�ع من القتال- ت�ضريد اآلف ال�ضكان من منازلهم وجرح ح�ايل 

100 �ضخ�س وفقًا لعمال الإغاثة يف ج�با. تيم ك�لكا- بعثة الأمم املتحدة .

تع����د هذه املفاهيم عام����اًل اأ�ضا�ضيًا يف بن����اء الثقة يف و�ضائل 
الإع����الم الإخباري����ة وتربير الفك����رة العاّمة ب����اأن تدفق هذا 
الك����م الهائل م����ن الأخب����ار واملعل�م����ات والآراء يع����د ج�هر 
الدميقراطي����ة، فه����ي ت�ض����كل - قب����ل كل �ض����يء- ال��ضيل����ة 
الت����ي يع����رف النا�����س املعل�م����ات م����ن خالله����ا ويعتم����دون 
عليه����ا مل�ضاعدتهم يف اتخ����اذ القرارات الت����ي يتحّتم عليهم 

اتخاذها.
ولك����ن امل�ضكلة احلقيقية تكمن يف تعر�س مفاهيم ال�ضحافة 
النظرية ه����ذه لل�ضغ����ط امل�ضتمر على يد اأ�ضح����اب امل�ضالح 
التجاري����ة اأو الق�����ى ال�ضيا�ضي����ة. وعل����ى الرغم م����ن مالزمة 
هذه القي�����د وال�ضغ�طات لنا ب�ض�رة دائم����ة، اإل اأنها ت��ضع 
عل����ى املح����ك يف وقت الأزم����ات الق�مية. اأم����ا يف وقت املحن 
وال�ضدم����ات- مث����اًل اعت����داءات 11 اأيل�����ل عل����ى ال�لي����ات 
املتح����دة- تت�ق����ف عملي����ة احل�ض�ل عل����ى املعل�م����ات ويبداأ 
ال�ضيا�ضي�ن بتحريفها ب�ضكل ي�ؤدي لتدني�س ن�عيتها وتل�يثها. 
فيج����د ال�ضحفي�ن اأنف�ضهم اأمام حت����ٍد �ضديد: هل ي�ضرب�ن 
مببداأ حت����ري امل��ض�عية بعر�س احلائ����ط وين�ضم�ن للركب 
ال�ضائ����ر؟ فف����ي احلقيقة، يعد هذا ال�قت ه����� الذي يدق فيه 
ناق������س اخلطر وتك�����ن روح ال�ضحافة وج�ه����ر البحث عن 
احلقائق واملعل�مات عن القادة وال�ضيا�ضة ال�طنية مقيدتني 
باإ�ضرتاتيجية يجمع عليها اجلميع والتي تف�ضي بعدم اإعطاء 
العدو اأية معل�مات من �ضاأنها م�ضاعدته اأو اإراحته. ويف هذه 
احلالة ي�ضتغ����ل ال�ضيا�ضي�ن و�ضانع����� ال�ضيا�ضات هذا احل�س 

الق�مي ليمنع�ا ال�ضحفيني من طرح املزيد من الأ�ضئلة.  
وي�ض����ري فيكت�ر نافا�ضكي رئي�س حترير �ضحيفة “ذا ناي�ضن” 
ال�ضابق اإىل اأن مثل ه����ذه الأوقات من الأزمات تبني ه�ضا�ضة 
اأي تلميذ �ضحفي  مب����داأ امل��ض�عية، حيث يفي����د “ ل ي�جد 
ميتل����ك الفكر والنباهة  يعتق����د اأن ال�ضحافة امل��ض�عية هي 
اأمر ممكن، فجل ما ميكن للمرء اأن يطمح له يف هذه احلالة 
يتمثل يف حتقيق العدالة والت�ازن واحلياد وعدم التحّيز”12 
ولك����ن مت����ى ما وقع����ت الأزم����ة، فاإن حت����ى مثل ه����ذه الآمال 
والطم�حات ت�ضب����ح بعيدة املنال. فعندما ًطرح على دايفيد 
و�ضنت- رئي�س ال�ضبكة التلفزي�نية الأمريكية ABC- �ض�ؤاًل 
يف الأيام التي تلت 11 اأيل�ل عما اإذا ما كان البع�س يف العامل 
الإ�ضالم����ي يعت����رب مقر وزارة الدف����اع الأمريكي����ة البنتاغ�ن 

هدفًا �ضرعيًا للهجمة فاأجاب:
»ه����ل يع����د البنتاغ�ن هدفًا �ضرعي����ًا؟ يف احلقيقة، ل راأي يل 
يف ه����ذا امل��ض�ع، كما اأنه م����ن ال�ضروري اأن ل يك�ن يل راأي 
يف هذا امل��ض�ع... فاأنا اأ�ضعر ك�ضحفي اأنه ل ينبغي علي اأن 
اأتبن����ى راأيًا معينًا، حي����ث اأن من املفرت�س بي اأن اأميز بني ما 
ه����� حا�ضل فعاًل وبني ما مل يح�ضل على اأر�س ال�اقع، ولي�س 

ما يحتمل اأن يك�ن«.
اأثار هذا اجل�����اب- الذي يج�ض����د روح ال�ضحافة الأخالقية 
ويعد من�ذجًا على ال�ضحاف����ة امل��ض�عية- احتجاجًا عارمًا 

من قب����ل ال�ضيا�ضيني وغريهم، وبعد اأي����ام قليلة قّدم وي�ضنت 
اعتذاره باأن قال:

اأي �ض����كل من اأ�ضك����ال تاأويل  “لق����د كن����ت خمطئ����ًا... حتت 
امل��ض�����ع، اإن العتداءات على البنتاغ�ن ه� عملية اإجرامية 

ل ميكن تربيرها”.
لق����د ف�ضل يف اإدراك امل����دى الذي اأثر فيه القل����ق املنبثق عن 
الهجم����ات على ني�ي�����رك ووا�ضنطن على مبادئ����ه املر�ض�مة 

لل�ضحافة الأمريكية.
وفيما انحرف م�ضار ال�ضحافة عن الجتاه ال�ضحيح ب�ض�رة 
م�ؤقتة بفعل اأحداث 11 اأيل�ل، ت��ضح املع�ضالت التي جنمت 
عن ه����ذه الف����رتة كي����ف يتعر�����س ال�ضحفي�����ن لل�ضغ�طات 
الناجت����ة عن اأي �ض����راع اجتماعي اأو ح����رب- كما يف العراق 
اأو الك�نغ� اأو �ضرييالنكا اأو اأفغان�ضتان اأو ك�ل�مبيا على �ضبيل 
املث����ال، اأو كما يف النزاعات الإقليمي����ة ط�يلة الأمد مثل تلك 
امل�ج�دة يف قرب�س والهند والباك�ضتان، اأو احلروب “الباردة 
امل�ج�دة على حدود الحتاد ال�ض�فيتي ال�ضابق-  تلك  “ مثل 
وذل����ك لكي يعك�ض�ا امل�ق����ف الر�ضمي للب����الد ويتبن�ا احل�س 
“الق�مي”. ويف مثال على هذا النهج، بينت التقارير املعدة 

12 م���ن "ال�ضحاف���ة بعد 11 اأيل����ل" بقلم باربي 

زيزلر و�ضتي�ارت األن، روتلدج عام 2002.
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يف �ضه����ر اآب 2008  عن ال�ضراع الدائر بني رو�ضيا وج�رجيا 
اأن ت�ض�ية اخلالف اأ�ضبح����ت م�ضتحيلة، ولكن و�ضائل اإعالم 
كال اجلانب����ني قدم�ا وجهة نظ����ر جانبهم على اأنها احلقيقة 
املج����ردة. ويف ع����ام 1980، انتق����دت ال�ضي����دة تات�ض����ر هيئة 
الإذاع����ة الربيطاني����ة  خالل ح����رب الف�كالن����د الدائرة بني 
بريطاني����ا والأرجنتني  لأنها اأ�ض����ارت يف تقاريرها الإخبارية 
اإىل “الق�����ات الربيطانية” بدل من “ق�اتنا”. فال�ضيا�ضي�ن 
يحاول�����ن دائم����ًا يف وقت احل����رب اأن تتحدد ه�ي����ة الأمة مع 
ال�ض����راع. ولك����ن ال�ضحفيني باملقاب����ل ي�ضارع�����ن لتحديد 

ه�يتهم  بالتقارير امل��ض�عية.
ينبغ����ي على ال�ضحفيني اأن يع�ا احلال����ة التي تطغى فيها اأي 
اأزم����ة ق�مية على احلدود العتيادية الت����ي و�ضع�ها حلماية 
ا�ضتقالليته����م من ارتباطهم ال�ضخ�ض����ي والعاطفي لدورهم 
كم�اطن����ني، فال�ضغ�طات الت����ي ت�اجهه����م  للتكيف مع هذا 
ال��ض����ع تك�ن حقًا جمه����دة، ومن ال�ضعب عل����ى اأي �ضحفي 
م�اجه����ة مثل ه����ذه ال�ضغ�طات دون م�ضان����دة زمالئه ودعم 

الأخالقيات ال�ضحفية الق�ية. 
كيف با�ضتطاعتنا يف ظل مثل هذه الظروف و�ضع اإطار ثابت 
وم�ضتم����ر لل�ضل�����ك الأخالقي والتغطي����ة الإعالمية اجليدة؟ 
اإن مث����ل هذه  املع�ضالت والتحديات ه����ي بال�ضبط ما ت�ضعى 

مبادرة ال�ضحافة الأخالقية ملعاجلتها.  
وبعيدًا عن وقت الأزمات الآنية، مييل ال�ضحفي�ن اإىل تف�ضري 
ت�ضرفاتهم على اأنه����ا يف اإطار امل�ضلحة العامة،  وهي فكرة 
ل����ة م����ن العتق����اد اأن عمل اخلري مع اعتب����ار امل�ضلحة  متاأ�ضّ

العامة للمجتمع اإمنا ه� اأمٌر جيد.
لكن العديد م����ن ال�ضحفيني واملحرري����ن ل ي�ؤمن�ن باجلدل 
ال����ذي يتعام����ل م����ع “امل�ضلحة العاّم����ة “ كاأ�ضل�����ب لت�ظيف 
ال�ضحاف����ة للدفاع عن ق�ضايا خا�ضة بغ�س النظر عن اأهمية 
ه����ذه الق�ضاي����ا، فمهم����ة ال�ضحفي����ني تتمح�����ر ح�����ل اإعداد 
التقارير ال�ضحفية ح�ل ما يجري يف هذا العامل ولي�س خلق 

عامل اأف�ضل، على حد ق�لهم.
وي�ؤكد ه�ؤلء ال�ضحفي�ن اأن اأف�ضل ما ميكن اأن يرج�ه يكمن 
يف متك����ني النا�س م����ن اتخاذ قراراتهم بنف�ضه����م فيما يتعلق 
بامل�ضائل العادل����ة وغري املتع�ضبة واملن�ضف����ة اجتماعيًا دون 

اإلزام اأنف�ضهم بتعريف معني للخري وامل�ضلحة العامة.
ولكن اآخري����ن من ال�ضحفيني ل ي�افق�نهم على هذا الراأي، 
حي����ث اإنه����م ي����رون اأن ال�ضحفي����ني لي�ض�ا جم����ّرد مراقبني؛ 
وامل��ض�عي����ة ال�ضحفي����ة لي�ضت مفه�مًا عام����ًا جدير بالثقة. 
فال�ضحفي�����ن ه����م كباق����ي امل�اطن����ني؛ ج����زء ل يتج����زاأ من 
ال�قائ����ع الجتماعي����ة وال�ضيا�ضية امل�ج�����دة يف جمتمعاتهم، 
واأن لديه����م مهم����ة تتمح�ر ح�ل حتديد الأفع����ال التي تعك�س 

اأثرًا جيدا على املجتمع والعمل على تعزيزها.
ه����ل ميكن اأن نتحل����ى بامل��ض�عية عن ح����ق اأم اأن اأق�ضى ما 
ميك����ن لل�ضحفي����ني اأن يطمح�ا له يتمث����ل يف حتري ال�ضدق 

فيما يعرف�ن من معل�مات وما ي�ضتطيع�ن اإثباته منها؟
تعد مثل هذه الق�ضايا م�ضائل معقدة وتغطي جمم�عة وا�ضعة 
من امل�ا�ضيع، ولذا �ضيك�ن من اجلدير بال�ضحفيني وو�ضائل 
الإع����الم التعاون م����ع منظمات املجتمع امل����دين واجلماعات 
الأخ����رى امل�ضاركة يف مبادرة ال�ضحاف����ة الأخالقية من اأجل 
معرف����ة التبعات الأخالقي����ة املتاأتية من كيفي����ة تطبيق مبداأ 
“ع����دم التحيز” ب�ضكل �ضارم. ومع تطبيق ذلك، قد تنفتح 
اأفاق كبرية اأمام املزيد من ال�ضحافة الأخالقيًة التي ميكنها 
اأن تبق����ى على ت�ا�ضل مع واقعنا الجتماعي يف هذا الع�ضر. 
ويجدر بالذكر اأي�ضًا هنا اأنه مهما كانت النتائج املنبثقة عن 
مثل ه����ذا اجلدل، ل بد اأن يح�ضن احل�����ار القائم ح�ل هذه 
اخلالفات ن�عي����ة اتخاذ القرار ال�ضحفي وال�ضحافة ب�ضكل 
ع����ام. كما اأنه من املنطق����ي اأن نختلف يف وجهات النظر واأن 
ل اإىل اإجابات خمتلفة طاملا نحن نحاول اأن نعالج هذه  نت��ضّ

اخلالفات. 

موازنة الت�شرفات 
على الرغم من اأن مثل هذه احل�ارات يف�ضل اأن تثار من قبل 
املفكرين وعلم���اء الجتم���اع، اإل اأن ال�ضحفيني ي�اجه�ن يف 
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ق���د يك�ن الحتبا����س احلراري، مث���اًل، عبارة عن الكث���ري من اله�اء 

ال�ضاخ���ن فق���ط. ولك���ن م���ا دامت الأدل���ة تثبت خ���الف ذل���ك، ي�ؤيد 

العقالني�ن الإجراءات التي تقلل من ظاهرة الحتبا�س احلراري.

عمله���م اختيارات ي�مية من اأجل العمل على خلق الت�ازن ما 
بني مبداأ الأهمية الإخبارية وبني مفاهيم امل�ضلحة العامة. 

فمثاًل، تتطلب الأخالقيات ال�ضحفية خلق ت�ازن بني وجهات 
النظ���ر املختلفة عند اإعداد تقاري���ر �ضحفية ح�ل ال�ضجالت 
ال�ضيا�ضية، لينبثق ح�ار مفعم باحلي�ية، ولكن ل بد اأن ن�ضاأل 
هنا هل م���ن احلكمة اأن ي�ضر ال�ضحفي����ن على م�اجهة كل  
ادع���اء اأو مطلب عندما يك����ن الأمر الذي يدور اجلدل ح�له 

حقيقة علمية؟
وقد يت�ضبب ال�ضحفي�ن يف ح�ض�ل بع�س اللب�س والبلبلة لدى 
امل�ضاهدين يف حالة امل�ضاواة يف وزن الإجماع العلمي على راأي 
ما مع وجهة نظر الأقلية، وميكن لذلك اأن يح�ضل  على �ضبيل 
املثال عند تغري املناخ الذي اأدى اإىل اتخاذ العلماء لراأي ما، 
بحي���ث يق����ل اأغلبية العلم���اء عن م�ضاأل���ة ما اأنه���ا اأ�ضبحت 
حقيق���ة را�ضخ���ة. ويف ه���ذه احلال���ة، ينبغي بطبيع���ة احلال 
ال�ضتم���اع ل�جهات النظر املعار�ضة لراأي الأغلبية، ولكن اإذا 
ما مت الأخذ بعني العتبار راأي املن�ضقني ب�ضكل دائم، ف�ضيبدو 
للجمه�ر عندئٍذ اأن راأي الأغلبية وراأي الأقلية املن�ضقة ميتلكان 
الأهمية ذاتها، مما ي����ؤدي اإىل  ت�ضليل النا�س ودفعهم للظن 

باأن هناك تكاف�ؤًا يف الق�ى ما بني الراأيني املتقابلني. 

قبل ب�ضع �ضن�ات، واجهت احلملة العاملية ح�ل مر�س نق�س 
املناع���ة “الإيدز”- وخ�ض��ضًا يف اإفريقيا-  بع�س امل�ضاعب 
عندم���ا تعر����س الإجم���اع العلمي ب���اأن فريو����س HIV ه� 
امل�ضب���ب ملر�س نق�س املناعة »الإيدز«  اإىل الت�ضكيك من قبل 
ع���دد قليل من العلماء الذين طعن�ا بالفر�ضية وح�ضل�ا على 
اهتم���ام و�ضائل الإعالم التى اأعطت امل��ض�ع اأهمية اأكرب من 

حجمه احلقيقي.
وق���د يعزو البع����س- على �ضبي���ل  املثال يف جن����ب اأفريقيا، 
حي���ث برز م�ق���ف  الرئي�س ثاب� مبيك���ي ال�ضهري بحزمه �ضد 
راأي الأرث�ذك�س ح�ل اأزم���ة فريو�س نق�س املناعة »الإيدز«- 
ال�ضم���اح ل�ضانع���ي الق���رار يف بع�س ال���دول بتاأجيل الربامج 
العالجي���ة  وال�قائي���ة امللحة الت���ي اأدت اإىل نتائج وخيمة اإىل 
النطباع الزائف ال���ذي تركته و�ضائل الإعالم ح�ل اخلالف 

يف الآراء العلمية ب�ضاأن مر�س نق�س املناعة »الالإيدز«.  
وت�ؤك���د ه���ذه احلال���ة عل���ى وج���ه اخل�ض�����س اأهمي���ة فه���م 
ال�ضحفي���ني للج���دل املعق���د اأو الآراء والدرا�ض���ات العلمي���ة 
املتع���ددة اجل�انب ب�ض���كل اأف�ضل، ف��ضائ���ل الإعالم تتجاهل 
يف اأغل���ب الأحيان اإجراءات واأ�ضالي���ب البحث العلمي. فلي�س 
م���ن واج���ب ال�ضحفي���ني وو�ضائ���ل الإع���الم اأن يك�ن����ا على 
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دراية بالعدد ال���ذّري للعنا�ضر اأو اأن يفهم�ا فيزياء الهند�ضة 
امليكانيكي���ة، لكنهم قطعًا يحتاج����ن لأن يك�ن�ا قادرين على 
تقيي���م الأدلة التي تدعم النظري���ة اأو تعار�ضها وفهم ح�ضاب 

اخلطر. 
يتق���ّدم العلم م���ن خالل اختبار الفر�ضي���ات العلمية، وميكن 
اعتب���ار احلقائق العلمية امل�ج�دة يف اأيامنا هذه باأنها اأف�ضل 
النظريات واأكرثها تاأهياًل وثقة بدًل من ك�نها مثبتة باملفه�م 
املتزمت والدقيق لإثبات الفر�ضيات العلمية، ومن هنا ميكننا 
اأن ن�ؤك���د على اأن التميز يف ال�ضحافة ل ميكن اجنازه اإل من 

خالل متحي�س املعل�مات والتعامل الدقيق مع الأدلة. 
وعلى ه���ذا ال�ضعيد، ينبغ���ي على املرا�ضل���ني ال�ضحفيني اأن 
يك�ن����ا قادري���ن على حتديد الدلي���ل ال�ضليم حت���ى ي�ضّدق�ا 
النظري���ات؛ واإدراك املنط���ق الكام���ن يف التعام���ل مع بع�س 
النظري���ات حت���ى يف وج����د قدر م���ن ال�ضك ح�له���ا، والأهم 
م���ن ذلك كله، احل�ض����ل على �ضبب وجيه لتخ���اذ مثل هذا 
النه���ج الذي يجب اأن يرتكز عل���ى تقييم �ضامل جلميع الأدلة 

املت�ّفرة.
فعل���ى �ضبيل املثال، قد يك�ن الحتبا����س احلراري عبارة عن 
الكث���ري من اله�اء ال�ضاخن فقط. ولكن ما دامت الأدلة تثبت 
خ���الف ذلك، ي�ؤي���د العقالني����ن الإجراءات الت���ي تقلل من 
ظاهرة الحتبا�س احلراري. ومن هنا نرى اأن للت�ازن مكانه 
املح���دد واأن���ه يج���ب اأن ل ي�ض���كل هاج�ضًا ل���دى ال�ضحفيني، 
فعندم���ا يتم اإعطاء احل����ارات غري املت�ازن���ة م�ضاحة ووقتًا 
بق�ضد تطبيق مبداأ الت�ازن بني الآراء املتقابلة، فاإن هذا من 
�ضاأنه اأن ي�ؤدي اإىل ت�ض�يه ق�اعد ال�ضحافة الأخالقية والعمل 

�ضد امل�ضلحة العامة.

م�شاءلة الأنداد 
عل���ى الرغم من وج�د م�جات من ال�ضد واجلذب من اجلدل 
امل�ضتم���ر ح�ل الدف���اع ع���ن ال�ضحافة وحتقيق الت����ازن بني 

الآراء املتقابلة وحتدي���د امل�ضائل التي تقع يف دائرة امل�ضلحة 
العامة، اإل اأن ال�ضاحة الإعالمية ت�ضهد القليل من احل�ارات 
واملناق�ضات ح�ل احلاجة اإىل بناء الثقة العامة وو�ضع اأنظمة 

م�ضاءلة جديرة بالثقة.
ميي���ل ال�ضحفي�ن يف الع���ادة للتعامل مع امل�ضائ���ل بح�ضا�ضية 
�ضدي���دة، فم���ع اأنه���م ل ينفك����ن ع���ن ي�جه����ن التعليق���ات 
واملالحظ���ات الالذعة جتاه الأ�ضخا����س البارزين يف احلياة 
العام���ة، اإل اأنه���م ل يتحمل����ن ت�جيه النقد لعمله���م اأو حتى 
جم���رد التلمي���ح له. فه���م دائمًا يتخ���ذون م�ق���ع الدفاع عن 
مهنته���م و�ض�رته���م العام���ة، ويظه���رون مبظه���ر ال�ضتكبار 
والغ���رور الذي يحتق���رون وج�ده ل���دى الآخرين. كم���ا اأنهم 
يحب����ن اأن يحتل�ا مكانة اأخالقي���ة جديرة بالحرتام، لكنهم 
ن���ادرًا ما يظهرون الت�ا�ضع وال�ضجاع���ة الأدبية املطل�بة عند 
الع���رتاف باخلط���اأ؛ وحتم���ل م�ض�ؤولي���ة اأفعاله���م؛ واإر�ضاء 

الأ�ضخا�س الذين ت�ضبب�ا لهم بالأذى. 
ينبغ���ي عل���ى العامل���ني يف و�ضائل الإع���الم حتم���ل امل�ض�ؤولية 
الت���ي تقع عل���ى عاتقهم م���ن ت�ضحي���ح لالأخط���اء احلا�ضلة 
اأثن���اء قيامهم بعملهم، ومعرف���ة اأن اأ�ض�اتهم هي التي ترتفع 
لت�ضل اإىل م�ضامع اجلميع. اإن اإحدى نقاط �ضعف ال�ضحافة 
احلديث���ة تتمح�ر ح����ل ف�ضل اأنظم���ة الن�ضب���اط  والتنظيم 
الذات���ي يف التج���اوب م���ع املخ���اوف العامة ع���ن املمار�ضات 

اخلاطئة يف ال�ضحافة بالطريقة املالئمة. 
وا�ضتن���ادًا ملا �ضبق، قامت املنظمات ال�ضحفية باإلزام نف�ضها 
م���ن خالل مبادرة ال�ضحاف���ة الأخالقية بالتعاون مع بع�ضها 
البع����س ومع اجلماعات املهنية الأخرى من حمررين ومالك 
ومعّلم���ني من داخل القط���اع من اأجل تعزي���ز اأهمية ال�ضل�ك 
املهن���ي الأخالق���ي. فف���ي ع�ضرنا ه���ذا- وكما ه���� مبني يف 
ه���ذا الكتاب- تتحم���ل املنظمات ال�ضحفي���ة م�ض�ؤولية قيادة 
الت�جه نح� �ضحاف���ة م�ض�ؤولة تت�ضم باأعلى م�ضت�يات اجل�دة 
والن�عي���ة. فهم يعلم����ن اأن امل�ضاءلة تبن���ي امل�ضداقية، واأنه 

دون امل�ضداقية ل ميكن ال�ث�ق بال�ضحفيني.
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اأطلق��ت مب��ادرة ال�شحاف��ة الأخالقي��ة اإ�ش��ارة البدء يف ح��وارات جديدة ح��ول دور و�شائ��ل الإعالم يف 

املجتمع��ات احلديث��ة. ومم��ا ل �شك فيه انه ينبغي عل��ى و�شائل الإعالم اأن تعيد التفك��ري يف اإيجاد طرق 

جديدة متكنها من خدمة هذا العامل املتغرّي.

�شحافة اأخالقية
لأوقات المتحان

يف ظ���ل املتغريات اجلديدة التي ي�ضهده���ا العامل يف الآونة 
الأخرية من اإ�ضع���اف و�ضائل الإع���الم العاملية واملنظمات 
ف����ق الق�مية لقب�ض���ة �ضيطرة الدولة؛ وخ����ف ال�ضيا�ضيني 
م���ن التط���رف والف�ضاد؛ وفق���دان العديد م���ن الإعالميني 
للح����س بامل�ض�ؤولي���ة جت���اه مهنته���م،  ينبغ���ي علين���ا اإعادة 
وم�ضاهمت���ه يف  الإع���الم  دور  ح����ل  م�اقفن���ا  النظ���ر يف 
احلي���اة الدميقراطي���ة. فكي���ف ميك���ن لل�ضحاف���ة متكني 
جمه����ر متعط����س ملعل�م���ات م���ن �ضاأنه���ا م�ضاعدت���ه على 
م�ضاءل���ة احلك�م���ات وحتميله���ا م�ض�ؤولي���ة اأفعاله���ا فيم���ا 
يغ���رق الإعالمي�ن وال�ضحفي�ن يف ه���ذا القدر الكبري من 

املعل�مات املتن�عة من ال�ضخيف اإىل املهم؟ 
مع ال�قت اأ�ضبح الناجت الإعالمي مبنزلة ال�جبات ال�ضريعة 
للفكر، فهي يف متناول اليد ومتن�عة لكنها ذات م�ضادر اأو 

قيمة غذائية م�ضك�ك فيها.
وعل���ى الرغ���م م���ن ذل���ك، ميكننا م���ن خ���الل املثابرة يف 
العم���ل والهتمام املتزايد بامل�ضالح الإن�ضانية والبحث عن 
احلل����ل بعقل م�ضتنري وقلب متفت���ح اأن نح�ضل على مزيج 
رائع من املقالت ال�ضحفية التي تتمتع بح�س عال وتت�ضف 
بع���دم الإث���ارة. ف��ضائ���ل الإع���الم ت�ضه���م يف بن���اء الثق���ة 
العام���ة بطريقة اأدائه���ا ال�ضحيحة لالأم����ر الب�ضيطة من 
تعزي���ز للنقا�س املفت�ح وت�فري للمعل�م���ات امل�ث�قة وف�ضح 
للت�ضرفات اخلاطئ���ة والف�ضاد و�ضرح لتاأثري الأحداث على 

هذا العامل الذي نعي�س فيه.
ولك���ن ل ميكن لل�ضحفيني اأن ي�ضتمروا يف تر�ضيخ مثل هذه 
الت�ضرف���ات اإل م���ن خالل التزامهم مبجم�ع���ة من القيم 
واملب���ادئ. وعل���ى هذا ال�ضعي���د، تعمل مب���ادرة ال�ضحافة 
الأخالقي���ة على ت�ضجيع احل�ار املتمح�ر ح�ل كيفية تعزيز 
هذه القيم مع مراعاة التقاليد ال�ضحفية املختلفة والتاريخ 
ال�ضيا�ضي والع�امل الثقافية والدينية امل�ج�دة يف كل بلد من 

بلدان العامل. فهي تهدف لتق�ية احل�ار الق�مي والإقليمي 
والعامل���ي بني و�ضائل الإعالم املختلف���ة كاإ�ضرتاتيجية لبناء 
ال�ض���الم والتنمية من خالل رف���ع م�ضت�ى ال�عي ح�ل كيف 
ميك���ن لل�ضحافة ال�اعية والدقيقة واإعداد تقارير �ضحفية 
ذات ح�س بامل�ض�ؤولية اأن ت�ضاعد يف بناء الدميقراطية وخلق 
تفاهم متبادل من اأجل م�اجهة اخلالفات والنق�ضامات. 

تع���د مب���ادرة ال�ضحاف���ة الأخالقي���ة مبثابة حت���د ل��ضائل 
الإعالم احلديثة الت���ي ت�ضب جّل اهتمامها على امل�ضاهري 
والف�ضائح والأخبار املثرية التي تلقى رواجًا لدى اجلمه�ر 
وت�ضهم يف رفع اأرقام مبيعات و�ضائل الإعالم املختلفة لتعمل 
بذل���ك على ن�ضر ال�ضتخفاف والالمبالة وتثبيط العزمية. 
كما ت�ضري املبادرة اإىل اأهمية اإعداد تقارير �ضحفية مت�ضمة 
بال�ضجاع���ة واجلراأة من �ضاأنها اأن تعمل على تعزيز مفه�م 

ال�ضحافة ك��ضيلة تهتم بامل�ضلحة العامة.
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تعد مبادرة ال�ضحافة الأخالقية مبثابة حتد ل��ضائل الإعالم احلديثة 

التي ت�ضب ج���ّل اهتمامها على امل�ضاهري والف�ضائح والأخبار املثرية 

الت���ي تلقى رواجًا لدى اجلمه�ر وت�ضهم يف رفع اأرقام مبيعات و�ضائل 

الإع���الم املختلف���ة لتعمل بذلك عل���ى ن�ضر ال�ضتخف���اف والالمبالة 

وتثبيط العزمية. 

ويف واق���ع احل���ال، ق���د ل يه���دف ال�ضحفي����ن دائم���ًا اإىل 
القي���ام مبا ه���� �ضحيح م���ع اأن نتائج اأعماله���م تن�ضب يف 
اأغل���ب الأحيان عل���ى طريق عمل اخل���ري. وعلى الرغم من 
اإق���رار العديد م���ن ال�ضحفيني عل���ى اأن مفه�مي التعددية 
الدميقراطي���ة واح���رتام حق����ق الإن�ض���ان ي�ض���كالن حجر 
الزاوي���ة بالن�ضبة لالأيدي�ل�جي���ة ال�ضيا�ضية امل�حدة، اإل اأن 
بع�ضه���م يطمح لتباع حزب �ضيا�ضي حمدد اأو اإ�ضرتاتيجية 

اأو �ضيا�ضة معينة.
وتع���د كل م���ن احلك�مات املنفتح���ة واحلري���ات ال�ضيا�ضية 
واملبادئ الأ�ضا�ضية لل�ضحافة الأخالقية الركائز الأ�ضا�ضية 
للتعددي���ة الدميقراطية، ولكن يجد ال�ضحفي����ن اأنف�ضهم 
اأم���ام �ض����ؤال يفر����س نف�ض���ه: م���اذا �ضيح���دث ل�ضلطته���م 
املتمح����رة ح����ل امل�ضاءل���ة والتمحي����س اإذا م���ا اأ�ضح���ت 
ال�ضحاف���ة اأداة يف يد احلركات ال�ضيا�ضي���ة اأو التجارية اأو 
الجتماعية؟ وهذا ال�ض�ؤال لي����س جمّرد م�ضاألة جدلية بني 
اخل���ري وال�ضر، ب���ل تدور فح�اه ح�ل احلف���اظ على مفه�م 

ال�ضتقاللية يف جميع الظروف.
فال يفلت من قب�ضة م�ضاءلة ال��ضائل الإعالمية وحتليالتها 
اأي �ض���يء مب���ا يف ذلك احلمالت �ضد اأ�ض����اأ اأعمال ال�ضر- 
الإره���اب، والأ�ضك���ال احلديثة للرق، وا�ضتغ���الل الأطفال، 

والتعذي���ب، والقت���ل غ���ري امل�ض���روع، والإب���ادة اجلماعية، 
والعن�ضرية. حي���ث ينبغي على ال�ضحفي���ني ك�ضف ب�اطن 
الأم�ر وظ�اهرها، ومن الأمثلة على هذا الك�ضف: اأن تلقي 
حمالت مكافحة الإره���اب القب�س على النا�س دون اإجراء 
اأي  حتقيق قان�ين؛ اأو تعمل على ت�قيفهم لعدة �ضن�ات دون 
ت�جيه اأية تهم اإليهم؛ اأو تر�ضلهم اإىل دول اأخرى يتعر�ض�ن 
فيه���ا للتعذي���ب؛ اأو جتعل النا�س »يختف����ن« با�ضم مكافحة 
الإره���اب. كما يج���ب باملقابل حت���ري حقيق���ة الأ�ضخا�س 
الذي���ن يدافع����ن ع���ن حق����ق املتهم���ني با�ض���م الإره���اب 
وم�ضاءلتهم ح�ل كيف ميكن لأي جمتمع اأن يقيم ت�ازنا ما 

بني حق�ق الأفراد واحلق يف حماية نف�ضه.
وق���د تغفل و�ضائل الإعالم عن نقط���ة مهمة واأ�ضا�ضية اأثناء 
بحثها ع���ن الق�ضايا اجلدلي���ة تتمثل يف ن�ض���ر النجاحات، 
وذل���ك لأن الهتمام بطرح التناق����س بني الأفكار ي�ضتح�ذ 
عليه���ا. وق���د ينجم عن ه���ذا ال�ضتح����اذ تل���ك املقابالت 
الإذاعي���ة والتلفزي�نية التي يتحّدث ال�ضيا�ضي�ن فيها فقط 
ع���ن جناحاتهم يف مب���ادرة �ضيا�ضي���ة معين���ة، بينما يركز 
ال�ضحفي عل���ى الإخفاقات فقط. وبه���ذا يح�ضل امل�ضاهد 
على وجهني لنتيجة احل�ار، اأحدهما يبني اأن تلك ال�ضيا�ضة 
اأقرب اإىل الكمال، بينما يبينها الآخر ككارثة مدمرة. ويف 
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اأك�شفورد

يف الثمانيني���ات م���ن القرن املا�ض���ي، طلب رئي�س حترير "اأك�ضف����رد مايل" من 
م�ض����ر يعم���ل حل�ضاب ال�ضحيفة اأن ي�ض�ر �ضبيًا �ضغ���ريًا عاجزًا يف اأول ي�م له 
يف املدر�ض���ة. وقد كان ال�ضبي- الذي مت تركيب رجلني �ضناعيتني له- قد حظي 
ب�ضعبي���ة واهتم���ام كبريين يف �ضغره نتيجة لنداء الإغاث���ة الذي اأطلقته �ضحيفة 
�ضقيقة اآنذاك. وعندما اقرتب امل�ضّ�ر من الأم قالت له اأنها تريد لهذه ال�ضهرة 
اأن تت�قف كي ي�ضتطيع ابنها اأن يعي�س حياة طبيعية يف املدر�ضة، وبناًء على طلب 
الأم، ع���اد امل�ض����ر دون التقاط ال�ض�ر. ولك���ن رئي�س التحري���ر اأعطى امل�ض�ر 
اأم���رًا بالع�دة يف الي����م التايل اإىل املدر�ضة واختطاف �ض����رة لل�لد مع اأمه قبل 
دخ�لهم���ا ب�اب���ة املدر�ضة، رف�س امل�ض����ر ذلك قائاًل اأنه ت�ض���رف غري اأخالقي 
عل���ى الإط���الق، فهدده رئي�س التحرير بالطرد من العم���ل اإن مل ميتثل لالأوامر. 
حاولت رابطة العمل التابعة لالحت���اد ال�طني لل�ضحفيني اإقناع رئي�س التحرير 
اأن���ه على خط���اأ، اإل اأنه اأ�ضر على م�قف���ه؛ اإما اأن يلتقط امل�ض����ر ال�ض�رة اأو اأن 
يط���رد من العمل. فرد ال�ضحفي����ن على هذا الت�ضرف باأن قام�ا بعقد اإ�ضراب 
لي����م واحد وت�زيع من�ض�رات يف �ض���ارع اأك�ضف�رد ي�ضرح�ن فيها ق�ضيتهم. اإن ما 
�ضب���ق يعد مثاًل ن���ادرًا على م�قف عام من الثناء عل���ى �ضحفي لمتثاله لق�اعد 
ال�ضل�ك الأخالقية. ويف النتيجة، مل يتم �ضحب الإنذار املمن�ح لل�ضحفي، ولكن 
يف املقابل مل يتم تنفيذ التهديد بالطرد اأي�ضًا. وبعد مرور عدة �ضن�ات، ل يزال 
ال�ضحف���ي يعمل حل�ضاب نف�س ال�ضحيفة اأما رئي����س التحرير فقد غادرها منذ 

اأمد بعيد.

13 مت العث����ر على درا�ضة لهذه الظاهرة 

للكات���ب  امللتزم���ة"  "ال�ضحاف���ة  يف 
اإيدم�ن لمبث.

ال�اقع، ل ميكنك اعتبار اأّي من ال�ضيغتني دقيقة. 
ويغلب على ال�ضحافة يف اأغلب الأحيان �ضفة عدم التنظيم 
وذل���ك لأ�ضباب يتمث���ل اأقلها يف ال�ضغ�ط���ات التي تتعر�س 
له���ا والتحّي���ز الداخلي واملحاباة والتالع���ب. فالتناف�س ما 
بني و�ضائ���ل الإعالم على اأن تك�ن اأول م���ن يقدم »الأخبار 
العاجلة« ميكنه اأن ي�ؤدي اإىل �ضحافة مت�ضرعة ت�ضمح بعدم 
التاأكد من خلفية املعل�مات ال�اردة وتعاين من عدم كفاية 
امل�ض���ادر. فال�ضحفي الذي ل ميتلك ال�قت الكايف لإعداد 
تقرير منظم ومعد وفق اأعلى م�ضت�ى من اجل�دة قد ي�ضعر 
باأن عليه اأداء املهمة باأ�ضرع الطرق واأ�ضهلها دون الهتمام 
بالثم���ن. ولكن هذا لي�س عذرًا، فه����ؤلء ال�ضحفي�ن الذين 
ل ي�ضتطيع����ن حتم���ل وط���اأة ال�ضغ���ط اإما لأنه���م يفتقرون 
اإىل التدري���ب ال���الزم لأداء مث���ل هذه املهم���ات اأو لأنهم ل 

يرتبط�ن مبهنتهم ب�ضكل وثيق.
ويف احل���ني ال���ذي ت����د و�ضائل الإع���الم فيه تهنئ���ة نف�ضها 
لبل�غه���ا قم���ة الأح���داث العاملية املتغ���رية، ل يخط معظم 
ال�ضحفي���ني امل�ض����دات اأو اخلط�ط العري�ض���ة للتاريخ. بل 
غدا معظمهم، على ار�س ال�اقع، يهتم باحتياجات احلياة 
الي�مي���ة الرتيبة اأكرث من اهتمامه باحل���ال الذي قد ت�ؤول 

اإليه املهمة ال�ضامية ملهنتهم .
وم���ع ذل���ك، ف���اإن الغري���زة ال�ضحفي���ة ل���دى ال�ضحفيني 
واملحررين- الذين يكافح�ن م���ن اأجل تعزيز ال�ضتقاللية 
واللياق���ة وعم���ق التفكري يف عمله���م- ما ت���زال ق�ية حتى 
ول���� مل يتمك���ن معظمه���م من حف���ظ ق�اع���د واآداب املهنة 
التي ت�ضدرها الحتادات والنقاب���ات املهنية التابعني لها. 
ومم���ا يدع���� للده�ضة حق���ًا اأن ه���ذه الغري���زة تعمل بغ�س 
النظر عن ال�اقع ال�ضيا�ضي والقي�د القت�ضادية التي يعمل 

ال�ضحفي�ن �ضمن اإطارها.
ويف ال�اق���ع ل ميك���ن اأن نزي���ل عن�ض���ر التحي���ز م���ن قلب 
ال�ضحاف���ة، ويف اأغل���ب الأحيان يتم حتديد دق���ة التقارير 
وجدارته���ا بالثقة من خالل ه�ية وه���دف واأ�ضل�ب اجلهة 
الإعالمية الت���ي يعمد ال�ضحفي�ن اإىل ال�ق�ف اإىل جانبها 
من الناحيت���ني ال�ضيا�ضية واملهنية، ولي����س من خالل اإطار 
القيم الأخالقية التي اأن�ضاأهم عليها اآباوؤهم اأو معلم�هم اأو 
مدار�ضهم ال�ضحفية بل من ناحية الثقافة الإعالمية التي 
يعمل�ن من خاللها.13 ولك���ن من اجلهة الأخرى، ميكن اأن 
يده�ضك ذل���ك التما�ضك الرائع والتقاليد املهنية امل�ضرتكة 
يف داخ���ل ال�ضحافة نف�ضها �ض����اًء اأكانت متمثلة ب�ضحيفة 
ال�ضفراء مثل بيل���د زايتنج اأو �ضحيفة جادة مثل وا�ضنطن 
ب��ض���ت. ويف اأف�ض���ل ح���ال، ميك���ن له���ذا التقلي���د الي�مي 
وال�ضغ���ري اأن يعترب ر�ضالة لل�ضحفي���ني تذكرهم ب�اجبهم 
يف مراع���اة امل����اد ال�ضحفية التي يعمل�ن عل���ى اإعدادها، 

بالإ�ضافة للعمل وفق ال�ضل�ك الأخالقية ملهنتهم.
كم���ا عملت التغ���ريات التي تط���راأ على امل�ضه���د الإعالمي 

ب�ضكل م�ضتم���ر على اإ�ضعاف هذه امليزة الأخالقية الكامنة 
يف قلب ال�ضحفيني. فمع ن�ض�ء التحرير الرقمي وال�ضحافة 
الإلكرتونية والر�ضائل الن�ضّية، اأ�ضبح جميع ال�ضحفيني يف 
الدول املتقدمة وغريها من دول العامل يعمل�ن الآن يف بيئة 
اإعالمية ل تقف يف وجهه���ا امل�ضافات. ولذا تراهم يعمل�ن 
على ن�ض���ر املقالت يف و�ضائل الإعالم املطب�عة وامل�ضم�عة 
واملرئي���ة واللكرتونية يف اآن واح���د: اإنهم متعددو املهارات 
واأن�ض���ار التقنية احلديثة للم�ضهد الإعالمي اجلديد الذي 
ل يرتك م�ضاحة من ال�قت للتفكري الأخالقي. اإن ال�ض�رة 
النمطي���ة الأ�ضط�ري���ة ع���ن ال�ضحفيني ك�نه���م مت�ضائمني 

و�ضكرين و�ضاخرين و�ضيئي ال�ضل�ك قد ولت دون رجعة. 
ولكن يف نف�س ال�قت، �ضاءت ظروف العمل ب�ضكل ملح�ظ، 
حيث غ���دا �ض�ق العمل ال�ضحفي ي�ضه���د تراجعًا يف حق�ق 
العم���ل الآم���ن. وحني يت���م ت�ضدي���ر العم���ل ال�ضحفي اإىل 
�ضحفي���ني يف اخل���ارج، �ضيك�ن ه����ؤلء بعي���دون عن م�قع 
حتري���ر واإنت���اج وت�زي���ع عمله���م. وخل�ض���ت الإح�ضائيات 
اإىل اأن ثل���ث ال�ضحفي���ني يف الع���امل هم �ضحفي����ن احرار 
)دون عق����د( ويعم���ل العدي���د منه���م حتت ظ���روف عمل 
مثرية لل�ضفق���ة وحمف�فة باملجازفات. اأما ال�ضباب خريج� 
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زميبابواى: الكذب من اأجل ق�شية نبيلة
يحدثنا ف��ضرت دوجن�زي الأمني العام لحتاد ال�ضحفيني يف زميباب�ي عن جتربته اخلا�ضة 
ح�ل اخل���داع با�ضم الإن�ضانية: "بعد اأن خ�ضر روبرت م�غاب���ي ج�لته الأوىل من الت�ض�يت 
بانتخاب���ات اآذار 2008، اأطل���ق ح���زب زان����- اجلبهة ال�طني���ة- وه� احل���زب الذي ميثله 
م�غاب���ي- م�جة من العنف �ضد �ضخ�ضيات املعار�ضة ج���اءت على �ضكل �ضرب واغت�ضاب 
وعملي���ات خطف وقتل واغتيالت. وكنت قد ح�ض���رت دفن اأحد النا�ضطني الذي مت اغتياله 

حينها".
وم���ن ث���م اأ�ضاف: " يف املقربة، كان اجل� يعبق بالت�ت���ر؛  وكان ال�ضباب من حزب املعار�ضة 
"احلركة من اأجل التغيري الدميقراطي" ينادون بالنتقام للقتيل، وكان�ا  اأي�ضًا على اأهبة 
ال�ضتع���داد لقت���ل اأي �ضخ����س يعمل كجا�ض��س للح���زب الآخر �ضمن احل�ض����د امل�ج�دة يف 
املق���ربة. ثم اح�ضروا يل رج���اًل يف منت�ضف العمر مل ي�ضب���ق يل اأن تعرفت عليه، مما اأثار 
ده�ضت���ي لأنني من خالل من�ضبي كاأمني عام لالحتاد اأع���رف معظم الأع�ضاء.  و�ضاأل�ين: 
"ه���ل ه���ذا الرجل �ضحف���ّي؟ نحن ل نعرفه، هل باإمكانك اأن تثب���ت لنا اأنه اأحد اأع�ضاء 
الحت���اد؟ اأنا مل اأكن اأعرفه �ضخ�ضيًا، فقمت بطلب بطاقة انت�ضابه لالحتاد ف�جدت نف�ضي 

اأمام ا�ضم لع�ض� ل اعرفه.
"ووفق���ًا للمعل�م���ات امل�ج�دة على بطاقة انت�ضابه، م���ن املفرت�س اأنه يعمل لدى م�ؤ�ض�ضة 
ل عالق���ة له���ا بجمع الأخب���ار. وبداأ النا�ضط����ن ال�ضب���اب بالغليان، وطالب����ا باإقامة العدل 
الف����ري. لق���د كنت اعرف اأن م�ضري هذا الرجل يف يدي، ف���اإن قلت اأين ل اعرفه فلم يكن 
با�ضتطاعت���ي حت���ى تخيل ماذا �ضيحل به. ومل اأكن لأرغب  اأن يك����ن دمه معّلقًا يف رقبتي اأو 
على �ضمريي، فقلت "بالطبع اإنه اأحد اأع�ضائنا"  فاأخلى ال�ضباب �ضبيله ولكن على م�ض�س. 
ومن���ذ وقته���ا مل اأَر ذلك الرجل اأو اأ�ضمع منه مّرة اأخرى، مم���ا ي�ؤكد �ضك�ك النا�ضطني باأنه 

كان يتج�ض�س عليهم حقًا".

ال�ضحاف���ة، فيجدون اأنف�ضهم ين�ضم����ن ملجم�عة من اليد 
العاملة امل�ضتغلة يف عامل و�ضيع ل يقدم للعاملني فيه العمل 
الآم���ن، الأمر الذي ي�ؤدي اإىل خل���ق �ضحافة مليئة باأ�ضكال 

متن�عة من الف�ضاد ومعر�ضة ملزيد من ال�ضيطرة. 
ل تع���د ال�ضلة بني الظ���روف التي يعم���ل ال�ضحفي�ن فيها 
وم�اقفهم الأخالقية �ضلة ثابتة، حيث تلعب الظروف دورًا 
هاّم���ًا فيها. ف�ضع�ر ال�ضحفيني بع���دم الأمان يف عملهم اأو 
عمله���م ك�ضحفيني م�ضتقلني مع م�ؤ�ض�ض���ة اإعالمية واحدة 
دون عقد �ضي�ؤدي حتمًا اإىل ع���دم م�اجهة قرارات الإدارة 
الت���ي تتعار����س م���ع مبادئه���م ال�ضحفي���ة، اأم���ا اإذا كانت 
اأج�ره���م متدني���ة- ويف الع���ادة تعد الأج����ر يف ال�ضحافة 
ب�ض���كل ع���ام متدني���ة- فاإنه���م ي�ضبح�ن معتمدي���ن ب�ضكل 
رئي�ض���ي على رات���ب ال�ضهر الق���ادم لتغطي���ة م�ضاريفهم، 
وبالت���ايل لن ي�ضتطيع�ا العمل �ضمن ا�ضتقاللية الفكر التي 
تعتمد عليه���ا ال�ضحافة الأخالقية. وه���ذا بالطبع ل يعني 
اأن يك�ن ال�ضحفي����ن من الأثرياء، ولكن كما يق�ل ال�ضعار 
الأ�ضا�ضي لالحت���اد الدويل لل�ضحفيني: »ل ميكن اأن تت�فر 

حري���ة ال�ضحافة اإن كان ال�ضحفي����ن يعي�ض�ن حتت وطاأة 
الف�ضاد والفقر واخل�ف«.

تتفاق���م اأزم���ة ال�ضحاف���ة بالن�ضب���ة لآلف ال�ضحفيني من 
جراء نق����س التقنيات وعزل و�ضائل الإع���الم امل�ضتقلة يف 
اأج���زاء كبرية من العامل. وي�ضعر العديد منهم- يف ال�ضني 
و رو�ضي���ا و ك�ل�مبي���ا  وزميباب����اى- ب���اأن انتهاكات حق�ق 
الإن�ض���ان امل�ج�دة يف م�اطنهم ه���ي يف احلقيقة اأكرث من 
اأي اأماك���ن اأخ���رى يف العامل. فال�ضحفي����ن الذين يعمل�ن 
يف دول ت�ضيط���ر عليه���ا الأنظم���ة ال�ضيا�ضي���ة القمعية تغدو 
انتهاكات حق����ق الإن�ضان م���ن الأعم���ال الروتينية للحياة 

الي�مية. 
ويف ظ���ل هذه الظروف، ي���رى الكثري م���ن ال�ضحفيني من 
اأهمية اللتزام ال�ضحف���ي، وبالتايل ي�ضبح�ن من اأن�ضار 
ق�ضي���ة معين���ة. ولي����س م���ن ال�ض���روري اأن يك����ن اللتزام 
بق�ضي���ة معين���ة جرمي���ة مهني���ة، فه���ي متتل���ك مكانته���ا 
ال�ضحيحة �ضمن تقاليد الإعالم احلر. ويف�ضل هذا املزيج 
م���ن املب���ادئ ال�ضحفية عندم���ا ت�ضيطر الأط���راف املعنية 
ة  بالتحقيق ال�ضحفي ولي�س الإعالمي�ن على اختيار الق�ضّ
والإ�ضراف على املقالت ال�ضحفية والآراء وال�ضتنتاجات. 
وم���ع قلة وق���ت ال�ضحفيني وع���دم قدرتهم عل���ى احل�ض�ر 
�ضخ�ضيًا ملقابلة النا�س وجه���ًا ل�جه، اأ�ضبح�ا يعتمدون يف 
حتقيقاته���م على امل����اد املقدمة لهم من م�ض���ادر ال�ضلطة 
�ض�اًء اأكانت هذه امل�ضادر رجال ال�ضرطة اأو رجال الأعمال 
اأو زعم���اء احلم���الت. ومثلما ت���روي ال�ضرط���ة الق�ضة من 
وجه���ة نظره���ا، كذل���ك تفع���ل منظم���ات املجتم���ع املدين 

وجمم�عات احلمالت وال�ضغط. 
كم���ا تتاأث���ر ثقاف���ة التحري���ر احلديث���ة اأي�ض���ًا مبجم�عات 
ال�ضغ���ط والطبقة ال�ضيا�ضية امله�و�ض���ة بالعالقات العامة. 
فقد اأوجد �ضناع ال�ض����ر �ضناعة تقدر مباليني الدولرات 
والتي مت���رر الر�ضائل الإعالمية املفي���دة لرت�ضيخ م�ضالح 
اجله���ات الغني���ة والق�ي���ة يف املجتم���ع. فالي����م اأ�ضبح���ت 
م�ج���ة املعل�مات اجلاه���زة تهدد باكت�ض���اح ال�ضحافة لأن 
امل�ؤ�ض�ضات الإعالمي���ة نف�ضها اأ�ضبحت من املمثلني املهمني 

على خ�ضبة امل�ضرح العاملية. 
يحت���اج ال�ضحفي�ن لل�ق���ت وامل�ضاحة وم�ض���ادر املعل�مات 
ك���ي يتمكن�ا من حت���ري دقة املعل�مات الت���ي و�ضلت اإليهم 
ومقارنته���ا مع امل�ض���ادر املختلفة، وبالت���ايل ت�فري عن�ضر 
الت����ازن يف عملهم. ول تعني ال�ضحافة الأخالقية اأن نك�ن 
عل���ى جان���ب »اخلري« )ال���ذي يختل���ف تبعًا ل�جه���ات نظر 
ال�ضحف���ي اأو الظروف املحيطة به(، ولكنها تعني اأن يك�ن 
ال�ضحف���ي ق���ادرًا على ن�ض���ر الق�ضة من اأك���رث من م�ضدر 

واإ�ضدار احلكم بناًء على ما حدوث فعاًل.
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الف�صل الثالث

م�صهد اإعالمي متغري
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عرب ال�ليات املتحدة الأمريكية واأوروبا، قل�ضت ال�ضحف 
وجماعات البث ع���دد ال�ظائف التحريرية. والنا�ضرون يف 
كّل مك���ان يحاول����ن التكيف م���ع تناق�س الت�زي���ع وتقل�س 

الإعالن ومزاحمة ال�ضحف احلّرة وزيادة التكلفة.
معظمه���م، اإذا مل نق���ل اجلميع، حت���ّ�ل اإىل الإنرتنت بحثا 
عن الإنقاذ، م�ضمما م�اقع. الذين جنح�ا فعل�ا ذلك عن 
طري���ق ت�ض�يق ن�عية عالماتهم التجارية. الأ�ضماء املميزة 
يف م�ضهد امليديا العاملية حفرت طريقا م�ازيا يف الإنرتنت. 
يف ال�ليات املتحدة )nytimes.com(، ويف فرن�ضا 
guardian.( بريطاني���ا  ويف   ،)lemone.fr(

 co.uk، timesonline.co.uk، ft.com،
derspiegel.( اأملاني���ا  ويف   ،  )BBC.co.uk
القادمة من  ه���ي  ت�ضفح���ا  الأك���رث  امل�اق���ع  ك����ن   ،)de
املخزون التقلي���دي، يدّل على اأن النا����س، عندما مينح�ن 
اخلي���ار، يتجه�ن اإىل العناوين ال�ضه���رية واملحرتمة، بحثا 
ع���ن املحت����ى الإخب���اري. امل�ضكلة ه���ي اأن قلي���ال من هذه 
املب���ادرات يك�ض���ب م���ال يكف���ي لتع�ي����س امل���ردودات التي 
فق���دت ب�ضب���ب ت���دين الت�زي���ع وتقل����س الإع���الن. وبينما 
ي�ضتم���ّر البحث عن �ض�ق جدي���دة منا�ضبة حلماية م�ضتقبل 
و�ضائل الإعالم الإخبارية اخلا�ض���ة، فاإن ن�ضيج ال�ضحافة 

التقليدية يتمّزق. 

الإعالم يف اأزمة
اإدارة التغيري موؤملة

بالرغ��م م��ن اأف�شل اجلهود الت��ي يبذلها مالكو ال�شح��ف يف احلديث عن توقعاته��م للنجاح، اإل اأن 

العالم يف اأوروبا واأمريكا ال�شمالية يعاين من اأزمة عميِقة. هروب القراء واملعلنني نحو الإنرتنت، 

والإقت�ش��اد العامل��ي املتباط��ئ، خّلفا اأوقات��ا اأ�شعب مما كان متوقع��ا، وحّثا حت��ى النا�شرين الذين 

يتجنبون تقليديا التخل�س من بع�س املهن، على اأن يخف�شوا اأعداد العاملني يف غرف اأخبارهم.
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هناك قلي���ل من الإ�ضتثمار يف البح���ث اأو التدريب، كما اأن 
التحقيق���ات ال�ضحفي���ة تختفي. وال�ضحاف���ة املتخ�ض�ضة 
بات���ت ت�ض���در اإىل م�ضان���ع معل�م���ات يف ب���الد بعي���دة. 
فال�ظائف نادرة، واأ�ضبح من املاأل�ف اأن يق�م �ضحايف حّر 

»دون عقد دائم« بتغذية اآلة العالم يف كل ال��ضائط. 
تق����د العملي���ة يف اأوروب���ا جمم�ع���ة ميك�م. وه���ي تنتع�س 
م���ن خالل 60 ملي�ن ي����رو من م�ضاهم���ات خا�ضة قدمتها 
جمم�ع���ة من امل�ضتثمرين، اأ�ض�ض���ت ال�ضركة اأكرث من 300 
عن����ان م�ضتق���ّر يف الرنويج وه�لن���دا والدامن���رك واأملانيا 

وب�لندا واأوكرانيا مع ق�ة عمل تتجاوز 11000.
اإ�ضرتاتيجي���ة ال�ضرك���ة، كما ي��ضحه���ا رئي�ضه���ا التنفيذي 
ديفيد م�نتغمري، وه� رئي�س �ضابق ملجم�عة »ديلي مريور« 
يف اململكة املتحدة، هي اأن على جميع ال�ضحفيني اأن يعمل�ا 
عرب و�ضائط اعالمي���ة خمتلفة، واأن يعي�ض�ا دون ما ي�ضميه 
دة« لعملية التحرير، التي تراجع  »املمتلكات ال�ضخ�ضية املقيِّ

الأخبار من خاللها، وتفح�س وتعّد للت�زيع.
مل ين���ل هذا اعجاب اأع�ضاء الإحتاد الدويل لل�ضحفيني يف 
ال���دول املذك�رة، كم���ا اأنهم �ضاهدوا نزيف���ا من امل�هبة يف 
غرف الأخب���ار. وا�ضتنادا اإىل كييت���ل هاني�س، نائب رئي�س 
احت���اد ال�ضحفي���ني الرنويجي���ني، فمن���ذ ا�ض���رتت ميك�م 
جمم�عة اإعالم �ضمال اأوروبا اوركال عام 2006، فاإن اأكرث 
م���ن 20% من ق�ة العمل تركت � اإم���ا بالف�ضل اأو الإ�ضتقالة 
احتجاج���ا على التقلي�س الذي يق����م به املالك�ن اجلدد.14  
وب���ني م���ا مّت �ضرب���ه ب�ضبب ت�ج���ه ميك����م، ف���اإن �ضحيفة 
Berliner Zeitung رفيع���ة امل�ضت�ى ، األغيت فيها 

ح�ايل 30 وظيفة �ضحفية.
ديفي���د  اإىل  ر�ضال���ة غا�ضب���ة  ف���اإن  ويف حزي���ران 2008، 
م�نتغم���ري، من �ضبعة روؤ�ضاء حترير يعمل�ن يف ويرن، اأكرب 
م�ؤ�ض�ضة اإقليمية للن�ضر ال�ضحفي يف ه�لندا، مل ترتك لديه 
اأي �ض���ك ح�ل قلقهم جتاه م�ضتقبل �ضحفهم، التي ح�ضلت  

ميك�م على 87% من اأ�ضهمها:
»يعي����س العامل�ن حتت �ضغط هائل. ل ي�جد اأنا�س كاف�ن، 
ول م�ض���ادر اأو ح�افز لإجناز عمل اأف�ضل ب�ضرعة من اأجل 
حتقي���ق النج���اح الكب���ري ال�ض���روري يف حق���ل امللتيميديا. 
وكروؤ�ضاء حترير، علين���ا اأن ن�ؤكد اأن �ضحفنا لي�ضت جمرد 

م�ضروع اقت�ضادي«.
كان���ت وجهة نظرهم هي اأن ال�ضحف متثل جزءا من راأ�س 
امل���ال الثقايف يف املجتمع. »لي�ض���ت ال�ضحف جمّرد مزّودة 
معل�م���ات للقاطن���ني يف الأقاليم ذات ال�ضل���ة � هي حاملة 

ال�عي التاريخي والتما�ضك الثقايف«.
 خماوف روؤ�ضاء التحرير اله�لنديني كانت ح�ضنة الت�قيت، 
لأن ال�ضهر نف�ض���ه �ضهد اإعالن  ميك�م عن نيتها اإلغاء 395 

� 465 وظيف���ة بدوام كام���ل، بينها وظائ���ف �ضحفيني، من 
بني م�ظفيه���ا البالغ عددهم 4000. و�ضدى هذه املخاوف 
ي�ضم���ع يف عديد الدول التي ت�اجه فيها ال�ضحف نق�ضا يف 
دخل الإع���الن. وتعترب الر�ضالة تذك���ريا هاما باأن تقلي�س 
الكلفة، وجتري���د ال�ضحف من م�ضادره���ا، قد يك�ن اأكرث 
�ضررا بدل من امل�ضاع���دة � على م�ضت�ى التحرير وامل�ضت�ى 

الإقت�ضادي.
اإن معار�ضة روؤ�ض���اء التحرير لهج�م النا�ضرين على غرف 
الأخب���ار ج���اءت متاأخرة. وق���د وجد م�ضح اأج���راه الحتاد 
ال���دويل لل�ضحفي���ني ع���ام 2005 اأن مع���دل الروات���ب يف 
ال�ضحافة منذ بداية القرن قد انخف�س باملعايري احلقيقية 
من وجهة نظ���ر 40% من امل�ضاركني يف امل�ضح، اأو »انخف�س 
ب�ضكل وا�ضح« من وجهة نظر 15% منهم. وقد غطى امل�ضح 
م�ؤ�ض�ض���ات اعالمي���ة ت�ضّغل 230000 �ضحف���ي يف 37 دولة، 
ووج���د اأنه يف اأك���رث من ن�ضف غرف الأخب���ار حدث تغيري 

�ضلبي يف عالقات العمل يف ال�قت نف�ضه.
من النادر اأن يغادر ال�ضحفي�ن غرفهم. املرا�ضل احلديث 
يقب���ل على العم���ل: يفت���ح الك�مبي�ت���ر ويت�جه ع���رب حياة 
»غ�غ���ل« اإىل برنامج اأخب���ار ومعل�مات مع���ّد �ضلفا بقيادة 

وكالت اأخبار وطنية وقطاع عالقات عامة من�ّضط. 
اأولئ���ك الذين يتطلع����ن اإىل تف�ضريات لنت�ض���ار التدين يف 
امل�ضت����ى القيمّي، الذي ي�ضيب معظم ال�ضحافة احلديثة، 
عليه���م األ يالحظ����ا ما ه� اأبعد من املي���ل نح� التعاقدات 
اأو ح���ّر، يف ه���ذه  ب���دوام جزئ���ي،  الفردي���ة، والت�ظي���ف 

ال�ضناعة، ما يق�د اإىل وظائف غري ثابتة وغري حممية.  

اإعالم غني، جودة فقرية
ال�ضع�بات التي �ضهدتها اأوروبا واأمريكا ال�ضمالية ل تعترب 
ب���اأي حال �ضاملة وتغطي امل�ضهد العاملي لالعالم. يف بع�س 
البل���دان التي �ضه���دت منّ�ا �ضريع���ا يف الإقت�ض���اد الق�مي 
يف ال�ضن����ات الأخ���رية، وحت�ضنا اجتماعي���ا، وت�ضاعدا يف 
م�ضت�ي���ات الت�ظيف والثقافة، اأخذت �ض�ق و�ضائل الإعالم 
تت�ض���ع، ومبيعات ال�ضح���ف تزداد. يف ال�ق���ت نف�ضه، خلق 
اإلغاء القي�د على قطاع البّث، وت�ضجيع الإ�ضتثمار الأجنبي، 

ت��ضعا �ضريعا يف التلفزة والعالم الكرتوين. 
لق���د ارتفعت مبيع���ات ال�ضحف يف الربازي���ل بن�ضبة %22 
يف ال�ضن����ات اخلم����س الأخرية، ويف الهن���د بن�ضبة 35% يف 
الزم���ن نف�ضه، وهي الن�ضب���ة ذاتها يف باك�ضت���ان. والإجتاه 
م�ضابه يف كل مكان يف اآ�ضيا واأمريكا الالتينية. اأما اإفريقيا 
ال�ضحراوية فقد فاتها النم� القت�ضادي، ومع ذلك، فهنا 
14 اعالم 2008، الغارديانت�جد م�ؤ�ضرات على مرونة يف امليديا. يف مايل، على �ضبيل 
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15 امل�ضدر: الحتاد العاملي لل�ضحف.

16 ملزيد من املعل�مات الت�ضال:

 director@mediagfmd.org, 

www.gfmd.info

حتالف العالم
من اجل حترك عاملي

م���ن اأجل اإبراز ال���دور احلي����ّي والن�عّي للتنمي���ة الإجتماعي���ة والإقت�ضادية، 
ي�ض���ارك الحتاد ال���دويل لل�ضحفيني يف املنتدى العامل���ي لتنمية العالم )عرب 
�ضبكة من 500 منظمة غري حك�مية داعمة لالعالم، تعمل يف ح�ايل 100 دولة 

عرب اآ�ضيا واإفريقيا وال�ضرق الأو�ضط واأوروبا و�ضرق اأوروبا والأمريكيتني(16.
ه���ذا التحال���ف يدعم تنمية الع���الم امل�ضتقل عل���ى امل�ضت�ى املحل���ي والق�مي 

والإقليمي، ويدع� اإىل مزيد من امل�ضادر من املجتمع الدويل لدعم العالم.
يهدف املنتدى العاملي لتنمية العالم اإىل جعل التنمية العالمية جزءًا مكمال 
ل�ضرتاتيجيات التنمية ال�ضاملة، مثل التعليم وال�ضحة، واإىل اأن يتّم الإعرتاف 
بالإعالم كقطاع تنمية م�ضتقّل بذاته، مع برامج لالإعالم مرتبطة ا�ضرتاتيجيا 

بالبناء ال�ضامل للدميقراطية واحلكم ال�ضالح.
و�ض����ف يح���دث هذا فق���ط يف وج�د تعاون جي���د داخل قطاع تنمي���ة الإعالم، 
بت�فري م�ضت����ى اأعلى من التخطيط، والتقييم والعم���ل، الذي ي�ؤكد اأن التنمية 

العالمية حتدث اثرا. 
ويجم���ع املنتدى العامل���ي لتنمية العالم منظمات التنمي���ة العالمية يف منابر 
اإقليمي���ة، ويعق���د م�ؤمترا عاملي���ا. اأول م�ؤمتر م���ن هذا الن����ع جلماعات تنمية 
العالم عقد �ضنة 2005 يف عمان، الأردن، والثاين يف اأثينا، الي�نان يف كان�ن 

الأول 2008.
يع���ّزز املنتدى البح���ث والتحليل يف اأث���ر تنمية العالم على احلك���م ال�ضالح، 
وامل�ضاركة املدني���ة، وتخفيف الفقر، ويدعم الق�ى التي تعزز ال�ضمة الأخالقية 
يف عم���ل العالم. اإن ر�ضالته وا�ضحة � العالم احلّر امل�ضتقل التعددي الفعال، 

ه� مفتاح للتنمية الب�ضرية والإقت�ضادية. 

املثال، يزداد عدد ال�ضحف املحلية والإقليمية.
يف ال�ض���ني، ارتفع���ت املبيعات ما يزيد ع���ن 20% اإىل 107 
مالي���ني ن�ضخة يف الي����م يف ال�ضن�ات اخلم����س الأخرية.15 
�ض����ن رين، من جمم�عة اأبح���اث ال�ض�ق يف �ضنغهاي، يرى 
اأن ال�ضح���ف ال�ضيني���ة �ضتبق���ى رخي�ضة ال�ضع���ر حتى مع 
ارتف���اع التكلفة، وحترك املعلن���ني اإىل �ضبكة النرتنت، لأن 
جمي���ع ال�ضحف ال�ضيني���ة ممل�كة للدول���ة. ورمبا حدثت 
زيادة يف الت�زيع ب�ضبب �ضراع ال�ضني لكبح الف�ضاد. ويرى 
بع�س الر�ضميني يف املن�ض�رات املحلية حليفا لق�ى اجتثات 
الف�ض���اد امل�ضت�ضري يف ال�ضلطات الإقليمي���ة والبلدية، وهي 

كلما كانت اأقّل عاطفة اأ�ضبحت اأكرث جاذبية. 
والهن���د، مثل ال�ضني، تق�د الطري���ق يف اآ�ضيا. تق�ل فانيتا 

ك�هلي � خانديك���ار، امل�ضت�ضارة العالمية، وم�ؤلفة �ضناعة 
العالم الهندي، اإن هن���اك ح�ايل 60000 �ضحيفة، و 67 
قناة اأخبار، واآلف امل�اقع الإلكرتونية و 1.2 ملي�ن مدّونة 
يف الهن���د. كان���ت هناك اأرب���ع �ضحف اأعم���ال ي�مية عالية 
امل�ضت����ى يف الهن���د عام 2006، و�ضت �ضح���ف عام 2007، 
مع �ضابعة �ضتظهر عام 2008. وبعد الرتويح، تقف الأخبار 
كاأكرب ن�ع من حمت�يات الإعالم الهندي من ناحية املردود 

واجلمه�ر وال�ضتثمار. 
معظم هذا الت��ضع حدث منذ 2005 عندما �ضمح د�ضت�ريا 
بال�ضتثم���ار الأجنبي يف ال�ضحف لأول مرة. على اأية حال، 
ف���اإن �ض�ق الأخب���ار هذه، التي تعتمد كث���ريا على الإعالن، 
ق���ادت اإىل �ضغ�ط عل���ى املعايري الأخالقي���ة. هناك مزيد 
م���ن ال�ضحاف���ة ال�ضفراء، ومزيد من بي���ع الإفتتاحيات اأو 

الربامج.
ولي����س غريب���ا اأن ي�جد يف ال�ضحافة كث���ريون يعربون عن 
الف���زع من املتاج���رة بالإعالم، وهم ي���رون ت�ض�يه احلدود 
الت���ي كانت تف�ضل بني الإعالن والراأي، اإن مل يقل اإزالتها، 
والنته���اك الثابت الذي ميار�ضه الف�ض���اد يف برجمة بع�س 

�ضبكات البث اجلديدة. 
يف الب���الد الت���ي اأح�ض���ت ب�ض���يء م���ن الفائ���دة يف جتديد 
الإقت�ضاد، كان حت�يل م�ضهد البث ق�ة دينامية ت��ضل اإىل 
تغ���ري ال�ضحافة وت��ضعها. وغالبا م���ا جاء ذلك من خالل 
اإع���ادة التنظيم التي ت�ضمح مبزي���د من ال�ضتثمار الأجنبي 
وبح�ض����ر مزي���د م���ن الالعب���ني اخلا�ضني يف قط���اع كان 

تقليديا مرتبطا بيد الدولة امليتة. 
نتيج���ة لذلك، كم���ا يف الهند وباك�ضتان، ح���دث تدافع مللء 
الف���راغ الذي خلقته فر�س �ض�ق جديدة، لكن دون ت�فر ما 
يكف���ي من مردود لالإعالن والرعاي���ة؛ لذلك كان التناف�س 
�ضر�ض���ا، ومّت التخلي ع���ن معايري الراأي، يف �ضراع من اأجل 

البقاء.  

اإعالم ه�س يف دول ه�شة
الإع���الم يف دول متاأثرة بالفقر، ودول خارجة من ال�ضراع 
واملاآ�ض���ي � تعرف با�ض���م »الدول اله�ضة« بلغ���ة الدبل�ما�ضية 
الدولي���ة � ت�ض���كل معا قطاع���ا ثالثا يف ال�ضحاف���ة العاملية، 
ومتث���ل التح���دي الأكرب لالإع���الم العاملي. هذا ه���� املكان 
ال���ذي يحتاج في���ه النا�س منف���ذا اإىل املعل�م���ات امل�ث�قة، 
حيث تك�ن ال�ضحافة ن�ضاطا �ضديد اخلط�رة، وحيث ي�جد 
الإع���الم يف ظروف ندرة احلرية، وحي���ث تك�ن لل�ضحافة 

الأخالقية قيمتها. 
هن���اك ح����ايل بلي����ن �ضخ����س يعي�ض����ن يف دول م�ضاب���ة 
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باأتع����س اأن�اع الفقر، اأو و�ضط تفتت الدولة، اأو حيث يحتدم 
ال�ضراع.

تبعا لذلك، فاإن احلك�مات يف تلك الدول ل ت�ضتطيع اأن ت�فر 
اخلدم���ات الأ�ضا�ضي���ة، مثل الطعام وامل���اء النقي والرعاية 
ال�ضحية، كما اأن املجتمع���ات م�ضغ�لة كل ال�قت بال�ضراع 
م���ن اأجل البقاء. بالن�ضبة لكثري من هذه احلك�مات، تعترب 
ال�ضحافة احلرة ن�عا م���ن التهديد، و�ض�تا داخليا ناقدا، 
ت�ضع���ى لل�ضيط���رة علي���ه اأو قمعه. وه���ي على العم����م، اإما 
اأنه���ا ل تفهم، واإذا كانت تفهم فاإنه���ا ل تدعم الدور الذي 
ت�ضتطيع ال�ضحاف���ة امل�ضتقلة اأن تلعبه يف ت�فري خط حي�ي 
من املعل�مات، مل�ضاع���دة النا�س على التحكم بحياتهم عن 

طريق مقارعة اجلهل وحتدي العجز.
يف كل ع���ام، ت���دور كمي���ات هائل���ة م���ن امل�ضاع���دات ح�ل 
الأر�س، م���ن الدول الغنية اإىل الفق���رية، لكن القليل منها 

ي�جه لتط�ير الإعالم. 
يف الع���ام 2007، �ضرف ح����ايل 250 ملي�ن دولر اأمريكي 
على برام���ج الإعالم كجزء من الدعم احلك�مي � وه� اأقل 
م���ن ربع واحد يف املائة م���ن جممل 90 بلي�ن دولر �ضرفت 
يف دع���م التنمية. ويف ال�اقع اأن جممل الدعم العاملي الذي 
�ضرف عل���ى العالم والتنمية يف الع���ام 2007 كان جمرد 
10% مما و�ضع���ه جانبا، البنك الأمريك���ي ليمان براذرز، 
مهند����س اأكرب ف�ضاد عامل���ي ل�ضركة خا�ض���ة يف العامل عرب 

الع�ض�ر، كعالوات مل�ظفيه.
ويف اأفريقي���ا، وبل���دان فق���رية اأخ���رى، للرادي���� تاأثري ق�ي 
واإمكاني���ات كب���رية، خ�ض��ضا خارج امل���دن الكبرية، حيث 
متل���ك القلة �ضبيال اإىل التليفزي�ن، وحيث امل�ضت�ى الثقايف 
املت���دين الذي يحّد من ال��ض����ل اإىل امليديا املطب�عة. ويف 
تقرير كتب لل�كالة الربيطاني���ة للتط�ير، DFID العام 
2006، ط�ل���ب مبزيد م���ن الدعم لتق�ية ه���ذا القطاع من 

امليديا. 
 ت�ف���ري حق����ق  الفق���راء يف تلق���ي املعل�م���ات وامل�ضارك���ة 
فيه���ا، من واجب الق�ى الت���ي تعمل على تقلي�س الفقر. اإن 
مبادرات وكال���ة )معل�مات وات�ضالت من اأجل التط�ير،) 
ICD ( ميكن اأن تلع���ب دورا ا�ضرتاتيجيا يف ربط عملية 
التط�ي���ر القطاع���ي ومتع���دد القطاع���ات بالفق���راء، عن 
طري���ق ال�ضماح للفق���راء من الرج���ال والن�ض���اء والأطفال 
باأن ي�ضمع����ا، واأن يك�ن لهم راأي، يف �ضيا�ضة التط�ير، ويف 

التخطيط والتنفيذ.17  
ال�كال���ة نف�ضه���ا مل تق���دم �ض����ى عم���ل حم���دود مل�ضاعدة 
املنظم���ات غ���ري احلك�مي���ة التي تدع���م الرادي���� بدورها، 
ويك����ن م�ضمم���ا ع���ادة لدع���م م��ض�ع���ات حم���ددة اأكرث 
م���ن ك�ن���ه لتط�ي���ر امليديا نف�ضه���ا. النماذج ت�ضم���ل دراما 
اإذاعي���ة خفيفة يف هارجي�ضا يف الق���رن الإفريقي، تتحدث 
ع���ن ال�ضحة املتعلق���ة بالأم�م���ة وختان الن�ض���اء، وحمطة 

17 اأ�ض�ات التغي���ري: دعم  ا�ضرتاتيجي 

التط���ري  اأه���داف  لتحقي���ق  للرادي����  
الألفي���ة، د. اأندرو �ضك����زي، ن�ضر من 
قب���ل ال�كال���ة الربيطاني���ة للتط�ي���ر، 

يناير 2006
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ب���ني كّل ال�ضبكات الت���ي متتد يف عرب امل�ضهد الإعالم���ي العاملي، ل ت�ضتطيع 
اأي واحدة منها اأن تثري احلما�ضة اأو اخلالف مثل" اجلزيرة ". وبالإعتماد 
عل���ى طريق���ة روؤيتك لها، فالقناة اإما اأنها تطرح مب���ادئ جديدة لل�ضحافة 
امل�ضتقل���ة ون�عي���ة الإع���الم يف منطقة ما زال���ت ال�ضحافة فيه���ا يف قب�ضة 
�ضيا�ضي���ة حمكمة، اأو مدافعة عن العن���ف والتطّرف وم��ض�عا للتالعب من 

قبل اجلماعات الإرهابية. وهناك من يعتقد اأنها مع الإجتاهني.
وق���د دفعت قن���اة اجلزي���رة يف قطر ثمن���ًا باهظ���ا لتحّدياته���ا ال�ضحفية، 
ومنعت من البّث يف كثري من البلدان العربية. وا�ضتهدفت ال�ليات املتحدة 
مكاتبه���ا بهجمات ع�ضكرية يف اأفغان�ضتان وبغ���داد خالل احلرب العراقية، 
حي���ث قتل اأحد املرا�ضلني. وجاءت الهجمات بعد فرتة من الإنتقاد امل�ضتمّر 
من قبل م�ضئ�لني اأمريكيني ح����ل انحياز مزع�م لتغطيتها لل�ضرق الأو�ضط 

وال�ضيا�ضة الأمريكية.
على اأية حال، ف���اإن تغطية ال�ضبكة للعنف يف املنطقة اأثارت الإنتقاد، داخل 
ال�ضحافة وخارجها. اإن كثريين يقلق�ن من اأن اجلزيرة ل متار�س ما يكفي 
م���ن �ضبط النف�س يف ا�ضتخ���دام �ض�ر العنف، ومن اأنه���ا يف بع�س الأوقات 

ت�حي بانطباع اأّنها تدعم اجلماعات الدينية املتطرفة. 
وجت���ادل اجلزيرة بت�جيه الإتهام اإىل اأن اأفكار امل��ض�عية تك�ن بال معنى، 
اإل اإذا منح���ت كّل اأط���راف الق�ض���ة � مب���ن فيه���ا جماعات مث���ل حما�س يف 
فل�ضطني وحزب اهلل يف لبنان � حّقها من الإنتباه. على اأية حال، فهم كثريا 

اجلزائر: اأ�شئلة اجلزيرة ت�شعل مترد اعالمي 

م���ا وجدوا اأنف�ضهم مطالبني باحلذر من ال�ضحفيني امل�ضتقّلني، متاما مثل 
ال�ضلطات يف بلدان لها تقاليد ه�ّضة جدا يف حرية ال�ضحافة.

مبا�ضرة بع���د الهجمات املدّمرة يف اجلزائر 2007، التي قتلت 41 �ضخ�ضا 
وجرح���ت 177 اآخرين، اأجرت القناة ا�ضتطالع���ا على الإنرتنت �ضاألت فيه 
ال�ض����ؤال التايل: "هل ت�ؤيد هجم���ات القاعدة يف اجلزائر؟"وكانت النتيجة 
املفاجئ���ة التي ن�ضرت يف امل�قع يف الي�م الت���ايل للهجمات، اأن 50% من 30 
األ���ف م�ض���ارك قال�ا اإنهم ي�ؤّي���دون الهجمات. اأما الذي���ن مل ي�افق�ا عليها 

فكان�ا 42% فقط. 
ا�ضتطالع���ات الإنرتن���ت اإج���راءات مريب���ة مل���زاج اجلمه����ر، لك���ن ه���ذا 
ال�ضتط���الع ا�ضتف���ادت منه منّظمة القاعدة يف املغ���رب الإ�ضالمي ك�ضاهد 
على الدعم ال�ضعبي لعملياتها يف اجلزائر. وقد انت�ضرت اأخبار الإ�ضتطالع 
ب�ضرع���ة يف اجلزائر، مثرية الذعر بني ال�ضكان ح����ل مرّبر طرح مثل هذا 
ال�ض����ؤال يف مث���ل تلك الظروف. وقد انزعجت من ذل���ك عائالت ال�ضحايا 

على وجه اخل�ض��س.
وق���ال رئي�س التليفزي����ن اجلزائري حمراوي حبيب �ض�ق���ي اإن الإ�ضتطالع 
ال���ذي اأجرته اجلزيرة جعله���ا تبدو مرتبطة بالقاع���دة، واإن طرح ال�ض�ؤال 

بهذه الطريقة فيه "خداع وتربير لالأفعال الإرهابية".
وقد دان العالم املحلي وال�ضحفي�ن قناة اجلزيرة على غياب احل�ضا�ضية 
جت���اه �ضحايا عنف اإرهابّي ع�ض�ائي. وخّمن رئي����س ال�زراء ال�ضابق اأحمد 
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اإذاعي���ة يف �ضمال اأوغندا تدع���� اإىل  ال�ضالم وامل�ضاحلة. 
كم���ا دعم���ت ال�كال���ة الربطاني���ة للتط�ي���ر منظمات غري 
حك�مي���ة تعمل على اإ�ضالح ق�ان���ني الرتخي�س يف اأثي�بيا، 
والب���ث اجلماهريي يف نيجريي���ا. وهناك برام���ج م�ضابهة 
دعمت م���ن قبل ال�كالت احلك�مية يف ه�لندا والدامنرك 

وال�ليات املتحدة الأمريكية.
وهن���اك حال���ة لدول اأغن���ى تفعل م���ا ه� اأك���رث. واملق�ض�د 
م�ؤمت���ر م�ضرتك بني �ضندوق التنمي���ة التابع لهيئة الإذاعة 
الربيطاني���ة العاملية يف ن�فم���رب 2004، حيث ربطت وزيرة 
الدولة للتط�ير الدويل اآنذاك، هيالري بن، بني حالة دعم 

و�ضائل الإعالم يف الدول الفقرية وخف�س ن�ضبة الفقر.
بالن�ضب���ة لكل من الإع���الم واحلك�مات يف اجلن�ب، هناك 
فر����س لت�ظيف الإت�ضالت يف احل���رب على الفقر .لي�ضت 
الإت�ض���الت الت���ي ت�ؤمن ب��ض���ات من اأعم���دة ال�ضحف اأو 
وق���ت البث، ب���ل الإت�ضالت  الت���ي تعلم وت�ضتخ���رج طرقا 
اأف�ضل لعمل الأ�ضياء: الت���ي ت�ضاعد احلك�مة على التحدث 

اإىل م�اطنيه���ا وبالعك����س؛ والت���ي ت�ض���ع اأفق���ر الفقراء يف 
مركزالإنتباه .

م���ع و�ض���ع الأمر به���ذا ال�ض���كل، يب���دو الدعم املق���دم اإىل 
حمط���ات الرادي� وو�ضائل الإت�ض���ال الأخرى مفيدا متاما، 
لك���ن علينا اأن نتع���رف على بع����س الأخطار اخلفي���ة، اإذا 
تعلم���ت ال�ضحافة اأن ترى الدعم امل���ادّي مرب�طا بر�ضائل 
معينة، بدل من اأن يرتبط بروح الإنفتاح والت�ضاوؤل والتن�ع. 
هن���اك خطر م���ن اأن تتح�ل حمطات الرادي���� اأو ال�ضحف 
اإىل »تابعة« للمانح���ني اأو امل�ؤ�ض�ضات غري احلك�مية. اآليات 
التم�ي���ل حتتاج اإىل اأن تنظم، والتدريب اإىل اأن يدار لي�ؤكد 
اأن و�ضائ���ل الإعالم املدع�مة حتظى بقي���ادة راأي اأخالقية 
م�ضتقل���ة، ول تت�ض���رف فقط كب����ق ملن مي�ل����ن اخلدمة. 
امل��ض�ع���ي م�ضتقل، ويفكر ب��ضائل الإع���الم التي تت�ا�ضل 
م���ع جمتمعها، بدل من اأن تك����ن جمرد دفاع يطرح ر�ضالة 

اآِخر املم�لني.
حتظى ال���دول »اله�ضة« باهتمام خا�س من الحتاد الدويل 
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اأويحي���ى اأن م���ا فعلت���ه اجلزيرة رمبا ك���ان دافعه رف�س اجلزائ���ر اأن ت�ضمح  
لل�ضبك���ة بفت���ح مكت���ب لها يف الب���الد. )يف الع���ام 2004، �ضحب���ت اجلزائر 
ترخي����س اجلزيرة للعمل فيها ب�ضب���ب عر�ضها تقريرًا ع���ن هج�م اإرهابّي 

�ضابق، على حمطة لت�ليد الكهرباء(. 
كاتب���ة العم�د يف �ضحيفة امل�ضاء، مليكة خ���الف، قالت اإن اجلزيرة باإجراء 
ه���ذا الإ�ضتطالع، ع���ّرت نف�ضها من امل�ضداقية. وقال���ت اإن ال�ضبكة "اأعلنت 
ب��ض����ح عن حتالفها م���ع الإرهابيني الذين ي�ضتميت�ن م���ن اأجل الف�ضاد يف 
الأر����س، واأن نتيجة ذلك ل تختلف عن اإع���الن القاعدة عن م�ض�ؤوليتها عن 

املجازر التي ترتكبها."
واأ�ضي���ب مرا�ضل� اجلزي���رة اجلزائري����ن بال�ضدمة مما قامت ب���ه القناة. 
وقال���ت مذيعة اجلزيرة خديجة بن قن���ة اإن الإ�ضتطالع كان "خطاأ كبريا"، 
واإّن عل���ى قي���ادة ال�ضبك���ة اأن تعت���ذر علنًا لل�ضع���ب اجلزائري، حت���ى واإن مل 
يحم���ل الإ�ضتطالع نّية �ضيئة. ويف دفاع���ه قال رئي�س الأخبار الإقت�ضادية يف 
اجلزي���رة حامت غندير اإن الإ�ضتط���الع ن�ضرته اجلزيرة نت )م�قع اجلزيرة 

اللكرتوين( ولي�ضت قناة الأخبار.
وق���د اأج���رب الإعرتا�س اجلزي���رة عل���ى اأن ت�ضح���ب الإ�ضتط���الع والتقارير 
اخلا�ض���ة به عن امل�قع، كا�ضتجابة لإعرتا����س منظمات املجتمع املديّن، مبا 
فيه���ا منّظمات مثل �ضحاي���ا الإرهاب الإ�ضالمي اجلزائ���ري. وا�ضتنادا اإىل 
جريدة ال�ط���ن الي�مية، قررت تلك املنظمة اأن تبداأ اجراءا قان�نيا، ودعت 
اجلامع���ة العربية والإحتاد الإفريق���ي، واللجنة الإفريقي���ة حلق�ق الإن�ضان 
واملنظم���ات غ���ري احلك�مي���ة، ال�طنية والدولي���ة، لدعم جهده���ا يف اإيقاف 
م���ا �ضّمته حم���اولت الدفاع ع���ن الإرهاب الإ�ضالمي. وق���د ان�ضمم الإحتاد 

ال�طني للن�ضاء اجلزائريات اإىل هذا الإحتجاج.
ويف حال���ة اأخ���رى، يف حزي���ران 2008، وج���دت اجلزي���رة نف�ضه���ا و�ض���ط 
امل�ض���اكل، ب�ضبب تغطيته���ا ل�ضدام بني ال�ضرط���ة ومتظاهرين عاطلني عن 
العمل يف �ضيدي اإفني، ميناء �ضيد مغربي �ضغري يقع 770 كيل�مرتا جن�ب 
الرباط. حت���ّدث التقرير عن حكاية وا�ضحة ملع���ارك ال�ض�ارع، وامل�اجهة، 
وقناب���ل امل�ل�ت�ف، وعن مقتل ما بني �ضتة متظاهرين اإىل ثمانية، ا�ضتنادا 
اإىل معل�مات من جماعة حملية، قيل اإنها مقربة من م�ؤيدين اإ�ضالميني. 

وقد ن�ضر بعد ذلك اأنه مل يكن هناك قتلى. وعلى اأية حال، مل ي�ضدر اعتذار 
مبا�ضرة، وانتقدت املحّطة بق�ة ب�ضبب تاأخري اعرتافها بخطئها.

وق���ال ي�ن����س جماه���د، نائب رئي����س الحتاد ال���دويل لل�ضحفي���ني ورئي�س 
النقاب���ة ال�طنية لل�ضحافة املغربية باأنه من املمك���ن انتقاد اجلزيرة على 
ه���ذه التغطية، لكن م�قفه وم�ق���ف النقابة كان معار�ض���ة �ضديدة ل�ضحب 
الرتخي����س واتخاذ اج���راء قان�ين �ضد مدير مكتب املحط���ة ح�ضن ر�ضيد 

ب�ضبب تغطيته لأحداث �ضيدي اإفني.
كما �ضّدد على اأنه من واجب اجلزيرة اأن تعرتف باأخطائها وباأن ت�ضححها 
يف وق���ت منا�ضب، وه���� ما فعله فران�ض����ا �ض�دان من ج����ن اأفريك، الذي 
نعى على القن���اة ف�ضلها يف اأن ت�ضّحح اأخطاءه���ا ب�ضرعة. "عندما نرتكب 
الأخط���اء، كم���ا يحدث غالبا، علين���ا اأن نعتذر علنًا. لي�ض���ت هناك طريقة 

اأخرى للم�ضداقية." 
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لل�ضحفيني ومنظمات دعم الإعالم  الأخرى، لأنها البالد 
التي يعاين فيها ال�ضحفي�ن اأكرث من غريهم، والذي تك�ن 
فيه ظروف العمل يف الإعالم اأ�ض�اأ من غريها، ومع ذلك ل 
حت�ضل هذه املناطق عل���ى الإ�ضتثمار ط�يل املدى والإنتباه 

ال�ضيا�ضي الذي ت�ضتحقه اأزمتهم الإعالمية.
يف مثل هذا اجل� القا�ضي، يعني ك�ضب العي�س من ال�ضحافة 
التج����ال و�ضط ظ���روف فا�ضدة تقدم فيه���ا املنح النقدية � 
املعروفة عامليا با�ض���م »املغلفات البنية«، با�ضتثناء ال�ضني، 
حي���ث ت�ضم���ى »الر�ضائل احلم���راء« � ك�ض���رورة افرتا�ضية 
لتاأمني دخل كاف. اإن ال�ظائف غري حممية، وهناك خلط 
واجب���ات ب���ني ال�ضحافة العادي���ة والعالق���ات العامة التي 

تعمل على ترويج ق�ضايا معينة. 
الإلت���زام بال�ضحاف���ة الأخالقية يتطلب م�هب���ة و�ضجاعة 
اأدبي���ة، ويف الغال���ب ن�ضب���ة كبرية من ال�ضجاع���ة اجل�ضدية 
اأي�ض���ا. ويف كثري من هذه البلدان، يك�ن »الإعالم امل�ضتقل« 
يف ال�اق���ع، �ض����ت املعار�ضة وال�ضراع م���ن اأجل املحافظة 

عل���ى ا�ضتق���الل حقيق���ّي يف وجه���ة النظر �ضم���ن ظروف 
مقلق���ة. وهي كثريا ما تعتمد عل���ى دعم مادي خارجي من 
املانح���ني اأو من وك���الت التنمية يف البل���دان التي ت�ضرتك 

معها يف الربنامج ال�ضيا�ضي. 
ولي�س غريب���ا اأن تخ�ضى بع�س املجتمعات ال�طنية واملحلية 
م���ن اأن ت�ضجيع و�ضائل امل�ضتقلة � التي يالحظ اأنها حادة يف 
بع�س الأوقات، ول ت�ضاعد يف اإقامة ح�ار � �ض�ف ي�ضيف اإىل 

الت�تر بدل من ت�ضهيل �ضبيل احل�ار والتنمية ال�ضلمية.
حي���ث ل ي�جد ثبات، وي�جد نق����س يف العملية ال�ضيا�ضية، 
ل يك����ن خل���ق اإع���الم ح���ّر وم�ضتقل ه���� الظ���رف ال�حيد 
لتق�ية املجتمع امل���دين وبناء الدميقراطية وحمل م�ض�ؤولية 
احلك�م���ات. هن���اك اأي�ضا حاج���ة اإىل اإطار عم���ل �ضيا�ضي 

ثابت.
مع ذلك، فاإنه دون وج����د و�ضائل اإعالم م�ضتقلة وم�ضتندة 
اإىل الأخ���الق يف املكان، �ضترتاج���ع الدميقراطية والتنمية 
الجتماعية. لهذا ال�ضبب، فاإن الحتاد الدويل لل�ضحفيني، 



لتق�ل لكم احلقيقة : مبادرة ال�صحافة االأخالقية50

وجماعات اأخ���رى تعمل من خالل مب���ادرات، مثل املنتدى 
العاملي للتنمي���ة الإعالمية، ت�ؤمن ب���اأن ال�ضحافة امل�ضتقلة 
يجب اأن تك�ن جزءا من مزيج التنمية من اأجل اإعادة بناء 

الدول املاأزومة، وتخفيف الفقر.
ويحت���اج ه���ذا العم���ل اإىل اأن يدع���م بحر����س، م���ن خالل 
ا�ضرتاتيجي���ة، ومبزيد من الكرم م���ن قبل وكالت التنمية. 
ويف الأط����ار الأولي���ة للدع���م، �ض����اء اأكانت تهت���م بتنمية 
ال�ض���الم اأو الق�ضاء على الف�ض���اد، ت�ضتطيع و�ضائل الإعالم 
اأن ت�ضاعد يف تقلي����س النزوع نح� ال�ضراع وتعزيز النزوع 
اإىل بن���اء متا�ضك ق�مي. مب���ادرات الإعالم يجب اأن تعمل 
يف اجت���اه خلق م�ؤ�ض�ض���ات دولة فاعلة. عل���ى اأية حال، فاإن 
ذل���ك ل يعني، ب���كل تاأكيد، ت�ضليم زمام القي���ادة يف تنمية 

الإعلم اإىل احلك�مة.18
الدول���ة ل متل���ك احتك���ارا يف بناء الأم���ة اأو تنمي���ة ف�ضاء 
اجلمه����ر يف احلي���اة الدميقراطي���ة. لذلك حتت���اج تنمية 
الإعالم اإىل اأن تك�ن م�ضروعا �ضامال يعرتف بدور احلك�مة 
وم�ؤ�ض�ضات الدول���ة ويعّزز التن�ع. اإن للدول���ة دورا اأ�ضا�ضيا 
يف تنمي���ة الإع���الم الع���ام، بخلق بيئ���ة قان�ني���ة لل�ضحافة 
الن�عي���ة، واإعداد البني���ة التحتية للتعلي���م والتدريب. على 
اأي���ة حال، ف���اإن تعزيز التن�ع يعني ت�ضجي���ع اأ�ض�ات و�ضائل 
الإع���الم امل�ضتقلة على اأن تعك�س تطلع���ات اجلميع، مبا يف 

ذلك الأ�ض�ات الناقدة للحك�مة وللمانحني.
يف ح���الت نق����س التما�ض���ك الق�م���ي، وغي���اب الإجماع، 
ت�ضتطي���ع و�ضائ���ل اإع���الم الدول���ة اأو العام���ة، اأن تك�ن ق�ة 
فاعلة يف اإعادة البناء الإجتماعي والإقت�ضادي وال�ضيا�ضي. 
يحدث ه���ذا اإذا تبنت تل���ك ال��ضائل قي���م اخلدمة العامة 
يف تقاريره���ا، وط����رت نظم���ا اإداري���ة �ضفاف���ة وم�ض�ؤولة. 
ويف العملي���ة، ميكنه���ا اأي�ض���ا اأن تقدم من���اذج ت�ضري عليها 

امل�ؤ�ض�ضات الدميقراطية. 
وحت���ى حني تف�ضل احلك�مات نف�ضها يف خلق ف�ضاء م�ضتقل 
تق����م و�ضائل الإعالم  بتنميته، يظل هناك مكان للمانحني 
ك���ي يدعم����ا تاأ�ضي�س احت���ادات �ضحفية، ومت�ي���ل تدريب 
لل�ضحفي���ني، وتعزيز املب���ادرات اخلا�ضة بتق�ي���ة ال�ضل�ك 

الأخالقي والرقابة يف عمل الإعالم.

هل ي�شتطيع الإعالم اأن يعمل
ل�شالح الدميقراطية والتنمية؟

تختل���ف كل دولة ع���ن الأخرى � ما ينج���ح يف ال�ض�مال قد 
ل يك����ن منا�ضب���ا يف اأفغان�ضت���ان � وم���ن اخلطاأ ت�ض���ُ�ر اأن 
اإ�ضرتاتيجي���ة مالئمة جلماعة م���ا لتنمية الإعالم ميكن اأن 
تنجح يف كّل مكان، لكن هناك عدة مناطق يحتاج الإعالم 

فيها اإىل دعم م�جه من قبل املانحني:
• ت�فري الأمان لل�ضحفيني وم�ضاعدة  ال�شالمة اأوًل:	
و�ضائل الإعالم على تط�ي���ر ال�عي باملخاطرة بدعم 
برام���ج املعهد ال���دويل لل�ضالم���ة الأخبارية والحتاد 

الدويل لل�ضحفيني، على �ضبيل املثال. 
• حت�ضني قدرة امل�اطن  ح��ق املواطن يف اأن يعرف:	
عل���ى ا�ضتخدام و�ضائ���ل الإعالم حت���ى ي�ضبح جزءا 
م���ن العملي���ة الدميقراطية عل���ى كل م�ضت�ياتها � من 
خالل ثقاف���ة الإعالم، وتعلم الإنتخ���اب، والإنخراط 

يف ال�ضحافة.
• اإبط���ال الق�انني ال�ضيئ���ة، وو�ضع  قواع��د اللعبة:	
�ضيا�ض���ة وت�ضري���ع بدل منه���ا، خللق بيئ���ة لل�ضحافة 

متّكنها من العمل ل�ضالح اجلمه�ر )ل احلك�مة(.
• ال�شحافة النوعية:	

الت�ضامن يف ال�ضحافة من  لأفعال  الدعم  ت�فري   	
خ���الل بناء الإحت���ادات وخلق منظم���ات م�ضتقلة 

تتحدث با�ضم ال�ضحفيني .
و�ضائ���ل  يف  والعامل���ني  ال�ضحفي���ني  م�ضاع���دة   	
الإعالم عل���ى العمل ب�ضكل اأخالق���ي وعلى اإدارة 
ح�ار منتج مع اأ�ضح���اب تلك ال��ضائل واملديرين 

واملجتمع املدين. 
اإمكانيات  وتق�ية  بامل�ض�ؤولي���ة  بني���ة خا�ضة  خلق   	
و�ضائل الإعالم من خالل نظم بعيدة عن متناول 

احلك�مة. 
• لل�ضحاف���ة دور تق����م ب���ه يف التحقيقات  الف�ش��اد:	
ح�ل الإحتيال و�ض�ء ا�ضتخدام ال�ضلطة حينما تق��س 
ثق���ة اجلمه�ر و ت�ضم���م احلي���اة الدميقراطية. يجب 
اأن ت�فر امل�ض���ادر للقيام بالتحقيق���ات عندما تلزم � 
داخل ال�ضيا�ضة، والإدارات العامة والعمل اخلا�س، اأو 
الأجهزة الت�ضريعية والق�ضائية، مبا يف ذلك جماعات 

التنمية والإعالم اأي�ضا. 
• الإنته���اك الروتين���ي حلق����ق  انته��اك احلق��وق:	
الإن�ض���ان م�ضكل���ة ك���ربى للتنمي���ة يف دول يف حال���ة 
حرب )مث���ل املك�ضيك، ك�ل�مبي���ا، جمه�رية الك�نغ� 
الدميقراطي���ة، ال�ض�مال، �ضريالنك���ا( ويف دول تتم 
فيها ت�ض�يات م�ضب�هة للحق����ق الإجتماعية واملدنية 
للجماعات من خالل الإهمال والفقر كما يف نيجرييا 
وبنغالد����س وبريو. دعم ال�ضحاف���ة يف هذه الأقاليم 

يحتاج اإىل ور�س عمل هادفة واجتماعات ح�ل:
تدري���ب متخ�ض�س يف القان�ن ال�طني والدويل،   	

وال�ضيا�ضات العامة وامليزانية ال�طنية.
فتح نقا�س ح�ل ال�ضحافة الأخالقية والتحديات   	
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18 بع����س الأفك���ار املفيدة ح����ل هذه 

امل�ضكل���ة و�ضع���ت يف "ق�ال���ب لتنمية 
الإع���الم، ل تعمل يف ال���دول الأزمة: 
تعري���ف وفه���م ا�ضرتاتيجي���ات تنمية 
الإعالم يف دول اأزمة ما بعد احلرب" 
للدكت����ر جيم�س ب�ت���زل وج��ضت فاد 

دير ت�ضفان.

عن���د حاج���ز النار: مهج���رون يف ترينك�مايل، �ضرييالنك���ا. ال�ضراع امل�ضلح ب���ني حك�مة �ضرييالنكا ومن�ر حتري���ر تاميل عيالم 
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الت���ي ت�اجه التقارير ال�اعية عن ال�ضراع ، وعن 
عدم التمييز والت�ضامح ، اإ�ضافة اإىل دور الإعالم 

يف بناء الدميقراطية .
اأخالقية،  التقارير مبعايري  لكتابة  اأهداف  و�ضع   	
وتعزي���ز الكتاب���ة املهني���ة )غ���ري العاطفي���ة( يف 
ق�ض�س حق����ق الإن�ضان، وتنظي���م اجل�ائز التي 

تربز التميز يف ال�ضحافة.
العمل الإعالمي مبا يف ذلك  التعاون يف  تعزي���ز   	
التحقيق���ات التي ت�ضرتك فيه���ا اأكرث من منظمة 

من اأجل اأف�ضل ا�ضتخدام للم�ضادر. 
لتغري  اأف�ضل  فه���م  على  ال�ضحفي���ني  م�ضاع���دة   	
اأمناط اجلرمية، واأف�ضل الطرق لكتابة التقارير 

عنها.
ولحت���ادات ال�ضحفي���ني دور حا�ض���م تلعب���ه، خ�ض��ضا يف 
بن���اء ثقافة �ضحفية غري مرتبطة باأي وجهة نظر �ضيا�ضية، 
وبذلك ي�ضتطيع ال�ضحفي�ن اأن يدعم�ا بع�ضهم ، حتى واإن 
تباع���دت وجهات نظره���م ال�ضيا�ضية. اأهم م���ا ي�ضتطيع�ن 
عمله ه� امل�ضاعده يف و�ضع حتليل مف�ضل لظروف معقدة. 
وت�ضتطي���ع الحتادات اأن حتدد الأ�ضخا�س الذين يحتاج�ن 
اإىل الدع���م، واأن ت�ف���ر امل�هبة واخل���ربة واملعرفة املحلية 

التي تعطي قيمة اإ�ضافية لربامج التنمية.
اإن دع���م احت���ادات ال�ضحفيني املهنية وخل���ق جماعة ثقة، 
و�ضحفيني واعني واأكف���اء يف و�ضائل اإعالم عامة اأو خا�ضة 
اأمر اأ�ضا�ض���ّي. دون ذلك، يك�ن م���ن امل�ضتحيل تط�ر ثقافة 
الدميقراطي���ة واح���رتام الق�ان���ني املحلي���ة والدولية التي 
حتم���ي حق����ق النا����س، وتعيق حدي���ث الكراهي���ة، وجترب 

احلك�مة على حتمل م�ض�ؤوليتها. 
دع���م املانح���ني لالإعالم يج���ب اأن ي�ض���ع اأول�ي���ة مل�ضاعدة 
ال�ضحفي���ني عل���ى تنظي���م اأنف�ضه���م. واأف�ض���ل طري���ق ه� 
م�ضاعدتهم يف ت�فري معل�مات مت�ازنة يف مناطق ال�ضراع 
العني���ف. ه���ذا الدع���م ميكن���ه اأن ي�ضاعد عل���ى �ضمان اأن 
و�ضائل الإعالم تعمل، لي�س كرقيب على الدولة، ولكن كق�ة 

م�ضاهمة يف بناء م�ضداقية ملنظمات الدولة امل�ؤثرة.
حي���ث يتعر�س بناء املجتمع لل�ضروخ، ف���اإن دعم الإعالم ل 
ي�ضتطيع اأن يك����ن بب�ضاطة مادة ل�ضق���ة. يحتاج املانح�ن 
اأن يك�ضروا عادة ت�ظي���ف ا�ضرتاتيجية ق�ضرية املدى جتاه 
م�ضكالت بعيدة املدى. عندم���ا ت�ضاب املجتمعات بالأزمة 
امل�ضت�طن���ة للفق���ر والتف���كك املجتمعي، غالب���ا يف ظروف 
م���ا بعد احلرب، فاإنه���ا حتتاج اإىل وقت � رمب���ا اإىل عق�د � 
قب���ل اأن ي�ضبح م���ن ال�اقعي التفك���ري يف اأن الدعم املحلي 
وح���ده ميك���ن اأن ي�ضل���ح الإع���الم وغريها م���ن م�ؤ�ض�ضات 

الدميقراطية الأ�ضا�ضية.
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20082011القطاع
37.1%37.9%التليفزي�ن

25%26.5%اجلرائد

13.6%10.8%الإنرتنت

7.3%7.5%الرادي�

20032006عينات
04اأوغندا )اإفريقيا(

1،3431،674ال�ليات املتحدة )اأمريكا ال�ضمالية(

126128الربازيل )اأمريكا اجلن�بية(

22372اأ�ضرتاليا )ا�ضرتاليا واأقيان��ضيا(

264382اأملانيا )اأوروبا(

ال�شوق العاملية لالإعالن
�ضهدت �ض�ق الإعالن من�ا ثابتا منذ العام 2002، ومن املت�قع اأن ي�ضل اإىل 500 بلي�ن دولر اأمريكي يف العام 2020. اأما الإعالن التليفزي�ين، 

فمن املت�قع اأن ي�ضل اإىل 9. 196 بلي�ن دولر يف العام 2011.
وتتطل���ع ال�ضح���ف اإىل اأن ت�ضه���د ارتفاعا يف مداخيل الإعالن من 102.5 بلي�ن دولر يف  2002، اإىل 132.7 يف 2011، لكّنها ت�ضتمّر يف فقدان 

ح�ضتها. كما ت�اجه املجالت والرادي� تناق�ضا يف ح�ضتها يف ال�ض�ق.
ويت�ق���ع اأن يتق���دم الإع���الن على الإنرتنت من 9 بالي���ني يف 2002 اإىل 73.1 يف 2011. وبذلك تقفز ح�ضته يف ال�ض�ق من اأقّل من 3% يف 2002 

اإىل 14% تقريبا يف 2011، ومن املت�قع اأن ي�ضتمر يف الرتفاع.

تقا�ضم الإعالم �ض�ق العالن العاملي ح�ضب القطاع

�شوق الهواتف النّقالة والعامل الّرقمي
ت�اج���د يف الع���امل 945 ملي����ن م�ضرتك يف �ضبكات اله�اتف النقال ح����ل العامل يف 2001، وه� ما ت�ضاع���ف اإىل 2.6 بلي�ن يف 2006، معظمها 

)1.7 بلي�ن( يف البالد النامية وب�ج�د 886 ملي�ن يف البالد ال�ضناعية. 
وا�ضتن���ادا اإىل املجم�ع���ة الإ�ضت�ضارية "برايز ووترهاو�س ك�بر" ، فاإن مداخيل �ضركات اله�اتف املحم�لة يت�ّقع اأن ترتفع من 12.7 بلي�ن دولر 

يف 2002 اإىل 153.4 بلي�ن يف 2011. 
كم���ا اأن الإ�ضرتاك���ات العاملي���ة يف �ضبك���ات النرتنت ت�ا�ضل من�ها، من 1.1 بلي����ن يف 2002 اإىل 3.4 بلي�ن مت�ّقع���ة يف 2011. اأما �ض�ق �ضبكة 

النرتنت فائقة ال�ضرعة فيت�قع اأن ينم� من 51.38 ملي�ن اأ�ضرة ح�ل العامل يف 2002 اإىل ما يقارب 540 ملي�ن اأ�ضرة يف 2011.
واأكرث الدول ارتباطا بالث�رة الرقمية هي الدول الإ�ضكندنافية، ومعظم الدول الأوروبية الغربية، وال�ليات املتحدة، وك�ريا، واليابان، واأ�ضرتاليا، 

وني�زيلندة.
اأم���ا ال���دول الت���ي مل حتت�ضن التط�ر الرقمي كلي���ا بعد، ولكن لديها اخرتاقا ق�يا يف �ض����ق الهاتف النقال والإنرتنت فه���ي رو�ضيا، والأرجنتني، 

وت�ضيلي، وفنزويال، وك�ل�مبيا، والإمارات العربية املتحدة، وجن�ب اإفريقيا، والربتغال، ومعظم دول اأوروبا ال�ضرقية وال��ضطى.
وتت�اج���د الفج����ة الرقمية يف املقام الأول يف اأمريكا ال��ضطى، واأجزاء م���ن اأمريكا اجلن�بية )مبا فيها الربازيل(، واإفريقيا، )با�ضتثناء جن�ب 
اإفريقي���ا وت�ن����س(، ومعظم الدول الآ�ضي�ية )مبا يف ذل���ك ال�ضني والهند( التي ت�ضّنف يف م�ضت�ى منخف�س من التطّ�ر الرقمي، مع اخرتاق يف 

امل�بايل اأقّل من 65%، واخرتاق يف الإنرتنت اأقّل من %40."

 WORLD DIGITAL MEDIA TRENDS 2008 World Association of Newspapers   :امل�ضدر

اجتاهات اجلرائد
عدد م�اقع ال�ضحف الي�مية )طبعات الإنرتنت(

حالة العالم
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20032007
443 / 3724 / 1اإفريقيا

1،963 / 1،98484 / 35اأمريكا ال�ضمالية
1،090 / 1،02618 / 8اأمريكا اجلن�بية

5،771 / 4،86132 / 9اآ�ضيا
92 / 863 / 2اأ�ضرتاليا واأقيان��ضيا

2،325 / 2،195171 / 47اأوروبا
11،684 / 10،524312 / 102املجم�ع

20032007
8،702 / 532183 / 65اإفريقيا

64،437 / 68،8325،307 / 1،966اأمريكا ال�ضمالية
15،105 / 12،985917 / 802اأمريكا اجلن�بية

347،561 / 297،4367،193 / 2،017اآ�ضيا
3،711 / 3،884340 / 180اأ�ضرتاليا واأقيان��ضيا

92،678 / 94،83226،151 / 9،992اأوروبا
532،194 / 486،50140،091 / 15،022املجم�ع

عدد العناوين: اليوميات املبيعة / اليوميات املجانية

يف اأمريك���ا ال�ضمالي���ة وحده���ا انخف�س ع���دد العناوين الي�مية غ���ري املّجانية. وكل الق���ارات �ضهدت زي���ادة وا�ضحة يف ع���دد العناوين الي�مية 
املجانية.

تغري التوزيع: التوزيع)الأرقام بالآلف( ���� اليومية املباعة / املّجانية

ن�ضف القارات �� اأوروبا، و ا�ضرتاليا واأقيان��ضيا، اإ�ضافة اإىل اأمريكا ال�ضمالية �� �ضهد تراجعا يف ت�زيع الي�ميات املبيعة. و�ضهدت القارات جميعا 
زيادة ملح�ظة يف ت�زيع الي�ميات املجانية.

نهو�س الإنرتنت
ي�ضري البحث الذي اأجرته  ماجنا جل�بال اإىل اأن الإنرتنت ي�ضل اإىل اأكرث من 50% من امل�اطنني يف معظم بلدان الدرا�ضة. يف ال�ليات املتحدة، 
ي�ضل الإخرتاق اإىل 70%، بينما يزيد يف اململكة املتحدة واأملانيا عن 60%. ويف بلدان BRIC )الربازيل، رو�ضيا، الهند، ال�ضني(، ي�ضل ح�ايل 

20% ورمبا اأقل، بينما ه� يف الهند اأقّل من %5.
 ،Group Harris Interactive and Innovation Media Consulting وا�ضتنادا اإىل بحث ميداين يف 2007 اأجرته
يف �ضب���ع دول، �ض����ف تتغل���ب الإنرتنت على اأخب���ار �ضبكات التلفزي�ن يف ال�لي���ات املتحدة وفرن�ض���ا واإيطاليا واإ�ضبانيا، وت�ضب���ح امل�ضدر الأول 
لالأخب���ار واملعل�مات يف تلك البل���دان خالل خم�س �ضن�ات. ومن املت�قع اأن تك�ن �ضبكات اأخبار التليفزي�ن والإنرتنت امل�ضدر الأول امل�ضرتك يف 
اأ�ضرتالي���ا، بينم���ا �ضتتقل�س فج�ة ال�ضيطرة بني �ضبكات الأخبار التليفزي�نية والإنرتن���ت يف اأملانيا واململكة املتحدة. ويف ال�قت نف�ضه �ضيت�ضاءل 

دور اجلرائد، كم�ضدر لالأخبار واملعل�مات، ب�ضكل اأكرب.

Harris Interactive and Innovation Media Consulting Group survey 2007 :امل�ضدر
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الكونغو
اأغرق���ت البي بي �ضي بالإميي���الت يف اإبريل 2007 بعد اأن قابل مايك ث�م�ض����ن، مرا�ضل ال�ض�ؤون اخلارجية، 
زوادي م�رغ���اين، الأّم الكنغ�لي���ة ال�ضابة، التي اختطفت من قبل متمردي���ن م�ضلحني، وتعّر�ضت لغت�ضاب 
جماعي، اأجربت بعده على تعليق ج�ضدها، ثّم ا�ضتمرت يف م�ضاهدة القتل ال�ح�ضي لأخيها، وطفلني اآخرين، 
وخم�ض���ة واأربع���ني قرويا اآخري���ن. وقد اأدى الربنامج اإىل دع����ات عديدة من اأجل عم���ل اأكرث لإنهاء احلرب 
الك�نغ�لي���ة املن�ضية اإىل حّد كبري، و�ضاعد يف جمع ع�ض���رات الآلف من اجلنيهات ل�ضالح العمل اخلريي يف 
املنطقة. لكّن انخراطه م�ضى اأبعد كثريا من احلكاية. مارك، الذي قابل زوادي، وهي من ب�ركاف� يف جن�ب 
كيف����، لأول م���رة يف امل�ضت�ضفى، حيث اأُنقذت حياُته���ا، كّر�س معظم ال�ضنة التالية، خ���ارج وهج الكامريات، 
يف حماول���ة ال��ض����ل اإليها مّرة اأخرى، بعد اأن �ضمع اأنها غادرت امل�ضت�ضف���ى يف حالة ياأ�س، ودون ماأوى. وقد 
�ضاعده���ا يف اإعادة بناء حياتها املبعرثة، ومنحها اأمال يف امل�ضتقبل. ثم اأجرى معها مقابلة بعد ذلك � مانحا 

امل�ضتمعني ح�ّس الإ�ضتمرارية والفهم اأن الق�ض�س الإن�ضانية ل تنتهي عند النقطة الدنيا من الياأ�س.
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العامل���ي  الحت���اد  تقري���ر   19

"رقابة الدولة"،  لل�ضحفيني و 
ن�ضر 2005.

م�شتقبل غري وا�شح
�شواب واخطاء �شيا�شات التخويف

تت��م  معاي�ش��ة ت��اآكل احلريات بطرق �شت��ى، اكرثه��ا ماأ�شاوية يتم بوا�شط��ة ممار�شة العن��ف او التهديد 
اجل�ش��دي. وجت��ري ت�شفية ال�شحفيني املخالفني دون ان تتم معاقب��ة قتلتهم. ولقد قتل اكرث من 1000 
�شحفي ب�شبب عملهم خالل العقد الأخري، كثري منهم قتل اغتيال. يقتل �شحفيون كثريون اثناء احلروب، 
مثل حرب العراق، ولكن هناك اآخرون الذين يقتلون على ايدي الع�شابات الإجرامية او الأجهزة الأمنية 
يف بل��دان تفتقر لحرتام مباديء الدميقراطية. ي�شه��د العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين ظهور 
اأ�ش��كال جدي��دة من التهديدات كالتع�ش��ب، والإرهاب، و�شيا�ش��ات القوة والتدخل. اإن ه��ذه موؤ�شرات اإىل 

الظروف ال�شعبة التي حتياها ال�شحافة امل�شتقلة هذه الأيام.  

حت���ى الدميقراطي���ات امل�ضتقرة تق����م بتقطي���ع احلريات 
املدنية وحرية ال�ضحافة. 

وم���ع اأن م�ضطل���ح »احلرب عل���ى الإرهاب« �ضق���ط من كّل 
ا�ضتعم���ال �ضيا�ضي ي�مي، اإل اأنه فّرخ ثقافة مراقبة روتينية 
للم�اطنني، ولل�ضحفيني من جماعات املجتمع املدين التي 

تخ�ضع ن�ضاطاتها للرقابة يف كّل خط�ة. 
لق���د لح���ظ تقرير الأمم املتح���دة ح�ل حري���ة التعبري اأنه 
من���ذ اعت���داءات )11 �ضبتم���ر (الإرهابي���ة عل���ى ني�ي�رك 
ووا�ضنط���ن، تبنت دول عدة ق�انني تقّ�����س حرية التعبري. 
وقد ت�ضاعفت املحظ�رات على الكالم بحرية ح�ل العامل، 
وغالبا حتت ذريعة الأم���ن الق�مي. هذا الجتاه يق�م على 
�ضند من اخل�ف والتهدي���دات بالعنف. وتعليقاته تتفق مع 
ما لحظه تقرير الحتاد ال���دويل لل�ضحفيني »ال�ضحافة، 
واحلري���ات املدنية، واحل���رب على الإره���اب« الذي ت��ضل 

اإىل:
»احل���رب عل���ى الإرهاب ترق���ى اإىل حتّد تدم���ريي للثقافة 
العاملي���ة حلق�ق الإن�ض���ان واحلريات املدني���ة التي تاأ�ض�ضت 

قبل �ضتني عاما« 19.  

ذل���ك التقري���ر، الذي بن���ي على حتلي���ل للتنمي���ة ال�ضيا�ضة 
احلالية، وم�ضح لع�ضرين دولة خمتارة، وجد اأن نح� ن�ضف 
املعايري الدنيا التي اأقّرها الإعالن العاملي حلق�ق الإن�ضان 
مّت تق�ي�ضه���ا م���ن قب���ل احلرب عل���ى الإره���اب. وي�ضتنتج 
التقري���ر اأن ا�ضتجاب���ة احلك�مات لتهدي���د الإرهاب جاءت 
خ���ارج كّل تنا�ض���ب، وي�ض���ري اإىل اأن النتيج���ة كانت مدمرة 

لالإعالم. 
يف هذا اجل�، وقعت هجمات عدة على حق�ق ال�ضحفيني. 
وطرحت الدول ق�انني تتعلق مب��ض�ع »متجيد الإرهاب«، اأو 
»حت�يل ال�ضب���اب اإىل الأ�ض�لية«، الغام�ضة وامل�ؤذية بالفعل 
للتعب���ري احلّر. وبالطب���ع، يف حزي���ران 2007، وجه مارتن 
�ضاينن، يف تقريره اخلا�س ح�ل حق�ق الإن�ضان والإرهاب، 
حتذي���را اإىل ال�لي���ات املتحدة من اأن جت���رمي »التحري�س 
عل���ى الإره���اب«، وا�ضتخ���دام م�ضطلح���ات غام�ضة، مثل 
»متجي���د« اأو »ترويج« الإرهاب، ميكن اأن ت�ضتخدم لتقلي�س 
حري���ة التعبري. وحتذيره هذا ميك���ن اأن ين�ضحب على دول 

اأخرى. 
حتى وقت متاأخر، ظّل النقا�س ح�ل الإعالم والدميقراطية 
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© 2008 Jupiterimages Corporation .خط الف�ضل: تت�ضاءل امليديا عما اإذا كان جدار اإ�ضرائ يل عقبة اأمام احل�ار

يرتك���ز عل���ى اأهمي���ة الإ�ضتق���الل املتب���ادل واحل����ار. لكن 
احل�ار يك�ن �ضاحلا فقط عندم���ا يك�ن لدى النا�س منفذ 
اإىل �ضحاف���ة مطلعة وم�ث�ق به���ا، واإىل ن�ع املعل�مات التي 

تتحدى الإ�ضاعات واجلهل والتحامل ال�ضعبي.
يف �ضن����ات الألف���ني، ت�ضبب ال�ض�ت املهيم���ن يف ال�ضيا�ضة 
الدولي���ة � »اأنت معنا � اأو اأنت �ضّدن���ا« � يف اإف�ضاد ال�ضحافة 
واإ�ضع���اف دوره���ا الدميقراط���ي يف املجتم���ع، بالطريق���ة 
اخليالية ذاتها يف ممار�ضة الأعمال، التي حطمت الثقة يف 
اقت�ضاديات ال�ض�ق. وكثريون ياأمل�ن اأن التغيري �ضياأتي مع 

انتخاب رئي�س جديد يف ال�ليات املتحدة.
وجه���ة نظ���ر ال�ضحفي���ني ه���ي اأنن���ا ل نحت���اج اإىل ق�انني 
جدي���دة �ضد الإرهاب، ما دامت هن���اك الآن �ضبل للتعامل 
م���ع التحري����س عل���ى العن���ف، والأم���ر كذل���ك عل���ى وجه 
اخل�ض�����س، اإذا كان���ت النتيج���ة تدخ���ال �ضيا�ضيا يف عمل 
و�ضائ���ل الإعالم. اإن ال�ضيا�ضة تف�ض���ل يف اأن تفهم اأن حرية 
ال�ضحاف���ة لي�ض���ت حق���ا لال�ضتمتاع ب���ه يف اأوق���ات الهدوء 
وال�ضك����ن؛ لكنه يجب اأن يج���ّرب وينج� وقت ال�ضطراب، 
عندما تك�ن الدميقراطية وم�ؤ�ض�ضاتها حتت النار. وبعك�س 
ما يعتقده كثري من القادة ال�ضيا�ضيني، ال�ضحافة امل�ضتقلة 
وحري���ة ال�ضحافة م���ن م�ضادر الق�ة، ل م���ن املعيقات يف 

وقت الأزمة.

الأكاذيب والرقابة الذاتي���ة مل حتّل امل�ضكالت ، كما يظهر 
ال�ض���راع يف فيتن���ام واجلزائر وايرلن���دا ال�ضمالي���ة. اإنها 
ت�ضعف الروح املعن�ية، وتخلق ج�ا من ال�ضرية واحلرية يف 
املجتمع، وت�ضجع الرقابة الذاتية، وهي عملية رف�س للذات 
وا�ضع���ة النت�ضار، جتعل البحث عن حل����ل اأكرث �ضع�بة، ل 

اأ�ضهل. 
لكن، م���ن الذي ي�ضتم���ع اإىل هذه احلج���ج؟ اإن اخلطابات 
�ض���د الإرهاب ت�ضتم���ر يف اإجها�س كّل الن���داءات من اأجل 
ردود فع���ل عقالنية ومتنا�ضبة مع حتدي���ات تطرح من قبل 
اأقلية من املتطرفني. نتيجة لذلك، يعمل ال�ضحفي�ن يف ج� 
من ال�ضك واحلرية، ويتعر�ض�ن ملزيد من ال�ضغط من اأجل 

اأن يك�ضف�ا عن م�ضادر معل�ماتهم.
لقد حت�ل �ضحفي� اأوروبا اإىل �ضحايا لأنهم ن�ضروا معل�مات 
اأحرجت حك�ماتهم. ويف ه�لندا ولتفيا وايرلندا، وفرن�ضا 
واأملانيا واململكة املتحدة والدامنرك، ا�ضتخدمت ال�ضلطات 
ح���الت حماكم���ة اأو مراقبة قان�نية اأو غ���ري قان�نية، وهي 
حتاول اأن تك�ضف م�ضادر ال�ضحفيني، مع اأن مبداأ ال�ضّرية 
لق���ي تاأييدا من قبل املحكم���ة الأوروبية حلق�ق الإن�ضان يف 

منا�ضبات عدة.
ب���ارت م�����س وج��ضت ها����س، مرا�ض���الن عريق���ان لأكرب 
�ضحيف���ة ه�لندي���ة de Telegrah احتج���زا � يق����ل 
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يف ال�ليات املتح���دة، مت�ضكت احتادات ال�ضحفي���ني التي متثل العاملني يف 
الع���الم والبث بقي���ادة العمل على وق���ف انحداراملعايري. وق���د اتفق�ا على 
ميثاق لغرف الأخبار، ير�ضم �ضل�كا اأخالقيا يتقدم على امل�ضلحة ال�ضخ�ضية 

لل�ضركة، وهم يق�دون احلمالت بق�ة ل�قف منّ� التالعب يف العالم.
ه���ذه ه���ي البالد الت���ي ت�ضته���ر ب�ضحاف���ة التحقيق���ات التي ل جت���ارى. يف 
�ضبعيني���ات الق���رن املا�ضي، ن�ضرت ني�ي����رك تاميز و�ضح���ف اأخرى ملّفات 
البنتاغ����ن، وك�ضفت اأكاذي���ب احلك�مة وخداعها ح�ل احل���رب الفيتنامية. 
ويف العقد نف�ضه، قادت وا�ضنطن ب��ضت عملية ك�ضف ف�ضيحة ووترغيت التي 

بداأت باقتحام اأخرق ملكاتب اللجنة 
الق�مي���ة الدميقراطية يف العام 1972وانتهت با�ضتقالة الرئي�س غري امل�ث�ق 
ريت�ضارد نيك�ض�ن 1974، بعد اأن ك�ضفت و�ضائل الإعالم الإحتيال والتج�ض�س 
والت�ضجي���الت وم�ؤام���رات اإخفاء اجلرمي���ة. يف ذلك ال�قت ال���ذي فقد فيه 

النا�س ثقتهم يف احلك�مة، وجدوا اأبطالهم يف امليديا.
لكن الربيق الذي اأ�ضقط الرئي�س على ركبتيه، تبّلد خالل مطاردة الإح�ضا�س 
والت�زي���ع وال�ضهرة. �ضعت غ���رف الأخبار وراء ن�ضب امل�ضاه���دة العالية التي 
تاأتي مع اأكرث الق�ض�س ماأ�ضاوية، لكّنها مل تكن م�ضتعدة لالإلتزام بامل�ضادر، 
والنظام، والعمل اجلاد والتدريب الذي ميكن اأن يحقق هذه امل�ضت�يات. قّرر 
بع����س ال�ضحفيني اأنه اإذا مل تاأت احلقيق���ة اإليهم، فاإن باإمكانهم اأن يخلق�ا 
م���ا ل ميلك�ن. ويف ثقافة غ���رف اأخبار ل تهتّم اإل بالنجاح الظاهري، عربت 
احتي���الت كثرية مل تكت�ضف. وعر�س كثري منها كان كافيا لالإ�ضرار ال�ضديد 

ب�ضمعة امليديا الأمريكية.
رمب���ا ب���داأ الإنح���دار بحكاية تفط���ر القل���ب يف وا�ضنطن ب��ض���ت يف �ضبتمرب 
1980، ح����ل �ضب���ي اأ�ضبح على ما يب���دو �ضحية لتج���ارة الهريوين. ومع اأن 
املرا�ضل���ة جانيت ك�ك نالت جائزة ب�ليتزر، فق���د اعرتفت يف اآخر الأمر اأن 

جزءا كبريا من الق�ضة من ن�ضج اخليال. 
ويف 1998، ط���رد �ضتيفن غال�س، وه� �ضحف���ّي يف اخلام�ضة والع�ضرين، من 
املجلة الأمريكية ال�ضيا�ضية ني� ريبابلك، عندما اكت�ضف اأنه اخرتع مقابالت 
ذات م�ضت����ى عال ح����ل احلياة الأمريكي���ة. وبنظرة اإىل ال����راء، بعد ع�ضر 
�ضن����ات، قال حم���ّرر املجلة �ضارلز ل���ني: "كان اجلّ� داخل املجل���ة له �ضكل، 
اأعتق���د اأنه طبيع���ي، يجعل النا�س يثق����ن ببع�ضهم، ول يت�ض����رون اأن اأحدا 
ميك���ن اأن يفع���ل كّلّ ذلك؛ كما اأنن���ي اأعتقد يف النهاية اأن���ه ... كان كّلما زاد 
يف فعل���ه، اأ�ضبح اأ�ضهل عليه اأن ي�ضتم���ّر". لكن اآدم بينينبريغ، وه� واحد من 
اأوائ���ل ال�ضحفيني الذي���ن دقق�ا يف 
ق�ض�س غال�س، يق�ل اإن ال�ضحفيني 
اأ�ضبح����ا حت���ت �ضغ����ط متزايدة، 
حت���ى يقدم����ا ق�ض�ض���ا ‘عظيمة’. 
ال�ضحافة  ما يحدث يف  اأن  "اأعتقد 
الي����م، واأواخ���ر الت�ضعيني���ات، ه���� 
وج�د ج�ه���ر ال�ضجيج. كيف ميكن 

اأن نخل���ق �ضجيج���ا يف ق�ضة حت���ى جنذب مزيدا من الق���راء؟ كيف نطّعمها 
باجلن�س؟"

بعد ذلك بب�ضعة �ضه����ر، ا�ضتقالت باتري�ضيا �ضميث، التي كانت يف الرت�ضيح 
النهائ���ي جلائزة ب�ليت���زر، من عملها ككاتبة عم����د يف ب��ضنت غل�ب بعد اأن 
اعرتف���ت باأنها اأّلفت اقتبا�ضات. قالت يف عم�دها الأخري: بني فرتة واأخرى، 
يف عم����دي ال���دوري، وحتى اأخلق انطباع���ا اأو اأبرز اأمرا، ن�ضب���ت اقتبا�ضات 
لأنا����س مل ي�ج���دوا ق���ط... وكما يع���رف اأّي �ضخ�س مل�س جري���دة يف حياته، 
ه���ذا واحد من الآثام ال�ضحفي���ة الأ�ضا�ضية: عليك األ ت�ضن���ع ا�ضتثناءات اأو 

اأعذارًا.
وك���ان �ضادم���ا بالقدر نف�ضه �ضق����ط جي�ض�ن بلري الذي ف�ض���ل من ني�ي�رك 
تامي���ز يف 2003، ب�ضب���ب �ضرقة الق�ض����س اأو تاأليفها. ك���ان اأكرث من ن�ضف 
ق�ض�ض���ه يف ال�ضه����ر ال�ضت���ة املا�ضية م�ؤّلف���ا، على الأقل يف ج���زء منه. وبعد 
درا�ض���ة مكثفة، عين���ت ال�ضحيفة حم���ررا جماهرييا ي�ضّجع عل���ى الإنفتاح، 
ويراق���ب �ضك���اوى القراء ح����ل اأداء ال�ضحيفة. وو�ضف���ت ني�ويرك تاميز ما 
ح���دث باأن���ه "اأدنى نقطة خ���الل 125 �ضنة م���ن تاريخ ال�ضحيف���ة. وا�ضتقال 
املح���رران الرئي�ضيان. ويف مقالة بعن�ان "ت�ضحيح ال�ضجّل" مل ت�فر التاميز 

نف�ضها ول املحرر:
جي�ض����ن بلري، 27 �ضنة، خ���دع القراء وزمالء التامي���ز بتقارير يفرت�س اأنها 
مر�ضل���ة من مرييالند اأو تك�ضا����س، اأو اأية ولية اأخرى، بينما كان بعيدًا جدا، 
يف ني�ي�رك. لقد اأّلف تعليقات. واأعد م�ضاهد. واأخذ م�اد من �ضحف اأخرى 
ووك���الت خدم���ات، واختار تفا�ضيل م���ن ال�ض�ر خللق الإنطب���اع اأنه كان يف 
مك���ان م���ا، اأو قابل �ضخ�ضا ما، وه���� مل يفعل. وقد ا�ضتخ���دم هذه الأ�ضاليب 
ليكت���ب زيفا عن حلظات م�ضح�نة عاطفي���ا يف التاريخ القريب، من هجمات 
القّنا����س القاتلة يف �ض�احي وا�ضنطن، اإىل معاناة العائالت التي حتزن على 
اأحب���اء لها قتل����ا يف العراق." وقد اعرتفت الني�ي����رك تاميز باأن حتذيرات 
كث���رية و�ضلتها خ���الل ال�ضن�ات ح�ل �ضل�كها غري املهن���ّي وح�ل عدم الدقة، 

لكن ال�ضحيفة مل تتخذ اأي اجراء بهذا ال�ضاأن. 
هذه ق�ض�س �ضحفي���ني حتطم�ا ب�ضبب طم�حهم وقلة التزامهم باأخالقيات 
العم���ل ال�ضحف���ي. ومع اأنه م���ن ال�اج���ب اأن يتحّمل�ا م�ض�ؤولي���ات اأعمالهم، 
اإل اأنه���م كان�ا، اإىل ح���ّد كبري، �ضحايا النظام ال���ذي اأراد النتائج النهائية، 
ومل يك���ن يدق���ق ب�ضكل ك���اف يف ال��ضائ���ل. وهناك ت����از غريب ب���ني تاأليف 
بع����س املرا�ضلني النج�م امل�ضتخدم لتعظي���م ق�ض�ضهم ومكانتهم، وفانتازيا 
التعام���الت املالية التي اأدت اإىل الأزمة القت�ضادية 2008. املطامع الفردية 
والطم�حات لعبت دورا كبريا �� لكّن الأر�ضية التي تق�م عليها اأخالق النظام 

وقيمه باتت فا�ضدة.
ه���ذه احل���الت، وكث���ري غريها مل يعل���ن، انزلق���ت من خالل نظ���ام �ضحفي 
م�ض���اب بالتحرير الفق���ري، يهمل متطلبات التقالي���د ال�ضحفية يف الفح�س 
والتحقق، كما اأن جّ� اخل�ف يف مكان العمل جعل ال�ضحافة الأمريكية ه�ّضة 
اأمام  م�ضت�ضارين �ضيا�ضيني ل �ضمري لهم، واأمام �ضناعة العالقات العامة.             

الوليات املتحدة: ميثاق لغرف الأخبار لوقف انحدار املعايري
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م���ن املحتم���ل اأن يك�ن الفح�س املكثف للمعايري املتدني���ة للتحرير يف تاريخ ال�ضحافة ه� ذلك ال���ذي اأجري يف ال�ضحيفة 
الي�مية ي� اأ�س اأي ت�دي بعد اأن ا�ضتقال جاك كيلي، النجم ال�ضحفي املر�ضح جلائزة ب�ليتزر، يف يناير 2004، خالل حتقيق 
ح����ل ا�ضتقامت���ه. بداأ ذلك ب��ض����ل ر�ضالة من جمه�ل ك�ضفت كذبة ح�ل دفرت مالحظات ق���ال كيلي اإنه راآه خالل حتقيقه 
ح����ل التطه���ري العرقي يف ك��ض�ف�. بعد ذلك اكت�ضف اأن عددا كبريا م���ن ق�ض�ضه ال�ضبعمائة وع�ضرين كانت 

جمّرد تاأليف.
يف اإبري���ل 2004، كان���ت ي���� اأ�س اأي ت�دي جمربة عل���ى اأن تن�ضر ما ميكن اعتباره اأ�ضع���ب فح�س قا�س لثقافة 
غرفة الأخبار �ضبق تقدميه. التحقيق الذي اأجراه كل من بيل هيالرد وبيل ك�فا�س وج�ن �ضيغنثاتر ربط قدرة 
كيلي على اأن يعي�س حياة خداع، بال�ضغط القا�ضي للعمل يف غرفة الأخبار وبجّ� اخل�ف. نتائج التحقيق يجب 
اأن تدر����س من قب���ل كّل �ضحفي، كتحذير �ضيئ مم���ا �ضيحدث عندما يحّل الداف���ع اإىل الت�زيع والفائدة حمّل 

الإلتزام باملعايري ال�ضامية. وهذه هي الق�ضة ح�ل الطريقة التي ل يج�ز اأن تدار بها غرفة الأخبار.
لق���د وج���دوا اأن الكتابة غري الأمينة لدى كيل���ي تع�د 13 �ضنة �ضابقة، منذ �ضن���ة 1991، وكان من املفرو�س اأن 
تكت�ض���ف يف وقت اأ�ضبق. "هن���اك ما يف�ق الالزم من املخاوف املرتاكمة، والتحّدي���ات وال�ضك�ك التي قيلت عن عمل كيلي، 
مم���ا ك���ان قادرا على اأن يطلق حتقيقا داخليا مكثفا ح�له، قبل و�ض����ل الر�ضالة املجه�لة ب�ضن�ات." على اأية حال، لقد بدا 

اأن التحقيق الداخلي �ضّمم ليظهر اأن كيلي مل يكن مذنبا ب�ضيء اأبعد من الكذبة التي مّت ف�ضحها. 

فريو�س اخلوف
ك���ان كيل���ي حمميا بفريو�س ‘خ����ف’ يت�اجد "حيا ومري�ض���ًا يف قطاع الأخب���ار". و�ضعية كيلي كنجم، وظه����ره املتكّرر يف 
التليفزي����ن، والإنطب���اع الذي يرتكه عن اأن املديرين التنفيذيني يف ي� اأ�س اأي ت����دي هم اأ�ضدقاوؤه املقّرب�ن، جعل منتقديه 
يعتق���دون اأن���ه �ضخ�س ل مي�ّس. ال�ضحفي�ن الذي���ن اأثاروا اأ�ضئلة ح�ل كيلي مّت حتذيرهم اأن يبق����ا روؤو�ضهم منحنية. "اإننا 
جن���د اأن اخل����ف �� مهما كان تعريفه، واأيا كان الذي ي�ضعر ب���ه �� م�ج�د. وب�ضبب ذلك اخل�ف اأ�ضبح املرا�ضل�ن واملحررون، 

كمتاأثرين، معاونني يف الإحتيال الذي اأنتجه جاك كيلي." 

جّو التناف�س يكن�س التوجيهات
ال�ضيا�ضات والت�جيهات وروتني اإجراءات التحرير، كان عليها اأن تن�ضر "ظالل من ال�ضك"، لكن كيلي مل يكن ي�اجه حتّديا 
م���ن قبل حمّرريه. وي�ض���ف التقرير ذلك باأنه "تذكري قا�س باأن ال�ضيا�ضات امل�ض�غة عل���ى ال�رق ل معنى لها دون اأن يق�م 

اجلميع من حّرا�س الب�ابة اإىل املحّررين على كّل امل�ضت�يات، بتطبيقها، وبتعزيز اأدوارهم كمحررين."
عندما �ضدرت ال�ضحيفة عام 1982، و�ضعت حظرا �ضديدا على الإ�ضتناد اإىل م�ضادر جمه�لة. بعد فرتة تراخى احلظر، 
ويف 1995 تغرّيت ال�ضيا�ضة جذريا عندما اأراد النا�ضر ورئي�س التحرير جعل ال�ضحيفة اأكرث تناف�ضية حتمل �ضفحتها الأوىل 
ق�ض�ض���ا اإخبارية مثرية لالنطباع. واأخذ املحررون يعقدون اجتماعا ي�ميا �ضمي "قلم الث�ر"، ملعاجلة الق�ض�س الأ�ضا�ضية 
وتقري���ر م���ا �ضيظه���ر يف ال�ضفحة الأوىل. "وقد وجد املحررون جل�ض���ات قلم الث�ر مت�ترة ومتطلبة." وم���ع اأن قلم الث�ر مل 

ي�ضتمر يف فرتة لحقة، اإل اأن التحكم بق�ض�س ال�ضفحة الأوىل ظّل ي�ضيطر يف �ضناعة القرار. 
"لق���د اأبلغن���ا كيل���ي خالل مقابالتنا اأنه �ضعر فج���اأة ب�ضغط كبري من حمرريه لإنتاج "جم���ارف" خا�ضة. واإذا ظهرت 
ق�ض���ة اإخباري���ة متمي���زة يف ني�ي�رك تامي���ز اأو وا�ضنطن ب��ضت اأو اأية �ضحيف���ة اأخرى كبرية، فاإنه يت�قع م���ن جهاز ي� اأ�س 

اأي ت�دي اأن يتف�ق عليها"

ل ثقافة للنقا�س   
خط�ط الت�ا�ضل داخل غرفة الأخبار كانت تت�ضم بعي�ب وا�ضحة. 

"نح���ن ل نق���رتح اأن تتح���ّ�ل غرفة الأخبار اإىل جمتم���ع نقا�س، وهي ل ت�ضتطيع اأن تك�ن بدي���ال لل�ضكاوى التي ترفعها 
امل�ض���ادر الب�ضري���ة ب�ضكل روتين���ي . الطبيعة احلقيقية للتقاري���ر، لكتابة الأخبار وحتريرها ت�ضتل���زم الرفع واحلل، كّل ي�م 
وكل طبع���ة، وخالفات ال���راأي ح�ل حقائق وثيقة ال�ضلة، اأو ح�ل الأ�ضل�ب، اأو ح�ل ما تلعبه الق�ض�س. الت�ترات يف اجل� ل 

ميكن جتنبها. وثقافة غرفة الأخبار التي ل ت�ضتطيع اأن ت�ضتقبل ذلك الن�ع من العطاء والأخذ ت�ضخر من معايري املهنية.

يو ا�س تودي: فريو�س اخلوف واأ�شدقاء يف منا�شب عالية
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�شحفي فا�شد حممّي ملدة 13 عاما
واملديرين  واملحرر  النا�ضر  بني  امل�ضرتك  بالهدف  اإح�ضا�س  �ضياغة  اأجل  من  لالإت�ضال  مفت�ح  ا�ضتخدام  املميزة  "ال�ضمة 
وفري���ق العم���ل واجلمه�ر، يق�م على ال�ضدق والإح���رتام املتبادل. امل�ضروع ال�ضحفي الذي يق�م عل���ى تدريب حّر لل�ضمري 
داخ���ل فريق متن�ع، يرحب بالنقا�س، ه� اأف�ضل اأمل مل�ؤ�ض�ض���ة �ضحافية ناجحة حتقق تطلعات اجلمه�ر التي تلم�ضها اأولئك 

الذين �ضاغ�ا احلماية املمن�حة لل�ضحافة حتت التعديل الأول للد�ضت�ر."

امل���دى ال���ذي و�ضلت اإليه ال�ضحاف���ة الأمريكية يف ه�ضا�ضتها ك�ض���ف عنه عام 2005، حني عر�ض���ت ني�ي�رك تاميز حك�مة 
ال�لي���ات املتح���دة وه���ي تتبنى الدعاي���ة بينما �ضاع���دت و�ضائل الإع���الم الكبرية يف خ���داع القراء واجلمه����ر يف م��ض�ع 

اأ�ض�لها.
باع���ت الإدارة المريكي���ة دعايات حك�مية على اأنه اأخبار حقيقية. ا�ضرتت ال�ك���الت الفيدرالية كتاب اأعمدة "م�ضتقلني"، 

وانتجت اأ�ضرطة فيدي� اخبارية وم�هتها على انها �ضحافة اأ�ضيلة ثم قام العالم ببثها كاأخبار حقيقية. 
�ضبك���ات الأخب���ار �� مبا فيها كبار الالعبني مثل "ف�ك�س" و"اي بي �ضي" ا�ضتخدمت مقاطع اأخبار مزيفة وغريت يف بع�ضها 
اأي�ض���ا لتعطيه���ا مالمح الإعداد املحلي. �ضاركت يف العملية اأكرث من 20 وكالة فيديرالية، من بينها وزارة اخلارجية ووزارة 
الدف���اع، جميعه���ا خطط لرتويج مزايا وف�ضائل حك�مة ب��س. و�ضرف البيت الأبي����س 254 ملي�ن دولر خالل اأربع �ضن�ات 

من التعاقد مع م�ؤ�ض�ضات عالقات عامة � وه� �ضعف ما �ضرفته اإدارة كلينت�ن.
ه���ذه الربام���ج املجانية، ال�ضادرة عن احلك�مة، و�ضيلة رائعة لت�فري املال، و�ضكلت حبل جناة للمحررين الفقراء الباحثني 
ع���ن ط���رق لت�فري املال. وهي ل تعمل بالطب���ع اإل اإذا حرم امل�ضاهدون من ال��ض�ل اإىل ما ه� �ض���ّري. وقد قبلت امل�ؤ�ض�ضات 

الإعالمية ذلك لأن املادة معدة برباعة، وا�ضتعمالها هنّي، ومن ال�ضهل التظاهر باأنها اأخبار حقيقية. 

الإحتادات تعيد الرتكيز على املعايري
ه���ذا اخل���داع اأ�ضاف اإىل الأزمة التي ن�ضاأت يف ج���زء منها ب�ضبب هب�ط الت�زيع والإعالن، وب���روز التدخل ال�ضيا�ضي حتت 
مظل���ة الأم���ن، وال�ضغط الروتيني املرتبط بعامل مت�ضظي ين�ضح اأخبار عن العامل ط�ال اأربع وع�ضرين �ضاعة، والأول�ية فيه 
لل�ضرع���ة والراحة. ومن ال�ضهل معرفة ملاذا تق�م الإحت���ادات التي تركز عادة على م�ا�ضيع العمل، باحلديث ب�ضكل متزايد 

عن ا�ضتقالل التحرير والدقة ومعايري الأخبار.
نقابة ال�ضحف-�ضي دبلي� اي التي متثل املرا�ضلني والعاملني الإعالميني يف اجلرائد ووكالت الأنباء، والفيدرالية الأمريكية 
لفن���اين الرادي���� والتليفزي�ن )افرتا(، التي متث���ل املقدمني على اله�اء واملذيعني، و�ضعتا الن�عي���ة واملعايري التحريرية يف 
مرك���ز اهتمامهما. نقابة ال�ضحف) تي ان ج���ي( و�ضعت د�ضت�ر �ضل�ك �ضامال ل ي�ضمل املرا�ضلني فقط، بل جميع العاملني 

يف العالم، مبن فيهم اإدارة العمل وامل�ظفني التجاريني. )انظر ملحق املهنية والأمانة يف العالم الإخباري(.
يق����ل رئي����س تي ان جي بريين ل�نزر اإن الهدف ه� بناء ثقافة ثقة اأخالقية لتحدي ال�ضغط التجاري. وه� يعتقد اأن تهديد 
ن�عية ال�ضحافة ياأتي من البطالة وتقلي�س العمالة اللذين حطما غرف الأخبار املطب�عة يف ال�ضن�ات الأخرية. وحني يتحد 
ذل���ك مع ظروف ال�ضب���ط الدقيق للم�اعيد النهائية لأرب���ع وع�ضرين �ضاعة من البث املت�ضل لالأخب���ار، فاإن النتيجة تك�ن 

ت�ضييق مدى تغطية التحرير، مع غياب التقارير الأجنبية امل�ضتقلة يف الغالب، على �ضبيل املثال.
ال�ضل�ك غري الأخالقي"،  اأعينهم عن  اأن يغم�ض�ا  النا�س  واأن يت�قع من  اأن تقتطع زوايا  العمل، ل غرابة يف  "و�ضط ج� 
كم���ا يق����ل ل�نزر. "لكن م�ضتقب���ل ال�ضناعة لن يك�ن حمميا بالغ����سّ وال�ضل�كيات الفا�ضدة. نح���ن بحاجة اإىل ت�جه جديد 
����� ت�جه ي�ضتن���د اإىل الع�دة اإىل القيم ال�ضميمية لل�ضحافة واإىل ثقافة جديدة لغرفة الأخبار تخلق ثقة عامة يف اأن باإمكان 

اجلمه�ر ائتمان و�ضائل اإعالمه على ق�ل احلقيقة.
اأول�ية "افرتا" هي و�ضع ك�ابح امام النزلق نح� تركيز ملكية العالم الذي اأ�ضعف املعايري املهنية يف �ضحافة البث. وقد 
ق���ادت الفيدرالية حملة وطنية �ضاملة �ضد فقدان النظ���م يف امتالك امليديا، معلنة اأن تركيز امللكية �ض�ف تق�د بال�ضرورة 

اإىل خ�ض�ع اأو�ضع، واإىل تن�ع اأقل مل�ضادر الأخبار واملعل�مات.
"افرتا"،  اأحد قادة  اأع�ضائنا"، كما يق�ل ت�م كاربنرت،  اأن التهديد الأكرب للمهنية لي�س �ضل�ك  "نحن جنادل بق�ة ح�ل 
وه���� ع�ض���� يف اللجن���ة التنفيذية لالحت���اد الدويل لل�ضحفي���ني. "ذلك ياأتي م���ن ال�ضغط اخلارجي الذي يق���ع عليهم من 

م�ضغليهم ومعلنيهم."
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احت���اد ال�ضحفي���ني اإنهم���ا »اختطف���ا« � يف ت�ضري���ن الثاين 
2006، وق�ضي���ا ي�م���ني يف ال�ضج���ن، بع���د اأن رف�ضا ت�ضمية 
م�ضادرهم���ا، ح����ل مق���الت لها �ضل���ة بعمي���ل ي�جد �ضك 
يف اأن���ه �ض���ّرب ملفات �ضري���ة م���ن املخاب���رات اله�لندية. 
مل يفك���ر اأح���د بفح����س حقيق���ة  املعل�مات، لك���ن الق�ضة 
ت�ضببت يف احمرار ال�ج�ه ب���ني الرتب العليا يف املخابرات 
اله�لندي���ة.  اعتقالهما ت�ضب���ب يف حلظة نادرة من ال�حدة 
بني ال�ضحفي���ني ومالكي امليديا خ���الل اعرتا�ضات وا�ضعة 

النت�ضار.
يف الدامنرك، اتهم ثالثة �ضحفيني يف 2006 بخرق الأمن 
الق�م���ي عندم���ا ن�ض���روا معل�مات ح�ل معاجل���ة احلك�مة 
لل�ضيا�ض���ة الت���ي تتعلق بغزو الع���راق. الهج�م غ���ري املت�قع 
�ض���دم م�ؤ�ض�ضة امليديا يف بالد تفخر كثريا بتقاليد احلرية 

ال�ضحفية فيها.
ويف �ضل�ضل���ة مق���الت ن�ض���رت يف �ضب���اط 2004، اقتب�ض���ت 
اجلري���دة الي�مي���ة Beringske Tedende م���ن 
تقاري���ر املخاب���رات الع�ضكري���ة الدامنركي���ة، التي رف�ضت 
احتم���ال ت�فر معل�مات م�ث�قة ح����ل وج�د اأ�ضلحة الدمار 

ال�ضامل يف العراق.
وبالطبع، ب���ات معروفا الي�م على م�ضت����ى العامل، اأن تلك 
الأ�ضلح���ة مل تك���ن م�ج����دة، لك���ن الأمر يف ذل���ك ال�قت، 
تعل���ق بجدل رئي�ضي �ضديد، ح�ل م���ا طرحه رئي�س ال�زراء 

اأندري�س ف�غ را�ضم��ضن، لتربير الدعم الدامنركي للغزو.
ال�ضحفيان اللذان ف�ضحا الق�ضة، جي�ضرب لر�ضن ومي�ضيل 

بيريي، تعر�ضا لالعتقال يف �ضب���اط 2004، واتهما »بن�ضر 
معل�م���ات مت احل�ض�ل عليها ب�ضكل غري قان�ين من طرف 
ثال���ث«. ومل يكن هن���اك اإيحاء باأن املعل�م���ات غري دقيقة، 
اأو بالطب���ع، اأن الن�ضر ت�ضب���ب يف اأي تهديد م�ث�ق مل�اطني 
الدامنرك اأو للجي�س الدامنرك���ي. وقد احتاج الدعاء اإىل 
عامني لالإعداد، حدث خاللهما اأن ُخلد املخابرات املهان، 
فران���ك �ض�ه�مل غريف���ل، ح�كم وق�ضى م���دة �ضجنه. ويف 
الطري���ق، كان رئي�س حتري���ر ال�ضحيف���ة، مرب�طا ب�ضطح 

ال�ضفينة اإىل جانب حمرريه.
يف احل���ادث، ب���راأت املحكمة ال�ضحفي���ني، م�ؤيدة دفاعهم 
عن م�ضالح اجلمه�ر، وحرية ال�ضحافة. كما عزز التهام 
اأهمية الت�ضامن املهني، مبا اأن الحتاد الدويل لل�ضحفيني 
ونظريه بني النا�ضرين، الحتاد العاملي لل�ضحف، قدما مثال 
للدفاع عن املهنة. كان وا�ضحا �ضع�ر ال�ضحفيني بالراحة، 
لك���ن املدافعني عن حري���ة ال�ضحافة خرج����ا بانطباع اأن 

خطا مّت جتاوزه يف هذا ع�ضر امل��ض�م بال�ضراع.
يف اأملاني���ا اأي�ضا، على ال�ضحفيني اأن ي�ضكروا املحاكم التي 
اأعادت تاأكيد اأحكام القان�ن والقيم الدميقراطية القدمية 
يف م�اجه���ة انتهاك���ات ال�ضحافة من قب���ل ال�ضلطات. وقد 
تدخل���ت املحكمة الد�ضت�ري���ة الفيدرالي���ة الأملانية حلماية 
و�ضائل الإع���الم من الأجهزة الأمنية بع���د اقتحام مكاتب 
التحري���ر يف املجل���ة الإخباري���ة ال�ضهري���ة Cicero يف 

ب�ت�ضدام يف العام 2005. 
يف ني�ض���ان 2005، ن�ض���رت املجل���ة مق���ال ح����ل الإرهاب���ي 

يف الدامن��رك، اتهم ثالثة �شحفيني يف 2006 بخرق الأمن 
القوم��ي عندم��ا ن�ش��روا معلوم��ات ح��ول معاجل��ة احلكومة 
لل�شيا�ش��ة الت��ي تتعلق بغ��زو الع��راق. الهجوم غ��ري املتوقع 
�ش��دم املوؤ�ش�ش��ات العالمي��ة يف ب��الد تفخر كث��ريا بتقاليد 

احلرية ال�شحفية فيها.
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الإ�ضالمي اأب� م�ضعب الزرقاوي، مقتب�ضة من تقرير �ضديد 
ال�ضّرية خا�س مبكتب ال�ضرطة الفيدرالية الأملانية ملكافحة 
اجلرمي���ة )BKA(. وبعد وقت غ���ري ط�يل من ذلك، مت 
اقتحام مكات���ب املجلة و�ضقة ال�ضحف���ي برون� �ضرّيا الذي 

كتب املقال، وتفتي�ضها. 
تفتي�س البي�ت والعتق���الت مثل هذه ازدادت يف ال�ضن�ات 
 ،)DJV( الأخ���رية يف اأملانيا. احتاد ال�ضحفي���ني الأملان
ي�ضج���ل 187 حالة منذ 1987. والتهمة، كما يق�ل الحتاد، 
ه���ي نف�ضها با�ضتم���رار � ‘التحري����س اأو امل�ضاركة يف ف�ضح 
الأ�ض���رار’، ويعت���رب الحتاد ان ه���دف كل ه���ذه الهجمات 

املدبرة  ه� اإرهاب ال�ضحافة وردعها.
وبالرغم من وج�د عدد من الأحكام امل�ضممة لتق�ية حدود 
حري���ة ال�ضحافة يف املاني���ا، اإل ان الق�انني التي تت�ضمنها 
الل�ائ���ح الأملانية ما زالت تفتح املج���ال لإجبار ال�ضحفيني 

يف الك�ضف عن م�ضادرهم. 
وال�ضلط���ات ت�ضعر بثقة اأكرب جتاه ا�ضتخ���دام تلك الأحكام 
يف الأج����اء احلالي���ة. نتيجة لذلك، فاإن ل���دى ال�ضحفيني 
ت�قعا بقيام املدعني واملحققني بالتج�ال يف غرف الأخبار 
الت���ي تخ�ضهم، مطالبني مبعرفة من كان�ا يتحدث�ن معهم 
وح����ل م���اذا. وبذل���ك يتح����ل القان����ن اإىل اأداة لإرهاب 

ال�ضحفيني. 
يف فرباير )�ضب���اط( 2007 وقفت املحكمة الد�ضت�رية اإىل 
جان���ب حرية ال�ضحافة يف م��ض�ع Cicero ووجدت اأن 
»التفتي�ض���ات والعتق���الت يف التحقيقات م���ع ال�ضحفيني 
غ���ري د�ضت�رية اإذا كان اله���دف ال�حيد منها، اأو الرئي�ضي، 
ه� التحّقق من ه�ية املخرب«. وقد وجد الق�ضاة اأنه ل ميكن 
قب�ل تفتي�س غ���رف الأخبار عندما يك�ن املربر ال�حيد ه� 
قيام امل�ؤ�ض�ضة بن�ضر ا�ضرار ر�ضمية.  ويبدو ان ق�ضية اعفاء 
ال�ضحفي���ني من انطباق امل���ادة 353ب �ضيئة ال�ضيت- من 
م�اد قان����ن العق�بات املعم�ل به يف البل���د والذي يت�ضمن 
بند »جرائم خيانة الأ�ضرار الر�ضمية«- عليهم ل زالت دون 

ج�اب.  
هذه احلالت تلم�س واحدا م���ن املفاتيح الأ�ضا�ضية يف قلب 
الدميقراطي���ة والعالقات بني احلك�م���ة وو�ضائل الإعالم � 
هل من واجب ال�ضحفيني حماي���ة اأ�ضرار الدولة )كما هي 
معّرف���ة من قبل الدولة(؟ واإذا �ضلم �ضّر دولة اإىل �ضحفي، 

ون�ضر، فمن الذي يالم؟
احلك�م���ة و�ضلط���ات الدول���ة ت�ج���ه الإ�ضب���ع اإىل اجلميع � 
ال�ضحفي���ني والنا�ضرين ونافخي ال�ضف���ارة. وبالطبع، وما 
دام����ا ل يعرف�ن من ه���� نافخ ال�ضف���ارة، فاإنهم يرون اأن 
مهاجم���ة ال�ضحفي���ني ه���ي الطري���ق الأف�ض���ل ملعرفة من 
�ض���ّرب الأ�ضرار، وه���ي طريقهم ال�حي���دة يف التنفي�س عن 

الإحب���اط. وي�ضتطي���ع ال�ضحفي����ن، ومعهم ح���ق يف ذلك، 
اأن ي�ض���روا على اأنه لي�س من مهمته���م اأن ي�ضاعدوا الدولة 
على حفظ اأ�ضرارها. وبالطب���ع، فاإن �ضحافة حّرة ت�ضتحق 
ا�ضمها عليها اأن جتعل حمافظة الدولة على اأ�ضرارها اأكرث 
�ضع�بة، خ�ض��ضا حني تك�ن هناك م�ضلحة عليا للجمه�ر 
يف م��ض����ع البحث، كما هي احلالة يف هذه النماذج. ومن 
املالح���ظ اأنه مل يحدث يف اأي من هذه احلالت اأن و�ضعت 
الدول يف حالة م���ن اخلطر ب�ضبب ن�ضر تلك امل�اد � ويف كّل 

حالة كان دافع ما فعلته الدولة ه� احلرج ال�ضيا�ضي.
لك���ن احلك�م���ات وال�ضيا�ضيني يدفع����ن اأجنداتهم يف وقت 
قلٍق عامٍّ حاد. يف الع���ام 2006، ظهرت �ض�اهد على وج�د 
جت�ض�س منظٍم على ال�ضحفيني من قبل امل�ض�ؤولني الأمنيني 
يف ال�لي���ات املتح���دة واأملانيا حتت غط���اء اأجندة حماربة 

الإرهاب. 
ويف 15 اأي���ار ن�ض���رت اأي.بي.ني����ز  معل�مات عل���ى م�قعها 
الإلك���رتوين، ماأخ�ذة عن �ضابط قان����ن فيدرايل، تك�ضف 
كي���ف كان���ت ال�لي���ات املتح���دة تراق���ب اأرق���ام اله�ات���ف 
الت���ي يت�ضل به���ا مرا�ضل� ال�ضبكة، يف حماول���ة لإ�ضتئ�ضال 
امل�ض���ادر ال�ضري���ة. وق���د راأى بع����س املراقب���ني اأن الأم���ر 
مرتب���ط بالك�ضف قبل اأ�ضب�ع عن كي���ف كانت قاعدة وكالة 
الأم���ن الق�مية )نا�ض���ا( يف اأمريكا تراق���ب مكاملات مئات 
املالي���ني م���ن الأمريكي���ني. اأمن و�ضائ���ل اإع���الم ال�ليات 
املتحدة � الذي ي�ضّم ني�ي�رك تاميز ووا�ضنطن ب��ضت � كان 
جزءا من حتقيق وا�ضع ح�ل الت�ضريب ل�كالة الإ�ضتخبارات 
الأمريكي���ة �ضي.اآي. اأي. ال���ذي مّت بعد تقارير اإخبارية عن 

�ضج�ن �ضرية لل�كالة يف رومانيا وب�لندا.
يف الي����م ذات���ه، اعرتفت اأملاني���ا باأن وكال���ة الإ�ضتخبارات 
الحتادي���ة كان���ت تق����م بالتج�ض����س على غ���رف الأخبار، 
وتدف���ع لل�ضحفي���ني ك���ي يك�ضف����ا ع���ن م�ضادره���م. ويف 
الت�ضريب���ات  متابع���ة  الأق���ل  عل���ى  اأو  لإغ���الق،  حماول���ة 
لل�ضحاف���ة، مّت الدف���ع لبع�س ال�ضحفيني م���ن قبل ال�كالة 
الأمنية )BND(، حت���ى يتج�ض�ض�ا على زمالئهم. وبعد 
هذا الك�ضف، اأجربت احلك�مة على �ضحب ج�ا�ضي�ضها من 

العالم الأملاين. 
على اأية حال، فاإن ال�ضغط على العالم الإخباري ي�ضتمر. 

يف اململكة املتحدة، يف
ت�ضرين الأول 2008، اأ�ضارت ال�زيرة جاكي �ضميث، اإىل اأن 
احلك�م���ة تفكر يف البحث عن ق�ى جديدة لالأمن ووكالت 
الإ�ضتخب���ارات وغريه���ا م���ن امل�ؤ�ض�ض���ات العام���ة، لتتب���ع 
ا�ضتخدام امل�اقع الإلكرتوني���ة ومكاملات اله�اتف اجل�الة. 
وبالرغ���م من اأنهم لن ي�ضتطيع�ا مراقبة م�ضم�ن املكاملات 
اأو الر�ضائ���ل دون تف�ي����س، اإل اأن ال�ضلط���ات ت�ضتطي���ع اأن 
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بلجيكا
عندم���ا كان ج�ن ب�ل مارث�ز رئي�ضا لتحرير بلجيكا احلّرة قرر مب�افقة ر�ضام 

الكاريكاتري اأن يحذف كاريكاتريا ي�ضخر من مر�س األزاهامير. يق�ل: "�ضعرت 

باأن قرائي، الذي���ن لبع�ضهم جتربة خا�ضة مع هذا املر�س املزعج، قد يتاأذون 

كث���ريا. مل تكن الرقابة. وقراري مل ي�ؤثر على مادة الق�ضة. احلقيقة مل تتاأثر، 

كما اأن ‘تقلي�س ال�ضرر’ املهم بالن�ضبة يل، حظي بالحرتام."
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تع���رف من يتكلم مع من. هذا الق���رتاح، الذي يحتاج اإىل 
مناق�ضة، لي�س م�جها ب�ضكل خا�س اإىل ال�ضحفيني، ولكنه 
�ض�ف مينح الدولة يدا طليقة وم�ؤثرة يف مراقبة ات�ضالت 

ال�ضحفيني.
قل���ب  يف  ال�ضحفي����ن  يك����ن  اأن  املقب����ل  غ���ري  م���ن  اإن 
الدميقراطي���ة الأوروبية م��ضع جت�ض����س، واأن تق�م اأجهزة 
الأم���ن با�ضتخ���دام خمربين باأجر داخ���ل و�ضائل الإعالم، 
واأن تك����ن ه�ات���ف العالمي���ني خا�ضعة للمراقب���ة ب�ضكل 
روتين���ي، واأن جت���ري حماكم���ة املرا�ضل���ني لأنه���م يق�م�ن 
ب�اجبهم املهني. اإن نظام���ا جديدا من اخلدمة ال�ضيا�ضية 
الذاتية، يت�اجد الآن يف م�قع ل يخجل فيه من اأن ي�ضتخدم 
خطاب الأمن لتغيري ميزان حق�ق الإن�ضان، وخف�س �ضقف 

احلريات الأ�ضا�ضية.
اإن املرا�ضل���ني الذين يق�م�ن مبتابع���ة ق�ض�ضهم، ي�ضع�ن 
اأنف�ضه���م م��ض���ع اخلط���ر يف بع�س الأوق���ات، وهم بحاجة 
اإىل التح���دث م���ع اأنا����س ميكنه���م احلدي���ث مبرجعية عن 
اجلماعات املن�ضقة واملعار�ضة. ودون منافذ لتن�يع م�ضادر 
املعل�مات، �ض�ف تك�ن الق�ض�س بن�ضف رواية، و�ضي�ضبح 

الأق�ياء الذين يديرون م�ؤ�ض�ضات الدولة غري م�ض�ؤولني.
هذه احلماي���ة لي�ضت مطل�ب���ة ل�ضالح بع����س النخبة، من 
ال�ضحفي���ني حتدي���دا، اإمن���ا حلماي���ة حق����ق امل�اطن���ني. 
امل�ا�ضي���ع املطروحة هنا هي حرية التعبري، والدميقراطية 
التي تتدفق منها، وهذه ممتلكات جلميع امل�اطنني؛ فلماذا 
ي�جد مث���ل هذا النق�س ال�ا�ضح يف اهتمام اجلمه�ر بهذه 

التط�رات؟
اأح���د الأ�ضب���اب قد يع����د اإىل اأن م�ؤ�ض�ض���ات الدميقراطية� 
ال�ضيا�ضي���ة واملتعلق���ة بالأعم���ال والإجتماعي���ة � اأ�ضبح���ت 
منف�ضل���ة ع���ن جمتمعاته���ا. هن���اك �ضخري���ة كب���رية من 
قي���ادات رجال الأعمال، والإحتادات والأحزاب ال�ضيا�ضية. 

يحتاج النا����س اإىل ن�عية جيدة من املعل�مات حتى يفهم�ا 
تناق�ض���ات احلياة املعا�ضرة وتعقيداتها ب�ضكل اأف�ضل، لكن 

و�ضائل الإعالم كثريا ما تك�ن جزءا من امل�ضكلة. 
كث���ريا ما تتب���ع ال�ض����ر وكلم���ات التليفزي����ن وال�ضحافة 
ال�ضعبية من�ذجا من الإث���ارة والنتهازية الذي يقل�س ثقة 
اجلمه�ر ب�ضكل اأو�ضع. وهي تع���زز النمطية والتحامل بدل 
م���ن ت�ضجيع الت��ضل اإىل نهاية لل�ض���راع والع�دة اإىل فكرة 

الإنخراط واحل�ار الذي يق�م على ق�اعد ذات قيمة.
احل�ار مهم، لأننا نعتمد على الآخرين، حتى اأولئك الذين 
ل نحبه���م، اأو ل نثق بهم، اأو ل نفهمه���م ب�ضكل كامل. لكن 
احل����ار غري ممك���ن دون مدخل م�ث����ق ومعل�مات ن�عية. 
ه���ذه املعل�م���ات ل تت�فر اإل حني تك����ن ال�ضحافة حرة يف 
ت��ضيله���ا، وحني تك�ن ال�ضحافة م���ن ن�عية عالية، وتق�م 
عل���ى قاع���دة اأخالقي���ة. له���ذا نح���ن نحت���اج اإىل اإنعا����س 
ال�ضحافة احلرة وامل�ضتقلة. ولي�س �ضروريا اأن نتفق، بل اأن 

ن�ضعى اإىل فهم اأف�ضل، ونبحث عن ج�ض�ر للحل�ل.
عل���ى كل م�ضت����ى يف املجتم���ع الدميقراط���ي � يف املع���ارك 
لمت���الك الق�ة، ويف ال�ضراعات بني جماعات ذات تقاليد 
اإثني���ة وديني���ة خمتلف���ة � ال�ضحاف���ة الن�عي���ة ه���ي ال�ضلة 

احلي�ية التي ت�ضتطيع ت�ضكيل العملية الدميقراطية.
اإن مب���ادرة ال�ضحاف���ة الأخالقي���ة ته���دف اإىل م�ضاع���دة 
ال�ضحفي���ني والع���الم على اإع���ادة بناء ثق���ة اجلمه�ر يف 
ن�عية ال�ضحاف���ة ويف العملية الدميقراطي���ة نف�ضها. وهي 
تعم���ل كمنب���ه ق����ي لل�ضحفي���ني، اأن مهمته���م الأ�ضا�ضي���ة 
ه���ي ت�فري معل�م���ات دقيقة، ب�ض���كل م��ض�ع���ي، وب�ضرعة 
وا�ضتقاللي���ة، للجمه�ر الذي يكافح من اأجل فهم تعقيدات 
ع���امل الي�م وحتديات���ه. ويجب اأن تك�ن منبه���ا لل�ضيا�ضيني 

اأي�ضا، اأن حرية التعبري لي�ضت ترفا قابال لالإ�ضتهالك.
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اإذا كانت حرية ال�ضحافة تعني �ضيئا، كما يق�ل ت�ما�س بروننغ، ال�ضكرتري العام 
لحت���اد ال�ضحفيني اله�لن���دي )NVJ(، فهي تعن���ي "ال�ضحافة املهنية حني 
متار����س �ضمن اأف�ض���ل الظروف، من قبل فريق عمل �ضحف���ّي م�ضتقل، يدفع له 
جي���دا، ولديه مفاتيح حّرة للمعل�مات، وحرية غري منق��ضة يف الن�ضر، واأفراده 

واع�ن حلق�قهم وم�ض�ؤولياتهم."
وتق����م �ضيا�ضات الإحتاد على مب���ادئ اليقظة واحل�ار، وه���ي تهدف اإىل اإبعاد 
اأي���دي الدولة عن التدخ���ل، بينما تتبنى احل�ار داخ���ل ال�ضحافة، ومع املجتمع 

املدين ح�ل دور الإعالم وال�ضحافة احلّرة يف املجتمع اله�لندي.
لق���د مّت العمل حت���ى النقطة، كما يق�ل برونن���غ، "التي قبلنا فيه���ا م�ض�ؤولياتنا 
اخلا�ضة جت���اه اجلمه�ر، بخلق طريقة �ضهلة ومنفتح���ة على النا�س كي يقدم�ا 
�ضك�اه���م، ومكانا ملناق�ضة امل�ا�ضيع الأخالقية، كما عملنا حتى الآن على جتنب 
اأي تدخ���ل حك�م���ي يف مهن���ة ال�ضحافة". كان احت���اد �ضحفي���ي ه�لندا لعبا 
اأ�ضا�ضي���ا يف خم�ضيني���ات القرن املا�ض���ي يف تاأ�ضي�س جمل����س ال�ضحافة عندما 
ه���ددت احلك�مة بفر�س قان�ن خا�س خا�س مبعايري العالم. املجل�س املدع�م 
م���ن النا�ضري���ن واملذيعني، يعم���ل الن ب�ض���كل م�ضتقّل عن الدول���ة، ويتعامل مع 

�ضكاوى اجلمه�ر �ضد �ضل�ك العالم وال�ضحافة. 
وم���ن اأجل ت��ضيع النقا�س ح�ل �ض�ء اأداء و�ضائل الإعالم، اأطلق احتاد �ضحفيي 
ه�لندا م�ؤ�ض�ضة "نقا�س العالم" لتقيم ج�ضرا بني ال�ضحافة الي�مية واجلمه�ر. 
وه���ي تركز عل���ى املع�ض���الت الأخالقية لل�ضحاف���ة وحكم التحري���ر يف و�ضائل 
الإع���الم يف امل�ا�ضي���ع التي يقل���ق النا�س فيها من ق�ة الع���الم،  اخل�ض��ضية، 
واحل�ضا�ضي���ة، وا�ضتخدام الذرائع واخلداع للح�ض�ل على الق�ض�س. وقد لعبت 
امل�ؤ�ض�ضة دورا مفيدا يف مناق�ض���ة امل�ا�ضيع احلارة، من ن�ضر ر�ض�م الكاريكاتري 
الدامنركية للنبي حمم���د، اإىل تغطية العالم حلالت انتحار، وكتابة التقارير 

عن احلياة ال�ضخ�ضية لل�ضيا�ضيني واأهل الفن.
عم���ل الحتاد يدفع املحاكم اإىل ان تك�ن حذرة وهي تتعامل مع م�ا�ضيع تخ�س 
الع���الم، لكن بروننغ قلق من خلق جّ� يبع���ث على الرقابة الذاتية. "الق�ض�س 
التي ميكن اأن تك�ن هج�مية، �ضرورية يف بع�س الأوقات، من اأجل نقا�س مفت�ح، 
اأو كتابة �ضحيحة للتقارير. دون النقا�س املفت�ح، ل ت�ضتطيع ال�ضحافة اأن تلعب 

دورها امل�ضتقل"، كما يق�ل.
يف ه�لندة، ل ت�جد رقابة ثقيلة، اأو منع ل��ضائل الإعالم، اأو �ضجن لل�ضحفيني. 
على اأية حال، فاإن الإحتاد، من خالل وعيه اأن حق�ق ال�ضحفيني قد تتبخر اأمام 
حرارة ال�ضغط ال�ضيا�ضي، يراقب الهج�م على و�ضائل الإعالم: يرفع ق�ضايا يف 

الدفاع عن احلق�ق، وي�ضتخدم جماعات ال�ضغط مع الربملان واحلك�مة. 
الق�انني اجلديدة ملحاربة اجلرمية والإرهاب منحت احلك�مة فر�ضة للتل�ض�س 
عل���ى امل�اطنني، ه�اتفهم، وك�مبي�تراته���م وبريدهم الإلكرتوين، ومل متنح اأي 
ا�ضتثناء للمرا�ضلني، الذين يعتمدون على الدعم املقب�ل ب�ضكل عام من املحاكم 

حلماية امل�ضادر. 
برونن���غ قلق م���ن اأنه اأ�ضبح م�ضتحي���ال بالن�ضبة لل�ضحفيني القي���ام باأي حتقيق 
ح�ل �ضلطات الدولة اإذا كان�ا يخ�ضع�ن للرقابة الدائمة. وامل�ضادر التي يعتمد 

عليها ال�ضحفي�ن تك�ن يف خطر اأكرب.
هناك حالتان ت��ضحان راأيه. يف الأوىل، ن�ضرت ال�ضحيفة الي�مية الكربى، تلي 

يف هولندا: اأمنوذج اليقظة واحلوار

غ���راف، تقريرا ي�ضري اإىل اأن مادة �ضرية من املخاب���رات، يتّم تداولها يف عامل 
اجلرمي���ة ال�ضفلي، ما يخّرب م�ضداقية جه���از املخابرات ال�طني. بداأ اجلهاز 
ال�ضري على الف�ر يراقب ال�ضحفيني اللذين كتبا التقرير � مّت تتبعهما، وروقبت 

ه�اتفهما.
عندم���ا اكت�ضف���ا اأن هن���اك من يتتبعهم���ا، رفعا ق�ضي���ة قان�ني���ة، وك�ضبا حكما 
ق�ضائي���ا اأدان اجلهاز ال�ض���رّي لنتهاك حق�ق ال�ضحفيني. عل���ى اأية حال، كان 
احلك���م �ضعيف���ا كما يق�ل بروننغ �� اأن البحث عن م�ض���ادر ال�ضحفيني ل يج�ز 
اأن يتخطى احلدود. وينقل الحتاد الق�ضية الآن اإىل املحكمة الأوروبية ليح�ضل 

على بيان اأو�ضح لإدانة هذا الن�ع من الت�ضرف.
يف احلال���ة الثاني���ة، حكمت املحكمة الأوروبي���ة يف 2007 اأن احلك�مة اله�لندية 
انتهك���ت بق�ة، حق�ق ال�ضحفي ك�ي���ن ف��ضك�يل من جري���دة �ضبت�س. يف العام 
2000، ك�ض���ف ت�ض���ّرف للب�لي����س يف ق�ضي���ة تخ����سّ تاجر �ض���الح، كان ميكن 
اأن يعن���ي �ضق����ط الته���ام. طال���ب الب�لي�س مبعرف���ة امل�ض���در، وعندما رف�س 
املرا�ض���ل اإبالغهم مّت اعتقال���ه والتحفظ عليه 12 ي�ما. وق���د اأفرج عنه عندما 
ق���ررت املحاك���م اأن هناك �ضبال اأخ���رى للح�ض�ل على املعل�م���ات. املحكمة يف 
�ضرتا�ضب����رغ دعمت ال�ضحف���ي والحتاد، وحّذرت م���ن اأن الت�ضرف اله�لندي 
اأر�ض���ل اإ�ضارة خطرية قد تردع حاملي �ضاف���رات اآخرين يعمل�ن مع الب�لي�س اأو 

احلك�مة اأو الأجهزة ال�ضرية.
وا�ضتطاع���ت احلال���ة اأن ترج���ح كفة املي���زان يف حمل���ة وطنية خا�ض���ة بحق�ق 
ال�ضحفيني. ويف العام 2007، اأعلن وزير العدل اأنه �ضيعّد قان�نا خا�ضا حلماية 

م�ضادر ال�ضحفيني.
ل���ن يتّم ذل���ك �ضريعا، يق�ل برونن���غ. "�ضع�ر جيد اأن نعي����س يف بلد حتظى فيه 
حري���ة ال�ضحافة بتقدي���ر كبري، وبطيبة عامة، لكنن���ا ل ن�ضتطيع اأن ناأخذ ذلك 

كاأنه اأمر م�ضم�ن. اإنه يحتاج اإىل �ضيانة ي�مية ويقظة حتى يظّل اآمنا." 

طال��ب البولي���س مبعرفة 
رف���س  وعندم��ا  امل�ش��در، 
مّت  اإبالغه��م  املرا�ش��ل 
اعتقال��ه والتحفظ عليه 

12 يوما.
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20 روت���ه جمل���ة اململكة املتحدة 

لل�ضافة وهي تق���دم ج�ائزها 
ل�ضحافة امل�اطن  2008.

�شحافة املواطن؟
اإنه �شوؤال عن النوعّية

يف دي�شم��رب )كان��ون الأول( 2004، اجت��اح ت�شونام��ي �شمال �شومط��رة ومنطقة املحي��ط الهندي، خملفا 

امل��وت والدمار يف اأعقاب��ه. كثري من ال�شور التقطت من قبل ال�شياح وال�ش��كان املحليني بكامريات الهواتف 

املحمول��ة وكامريات الفيديو ال�شخ�شية، لتوفر مادة اأولي��ة لتغطية �شحفية غري م�شبوقة. وقد اأظهرت 

ق�شة ت�شونامي، يف وقت كان فيه تعبري "�شحافة املواطن" يبداأ الدخول يف الإ�شتعمال العام، اأن انخراط 

اجلمهور يف تغطية الأخبار وجد ليبقى.

هذه الأيام، ت�ضتخ���دم و�ضائل الإعالم التقليدية كل فر�ضة 
لت�ضجيع الق���ارئ وامل�ضاهد على امل�ضاركة يف عملها. برامج 
نات التي ُعّرفت بها اأ�ضهر امل�اقع الإلكرتونية ل��ضائل  املدوَّ
الإع���الم املختلف���ة، مّت تفعيلها، مع ت�ضجي���ع اجلمه�ر على 
ال�ضخ�ضي���ة لالأح���داث  اإر�ض���ال �ض�ره���م وم�ضاهداته���م 
الإخباري���ة الك���ربى. يق�ل دان جيلن����ر، ال�ضحفي وم�ؤلف 
كت���اب »نح���ن الع���الم« اإنه كان هن���اك وق���ت ع�ملت فيه 
الأخب���ار كمحا�ض���رة، لكنه���ا يف امل�ضتقب���ل �ض����ف تعام���ل 

كمحادثة. 
ك���ان ذل���ك مبجمله �ضرخ���ة عميقة م���ن الفك���رة القدمية 
ل�ضحاف���ة امل�اط���ن، ع���ن النا�س الذي���ن �ضاه���دوا اأحداثا 
ت�ضتح���ق الرواية، وقّدم�ا معل�م���ات جديدة ومفيدة عنها. 
ه���ذه الأيام، تق����م ميدي���ا الأخب���ار بت�ضجي���ع النا�س على 
�ضناعة جمم�عات �ض�رهم اخلا�ضة وتعليقاتهم. هذا يق�د 
اإىل خم���اوف �ضحفية  حيث اأنه يف ع�ضر التكلفة، قد يلجاأ 
املالك�ن اإىل اإعفاء العاملني املهنيني جميعا والإنخراط يف 

العملية ال�ضعبية لل��ض�ل اإىل معل�مات م�ث�قة. 
عل���ى اأية ح���ال، ي�جد ع���دد متنام م���ن ال�ضحفيني الذين 
يرغب����ن يف الرتكي���ز عل���ى كيفي���ة قي���ام جمه����ر ن�ضي���ط 
بتح�ض���ني التغطية ورف���ع م�ضداقية و�ضائ���ل الإعالم اللتني 
تتهم���ان برواي���ة الأح���داث ب�ضكل �ضطحي. تع���اون اجله�د 

بني و�ضائ���ل الإعالم واجلماعات املحلي���ة جعل من املمكن 
تط�ير ما ي�ضمى امل�ضت�ى املحلي  للتغطية، مع جهد مرا�ضل 
مدع����م مبعل�مات من الن���ت � اإحدى ال�ضحف، على �ضبيل 
املثال، طلبت من قرائها و�ضع عالمات للحفر على خريطة 
حملية على الن���ت، بهدف تعزيز ق�ضة ح�ل ف�ضل املجال�س 

املحلية يف اإ�ضالح الطرق.20
هن���اك عن�ض���ر اأ�ضا�ضي يف النقا����س ح�ل قي���ام الإنرتنت 
والنا����س خ���ارج غرف���ة الأخب���ار بتغي���ري العالق���ات ب���ني 
ال�ضحفي���ني وجمه�رهم وم�ض���ادر معل�ماتهم، وه� كيفية 
التحكم بهذه ال�ضالت اجلديدة لتح�ضني ن�عية العالم. 

الف�ضل امل�ؤكد للن�ضر الذي يديره اله�اة، يقرتح اأن الن�عية 
�ض�ف تعتم���د دائما عل���ى القيمة امل�ضافة للكف���اءة املهنية 

وتطبيق املبادئ الأخالقية.
كامريات الهاتف و�ضناديق الإمييل امل�ج�دة يف كّل مكان، 
ت�ف���ر مالي���ني ال�ض�ر والر�ضائ���ل التي ت�ضطاده���ا و�ضائل 
الإع���الم كّل ي����م من اأج���ل اإ�ضاف���ة قيمة عل���ى تقاريرها 
التقليدية ح�ل الأح���داث. لكننا ن�ضهد تغريا عميقا، ورمبا 
بات دائم���ا، يف العالقات ب���ني ال�ضحفي���ني وامل�ضاهدين/
الق���ّراء، م���ن خ���الل تط����ر ال�ضحاف���ة الإلكرتوني���ة التي 
تتح���رك اأبع���د من جم���رد ا�ض���رتاق اللقط���ات والتعليقات 

ال�ضريعة للقراء.
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ديفيد ك�ن، مدير ق�ضم التقارير امل�زعة يف امل�قع الخباري 
»ني� ا�ضاينمينت.نت« يق�ل اإن م�ضطلح »�ضحافة امل�اطن« 
يغطي العديد من الإرتباطات، اأبعد من ال�ضدفة ال�ضعيدة 
ل�ضخ�س من اجلمه�ر، مع الكامريا يف يده، وحدث ي�ضتحق 
الت�ضجيل. وه� ي�ضري اإىل التعاون بني ال�ضحفيني وال�ضبكات 
املحلي���ة يف ال�ليات املتحدة، الت���ي تت�ضمن احل�ض�ل على 
ق�ض���ة من�ض�رة واإعادة العمل عليها باإ�ضافة م�ضاهمات من 

خالل الإنرتنت. وه� ي�ضمي ذلك »حكمة اجلماهري«.
لك���ن دور ال�ضحف���ّي امل�اطن ما يزال بعي���دا عن التعريف 
ال�ا�ض���ح. م���ا ه���ي اأفع���ال التجمي���ع والتح�ض���ري وت�زي���ع 
املعل�مات التي تن�ض�ي حت���ت مظلة �ضحافة امل�اطن؟ من 
ال���ذي يتحمل م�ض�ؤولية املحت�ى؟ كي���ف تتّم املحافظة على 

املعايري؟
ه���ذه املجم�ع���ة اجلدي���دة م���ن العالق���ات ته���م مالي���ني 
م���ن اأ�ضح���اب املدّون���ات الذي���ن يحتل�ن كثريا م���ن ف�ضاء 
الإنرتن���ت. التدوي���ن الآن جت���ارّي، وي�ضكل تي���ارا رئي�ضيا. 
وطبق���ا ل�يكيبيديا، فاإن حمرك البحث تكن�راتي تابع اأكرث 

من 71 ملي�ن مدّونة، يف ماي� )اأيار( 2007 .
املدونات �ضي���ف ذو حّدين بالن�ضبة لث����رة املعل�مات؛ فمن 
ناحي���ة، ي�ضمح لنا باأن نتحدث بحرية، اأحدنا مع الآخر، يف 
جّ� من التبادل الدميقراطي، بعيدًا عن الهيمنة ال�ضيا�ضية 

اأو ال�ضراك���ة؛ ومن ناحية اأخرى، فهي تفت���ح الباب للت�افه 
غري العقالنية والإبتذال، واأ�ض�اأ من ذلك، لأفكار الكراهية 

امل�ضّ�هة و�ض�رها.
هنا تكم���ن امل�ضكل���ة؛ فبالرغم م���ن كّل احلدي���ث املده�س 
ع���ن ف�ضاء معل�م���ات جديدة، ف���اإن �ض�ؤال م���ا الذي يخلق 
معل�مات م�ث�قة � هل هي �ضحيحة، واأخالقية، و�ضريفة؟ � 
يبقى التحدي الأكرب اأمام املتحم�ضني للمدّونات. هل ي�ضكل 
ه���ذا يف ال�اقع بدي���ال ل�ضحافة مكّر�ض���ة للن�عية، ينتجها 

مرا�ضل�ن مدرب�ن جيدا وحمررون يعمل�ن بدوام كامل؟
هناك م���ن يعتقد اأنن���ا بحاجة اإىل ق�ان���ني جديدة � تطبق 
من خالل نظام قان�ين عاملي � حتمي اخل�ض��ضية واللياقة 
وحق�ق امل�ؤلفني واملبادئ الدميقراطية، وت�ؤكد اأن املدونني 

وال�ضحفيني يعمل�ن يف م�ضت�ى ملعب واحد.
وحت���ى ل� كانت تلك فكرة جي���دة، فهي حتتاج اإىل �ضن�ات، 
اإذا ك���ان هناك احتمال، للح�ض�ل عل���ى اتفاق على عملية 
مثلها. وخالل ذلك، هناك نقا�س متحفز ياأخذ مكانه حاليا 
ح�ل الأحكام الذاتية ومب���ادئ التدوين. اإن من واجبنا اأن 
نعل���م امل�ضتخدمني ون�جهه���م، خا�ضة م���ن ال�ضباب، حتى 
يك�ن����ا متفهم���ني ل��ضائل الإع���الم، وهم يبح���رون و�ضط 

بع�س املحت�يات ال�ضامة على الإنرتنت.
هن���اك م�اق���ع اإخبارية قليل���ة على الإنرتن���ت حتافظ على 

هناك عن�شر اأ�شا�شي يف النقا�س حول قيام الإنرتنت والنا�س 

خ��ارج غرف��ة الأخب��ار بتغي��ري العالق��ات ب��ني ال�شحفي��ني 

وجمهوره��م وم�ش��ادر معلوماتهم، وهو كيفي��ة التحكم  بهذه 

ال�شالت اجلديدة لتح�شني نوعية العالم. 
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يف ال�ض���ني، حي���ث تتحدث احلك�م���ة وقادة التي���ار الرئي�ض���ي يف الإعالم علنا، 
وب�ض���كل غري مقنع، عن الإلتزام بال�ضحافة الأخالقي���ة، هناك اإ�ضارات اإىل اأن 
ح����ارات جديدة بني ال�ضحفيني داخل البالد وخارجها تلّمح اإىل حدوث تغيري، 

واإن كان �ضمن حدود �ضارمة.
يف ب���الد تعني فيه���ا ال�ضحافة امل�ض�ؤول���ة تقليديا اأكرث قليال م���ن ال�فاء الثابت 
لل�ضي�عي���ة ودعم �ضيطرة الدولة على مرا�ضلي و�ضائ���ل الإعالم، وجد املحررون 
اأنف�ضه���م يف ال�ضج���ن، اأو يف املحاك���م، لأنه���م �ضبب����ا ا�ضتياء ل���دى م�ضئ�لني يف 

احلزب، اأو بريوقراطيني يف الدولة.
ه����ؤلء امل�ضئ�ل�ن اأنف�ضهم قرروا الآن اأن يخفف�ا ال�ضيطرة على و�ضائل الإعالم، 
ويع�د الف�ضل يف جزء من ذلك اإىل األعاب اأوملبية ف��ض�ية احلرية عام 2008. 

ج���زء من �ضبب التغيري ميك���ن اأن ين�ضب اإىل تدخل م�ّحد لإحتادات ال�ضحفيني 
�ضب���ق الألعاب. تبن���ت اجلماع���ات ال�ضحفية ت�جه���ا ا�ضرتاتيجي���ا جديدا نح� 
ال�ضني، بهدف الإنخراط يف ح�ار، واإقامة �ضالت عمل مع اآلف ال�ضحفيني يف 

البالد، ممن يت�ق�ن اإىل التغيري والإ�ضالح يف ظروفهم العملية واملهنية.
زار وفد ر�ضمي من قادة الحتاد الدويل لل�ضحفيني بكني، وكان مك�نا من ع�ضر 
دول، يف اآذار 2008، والتق���ى زعماء احلك�مة وروؤ�ضاء و�ضائل الإعالم الر�ضمية 

حلّثهم على اأن ال�ضيا�ضة الر�ضمية 
بالنفت���اح على و�ضائل الإعالم التي و�ضعت م�ؤقتا مل�ضاعدة ال�ضحفيني الأجانب 
يف تغطي���ة الألع���اب الأوملبي���ة، يج���ب اأن ت�ضتمر دون ح���دود، واأل تلغ���ى كما ه� 

خمطط يف وقت لحق من العام.
خ���الل الألع���اب، دع���م الحت���اد ال���دويل لل�ضحفي���ني بالتع���اون م���ع املجم�عة 
الإعالمية الريا�ضية بلي ذا غيم، اآلف ال�ضحفيني يف زيارة ال�ضني، كما اأر�ضل 

ال�شني: فر�شة ريا�شية حلرية ال�شحافة
اثن���ني من املراقبني ليدقق����ا يف معاملة امليديا خالل الألع���اب. وا�ضتنادا اإىل 
نادي املرا�ضلني الأجان���ب يف بيجني، مت ت�ضجيل 360 حالة خا�ضة من التدّخل 
خ���الل الألعاب الأوملبية بالرغم من التعليم���ات الر�ضمية التي يجب اأن ت�ضمح 
ل��ضائ���ل الإعالم بحري���ة العمل، مبين���ة اأن بع�س رجال الب�لي����س وامل�ضئ�لني 
املحلي���ني مل يتفهم����ا ر�ضالة اأن عليهم اأن ي�ضاع���دوا املرا�ضلني. على اأية حال، 
رمب���ا ت�ضببت الألعاب يف و�ض���ع حكام ال�ضني املعار�ض���ني لالنفتاح العالمي 

على اأول الطريق.
يف ت�ضرين اول  2008، ظهر اأن ت�ّجه الإحتادات قد اثمر، عندما اأعلن رئي�س 
ال����زراء ال�ضيني وين جياب���او اأن التعليمات التي ت�ضم���ح للمرا�ضلني الأجانب 
بال�ضفر اإىل حيث ي�ضاءون دون اإذن م�ضبق، ومبقابلة اأي �ضخ�س م�ضتعد للحديث 
معهم، �ضت�ضبح دائم���ة. وكانت تلك "خط�ة مهمة يف الجتاه ال�ضحيح" على 
حّد ق�ل الحت���اد الدويل لل�ضحفيني، تفتح الب���اب اإىل مفاو�ضات تهدف اإىل 
ت�ضجي���ع البالد على احت�ضان مب���ادئ حرية ال�ضحاف���ة يف كّل اآفاق �ضيا�ضات 

الإعالم. 
على اأية حال، ويف بالد يجرب فيها اأ�ضحاب الفنادق على اأن يبّلغ�ا ال�ضلطات، 
يف اللحظ���ة الت���ي ي�ضجل فيه���ا �ضحفي اأجنب���ي نزوله عنده���م، وحيث ت�جد 
مناطق ح�ضا�ضة، مثل التبت، حمظ�رة على املرا�ضلني، وحيث يك�ن م�ضتخدم� 
الإنرتنت خا�ضعني لرقابة هي الأكرث �ضم�ل يف العامل كله، ل ي�جد اأّي احتمال 

لعرتاف النظام بحرية ال�ضحافة يف وقت قريب. 
كّل و�ضائ���ل الإع���الم يف ال�ض���ني اإما ممل�كة للح���زب ال�ضي�ع���ي اأو تقع حتت 
اإ�ضرافه، وهي م�جهة للكتابة يف م�ا�ضيع اإيجابية عن البالد. و�ضائل الإعالم 
التي تن�ضر ق�ض�ضا �ضلبية عليها اأن تت�قع امل�ضاكل، اإل اإذا كانت هذه الق�ض�س 

لتق�ل لكم احلقيقة : مبادرة ال�صحافة االأخالقية66

امليدي���ا التقليدي���ة يف ذهنه���ا. تعترب هافنغت����ن ب��ضت يف 
ال�لي���ات املتحدة، التي متلك جمم�ع���ة من 2000 مدّون، 
اأكرب رابط للمدونات يف العامل. يف اأغ�ضط�س )اآب( 2008، 
ج���ذب امل�قع، الذي تختلط فيه التعليقات احلادة بالأخبار 
والأعم���دة التي يكتبها امل�ضاه���ري وال�ضيا�ضي�ن والتحليالت 

رفيعة امل�ضت�ى، اأكرث من خم�ضة ماليني زائر خمتلف.21
و�ضلت هافنغت�ن ب��ضت قمة تاأثريها يف احلملة الإنتخابية 
الرئا�ضية 2008. حملة باراك اأوباما تلقت اإحدى ال�ضربات 
الق�ي���ة عندما ن�ضر �ضحف���ي م�اطن مالحظاته عن �ضكان 
بل���دة اأمريكي���ة �ضغ���رية وقا�ضي���ة، »يتح�ل����ن اإىل ال�ضالح 
اأو الدي���ن«، بع���د اأن ا�ضتم���ع اإليه���م خ���الل منا�ضبة جلمع 
التربع���ات كانت مغلقة اأمام الع���الم. والب��ضت رائدة يف 
العر����س النم�ذجي على النت، وت�ضّر عل���ى امل�ضاركني اأن 
ي�ضحح����ا الأخط���اء التي وقع�ا بها خ���الل 48 �ضاعة، واأل 

فقدوا امتيازاتهم.
اأريان���ا هافنغت�ن، م�ؤ�ض�ضة امل�ق���ع، كانت قريبة من و�ضائل 
الإع���الم القدمية واجلديدة. م�اقع مثل الذي تديره تتبنى 
اأف�ض���ل ما يف ال�ضحافة التقليدي���ة، مثل التقارير العميقة، 
وفح����س احلقائق، وا�ضرتاط الدقة، بينما ميتاز املحررون 
يف امل�اق���ع، ورزم الفيدي� واملدون���ات الآن، ب�ضكل روتيني، 
بناجت و�ضائل الإع���الم التقليدية. وهي على اأية حال، تقف 
م�قف���ا ناقدا م���ن اأ�ضاليب ال�ضحافة ‘القدمي���ة’ امل�ضك�نة 

بالإلتزام بالت�ازن وامل��ض�عية. 
وهذا ه���� القل���ق نف�ضه، ل���دى ال�ضحف���ي الربيطاين نيك 
ديفي���ز، م�ؤل���ف »اأخبار الأر�س امل�ضطح���ة« ، الذي يق�ل اإن 
ممار�ضة ما ي�ضمى ‘كتابة التقارير املت�ازنة’ اأ�ضبح جتربة 
عقيم���ة يف مقابل���ة بيان في���ه جمم�عة م���ن املعطيات غري 
امل�ؤك���دة امام بي���ان م�ضاب���ه والتخلي عن املهم���ة املركزية  21 الأيرلندية تاميز ، 4 اأكت�بر 2008
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ج���اءت بالطبع من خالل وكال���ة التليفزي�ن ال�ضيني املركزي���ة، اأو وكالة 
�ضينه���او لالأنب���اء، اأو ال�ضعب الي�مية، �ض�ت احل���زب الكبري. النقد الذي 
ياأت���ي من خالل ه���ذه ال��ضائ���ل يف�ّضر يف الع���ادة على اأنه اإ�ض���ارة حتذير 

ر�ضمّي م�افق عليه من اأعلى ال�ضلطات.
بعد الألعاب الأوملبية، اأظهرت ال�ضلطات اأنها مل تعد تت�ضامح، مثلما كانت 

دائما، مع مقايي�س حرية ال�ضحافة املحلية.
يف ايل�ل 2008، منعت احلك�مة املعل�مات ح�ل ف�ضيحة الغذاء يف �ضانل�، 
حي���ث احت�ى م�ضح�ق احلليب على م����اد امليالمني الكيماوية ال�ضناعية، 
وت�ضبب يف م����ت طفلني، وت�ضّمم 1200 اآخرين. احلظر، الذي فر�س بعد 
ن�ض���ر م��ّضع للحالة، وجه و�ضائل الإعالم اإىل ن�ضر املعل�مات املاأخ�ذة من 
م�ض���ادر الأخبار احلك�مية فقط، واأن يت�ضمن ذلك تقارير اإيجابية فقط 
ع���ن تعامل احلك�مة مع الأزمة. وقد رفعت الق�ضة من املنابر الإلكرتونية 

واملدونات.
ويف ي�لي���� 2008، وج���دت اأ�ضب�عي���ة ت�ضاينا بيزن�س ب��ض���ت نف�ضها و�ضط 
م�ضكل���ة، عندما ن�ضرت ق�ض���ة ت�ضري اإىل اأن بنك الزراع���ة ال�ضيني، وه� 
واح���د من اأبرز اأربعة بن����ك ممل�كة للحك�مة، يخ���رق التعليمات املالية. 
وق���د اأنكر البن���ك التهم الأ�ضا�ضي���ة، لكن ال�ضحيفة اأ�ض���ّرت على م�قفها 

وقالت اإن التحقيق كان عادل وم�ث�قا متاما.
يف 25 ايل����ل 2008، اأُعل���ن اأن "اإدارة عليا" علق���ت �ضدور ال�ضحيفة ملدة 
ثالثة اأ�ضهر، ب�ضب���ب انتهاكات "بروت�ك�لت الدعاية"، واأ�ضيف اإىل ذلك 
من���ع ال�ضحفيني من اإجراء حتقيقات اإقليمي���ة داخلية، وه� حكم غريب، 
يفر����س ح���دودا م�ضن�ع���ة على كتاب���ة التقاري���ر، ونادرا م���ا طبق خالل 

ال�ضن�ات الأخرية.
عل���ى اأية حال، وا�ضل���ت  ت�ضاينا بيزن�س ب��ضت التحّدي، وخطط���ت لعمل قان�ين �ضّد 
التعلي���ق، م��ضح���ة اأنه بالرغم من كّل تلك امل�ضاكل، ي���ربز م�قف قتايل داخل و�ضائل 

الإعالم املحلية.
ه���ذه الروح الإ�ضتقاللية �ضب���ق اأن اأعلنت عن نف�ضها مبا�ضرة بع���د زلزال ايار 2008، 
ال���ذي ت�ضبب يف 70 األف قتيل يف حمافظة �ض�ض����ان. وزارة الدعاية اأ�ضدرت تعليمات 
ل��ضائل الإعالم باأن تبقى بعيدة عن منطقة الزلزال، واأن ترتك التقارير عنه ل��ضائل 
اإع���الم احلزب. على اأية حال، ت��ضل ال�ضحفي����ن املحلي�ن اإىل طرق لاللتفاف على 
املن���ع ال���ذي تاأكد بع���د قليل اأنه غ���ري فاعل. تغطية الزل���زال، حملي���ا ودوليا، مل تكن 
م�ضب�ق���ة يف ات�ضاعه���ا وعمقه���ا، واأدت اإىل ن�ضر م��ضع للنقد الع���ام ل�ضيا�ضات البناء، 

وللف�ضاد الذي ت�ضبب يف انهيار املدار�س �ضيئة البناء.
تق���دمي �ض�ق ل��ضائل الإعالم غ���ّذى مزيدا من الإنفتاح، كما اأنه ي���زداد الت�ضامح مع 
ال�ضحاف���ة ال�ضتق�ضائي���ة. وعلى اأية حال، ف���اإن على كّل رئي�س حتري���ر ل�ضحيفة يف 
ال�ضني، قبل اأن ميّرر ق�ضة ما، اأن يقيم الأخطار، ثّم يقرر اإن كانت ت�ضتحق املغامرة. 
وهناك مق�لة �ضائعة بني املحّررين يف ال�ضني، مثل زانغ ه�نغ من اإك�ن�مك ابزورفار 

تق�ل: "ا�ضرب الذبابة، لكن ابتعد عن النمر."
ومع اأن ال�ضحفيني يف ال�ضني م�ضتمرون يف اختبار الت�ضامح لدى اإدارة الدعاية، اإل اأن 
التزام ال�ضني بانفتاح الإع���الم يظّل ه�ضا. لكن هناك ف�ضحة من التفاوؤل. الت�ضّرف 
ال�ضين���ي جتاه حق�ق ال�ضحفيني الأجانب يحمي الإرتباط مع ال�ضني. واحل�ار الذي 
اأنتج تقدما ب�ضيطا لكتابة التقارير الأجنبية ح�ل ق�ضة ال�ضني �ض�ف ي�ضتمّر. ويعي�س 
ع�ضرات الآلف من ال�ضحفيني يف ال�ضني مع اأمل يف التغيري. لن ياأتي التغيري �ضريعا 

كما يريده كثريون منهم، لكنه لن يت�قف عن التقدم.      

67 لتق�ل لكم احلقيقة : مبادرة ال�صحافة االأخالقية

لل�ضحاف���ة واملتمث���ل يف التاأ�ضي����س للحقيقة. ه���ذه منطقة 
ي�ضتطي���ع فيها ال�ضحفي����ن امل�اطن�ن مث���ل امل�ج�دين يف 
هافنغت����ن ب��ضت اأن يبن�ا �ض����رة اأكرث دقة حلالة معطاة. 
لكن ه���ل هم قادرون عل���ى اأن ي�فروا درج���ة الدقة والثقة 

املت�قعة من املرا�ضلني املدّربني الذين ميلك�ن املعل�مات؟ 

وهناك قلق �ضرع���ي واأخالقي جتاه هذا »الأفق التدوينّي«، 
ه���� اأن كثريا منه يدور ح�ل الرثثرة غري امل�ؤكدة والتخمني 
والإ�ضاع���ة. وحتتاج و�ضائل الإع���الم اإىل اأن تك�ن حذرة يف 
ا�ضتعمال حمت�ى م�ض���ّ�ر كمعل�مات �ضحيحة، مّت تدقيقها 
م���ن خالل �ضاحب م�قع، بينما هي يف احلقيقة اأكرث قليال 
م���ن معل�مات م���ن م�ضدر واح���د، مثل م�ؤ�ض�ض���ة عالقات 
عامة اأو جمم�عة �ضغط. وقد ا�ضت�ضهد ديفيز باإح�ضاءات 
م���ن م�ضحه اخلا�س للم�ضادر ال�ضحفية، اأظهرت اأن %12 
فق���ط من املقالت يف عينة من 2000، اأبرزت �ض�اهد على 

التدقيق يف احلقائق.   
الربوفي�ض����ر فران�ض����ا هندريك����س، الباح���ث يف و�ضائ���ل 
الإع���الم وتكن�ل�جيا املعل�مات يف جامعة بروك�ضل احلرة، 
يعتقد اأن املبالغة يف اعتم���اد و�ضائل الإعالم احلديثة على 
التكن�ل�جيا اأدى اإىل التج���زوؤ وال�ضتعجال. وه� يحذر من 
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بلجيكا
لع���ب كرة �ضاب يف فريق اإجنليزي من الدرج���ة الأوىل معار اإىل ناد اأجنبي عام 
1999، اأر�ض���ل يف مب���اراة لنادي���ه اجلديد، ل معن���ى لها، يف نهاي���ة امل��ضم. وبعد 
املب���اراة هاجم احلكم بيديه. كانت حلظة الدراما ح���ارة، لكنها كق�ضة �ضحفية 
مل تك���ن ت�ضاوي �ضيئ���ا. املرا�ضل احلّر الذي و�ضلت اإلي���ه الق�ضة فكر فيها مرتني: 
ال�ضاب، ابن التا�ضعة ع�ضرة، كان راأ�ضه حارا، وكان يبداأ عمال ه� فر�ضته ال�حيدة 
ك���ي يرمي خلفه تعليما ناق�ضا وطف�لة قا�ضية، لكنه مل يكن لديه عذر يف ال�ضل�ك 
العني���ف. ات�ضال �ضعب، لكن املرا�ضل و�ضع دفرت مالحظاته جانبا، و�ضمح لالأمر 

باأن ميّر. 

اأن الأخب���ار ت�ضل �ضريعة، لكن باأجزاء �ضغرية � فقد م�ضى 
عه���د و�ضائل الإعالم التي جتم���ع احلقائق ووجهات النظر 

وال�ض�اهد، لتّقدمها لقرائها مع حتليل كامل ومعترب.
ويح���ّث الربمل���ان الأوروبي عل���ى نقا�س مفت�ح ح����ل و�ضع 
ن���ات. ويف اأيل����ل 2008، تبنى الربملاني����ن الأوروبي�ن  املدوَّ
بيانا يق����ل اإن املدّونات م�ضاهمة جدي���دة ومهمة يف حرية 
التعب���ري. وعل���ى اأية حال، فق���د عار�ض�ا فك���رة ا�ضتحداث 
‘مكت���ب ت�ضجي���ل املدّون���ات’ ال���ذي تعل���ن في���ه اهتمامات 

نني.  املدوِّ
ه���ذه الفك���رة كانت مدع�م���ة من قب���ل اللجن���ة الربملانية 

برئا�ضة ممثلة اإ�ضت�نيا، ماريان ميك�
 )وه���ي �ضحفي���ة �ضابقة( الت���ي دعت اإىل ت��ضي���ح ال��ضع 
القان����ين لكّت���اب املدونات. وق���د ووجهت ب���رد فعل حاد. 
بع���د   ،EU Observer الإخب���اري  للم�ق���ع  وقال���ت 
نني يف  متري���ر القرار: »كنت م��ضع هجم���ات من قبل املدوِّ
اأوروبا كلها. لقد اأطلق علّي لقب ماو ت�ضي ت�نغ، ل�كا�ضين�، 
�ضي�ضي�ضك���� � لي�س ذلك مريحا جدا. اأنا ل اأفهم ردة الفعل؛ 

لي�س هناك من يعنيه تنظيم الإنرتنت«.
يف ال�قت نف�ضه، ف���اإن ما يعنى امل�ضرعني بال��ضع القان�ين 
للمدون���ني: ه���ل يفرت����س اأن يك����ن له���م احل���ّق يف حماية 
م�ضادره���م اأم اأن م�ض�ؤوليته���م من اخت�ضا����س الق�ضاء؟ 
وم���ن امل�ؤك���د، عل���ى �ضبي���ل املث���ال، اأن م��ض����ع الت�ضه���ري 
والتدوي���ن معقد. واإذا ن�ضر املدون����ن مادة ت�ضهريية ميكن 

ال��ض�ل اإليها من اأي مكان، فهم م�ض�ؤول�ن.
على اأية حال، فاإن يف تتبعهم حتّديا. اإن م�ضيف الإنرتنت ل 
مييل اإىل التعاون، ومن املحتمل اأن يك�ن يف اخلارج، حيث 

ي�ضع���ب فر�س اأوام���ر املحكمة �ضد املدون���ني الأفراد. ويف 
اأح�ضن الأح�ال، ميكن ك�ضف عن�ان اتفاقية اإنرتنت وتتبعه 
حتى مزّود خدم���ة اإنرتنت )ISP(، من املحتمل اأي�ضا اأن 
يك����ن يف اخلارج، اأو اأن ي�ضتن���د اإىل احلق يف اخل�ض��ضية 

نة.  ويرف�س الك�ضف عن �ضاحب املدوًّ
وبقدر ما يتعلق ب�ضكل م�ضاهمة املدونني يف م�اقع الأخبار، 
ت�ض���ع فريونيك���ا �ضك����ت اإ�ضبعه���ا عل���ى م��ض����ع هام يف 
اجلمه����ر  اأن  مب���ا    22.Walkleys Magazine
مدع���� اأكرث فاأكرث، للم�ضاهمة يف املحت����ى الرئي�ضي، فهي 
تعتق���د اأن ت�ازن���ا يج���ب اأن يح���رز بني الرغب���ة يف جمه�ر 
متفاع���ل بن�ض���اط وان�ضياب حّر لالأخب���ار والآراء يف مقابل 
وق���ت للتدقيق يف املحت�ى وخماط���رة يف ن�ضر حمت�ى غري 

قان�ين. 
ل ميك���ن ان ي�ضع���ر كتاب املدّون���ات باأنهم مقي���دون بقي�د 
قان�ني���ة م�ج����د مثل الت�ضه���ري، ولذلك فاإن ط���رح معايري 
ومقايي����س عليهم قد ل يك�ن م�ؤث���را. ومن ناحية ج�هرية، 
فاإن على العالم اأن يدافع عن �ضمعته باإنتاج نظم حري�ضة 
عل���ى مراقبة التعليق على امل�اق���ع الإخبارية وتنظيمه، كما 
يح���دث مع ر�ضائل اإىل املحرر. وعل���ى اأ�ضحاب امل�ضاهمات 
اأن ي�ف���روا تفا�ضي���ل الت�ضالت، وعل���ى العاملني املدّربني 

فح�س تعليقاتهم. 
تعي و�ضائل الإع���الم اأهمية ا�ضتخدام الإنرتنت يف اإ�ضراك 
الق���راء وامل�ضاهدي���ن وامل�ضتمعني، وكل �ضخ����س اآخر. وقد 
ا�ضتحدثت خط�طا جدي���دة لالت�ضال. وعلى �ضبيل املثال، 
ف���اإن م�قع بي.بي.�ضي يحت�ي على مدونة للعاملني، يخ�ّس 
مرا�ضلها يف اأوروبا مارك ماردل، ح�ل امل�ا�ضيع ال�ضيا�ضية 
الأوروبي���ة 23 . وهناك مثال اآخر عل���ى مدونة للعاملني، ه� 
الذي كتب���ه ال�ضحف���ي الفرن�ضي جان كاترم���ري ل�ضحيفة 
ليربا�ضي����ن ح����ل م���ا يح���دث وراء الك�الي����س يف الحتاد 

الأوروبي 24. 
ما يهّم الإحتادات ال�طنية وجمعيات ال�ضحفيني ه� وج�د 
خلط ب���ني »�ضحافة امل�اط���ن« والعمل املهن���ي الذي ميكن 
اأن يه���دم الطم����ح اإىل التح�ض���ني ال�ضامل لن�عي���ة و�ضائل 
الإعالم. وهن���اك كثري من و�ضائل الإع���الم التي تلجاأ اإىل 

ه�اة املهنة لتقلي�س التكاليف واإ�ضعاف عمق التغطية.  
تقل���ق الحت���ادات اأي�ض���ا ب�ضب���ب زي���ادة ال�ث����ق مب�ضادر 
اله����اة ونزف الن�عية يف ال�ظائ���ف التحريرية، وترى فيه 
اإ�ض���ارة هب����ط يف اللت���زام بر�ضال���ة ال�ضحاف���ة. وعندما 
يحتف���ل �ضحفي� اأوروب���ا، وكل ال�ضحفيني يف العامل، يف كّل 
خام����س من ت�ضرين الثاين بي�م »وقفة من اأجل ال�ضحافة« 
� ي����م �ضن����ي للتحرك اعتمد لأول مرة ع���ام 2007 � فاإنهم 
يدافع�ن عن م�ضالح اأع�ضائه���م، لكنهم يحذرون، اأي�ضا، 
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م���ن تهديدات اأو�ض���ع للمجتمع والدميقراطي���ة قد تاأتي مع 
تفكيك لب القيم املهنية يف التعامل مع املعل�مات.

دون �ضحفيني مكّر�ضني واأكفاء، يك�ضب�ن معا�ضهم من مهنة 
ال�ضحاف���ة، لن يك����ن من املمكن ت�فري ث���راء يف التغطية، 
وعم���ق يف كتاب���ة التقارير الت���ي يحتاجها النا����س ليفهم�ا 

العامل من ح�لهم. 
يحظ���ى النا����س بفر����س للتعب���ري ع���ن اأنف�ضه���م يف ع�ضر 
»الفي�ضب����ك«، وامل�ضارك���ة يف اأفكاره���م يف »م���اي �ضبي�س« 
لإر�ض���اء قل�به���م م�ضتخدم���ني تكن�ل�جي���ا مل يحل���م به���ا 
اأجدادهم قط، لكن املجتمعات حتتاج اإىل اأكرث من ات�ضال 
فكرة بفكرة، اأو فكرة بعدة اأفكار، اإذا كانت ترغب يف فهم 
اأف�ضل لال�ضطرابات ال�ضيا�ضية والإجتماعية والإقت�ضادية 
من ح�لها. اإنها حتتاج اإىل منافذ للمعل�مات امل�ث�قة، كما 
حتت���اج اإىل التحلي���ل وا�ضتخال����س النتائ���ج ووجهة النظر 

جتاه ما تعنيه تلك املعل�مات. 
ودون مقارب���ة ترك���ز عل���ى النا����س، متناغمة م���ع حاجات 
املجتم���ع، ميكن لث����رة املعل�مات اأن تتح���ّ�ل اإىل عامل من 
الف��ض���ى ت�ضبح في���ه الأقلي���ات الفقرية واملهم�ض���ة، التي 

ل متل���ك ق���درة عل���ى الإنحن���اء اأو مه���ارة لإمتط���اء عربة 
التكن�ل�جي���ا، مدف�ع���ة اإىل الإختف���اء. هن���اك اأخطار يف 
الع���امل الذي يحظى فيه راأي بع����س النا�س يف ما ميكن اأن 
تك����ن علي���ه احلقائق بانتب���اه اأو�ضع من تقري���ر بحثت فيه 

احلقائق جيدا ومّت التثبت منها.
لذل���ك ال�ضب���ب وح���ده، م���ن احلي����ي ت�اج���د مزي���د م���ن 
ال�ضحفيني الأكفاء بدوام كامل، ل تقلي�ضهم، والكفاح من 
اأجل مهنية جدي���دة ت�اكب تكاثر الأ�ض����ات. نحن بحاجة 
اإىل �ضيء م���ن الإيقاع يف م��ضيقى املعل�مات، ولي�س جمرد 

تخريف الإنرتنت و�ضريرها.
عل���ى العالم ان ينفتح لي�س اأمام فكرة كيفية ال��ض�ل اإىل 
الأف�ض���ل من خالل ت�ضاف���ر ال��ضائط احلديث���ة والقدمية 
وح�ض���ب، كم���ا حت���ّب هافنغ���نت ب��ض���ت ومئ���ات امل�اق���ع  
اجلدي���دة، اإنها حتتاج اأي�ض���ا اإىل اغتن���ام الفر�ضة ل��ضع 

الن�عية واجل�دة على راأ�س اأجندة التحرير. 
عليه���ا اأن ت�ضج���ع ال�ضحفي���ني عل���ى الإن�ضم���ام اإىل ث�رة 
التدوي���ن، كما عليه���ا اأن متنح مرا�ضليه���ا م�ضاحة للتفكري 

واحلديث خارج حدود غرف الأخبار التقليدية.
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ال�شحافة اخلريية
الإعالم يتجه اإىل دعم القطاع غري 

الربحّي مللئ ثغرات التمويل

ال�شوؤال الذي يواجه ن�شال و�شائل الإعالم لتثبيت اأقدامها يف الأ�شواق املتغرية هو من الذي �شيدفع من اأجل النوعية؟ 

اجلي��ل القادم م��ن القراء وامل�شتهلكني يبدو مرتاحا لفكرة احل�شول على الأخبار من خالل �شل�شلة من امل�شادر امل�شتندة 

على قاعدة من الإنرتنت، التي تقدم جمانا.

حتطم من�ذج العم���ل ال�ضحفي التقليدي، الذي يق�م على 
املبيعات املدف�عة ودخ���ل العر�س والإعالن املب�ب يف دول 
ع���دة، بينما تفقد تلفزي�ن���ات الأخب���ار الرئي�ضية �ضعبيتها 
ل���دى امل�ضاهد، ما يق����د اإىل انخفا�س ن�ضب���ة الإعالن. يف 
ه���ذه الأح����ال، حتاول و�ضائ���ل الإعالم اأن تط����ر م�ضادر 
دخ���ل جدي���دة، واأن تدف���ع مقاب���ل اجلهد املكث���ف يف جمع 

الأخبار ولل�ضحافة الإ�ضتق�ضائية. 
يف ال�لي���ات املتح���دة، ت���زداد �ضعبي���ة التم�ي���ل م���ن قب���ل 
امل�ؤ�ض�ض���ات اخلريية، كخيار ل���دى ال�ضحاف���ة التي ت�اجه 
�ضائق���ة مالية. �ضارلز ل�ي����س، امل�ؤ�ض�س واملدي���ر التنفيذي 
ملرك���ز  �ضالم���ة اجلمه����ر م���ن 1989 حت���ى 2004، جمع، 
و�ض���رف بفرح، اأكرث من 30 ملي����ن دولر اأمريكي ل�ضالح 

م�ضاريع �ضحفية يف ذلك ال�قت. 
هذه الأي���ام، انبثق ع���دد متزايد من العملي���ات الإخبارية 
غ���ري الربحي���ة، القائم���ة عل���ى املن���ح، مبا يف ذل���ك مركز 
ب�ليت���زر للمرا�ضلة وق���ت الأزمات وعملي���ة حتقيق الأخبار 
الت���ي اأطلقت يف يناير )كان�ن الثاين(   ProPublica
2008، مبيزانية 11 ملي�ن دولر �ضن�يا، لثالث �ضن�ات على 
الأق���ل. تقدم الق�ض����س جمانا جله���ات اإخبارية خمتارة، 
ي�ضتطي���ع العامل�ن فيها اأي�ض���ا اأن ي�ضارك����ا يف ا�ضتق�ضاء 
الأخب���ار والت��ضل اإىل نتائج تخ�ضه���م،  تعر�س على م�قع 

.ProPublica
جنيف���ا اأوفر ه��ضلر، ال�ضحفية الأمريكية والباحثة، كانت 

حم���ررة Des Moines Register عندما منحت 
جائزة ب�ليتزر خلدمة اجلمه�ر، وهي الآن مديرة مدر�ضة 
ال�ضحاف���ة يف مدر�ض���ة ال�ضحاف���ة يف مدر�ض���ة اأنينب���ريغ 
لالإت�ضالت يف كارولينا اجلن�بية .يف العام 2006، ن�ضرت 
حتدي���ا مل�ضتقبل مهنتها بعن�ان ،  »ل�ضالح ال�ضحافة: بيان 

من اأجل التغيري« ،                           
تدع���م فيه وجه���ة النظر الت���ي تق����ل اإن عل���ى امل�ؤ�ض�ضات 
اخلريي���ة �ضياغة خط���ة مار�ض���ال للت��ض���ل اإىل مزيد من 

الإبداع يف دعم اأ�ضكال جماهريية للتغطية ال�ضحفية. 
دان غيلم����ر، ال���ذي اأطل���ق مرك���زا للعم���ل احل���ر ل��ضائل 
الإعالم الرقمي���ة يف مدر�ضة ال�ضحاف���ة بجامعة اأريزونا، 
اق���رتح دفع راتب �ضحفي حملي، اأو ت�فري الدعم الأ�ضا�ضي 
ل�ضبكة مدونات حملية وم�اقع الكرتونية، مع اإ�ضافة الدعم 

املايل للم�ضاهمني العابرين يف ال�ضحافة.
وقد اأ�ضبحت امل�ؤ�ض�ض���ات اأكرث ان�ضغال، لأن اعالم الأخبار 
التقليدي، وخا�ض���ة ال�ضحافة الإ�ضتق�ضائية والتحقيقات، 
اأخذت تقّل����س من ميزانيات التحري���ر. يف 2005، وجهت 
امل�ؤ�ض�ض���ات يف ال�ليات املتحدة مبلغ 158 ملي�ن دولر نح� 
امليديا والإت�ضالت، من �ضمنه���ا منح لل�ضحافة. م�ؤ�ض�ضة 
الفار�س )Knight( ، القائمة بدعم من �ضل�ضلة �ضحف 
ا�ضتثم���رت ح����ايل 300 ملي�ن   ،Knight Ridder
دولر يف ال�ضحاف���ة يف ال�لي���ات املتحدة وح�ل العامل، مع 
الرتكي���ز على التدري���ب و�ضط العم���ل يف ثمانينيات القرن 
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املا�ضي، وتعليم ال�ضحافة يف ت�ضعينياته، والإبداع الرقمي 
يف امليديا منذ بداية القرن احلايل. يف العام 2007، اأعلنت 
امل�ؤ�ض�ضة عن اأكرث من 54 ملي�ن دولر كمنح �ضحافية � وه� 

اأكرث من �ضعف ما منحته ال�ضنة ال�ضابقة.
ه���ذا التط�ر ل مي���ّر دون خماوف، خ�ض��ضا ح����ل ما اإذا 
ك���ان تغيري اأمناط دع���م ال�ضحاف���ة الإ�ضتق�ضائية �ضيق�د 
اإىل �ض���راع م�ضالح، يقنع امليديا باأن ت�ضحب قب�ضتها حني 

تكتب التقارير عن مناطق لها عالقة مب�ضالح املم�لني.
ولي�ض���ت ه���ذه م�ضكلة جدي���دة يف ال�لي���ات املتحدة، حيث 
 � )NPR( جه���از الب���ث الع���ام � الرادي���� الق�مي الع���ام
اأ�ضب���ح منذ �ضن�ات، احللق���ة ال�ضعيف���ة يف عائلة العالم 
الق�مية. وكمنظمة مدع�مة ب�ضكل �ضخ�ضي من اأع�ضائها، 
يح�ض���ل NPR على ثل���ث دخله من املن���ح، وامل�ضاهمات 
والرعاية. لكنه يف�ضل بحزم بني عمله يف الأخبار وعمليات 

م�ضاريعه. 
يق����ل كيفن كل����ز رئي����س NPR: »ق���د تك����ن للمم�لني 
م�ضاحلهم اخلا�ضة، ولكنه���م ل ي�ضتطيع�ن اأن ميل�ا ب�ؤرة 
الهتمام. بتخ�ضي����س التم�يل، ي�ضعى املانح لرفع م�ضت�ى 

الروؤية يف م��ض�ع اأو عن�ان وت��ضيع معرفة اجلمه�ر«.
عل���ى اأي���ة حال، ف���اإن ال�ضحافة غ���ري الربحية ق���د ت�ضبح 
م��ض�عا لالأ�ض�اق املتغرية والظروف، متاما مثل العمليات 
الإخباري���ة التجاري���ة. اأول�يات التم�يل تتغ���ري فجاأة طبقا 
لتغ���ريات مفاجئ���ة يف الإقت�ضاد، وامل�ضال���ح ال�ضيا�ضية، اأو 
التزام���ات القادة اجلدد. يف مثل ه���ذا اجل� يك�ن امل�ضروع 
ق�ضري املدى جيدا بقدر ما ياأخذ � اإن ربع جميع املنح فقط 

ه� الذي يتجدد.
لك���ن نتائج هام���ة ميك���ن حتقيقه���ا. متحّدثة م���ن املركز 
ال�ضحف���ي ح����ل الأطفال والعائل���ة يف جامع���ة ماريالند، 
تق����ل كب���رية املحرري���ن ك���ارول غ�ين�ضب���ريغ اإن التقارير 
املكت�بة من قبل Charleston Gazette عر�ضت 
ال�ضرر الذي ت�ضببه التخفي�ضات يف ال�ضرف على املدار�س 
يف ريف وي�ضت فرجينيا. امل�ضروع، الذي وثق الطالب وهم 
يتحمل����ن رك����ب البا����س لع���دة �ضاع���ات يف الطريق اإىل 
املدر�ضة، ح�ضل على جائزة احتاد الكاتب الرتب�ي الكربى 

.2003
بالن�ضب���ة لل�ضحفيني، ميكن للدعم من اخل���ارج اأن ي�ضكل 
فارق���ا. »معظم م�ضاري���ع الإ�ضتق�ضاء البعي���دة املدى التي 
نق����م به���ا هن���ا ما كان���ت لتك�ن ممكن���ة دون ذل���ك«، كما 
 .Charleston Gazette يق����ل اإيريك اإي���ر م���ن
اإن �ضحفيا ح�ض���ل على منحة لفح�س �ضناعة الفحم كان 
قادرا عل���ى ك�ضف الق�ض�س القاتلة يف انهيار منجم �ضاغ� 
يف دي�ضم���رب )كان����ن الأول( 2005 وا�ضتمر يف ذلك ليكتب 

تقري���را مف�ضال و�ضل�ضلة عن �ضيا�ض���ات احلك�مة اخلا�ضة 
ب�ضالمة املناجم.

لكن بع�س املحررين يك�ن�ن ح�ضا�ضني جتاه اأي نف�ذ خارجي 
 Lexington اإن رئي����س حتري���ر   عل���ى �ضحافته���م. 
كنتاك���ي ح�ض���ل على منحة  Herald-Leader يف 
مقدارها 37،500 دولر من مركز ال�ضحافة الإ�ضتق�ضائية 
لي�ضم���ح ل�ضحف���ّي باإجازة غ���ري مدف�عة ملدة �ضت���ة اأ�ضهر، 
حتى ينظر يف ممار�ضات جمع الأم�ال ال�ضيا�ضية ل�ضينات�ر 
جمه�ري و�ضبهات النف�ذ. قب���ل الن�ضر، بداأ العامل�ن لدى 
ال�ضينات�ر �ضراع م�ضالح، لأن املركز قدم هبات ملر�ضحني 
وق�ضاي���ا دميقراطي���ة. مالك���� ال�ضحيفة وقيادته���ا، التي 
تغريت خ���الل فرتة البحث، ق���رروا اأن يعي���دوا املنحة. مل 
يك�ن����ا غ���ري مرتاحني م���ن ال�ضحاف���ة، لك���ن العالقة مع 
املجم�ع���ة اخلارجي���ة مل تكن تقليدية متام���ا بالن�ضبة لهم 

ليعيدوا النظر يف قب�ل املال. 
ويف ال�اقع اأن املركز، مثل غريه من داعمي و�ضائل الإعالم 
غ���ري الربحية، يبن�ن حائطا م���ن النار بني التحرير وجمع 
امل���ال، ويعتقدون اأن مانحي ال�ضحاف���ة اجلماهريية يجب 
اأن يبق�ا دعمهم عاما بقدر الإمكان. اإن مبادرات امل�ضاريع 
املحددة ق���د تق�د اإىل م�ض���اكل عندما ينظ���ر ال�اقف�ن يف 
الط���رف املتلقي لالأ�ضئل���ة ال�ضحافية ال�ضعب���ة بح�ضا�ضية 

اأخالقية اإىل عملية كتابة التقارير ال�ضحفية. 
روبي تاكاني�ضي، رئي�س م�ؤ�ض�ضة تط�ير الطفل، ي�ضجع على 
بذل املزيد من التغطي���ة النقدية لالأعمال اخلريية، ولكنه 
يرى يف ذلك م�ضكالت اأ�ضا�ضية. »كيف ت�ضتطيع ال�ضحافة 
اأن تغط���ي الأفع���ال اخلريية؟ اإن���ه ن�ع من ع����سّ اليد التي 

اأولوي��ات التموي��ل تتغ��ري فج��اأة طبق��ا لتغ��ريات مفاجئ��ة يف 

الإقت�شاد، وامل�شالح ال�شيا�شية، اأو التزامات القادة اجلدد. يف 

مثل هذا اجلو يكون امل�شروع ق�شري املدى جيدا بقدر ما ياأخذ � 

اإن ربع جميع املنح فقط هو الذي يتجدد.
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ظروف العمل التي ت�شحق روح ال�شحافة
لي�ض���ت ظ���روف العم���ل بالن�ضبة لل�ضحفي���ني عم�ما بيئ���ة مريحة مك�نة م���ن اأ�ض�س 
النبات���ات وتكيي���ف اله����اء، لكنها ح����ل م�ا�ضيع حا�ضم���ة لإقامة بني���ة لعالم ن�عي 
واأخالقي. ي�ضمل ذلك وج�د عدد كاف من النا�س وال�قت لإجناز العمل بكفاءة، وخلق 
جّ� داخل غرفة الأخبار، يحرتم اأخالقيات املهنة واخلربة. كثري من ال�ضحفيني ي�ضعر 

بالإختناق ب�ضبب اخل�ض�ع اخلايل من الروح.
م���ا زالت ال�ضحافة جتتذب ال�ضباب امل�ه�بني، لكنه���ا ت�اجه م�ضتقبال كئيبا اإذا فقد 
معظم امل�ه�ب���ني واحلي�يني حما�ضتهم، وفّروا بعيدا، ب�ضب���ب تقل�س الإحرتام داخل 

مكان العمل.
منظمات الإعالم وجماعات دعمها كثريا ما تن�ضى هذه امل�ضاحة من قلق ال�ضحفيني، 
ورمبا تطرده���ا باعتبارها جمرد "م��ض�ع عمل" يبحث يف املفاو�ضات اجلماعية بني 
الإحت���ادات والإدارات، وه� لذلك يقع خارج مدار القلق ح�ل حرية الإعالم وال�ضل�ك 

الأخالقي.
ه���ذا امل�قف يف�ّضر اإىل حد ما العالق���ة غري ال�ضعيدة بني معظم احتادات ال�ضحفيني 
وبع����س جماعات الدفاع عن حرية ال�ضحافة. وه� م�قف خطاأ وخطري، لأنه يتجاهل 

جذور التذّمر يف املهنة، الذي طال معظم ال�ضحافة احلديثة.
وبالرغ���م م���ن امل�ضاكل الت���ي ت�اجه و�ضائل الإع���الم، فاإن معظ���م ال�ضحفيني يحّب�ن 
عملهم، ولكن كثريين �ضيرتك�ن املهنة، اإذا ت�فرت لهم الفر�ضة، ب�ضبب ما ت�ضببه من 

اإهانة، وظروف العمل ال�ضيئة التي ت�ضحق الروح املعن�ية.
اأج���ري يف بلجيكا عام 2008 م�ض���ح ميداين اأكادميي، يلقي ال�ض�ء على ظروف العمل 
يف ال�ضحافة اجلديدة � عرب اأوروبا وكثري من بلدان العامل املتط�ر 25. ي�ضتنتج التقرير 
اأن الّروح املعن�ية منخف�ضة، رغم اأن ال�ضحافة ما تزال خيارا رومان�ضيا لل�ضباب لدى 

ل امل�ضح اإىل: اختيار حياتهم املهنية. ت��ضّ
• باملائ���ة م���ن ال�ضحفيني يحّب�ن عملهم )ن�ضبة اأعل���ى يف التليفزي�ن والرادي�  	82
واأق���ّل يف ال�كالت وال�ضحف( وهم يحّب�ن املهن���ة، ل لأنهم ي�ضتطيع�ن ال�ضفر، 
وي�ضبح�ن م�ضه�رين وح�ضب، ولكن ب�ضبب فر�س الإلتقاء بالنا�س )65 باملائة(؛ 
وتن����ع امل�ا�ضيع التي يغّط�نه���ا )44 باملائة(؛ ولأنهم يتعلم����ن با�ضتمرار اأ�ضياء 

جديدة
• باملائة من ال�ضحفيني �ضيق�م�ن بتغيري عملهم ب�ضبب الأو�ضاع ال�ضيئة 	40

• باملائ���ة يق�ل����ن اإن ال�ضحاف���ة ترتاج���ع ب�ضب���ب ا�ضتقطاب و�ضائ���ل الإعالم  	80
الأخ���رى ومتطلب���ات ظ���روف العمل يف اع���الم ال��ضائ���ط املتع���ددة )خ�ض��ضا 
�ض���رورة "تغذية" م�قع اإلكرتوين، اإ�ضافة اإىل اإجناز العمل الي�مي، وه� ما كان 

اأحد الع�امل بني من هم دون اخلام�ضة والثالثني(.
اإن ظروف العمل املتغرية جتعل العمل يف ال�ضحافة ي�ما اإثر ي�م، يزداد �ضع�بة، ويك�ن 
لذلك تاأثري على الن�عية. وكان من �ضمن الع�امل التي اأبرزت من قبل ال�ضحفيني: 

• باملائة( عدم كفاية الأ�ضخا�س الذين تدرب�ا على املهنة )25	
• باملائة( عدم كفاية ال�قت لإجناز العمل بكفاءة )21	

• باملائة( اخل�ض�ع يف غرف الأخبار )18	
• باملائة( ال�ضغط الإقت�ضادي على ال�ضحفيني )14	

ون�ضب���ة عظمى من الذين �ضارك����ا يف هذا البحث � 56 باملائة � قال�ا ذلك للتاأكيد على 
اأن حالة ظروف العمل يف ال�ضحافة املحرتفة يجب اأن تتقدم. 

حت�ضن اإليك«.
يف  ال�ضحفي���ة  الأخ���الق  بروفي�ض����ر  وا�ضرم���ان،  اإدوارد 
وا�ضنط���ن وجامع���ة يل يف ليكينغت�ن، فرجيني���ا، يق�ل اإنه 
غ���ري مرت���اح خ�ض��ض���ا ل�ج�د »خ���ط مبا�ض���ر تقريبا بني 
املم�ل ومنظمات الأخبار«، كبنية تن�ضاأ يف ازدهار خدمات 

الأخبار. 
»اأ�ضتطي���ع اأن اأرى ب��ض�ح اأن ذلك يفتح الأب�اب جلماعات 
جتارية خمتلفة لتم�ي���ل التقارير ال�ضحفية، التي ت�ضتطيع 
اأن تك����ن جي���دة بذاتها، لكنها باملعاي���ري امل��ض�عية �ض�ف 
متي���ل نح� امل�ا�ضيع الت���ي متثل م�ضالح كب���رية للمم�لني: 
 Archer Daniels تغطية التل�ث مثال، التي متّ�لها
)اأح���د اأكرب معاجلي ف����ل ال�ض�يا والذرة   Midland

والقمح(. اإنك تدخل يف منطقة مظلمة ب�ضرعة«.
م���ن ناحيت���ه، يق����ل �ضارل���ز ل�ي�س اإن���ه ل يج����ز اأن يك�ن 
هناك اأي خطر على �ضالم���ة التحرير ب�ضبب تاأثري املم�ل، 
اأكرث م���ن تاأثري املعل���ن يف النم�ذج التقلي���دي. اإن مغامرة 
ال�ضحاف���ة غ���ري الربحي���ة يج���ب اأن ت�ؤكد عل���ى ال�ضفافية 
وامل�ضداقية، وهي يف الغالب على ا�ضتعداد لعمل ذلك اأكرث 
من ذات الت�جه التجاري. ويق�ل اإن القاعدة الذهبية، كما 
هي احلال يف كل الإدارات ال�ضحفية والن�ضاط ال�ضحفي، 
ه���ي ال�ضفافية. وحت���ى ت�ضمن ال�ضالمة يف جم���ع الأخبار، 
عل���ى املنظمات غ���ري الربحي���ة يف ال�ضحاف���ة »اأن تك�ضف 

مم�ليها«.
من�ذج امل�ؤ�ض�ضة التي متالأ فج�ات التم�يل يف الإعالم خارج 
ال�ليات املتحدة، اأقل ج�دة يف بنائه، مع اأن التم�يل العام 
واخلا����س ل��ضائ���ل الإعالم وال�ضحاف���ة يف البلدان الأكرث 
فق���را � خ�ض��ضا تلك التي تقع يف مناطق ال�ضراع � م�ج�د 
معنا من���ذ عق�د.  ويف بع�س الأوقات تث���ري هذه الرتتيبات 

اإزعاجا ح�ل تاأثري ل داعي له من قبل التم�يل. 
يف ت�ضعيني���ات الق���رن املا�ض���ي، ان�ضغ���ل الحت���اد ال���دويل 
لل�ضحفيني ب�ضل�ضلة من املنظمات املانحة ال�طنية والدولية 
الت���ي تدعم م�ضروعا �ضخم���ا لإطالق عملية بث م�ضتقّل يف 
الب��ضنة � �ضبكة الب���ث املفت�ح، جامعا حمطات التليفزي�ن 
املحلي���ة لدعم ب���ث وطني لنت���اج الأخب���ار وتقدميها. كان 
يحم���ل الكث���ري م���ن املنط���ق، لك���ن الأ�ضئل���ة اأث���ريت ح�ل 
احتم���الت النف����ذ ال�ضيا�ض���ي. وم���ع اأن ال�ضحاف���ة كانت 
عل���ى م�ضت�ى رفي���ع، ويف جمم���ل الأمر ل ل����م عليها، فاإن 
الإ�ضتياء من املالي���ني التي انفقها الداعم����ن ال�ضيا�ضي�ن  
عل���ى امل�ضروع ك���ان يعني اأنه نا�ض���ل من اأج���ل امل�ضداقية 
م���ن خالل كثري م���ن ال�ضحفيني امل�ضتقل���ني واأ�ضبح حمليا 
وبطريقة ظاملة »تليفزي����ن بيلت« � ن�ضبة اإىل ممثله الأعلى 

يف �ضراييف� كارل بيلت. 
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25 اأج���رت امل�ض���ح �ضيل���ني في����ن م���ن 

اجلامعة الكاث�ليكية يف ل�فان، ون�ضر 
يف ل���� �ض����ار 9 اأكت�ب���ر 2008. �ضمل 
امل�ض���ح 200 �ضحف���ي م���ن الناطقني 
بالفرن�ضية، وكانت له ا�ضتجابة بن�ضبة 
36% � وه���ي ن�ضبة كبرية طبقا لحتاد 

 AGJPB   ال�ضحفيني البلجيك

ويف ال�ضن����ات الأوىل م���ن الألفية اجلديدة، م����ل الإحتاد 
الت���ي  الأوروب���ي بع����س املحط���ات الإذاعي���ة يف البل���دان 
قبلت ذل���ك، لعمل برامج ح����ل الإحت���اد الأوروبي م�جهة 
للم�اطن���ني. ه���ل كان���ت تلك حماول���ة غري مرغ����ب فيها 
لتعلي���م النا����س يف تل���ك البل���دان، وه���ي تق���رر اإن كان���ت 
�ضت�ضارك، اأم ك���ان الإحتاد الأوروبي واعيا اأن هذا التم�يل 
مل يحم���ل اإمكانية اأن ي�ضتخدم يف حملة تطالب بالت�ض�يت 

بالرف�س؟
يف معظم البل���دان الأوروبية، تق�م الدول���ة بت�فري الإعانة 
املالي���ة والدعم لن�ض���اط و�ضائل الإع���الم وال�ضحافة، من 
خالل الت�ظي���ف الدقيق واملنظم لأم�ال دافعي ال�ضرائب، 
اأو با�ضتح���داث ترتيب���ات خا�ضة � ر�ض�م الب���ث العام، على 
�ضبي���ل املث���ال � وذل���ك خ���ارج نط���اق برنامج �ض����ق العمل 
التقليدي���ة. يف اأف�ضل النماذج، تق����م الدولة بالتم�يل دون 
اأن يك����ن لها نف�ذ يف حمت�ى التحرير اأو ت�ظيف املحررين 

الرئي�ضيني اأو ال�ظائف التنفيذية. 
على اأية حال، ففي بلدان كثرية، يك�ن دعم و�ضائل الإلعالم 
حت���ت ال�ضغط، اأن و�ضائل الإعالم اخلا�ضة املكافحة حتتج 
عل���ى  الدول���ة باأنها تق���دم في�ضا من الدع���م العام للقطاع 

العام. 
النقا����س ح�ل م�ضتقبل مت�يل الب���ث العام يع�د مرة اأخرى 
اإىل الأجندة ال�طنية والدولية، ل ل�ضبب اأقل من اأن انبثاق 
التكن�ل�جي���ا وتغري عادات امل�ضتهلك غ���ريا مفاهيم الدور 

الذي يق�م به الب���ث العام. والأ�ضئلة ح�ل منافذ نح� �ض�ق 
الإعالن والتم�يل العام مل�اقع الأخبار، كما يحدث مع البث 
التقليدي، الإذاعي والتليفزي�ين، �ضاهمت يف جعل احل�ار 

اأكرث حدة.
فكرة ا�ضتقالل ال�ضحافة وقي���م اخلدمة العامة يف جتميع 
الأخب���ار والربجم���ة، تبق���ى ج�هري���ة. وهن���اك مزيد من 
ال�ض�اهد، اأكرث م���ن اأي وقت م�ضى، على اأن ال�ض�ق احلرة 
ل ت�ضتطي���ع اأن تق���دم الن�عي���ة والتعددي���ة الت���ي تتطلبه���ا 
املجتمع���ات املعق���دة املتع���ددة الثقاف���ات. اإن م�ضاألة تق�ية 
الدعم املادي للبّث العام تبقى دون ج�اب، ول� كان اجل�اب 
ي�ضري اإىل اأن الهدف يتعلق بتح�ضني اأداء م�ؤ�ض�ضات اخلدمة 
العامة، التي ترتب���ط ب�ضيطرة الدولة يف كثري من البلدان، 

والتي بقيت حتظى بالتعظيم، فذلك م��ض�ع اآخر.
لق���د ط�ر الحت���اد ال���دويل لل�ضحفي���ني واع�ضائ���ه حملة 
مكثف���ة لتن�ضي���ط التفك���ري وت��ضيعه، ح�ل قي���م اخلدمات 
العامة لالإعالم، وهم يعمل�ن مع جماعات اأخرى للبدء يف 
نقا�س م���ع احلك�مات واملجتمع املدين ح�ل اأهداف و�ضائل 
الإع���الم العام���ة ومت�يله���ا، وذلك من خ���الل برامج عمل 
جدي���دة، بالإ�ضافة اإىل القدمية. ويف ع���امل تتغري عاداته، 
هن���اك �ضب���ب وجيه لإع���ادة التفك���ري يف الآلي���ات املطل�بة 
لتح�ضني التعددية. ه���ل ميكن اأن يعاد ت�ضكيل الدعم العام 

ليق�م برعاية مبادرات جديدة خا�ضة بالن�عية والتن�ع؟
اإن �ض����رة الإعالم تتغري، �ض�اء اأكان ذلك يف وجهها العام 

الحت��اد  �ش��ارك  املا�ش��ي،  الق��رن  ت�شعيني��ات  يف 

ال��دويل لل�شحفي��ني م��ع جمموع��ة م��ن املنظمات 

املانحة الوطنية والدولية يف برنامج �شخم لدعم 

تاأ�شي�س قطاع بث م�شتقل يف البو�شنة
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البو�شنة
املرا�ضل الأمريك���ي كريت �ض�ك، الذي قتل مع زميله ميغيل جيل م�رين�، عندما 
كان���ا يف مهم���ة يف �ضريالي�ن 2004؛ كان م�ضه�را، لأنه ي�ض���ع م�ضاعره الإن�ضانية 
قب���ل الق�ض���ة ال�ضحفي���ة. ق���ال واحد م���ن كثريي���ن يقّدرونه: "عالم���ة عظمته 
ك�ضحفّي كانت تتعلق باأن الق�ضة لديه مل تكن تتقدم على النا�س". وتذّكر زميل 
ل���ه يف �ضاراييف� خالل حرب الب��ضنة اأنهما كان���ا يتناولن البيتزا معا ذات ي�م، 
عندما اأخذت القنابل تت�ضاقط يف مكان قريب. وقال: "كان رّد فعلي الأول ه� اأن 

اأم�ضي بعيدا، اأما رّد فعله فكان اأن مي�ضي يف اجتاه القنابل".
م���ّرا مبجم�ع���ة مدنيني جرح���ى ينزف�ن. قفز ك���ريت على الف�ر، وب���داأ ينقلهم 
اإىل �ضيارت���ه. و�ضل بع�س اجلن����د الفرن�ضيني يف �ضيارة ع�ضكري���ة، واألق�ا نظرة 
�ضريعة وا�ضتمّروا يف طريقهم. اأ�ضّر كريت على نقل كل من متكن م�ضاعدته اإىل 
امل�ضت�ضف���ى. كان يع���رف اأف�ضل من اجلميع كيف يجتاز املمّر الدقيق بني عمل ما 

يفرت�س اأن يق�م به كمرا�ضل، وعمل ما يجب اأن يق�م به يف م�ضاعدة النا�س.

مرا�ض���ل روي���رتز كريت �ض�رك ي�ضاعد امراأة بعد هج�م بقناب���ل امل�رتر على جنازة يف �ضاراييف� 
REUTERS/Corinne Dufka. 1992 ،اآب

اأو اخلا����س. وبالن�ضبة لعديد من ال�ضحفيني، فاإن التحدي 
املبا�ض���ر ه���� حتديد طرق مل���لء فج����ات التم�ي���ل ملناطق 
�ضحفية مل تعد قادرة على مت�يل طريقها. تق�م امل�ؤ�ض�ضات 
بدع���م طريق واحد، ويك����ن طريق اآخر م���ع ت�ضغيل عمالة 
خالقة وذات كفاءة للتم�يل العام، لكن اأيا منهما لن ينجح 
قب���ل اأن ت�ضبح ق�اعد اللعبة وا�ضح���ة، من ناحية احلاجة 
اإىل املهنية والن�عي���ة وال�ضفافية، والتاأكد من اأن من يدفع 

للزّمار لي�س ه� الذي يتحكم يف اللحن.
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طرحت الكاتبة جانيت مالك�م يف مقدمة كتابها “ال�ضحفي 
اإثارة-  فكرة يجب اأن  والقات���ل”- واحد من اأكرث الكتب 
ي�ضعه���ا كل �ضحفي يف قلبه وذهنه عندما ي�ضتهل اأي ح�ار 

�ضحفي:
كل �ضحف���ي لدي���ه اأدنى قدر من الذك���اء والت�ا�ضع، لينتبه 
اإىل م���ا يجري ح�له يف العامل، يعلم اأن ما يق�م به ل ميكن 
الدف���اع عنه م���ن الناحي���ة الأخالقية. وميك���ن و�ضفه باأنه 
�ضخ�س ج���ريء يتطفل على حماقات النا����س اأو جهلهم اأو 
وحدته���م ليك�ضب ثقتهم ومن ثم يخ�نها دون اأن ي�ضعر باأي 

ندم.
فال�ضخ����س م��ض����ع الكتاب���ة ال�اقعي���ة ميك���ن اأن ن�ضبهه 
بالأرمل���ة ال�ضاذجة التي ت�ضتيق���ظ ذات �ضباح لتكت�ضف اأن 
ذلك ال�ضاب الرائع ق���د اختفى ومعه كل مدخراتها. هكذا 
يجدال�ضخ����س نف�ضه بعد �ضدور الكت���اب اأو املقالة باأنه قد 

تلقن در�ضًا قا�ضيًا.
يربر ال�ضحفي�ن خيانتهم ه���ذه بطرق متعددة وذلك تبعًا 
ملزاجاته���م اخلا�ض���ة وميلهم لتحلي���ل الأم����ر: كلما ازداد 
احلديث الرنان واملزرك�س عن حرية التعبري و”حق النا�س 
يف املعرف���ة” ق���ل الكالم املتاأل���ق عن الف���ن وازداد التذمر 

ح�ل ك�ضب العي�س.
كت���اب مالك����م ق�ض���ة مزعجة ت���دور ح�ل �ضحف���ي يخ�ن 
ثق���ة عائلة تعد حمل���ة احتجاجية �ضد ما تعتق���د انه ظلم. 
وتنبهنا ه���ذه الق�ضة اإىل اأن ا�ضتخدام احليلة اأو التحريف 
اأو اخل���داع يف ال�ضحافة ميكن تربيره يف بع�س احلالت اأو 
الظروف الق�ض�ى ب���اأن ذلك قد ح�ضل يف �ضبيل امل�ضلحة 
العام���ة؛ اأو اأن هذه املعل�مات ل ميكن احل�ض�ل عليها باأية 

الأ�شاليب امللتوية
يف تق�شي احلقائق 

يرتب��ط تعري��ف ال�شحاف��ة الأخالقي��ة بالو�شائ��ل الوا�شح��ة والأ�شالي��ب امل�شروع��ة يف احل�ش��ول على 
املعلومات وال�شور والوثائق. 

 على ال�شحفي اأن يعترب الغ�س جنحة واإ�شاءة مهنية خطرية. 
)مبادئ الحتاد الدويل لل�شحفيني(   

و�ضيلة اأخرى.   
ويف ال�اقع، هن���اك العديد من حالت اخلداع والتحايل يف 
ال�ضحافة والإعالم التي ل ميكننا الدفاع عنها، ولكن يظل 
ج���زء ب�ضي���ط منها يعترب �ضروري���ًا لأداء املهم���ة التقليدية 

لل�ضحافة وهي خدمة امل�ضلحة العامة.
اإل اأن ال�ضب���ب يف ح�ض����ل مث���ل ه���ذا الن����ع م���ن اخلداع 
الغ���ري الالئق يرجع اإىل حد كبري لع���دم الكفاءة اأو الطمع 
اأو التحاي���ل ال�ضيا�ض���ي، واأ�ض�اأها ياأتي عل���ى �ضكل حتريف 
الأخبار وتزييفها؛ اأو انتحال امللكية الفكرية و�ضرقتها. ففي 
ه���ذا الع�ضر الذي يزداد فيه انفت���اح ال�ضحافة على عامل 
حمركات البحث امل�ج�دة على النرتنت من جهة؛ ونتيجة 
لل�ضرع���ة التي يتطلبه���ا العمل يف �ضناع���ة الأخبار الي�مية 
حتت �ضغط ال�ق���ت من جهة اأخرى، ينبغي على ال�ضحفي 
الحرتا����س من ال�ق�ع يف �ضرك التقرير ال�ضحفي املن�ض�خ 
ب�ضبب ع���دم القيام باحل���د الأدنى من مراجع���ة احلقائق 

املذك�رة يف التقارير املتداولة.
وقد ت�ضطر و�ضائل الإعالم اأحيانًا اإىل اللج�ء اإىل ا�ضتغفال 
امل�ضاهدين، على اأن يبقى ذلك يف اإطار امل�ضلحة العامة اأو 
خدم���ة لق�ضية نبيل���ة. انقطع يف بلجيكا، ع���ام 2006، بث 
الربام���ج يف املحط���ة الناطقة باللغ���ة الفرن�ضي���ة وانتقلت 
الإذاعة اإىل بث خرب �ضحفي عاجل من فم �ضحفي معروف 
اأذاع بكل جدية نباأ حدوث انقالب يف بلجيكا ومغادرة امللك 

للبالد واإعالن الأغلبية الفلمنكية ا�ضتقاللها.
وبالطب���ع، مل يك���ن ذلك اخلرب �ض�ى خدع���ًة عرف جمه�ر 
املحط���ة باأنها كذلك يف وقت لح���ق، ولكن ذلك مل يحدث 
اإل بع���د اأن ت�ضب���ب اإذاع���ة ه���ذا اخلرب بح���دوث قلق عارم 
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N التخفي ه�اأ�ضل�ب يج���ب ت�خي احلذر عند ا�ضتخدامه، حيث

اإنه بالإمك���ان اإ�ضاءة ا�ضتخدامه ب�ضه�ل���ة ودون النتباه لذلك 

اخلط الرفيع ما بني التخفي والتحايل

يف الب���الد وانهم���ار املكامل���ات الهاتفية عل���ى املحطة. وقد 
بررت املحط���ة هذه احليلة على اأنها و�ضيل���ة لإثارة احل�ار 
ال�ضيا�ضي الراكد ح�ل م�ضتقبل البالد. ويف ال�اقع، حتققت 
الغاي���ة م���ن وراء ه���ذه اخلدعة، فق���د عملت عل���ى حتفيز 
احل�ار ب���ني الطائفتني. وعل���ى الرغم من اله���زة العميقة 
الت���ي اأحلقتها املحط���ة البلجيكية بال�ضع���ب البلجيكي، اإل 
اأنها مل تكن بنف�س درجة الذعر الذي اأ�ضاب بع�س املناطق 
يف ال�ليات املتحدة يف الثالثينيات من القرن املا�ضي اإزاء 
ب���ث اأور�ض�ن ول���ز يف حمطته الإذاعية لق���راءات من رواية 
»حرب الع�امل« للكاتب هربرت ج�رج ويلز التي تدور ح�ل 
غ���زو كائنات ف�ضائية لالأر�س. اإل اأن هذا الذعر، من جهة 
اأخ���رى، وجه ر�ضال���ة لل��ضط الإعالمي مفاده���ا اأن و�ضائل 
الإع���الم يجب اأن تك�ن ح���ذرة عند ا�ضتخدامه���ا لأ�ضل�ب 
التحاي���ل واخلداع حتى يف امل�ا�ضيع التي تعتقد اأنها و�ضيلة 

حتريرية م�ضروعة.
ويف كث���ري من الأحيان، قد ميتلك ال�ضحفي�ن اأثناء عملهم 
الي�م���ي �ضبب���ًا للج����ء اإىل التخف���ي وعل���ى الأخ����س اأثناء 
مالحقته���م للمحتالني واملنافقني يف احلي���اة العامة. ففي 
اأب�ضط اأن�اع التخفي؛ قد يتظاهر ال�ضحفي بعدم الهتمام 
بالق�ضة اأو اأن يكتف���ي بعدم الك�ضف عن ه�يته ال�ضحفية، 
ولكن م���ن ناحية اأخرى، قد ي�ضل الأم���ر بال�ضحفيني اإىل 
حب���ك حيلة حمكم���ة. ويف ه���ذا ال�ض���دد، مل يتمكن �ض�ى 
القلة من ال�ضحفي���ني ال��ض�ل اإىل م�ضت�ى حيل ال�ضحفي 
والكات���ب الأملاين “غن���رت والراف” املخ�ض���رم الذي حقق 
جناحًا مذهاًل يف مهنته من خالل ك�ضف تق�ضري ال�ضلطات 
وتعرية املمار�ض���ات الالاأخالقية مبا فيه���ا امل�ج�دة داخل 

ال��ضط ال�ضحفي نف�ضه.
ولكن���ه اإىل جانب هذا النجاح املذهل الذي حققه، اكت�ضب 
اأي�ض���ًا ك���ره وا�ضمئ���زاز م�ظف���ي ال�ضحيفة الأملاني���ة بيلد 
ت�ضايت�ن���غ لل�ضحافة ال�ضفراء ملدى حيات���ه، وذلك نتيجة 
لقيام���ه بالعمل فيه���ا متخفيًا كمحرر مل���دة اأربعة اأ�ضهر يف 
عام 1977 حتت ا�ضم م�ضتعار “هانز اي�ضر”. وخالل هذه 
امل���دة متكن من الك�ضف عن ثقاف���ة م�ضينة يف طريقة جمع 
الأخبار، والتي ذكرها بالتف�ضيل يف كتابيه دير اأوفمات�ضري 
)الق�ض���ة الرئي�ضية( وزوكر دير اأنكالج )�ضه�د الإدعاء(. 
وا�ضتمر غ�ض���ب جمم�عة اأك�ضل �ضربينغ���ر مالكة �ضحيفة 
بيل���د ت�ضايت�نغ على مدى اأع�ام ط�يل���ة لدرجة اأن والراف 
ا�ضطر اإىل اللج�ء للمحكمة يف عام 2004 للمطالبة ب�قف 

املجم�عة من و�ضفه املتعاون مع املخابرات ال�ضي�عية.
وعلى الأغلب، اأثارت هذه امل�ضاألة هذا احلجم من الغ�ضب 
لأن اله���دف كان ثقافة ال�ضحيفة واأ�ضل�بها- اأي اأنها كانت 
ق�ضية من ن�ع »العني بالعني وال�ضن بال�ضن«، وعلى الأخ�س 
ك����ن والراف اأ�ضتخدم هذا الأ�ضل����ب من قبل للك�ضف عن 
ع���دد م���ن الف�ضائح التي ل����ل احليلة لرمبا م���ا زالت غري 

معروف���ة حت���ى الآن. فم���ن اجلدي���ر بالذكر اأن���ه يف اإحدى 
امل���رات، تخف���ى يف �ضخ�ضي���ة عام���ل تركي مهاج���ر، ومن 
خاللها األقى ال�ض�ء على �ض�ء املعاملة التي يتلقاها العمال 
املهاج���رون عل���ى ي���د اأرب���اب العم���ل واأ�ضح���اب العقارات 

والبريوقراطيني يف احلك�مة.
وق���د طعن �ضحاي���اه يف اأ�ضل�به املثري للج���دل يف املحاكم، 
اإل اأن املحكم���ة الأملاني���ة اأيدت وال���راف وحكمت ل�ضاحله 
عل���ى اعتب���ار اأن امل�ضلحة العامة وحري���ة التعبري متنحانه 

احل�ضانة مب�جب الد�ضت�ر الأملاين. 
التحاي���ل واخلداع هم���ا اأ�ضل����ب يجب ت�خ���ي احلذر عند 
ا�ضتخدامه، حيث اإنه بالإمك���ان اإ�ضاءة ا�ضتخدامه ب�ضه�لة 
ودون النتب���اه لذلك اخلط الرفي���ع ما بني التحايل ون�ضب 

مكيدة.
املخ���درات  تعاط���ي  تهم���ة  وجه���ت   ،1999 ع���ام  فف���ي 
لر�ضتقراط���ي بريط���اين و�ضديقه بعد اأن ت�ض���در عناوين 
ال�ضفحة الرئي�ضية ل�ضحيفة »ني�ز اأوف ذي ورلد« اململ�كة 
للقط���ب الإعالم���ي روب���رت م����ردوخ. وقد ج���اءت الأدلة 
�ضاحق���ة، اإذ مت ت�ض�يرهم���ا وهما ي�ضتن�ضق���ان املخدرات، 
وقامت ق�ضي���ة الإدعاء كلها ا�ضتنادًا عل���ى �ضريط الفيدي� 

الذي �ض�ره فريق من ال�ضحفيني املتخفني.
واأبدت هيئ���ة املحلفني عدم ارتياحها للمكيدة التي ن�ضبها 
ال�ضحفي�ن من اأجل حتفيز اجلرمية، فقد كان من ال�ا�ضح 
اأنه ل�ل وج����د ال�ضحفيني ملا ح�ضلت هذه اجلرمية. وبعد 
الرج����ع من املداولت للنطق بحكم الإدانة، اأعربت الهيئة 
للقا�ض���ي اأنه ل� �ُضمح لهم اتخاذ اأفعال ال�ضحفيني يف عني 
العتبار، جل���اءت نتيجة احلكم خمالفة وحل�ضل املتهمني 
على احلكم بالرباءة، وم���ن جهته، اأظهر القا�ضي تعاطفه 
م���ع املتهمني باأن حكم عليهم بال�ضجن مع وقف التنفيذ مع 
اأنه مث���ل هذه الق�ضاي���ا يف العادة يت�ضبب احلك���م بالإدانة 
ب���زج املتهم���ني بال�ضجن، ومن ث���م وجه القا�ض���ي حتذيرًا 

لل�ضحفيني ب�ضاأن �ضل�كهم.   
وبنف�س القدر الذي يكره فيه ال�ضحفي�ن تدخل ال�ضرطة اأو 
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�ضبق �ضحفي للعمل �ضبه ال�ضخرة: ك�ضف العمل ال�ضحفي ال�ضري ف�ضائح عمالة الأطفال. كيمكا.

ال�ضلطات العامة يف اأعمالهم اأو البحث يف قائمة معارفهم 
وملفاته���م على اأم���ل احل�ض�ل ول���� على ج���زء ب�ضيط من 
الأدلة، يجب اأن يرى ال�ضحفي�ن اأهمية امتالك دليل دامغ 

ي�جب ا�ضتخدام التخفي.
فف���ي ال�اق���ع، يع���د ا�ضتخ���دام اأجه���زة الت�ضن���ت ال�ضرية 
وكام���ريات الفيدي���� ب�ضبب احتم���ال �ضئيل ب�ق����ع عمل ل 
اأخالق���ي اأو خمالف للقان�ن- اأي فقط م���ن اأجل ا�ضطياد 
ق�ضة �ضحفية- اأمر ل ميكن تربيره، فا�ضتخدام امل�ضروبات 
الكح�لي���ة للح�ض�ل عل���ى املعل�مات من النا����س اأو دفعهم 
للقي���ام باأعم���ال م�ضين���ة ل يعد اأب���دًا من �ضي���م ال�ضحافة 

ال�ضتق�ضائية. 
ق���د ت�ضتقطب املكائد واحليل ال�ضحفي���ة جمه�ر القراء اأو 
املتفرجني؛ وقد ترفع من العائدات املادية ل��ضائل الإعالم 
املتعط�ضة للمال، ولكن عندما تتجلى التفا�ضيل وراء العملية 
غالبًا ما تثري نف�ر اجلمه�ر ورف�ضه ملثل هذه الت�ضرفات.

ومع ذل���ك، ل ميكننا اأن نعترب الأ�ضل����ب امللت�ي لل�ضحافة 
عماًل م�ؤذيًا بحد ذاته، اإذا ما ت�فر فيه �ضرط يتمح�ر ح�ل 
فه���م املنخرطني فيه �ض���رورة وج�د �ضبب وجي���ه ملمار�ضة 
هذا الن�ع من ال�ضحاف���ة واأن يتمكن�ا من الدفاع عن هذه 
الأ�ضب���اب و�ضرحها لحقًا. واإذا ما دع���ت احلاجة للتحايل 
من اأجل تق�ضي احلقائق، فيعد هذا الأمر م�ضت�ضاغًا فقط 

يف حالة ا�ضتهدافه للف�ضاد والأ�ضخا�س املت�رطني به.   
يع���د التحري�س على ارتك���اب جرمية م���ا يف معظم الدول 
جرمية بح���د ذاته���ا، وال�ضحفي�ن الذي���ن يتجاهل�ن هذه 
احلقيق���ة هم يف احلقيقة يلعب�ن بالن���ار. كما ينبغي اأي�ضًا 

على ال�ضحفي���ني النتب���اه للمخاطر املرتتبة م���ن التعامل 
م���ع املخالفني للقان����ن، فاإذا مل تنط���� الق�ضية على وج�د 
م�ضلحة عامة، يحتمل اأن تتم حماكمة ال�ضحفيني اأي�ضًا.

فف���ي ق�ضية وثائ���ق البنتاغ�ن، على �ضبي���ل املثال، ت�اطاأت 
�ضحيف���ة ني�ي�رك تاميز اأوًل ثم �ضحيف���ة وا�ضنطن ب��ضت 
لحقًا مع م�ظف عم�مي خارج عن القان�ن من اجل اإعداد 
�ضل�ضل���ة م���ن املق���الت ت�ضتند عل���ى اأر�ضي���ف وزارة الدفاع 
الأمريكي���ة ال�ضري ح�ل �ضل�ع ال�ليات املتحدة يف احلرب 

الفيتنامية.
وق���د قدم لهما هذه ال�ثائق م�ض�ؤول �ضابق يف كل من وزارة 
الدف���اع وم�ؤ�ض�ضة ران���د- دانيال األ�ضربج ال���ذي اأ�ضبح من 
املناه�ض���ني للحرب، والذي اأثناء وج����ده على راأ�س عمله، 

قام �ضرًا بت�ض�ير هذه ال�ثائق ال�ضرية.
ك�ضف���ت هذه ال�ثائق اأن الإدارات املتعاقبة قد اتخذت على 
مدى �ضن�ات عدي���دة قرارات على اأعلى امل�ضت�يات تعمدت 
فيها خداع ال�ضعب الأمريكي يف م��ض�ع احلرب الفيتنامية، 
حيث كّذب كل من البيت الأبي�س وال�زارات الأمريكية على 

ال�ضعب الأمريكي ب�ض�رة منظمة.
طلبت احلك�مة من املحكم���ة منع ن�ضر هذه ال�ثائق، ولكن 
عندم���ا و�ضل���ت الق�ضي���ة اإىل املحكم���ة العلي���ا يف حزيران 
1971، حكم���ت املحكم���ة ل�ضالح ال�ضحفي���ني على الرغم 
م���ن ك�ن األ�ضربغ ق���د خالف القان����ن واأن ال�ضحيفتني قد 

�ضاركتاه يف هذه اجلرمية.
ه���ذا وت��ضح بع�س بن�د حكم املحكمة- الذي يعك�س اأي�ضًا 
دور حك�م���ات ال�ليات املتحدة واململك���ة املتحدة واأ�ضل�ب 
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لبنان
يف ع���ام 2006، وج���د ال�ضحفي�ن اأنف�ضهم يف لبنان يتح�ل����ن اإىل م�ضعفني بعد اأن 
كان�ا اأول ال�ا�ضلني اإىل القرى املنك�بة يف اجلن�ب من جراء الق�ضف الإ�ضرائيلي. 
وعندم���ا و�ضل���ت قافلة مك�نة م���ن ال�ضحفيني القادمني من ب���ريوت اإىل بلدة بنت 
جبي���ل- املدين���ة ذات الأهمي���ة الإ�ضرتاتيجي���ة، وج���دوا النا�س جرح���ى وعاجزين 
ودون طع���ام اأو ماء، حيث اأن املدينة كانت قد دم���رت بعد انتهاء اأربعة اأ�ضابيع من 
الهجمات الربية وق�ضف املدفعية الإ�ضرائيلية، ومل تكن اأي من املنظمات الإن�ضانية 

قد و�ضلت اإىل املدينة بعد.

ويفي���د ال�ضحفي اللبناين يف جري���دة الأخبار عمر ن�ضابة باأن���ه ه� وح�ايل ع�ضرة 
من ال�ضحفيني الذين كان�ا ي�ضافرون معه قام�ا ب�ضحب النا�س من حتت الأنقا�س 
واإعطائه���م امل���اء واإجراء الإ�ضعاف���ات الأولية لهم ونقله���م اإىل امل�ضت�ضفيات. "كان 
يجب اأن نقدم امل�ضاعدة". ومن ثم اأ�ضاف "اإنها حقًا ملع�ضلة كبرية اأن ترى �ضخ�ضًا 
مي�ت اأمامك، فهل ت�ضاعده اأم ت�ض�ره؟ لقد ترك امل�ض�رون كامرياتهم ومعداتهم 
لتق���دمي امل�ضاع���دة، وحت���ى اأننا، يف بع����س القرى، كن���ا ال�حيدي���ن القادرين على 
امل�ضاعدة، فال�ضليب الأحمر يف ذلك ال�قت رف�س الذهاب اإىل هناك لأن املنطقة 
كان���ت ل ت���زال غري اآمنة. ومل يك���ن لدينا حتى نقالت حلمل النا����س، فا�ضتخدمنا 

لذلك الغر�س �ضلمَا كنا قد وجدناه".

تعاملهم���ا م���ع الأدلة عل���ى وج����د اأ�ضلحة الدم���ار ال�ضامل 
يف الع���راق خالل الفرتة التي �ضبقت احل���رب على العراق 
يف ع���ام 2003- اأهمي���ة الأول�ية التي يج���ب اأن يتم منحها 
للم�ضلح���ة العامة يف مثل ه���ذه احلالت. وقد ق�ضى رئي�س 

املحكمة العليا هي�غ� بالك :
» اإن اأه���م امل�ض�ؤولي���ات التي ينبغي عل���ى ال�ضحافة احلرة 
اأخذه���ا على عاتقها تكم���ن يف منع اأي دائ���رة من الدوائر 
احلك�مي���ة من خ���داع ال�ضع���ب واإر�ضالهم اإىل ب���الد بعيدة 
للم����ت فيه���ا... وبدًل م���ن اإدانتهم���ا عل���ى �ضجاعتهما يف 
تقدمي التقارير ال�ضحفية، ينبغي علينا اأن نحيي �ضحيفتي 
ني�ي����رك تامي���ز ووا�ضنط���ن ب��ض���ت وال�ضح���ف الأخ���رى 

املماثلة لهما...«
يف ال�ضن�ات الأخرية، ك�ضفت ال�ضحافة ال�ضرية العديد من 
ب����ؤر الف�ضاد يف م�اقع رفيعة امل�ضت�ى؛ و�ض�ء معاملة طالبي 
اللج����ء ال�ضيا�ضي؛ وظ���روف عمل قريبة م���ن العب�دية يف 
امل�ضان���ع. ففي عام 2007 على �ضبيل املثال، اأجرت كل من 
 »WDR« جري���دة الأوبزيرفر اللندنية و�ضبك���ة تلفزي�ن
الأملاني���ة حتقيق���ًا �ضحفي���ًا ب�ضكل �ضري ح����ل املعاناة التي 
ي�اجهه���ا الأطف���ال العامل����ن يف �ض����ارع ني�دله���ي، حيث 
ي�ضتخ���دم املقاول����ن عدمي���� ال�ضم���ري الأطف���ال للعمل يف 
 -»GAP« ظ���روف اأ�ضب���ه بال�ضخ���رة لت�ضني���ع ب�ضائ���ع
واح���دة من ال�ضركات العاملية الرائدة يف جمال بيع الأزياء 
بالتجزئ���ة. وكان هذا العمل انتهاك���ًا �ضارخًا لنظام رقابة 
ال�ضرك���ة يف تطبيق امل�ض�ؤولي���ة الجتماعية الذي اأطلقته يف 
عام 2004 للتخل�س من عمالة الأطفال يف عمليات الإنتاج 

اخلا�ضة بها.
وعل���ى �ضعيد اآخ���ر، ا�ضتخ���دم ال�ضحفي����ن العامل�ن على 
اإعداد حتقيق �ضحفي م���ن اإنتاج هيئة الإذاعة الربيطانية 
»BBC« بعن����ان »ق�ض���ة اللج�ء م���ن الداخ���ل« اأ�ضاليب 
مماثل���ة اأدت اإىل الك�ض���ف ع���ن اأدلة على وج����د عن�ضرية 
جتاه املحتجزين �ضمن نظ���ام اللج�ء ال�ضيا�ضي يف اململكة 
املتح���دة وا�ضتخ���دام العنف معهم. وقد ب���رزت هذه الأدلة 
ا�ضتن���ادًا لعم���ل �ضحفيني اأم�ضي���ا ثالثة اأ�ضه���ر من العمل 

ال�ضري يف مركز من مراكز الحتجاز.
ق�ض����س كثرية من هذا القبي���ل مل يكن لها اأن ترى ال�ض�ء 
ل����ل عن�ضر اخلداع الذي قام به ال�ضحفي�ن، ولكنهم هم 
وزمالوؤه���م ال�ضحفي����ن الآخرون يعرف�ن ح���ق املعرفة اأن 
ال�ضحاف���ة ال�ضتق�ضائي���ة املتميزة يج���ب اأن ل تتعامل مع 
م�ضاأل���ة التحايل واللج�ء للخ���داع با�ضتخف���اف وا�ضتهتار، 
حيث ينبغي اأن ي�ضتعد جمي���ع ال�ضحفيني وو�ضائل الإعالم 
العامل���ني بها لتربير اأعماله���م؛ واأن ميتلك����ا اإ�ضرتاتيجية 
للك�ض���ف عن ه���ذه املعل�م���ات للجمه�ر وجمي���ع الأطراف 
املعني���ة بالق�ضي���ة؛ واأن يظل����ا خمل�ض���ني ملب���داأ التعام���ل 

النزيه. 

يف�ضي ال�ضحفي النزيه بحقيقة ن�اياه واأهدافه يف طريقة 
التعام���ل الطبيعي���ة م���ع م�ض���ادر املعل�م���ات، حي���ث اإنه ل 
يق����م با�ضتغف���ال النا����س اأو ت�ريطهم يف ظ���روف حمرجة 
اأو خمزي���ة، ول ي�ضتخدم النف���اق اأو اإخفاء ه�يته احلقيقية 
لل��ض����ل اإىل ال�ضعفاء، ول يكذب اأو مين���ح اأية انطباعات 
م�ضلل���ة ح�ل كيفية ا�ضتخدامه للمعل�م���ات التي �ضيح�ضل 

عليها منهم.
اإل اأن الأم���ر لي�س دائمًا بهذه ال�ضه�لة، ففي بع�س الأحيان 
يب���داأ ال�ضحفي ح����اره بن�اي���ا ح�ضنة، ولكن اأثن���اء اإجراء 
احل����ار، تتك�ض���ف معل�م���ات ي�ضعر ال�ضحف���ي اأنه م�ضطر 
للب�ح به���ا للجمه�ر مما ي�ؤدي اإىل اإحل���اق الأذى مب�ضادر 

املعل�مات اأو اإغ�ضابهم.
واحدة من ال�ضحفيني الذين �ضعروا بل�ضعة ا�ضتياء م�ضادر 
املعل�م���ات كانت ال�ضحفية الرنويجية اأ�ضن �ضري�ضتاد التي 
بن���ت �ضمعة ب���ارزة جلراأتها يف اإع���داد التقارير ال�ضحفية 
اأثن���اء احلرب يف العراق، وبعد ذلك على ال�ضعيد الدويل، 
م���ن جراء ن�ضر كتابها »بائ���ع الكتب يف كاب�ل« الذي اأ�ضبح 
من اأكرث الكتب مبيعًا يف العامل وه� يدور ح�ل ق�ضة م�ؤثرة 
ومميزة ع���ن عائلة اأفغاني���ة كانت قد عا�ض���ت معهم لعدة 

اأ�ضهر يف عام 2002.
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ت�ض���هد ال�ض���حافة وو�ض���ائل الإعالم يف اأوروب���ا حالة من عدم ال�ض���تقرار، ولكن 
الأزمة يف فرن�ض���ا ت�ض���هد اأحلك حلظاته���ا، حيث تعي�س اأعرق ال�ض���حف ال�طنية 
الفرن�ضية- ل� م�ند و ليربا�ضي�ن- يف اأزمة م�ضتمرة، وجرد نظام البث العام من 
قدرته على ك�ض���ب الإيرادات الذي ه� باأم�س احلاجة اإليها، ومع اأن حك�مة نيك�ل 
�ضارك�زي قد عزمت على و�ضع خطة اإعالمية �ضاملة على جدول اأعمالها، اإل اأنه 
ما زال هناك �ض���ك كبري يح�م ح�ل اأن كان �ض���ارك�زي يعتزم منح ال�ضيطرة على 
و�ضائل الإعالم لرجال الأعمال الذين �ضبق لهم اأن �ضيطروا على اأهم دور الطبع 

والن�ضر يف البالد.
وبالرغ���م من ذلك، ميكنك اأن ت�ض���عر بالتمرد الكام���ن يف الأج�اء، حيث حتالف 
كل م���ن النقاب���ات الإعالمي���ة وال�ض���حفي�ن ومنظم���ات املجتمع امل���دين لإعداد 
حملًة وتبنى اجلهات العالمية املعنية اإ�ض���رتاتيجية ل�قف التالعب يف ال�ضيا�ض���ة 

الإعالمية وال�ضحفية الفرن�ضية لتت�افق مع امل�ضالح التجارية وال�ضيا�ضية. 
يف ع���ام 2007، ح���رك ال�ض���حفي�ن الفرن�ض���ي�ن ونقاباتهم ال���راأي العام لتخاذ 
خط�ات جدية للدفاع عن ال�ض���حافة وتعزيز م�ض���داقيتها وج�دتها، وقد حددوا 

النقاط امل�ضببة لالأزمة مبا يلي:
الرتكي��ز الإعالم��ي: ي�ض���تغل رج���ال الأعمال- م���ن اأمثال �ض���ركة ب�يج 
)جمال الأ�ضغال العامة( و�ضركة دا�ض�ل )جمال �ضناعة الطريان( و�ضركة 
لغاردي���ر )جم���ال ت�ض���نيع الأ�ض���لحة(- و�ض���ائل الإعالم الت���ي ميتلك�نها 

و�ضداقاتهم مع الرئي�س خلدمة م�ضاحلهم التجارية.
خدم��ة الب��ث الع��ام: خل���ق كل م���ن الدخ���ل التاف���ه املتاأتي من ر�ض����م 
الرتخي�س- التي تعد اأقل ر�ض����م يف اأوروبا ومل يتم زيادتها منذ منت�ض���ف 
الت�ض���عينيات- اإ�ضافة اإىل الهجمات على الدخل املتاأتي من الإعالنات حالة 

من التكهنات ح�ل قدرة البث العام على ال�ضتمرار.
ظروف العمل: اأدت كل من عملية تخفي�س عدد العاملني ونق�س التم�يل 
اإىل انقرا�س ال�ض���حافة ال�ضتق�ض���ائية، يف حني اأن اأنظمة العمل القا�ض���ية 
تزيد من حجم عبء العمل على ال�ض���حفيني الذين ينا�ضل�ن للحفاظ على 

املعايري الأخالقية لل�ضحافة.
احلريات العامة: تعد فرن�ضا اأحدى الأطراف امل�ج�دة ب�ض�رة دائمة يف 
املحكمة الأوروبية يف �ضرتا�ض���ب�رغ واإن كان ذل���ك يف الطرف املدعى عليه، 

حيث اأدينت ب�ض���كل م�ض���تمر بانتهاك حق�ق ال�ض���حفيني يف حماية م�ضادر 
معل�ماتهم.

قان��ون العم��ل: ق���د ت����ؤدي الإ�ض���الحات التي تت�ع���د به���ا احلك�مة اإىل 
اإ�ض���عاف اأو اإزالة ج�ان���ب معينة من البند الذي ين����س فيه على حق العمل 
وفقًا لل�ض���مري يف القان�ن الذي لطاملا �ض���من لل�ضحفيني حقهم يف التعبري 

عن ا�ضتقالليتهم يف وجه ال�ضيا�ضات الإعالمية.
ان�ض���م اأع�ض���اء م���ن النقاب���ة ال�طني���ة لل�ض���حفيني وجمل����س النقاب���ة ال�طنية 
 the SNJC on federation( لل�ض���حفيني يف الحتاد الع���ام للعم���ال
Générale du Travail( يف حتال���ف حل����ايل 150 منظمة �ض���حفية 

ومنظمة جمتمع م���دين، وقام�ا بتنظيم "جمل�س للطبقات" خا�س بهم للنظر يف 
التعددية يف الأخبار والإعالم. )ي�ض���ري تعبري"جمل�س الطبقات" اإىل نظام، يع�د 
تاريخه اإىل القرن الرابع ع�ضر، حيث يتم ت�ضكيل جلنة ا�ضتثنائية للتعامل مع اأزمة 
وتق���دمي بحل�ل لها(. وقدم���ت العديد من املنظمات غ���ري احلك�مية والحتادات 

املدنية واجلماعات ال�ضيا�ضية الدعم لهذا التحالف.
وتعك����س هذه احلملة رغبة عارمة يف اإحداث تغري من اأجل دعم و�ض���ائل الإعالم 
الرئي�ضية املنحدرة نح� الهاوية؛ ومن اأجل اإجراء ح�ار عميق واأكرث انفتاحًا ح�ل 

م�ضتقبل الإعالم يف فرن�ضا.
ويف اأي���ار 2008، �ض���ادقت ال���دورة الثاني���ة للحركة عل���ى بيان بعن����ان "الإعالم 
واخلدمة العامة: اأمٌر يخ�ض���نا" ليحدد اأدنى املعايري املطل�بة مل�ضداقية الإعالم 
وج�دته التي ت�ضتمل على قيم اخلدمة العامة والتعددية وظروف العمل الالئقة.

وردًا على الأزمة املتفاقمة، عقد الرئي�س �ض���ارك�زي ر�ضميًا يف الثاين من ت�ضرين 
الأول عام 2008 م�ؤمترًا ح�ل م�ضتقبل ال�ضحافة املكت�بة يف فرن�ضا، واأطلق عليه 
عن����ان "جمل����س الطبقات لل�ض���حافة املكت�بة". وبالرغم من ترحيب الن�ض���طاء 
الإعالميني وال�ضحفيني باملبادرة بكل كيا�ضة ولطف، اإل اأنهم اأبدوا قلقهم الف�ري 
اإزاء ه���ذا املخطط غري املخفي. وعلى الرغم من اإعالن الرئي�س اأن "ال�ض���حافة 
لي�ض���ت ولن تك�ن اأبدًا كاأي منتج اآخر"، اإل اأنه اقرتح اأي�ضًا يف امل�ؤمتر �ضن ق�انني 
اأقل �ض���رامة ح�ل تركيز امللكية الإعالمية، وحتدى قان�ن حق�ق امللكية الفكرية. 
وقد و�ضف احتاد ال�ض���حفيني الأوروبي والنقابات الفرن�ضية ت�ضريحات الرئي�س 

باأنها "تناق�ضات مذهلة".   

فرن�شا: احلملة الوطنية مل�شداقية الإعالم وجودته ت�شع �شاركوزي حتت املجهر
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الأ�ضا�ضية، عام 2008.

ح�ض���ل الكتاب على اأعج���اب اجلميع لأ�ض���ل�بها الرائع يف 
و�ض���ف بائع الكت���ب البطريركي-  مثقف وداهية �ضيا�ض���يًا 
اأثن���اء تعامله م���ع العامل اخلارج���ي، ولكنه قا����سٍ وبغي�س 
اأثناء تعامله مع اأ�ض���رته يف البيت. م�ض���ت هذه الفكرة وترًا 
ح�ضا�ضًا لدى الكثريين يف الغرب يف ذلك ال�قت، ولكنها يف 
نف�س ال�قت اأثارت غ�ضب بائع الكتب الذي اتهم �ضري�ضتاد 
بت�ض����يه �ض���معته وخيان���ة ثقته وا�ض���تغالل كرمه و�ض���يافة 

عائلته. وقد اأدى به غ�ضبه اإىل كتابة كتاب حتديًا لها.
فلما ن�ضرت �ضري�ضتاد عماًل اآخر بعن�ان “مالئكة غروزين: 
يتامى احلرب املن�ضية”، والذي كتبته ا�ضتنادًا لتجربتها يف 
ال�ضي�ض���ان وال�قت الذي اأم�ض���ته وهي تدر����س املحن التي 

يع���اين منها الأطفال يف هذا النزاع، الذين اأ�ض���بح العديد 
منهم �ض���حايا للحرب والإرهاب. حر�ض���ت هذه املرة على 
جتن���ب اأي �ض����ء تفاهم م���ن اأي ن�ع، حيث اأنه���ا ذكرت يف 
كتابها اأنها عر�ض���ت جزءًا من الكتاب على امل�ض����ؤولني عن 
الأطف���ال الذين تتبع���ت حياتهم للح�ض����ل على م�افقتهم 
عل���ى الق�ض����س الت���ي �ض���ردتها يف الكت���اب، واأنها غريت 
اأ�ض���ماء جمي���ع الأطف���ال بينما ترك���ت الأمر لالأ�ض���خا�س 

البالغني اختيار ن�ضر اأ�ضمائهم اأم ل. 26  
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اخليارات الأخالقية 
عندما يذهب الإعالم اإىل احلرب

يف اأوقات احلرب، ت�شع احلكومات يف �شلم اأولوياتها العمل على تعزيز معنويات �شعوبها وقواتها امل�شلحة. 
فم��ن الطبيع��ي اأن ل تدخ��ل اأي��ة حكومة يف ن��زاع م�شلح وتعلن اأن الط��رف الآخر هو ند له��ا، اأو اأنه يوؤمن 
بعدال��ة موقف��ه وق�شيت��ه كما توؤمن ه��ي، اأو اأن جنوده ه��م على نف�س الق��در من ال�شجاع��ة كجنودها اأو 
اأن عائلته��م �شيحزن��ون لفراق اأحبائه��م بنف�س القدر الذي �شت�شعر فيه عائ��الت جنودها باحلزن عندما 
مي��وت اأحده��م اأو يجرح اآخ��ر. ففي الواقع، تتخلى احلكوم��ات عن مفاهيم النزاه��ة واملو�شوعية وتبداأ 
باإ�شاع��ة الأكاذي��ب والدعاي��ات امل�شلل��ة لت�شويه �شورة الع��دو و�شعب��ه وحتويلهم اإىل وحو���س ب�شرية. 

وجتيز احلكومات ذلك بقولها اأن العدو يقوم بعمل نف�س ال�شيء معها. 

ميكنك الق�ل بكل �ضه�لة اأن يف فرتة ما قبل النزاع وخالله، 
يك�ن النا�س يف اأكرث املراحل حاجة لالطالع على معل�مات 
دقيقة و�ض���حيحة ت�ض���اعدهم على فهم خلفي���ات وطريقة 
تفكري جميع الأطراف املعنية باحلرب، فهم يحتاج�ن اإىل 
معل�مات متكنهم من احلكم على الأم�ر ومن ثم اأن يق�م�ا 
على الأقل بالتاأثري يف م�ض���ار الأحداث باأ�ضل�ب دميقراطي 
من خالل منح دعمهم للح���رب اأو حجبه. ومن اأجل ت�فري 
هذه اخلدمة الأ�ضا�ضية، يحتاج ال�ضحفي�ن لرباطة اجلاأ�س 
وامل��ض����عية نف�ض���ها الت���ي يحتاجه���ا اجلن�د عل���ى اأر�س 
املعركة. ولذا، جند اأن العديد من ال�ض���حفيني ي�ض����غ�ن 
تغطيتهم الإعالمية للنزاع ا�ضتنادًا لإ�ضرتاتيجية جرنالت 
احلرب العاملية الأوىل التي تتمح�ر ح�ل النق�ض���ا�س على 

العدو وم�اجهته- على الأقل من الناحية املجازية.
ي�ض���هد ال�ض���حفي�ن الذي���ن يعمل����ن على جبه���ة القتال اأو 
بالق���رب منه���ا الكثري من الإ�ض���ابات وحالت امل����ت التي 
متنعهم من الرتويج لل�ض����رة ال�طنية الرومان�ض���ية لفرتة 
ط�يل���ة من الزم���ن، اأما ه����ؤلء الذين يع���دون الربامج يف 
اأح�ضان الأمان الذي ي�ض���عرون فيه يف مكاتبهم، فهم على 

الأغلب من ي�ضمع �ض�تهم ي�ضدح عاليًا. 
وهك���ذا كان���ت احل���ال يف احل���رب العرقية الت���ي جرت يف 
ي�غ�ض���الفيا ال�ض���ابقة، حيث فر�ض���ت احلك�مة �ضيطرتها 

على قن����ات تلفزي�نية مثل تلفزي�ن ال�ض���رب الذي حت�ل 
اإىل م�ؤي���د ومدافع ع���ن احلرب، ولكنها مل ت�ض���تطع فر�س 
�ضيطرتها على ال�ض���حفيني اأنف�ض���هم. وراأينا نف�س املنظر 
م���رة اأخ���رى يف حرب اخللي���ج الثانية، حي���ث تخلت بع�س 
و�ض���ائل الإعالم الغربية- مثل قناة ف�ك�س الإخبارية- عن 
التحلي بامل��ض����عية وغدت من م�ضجعي الق�ات الأمريكية 

وحلفائها.
ويف ظ���ل الأج�اء التي عادة ما متتلئ بالكراهية وامل�ض���اعر 
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حماية ال�شحفي 
يعزز اعتماد الربوت�ك�ل الإ�ض���ايف الأول لتفاقية جنيف لعام 1949 وال�ض���ادر يف عام 1997 حق�ق ال�ض���حفيني ويقر بحقهم 
القان����ين يف التمتع با�ض���تقاللية اأكرب من معظم ال�ض���حفيني املدنيني غ���ري املقاتلني، حيث اإنه، وفقًا له���ذا الربوت�ك�ل، ميكن 

احتجاز ال�ضحفيني ولكن فقط "لأ�ضباب اأمنية ملحة".
وع���الوة عل���ى ذلك، ميتلك ال�ض���حفي�ن احلق بعدم الإجابة عن اأية اأ�ض���ئلة، و ينبغي عدم معاملتهم كج�ا�ض���ي�س. ومن اجلدير 

بالذكر اأي�ضًا اأن القان�ن ين�ضح ال�ضحفيني عدم ارتداء املالب�س التي ت�ضبه الأزياء الع�ضكرية.
وب�ضرف النظر عن مهمته التقليدية املتمثلة يف البقاء على قيد احلياة يف وقت احلرب، ي�اجه ال�ضحفي�ن �ضغ�طات مل ي�ضبق 
لها مثيل من اجل دفن ح�ضا�ض���ية مهنتهم واخل�ض����ع حلالة ال�ض���ع�ر بال�طنية ال�ض���ائدة اأو الهتمام مب�ضالح احلك�مة والق�ات 
الع�ض���كرية الإ�ض���رتاتيجية، ولذا فاإنهم عندما يح�ضل�ن على املعل�مات، عليهم اأن يتحروا دقة هذه املعل�مات، في�ضاأل�ا اأنف�ضهم 

اأ�ضئلة دقيقة ووثيقة ال�ضلة بامل��ض�ع قبل ن�ضر هذه املعل�مات:

ماذا يجب اأن نعرف؟ 
مل���اذا يحت���اج اجلمه�ر ملعرفة هذه املعل�مات؟ ه���ل هي م�ث�قة ومفيدة؟ هل ي�جد مغزى يف الكلمات التي نكتبها وال�ض����ر التي 
ن�ض���عها اأم اأننا �ض���حينا ب�ض���يء منها من اأجل احل�ض����ل على الإثارة والنفعال من احلدث؟ هل �ضي�ض���اعد ن�ضر هذه املعل�مات 

اجلمه�ر على تفهم امل�قف ب�ضكل اأف�ضل واتخاذ قرارات م�ضتنرية ب�ضاأن ال�ضيا�ضات العامة واأداء احلك�مة؟

ما الفوائد املتحققة من هذا العمل؟ 
هل نحن متجاوب�ن مع ال�ض���غ�طات احلك�مية؟ هل يتم ا�ضتغالل الإعالم لأغرا�س اإ�ضرتاتيجية اأو �ضيا�ضية؟ هل هناك حماولة 

متعمدة للتالعب ب��ضائل الإعالم الإخبارية؟

اإىل اأي درجة تعد هذه املعلومات مفيدة؟ 
هل م�ضادر معل�ماتنا جديرة بالثقة؟ هل حتققنا من �ضحة هذه املعل�مات عن طريق ا�ضتخدام م�ضادر اأخرى للمعل�مات؟ هل 
لدينا راأي مت�ازن- ر�ضمي وقان�ين وجمتمعي- من عدة م�ضادر؟ ما الأثر الذي �ضيخلفه ن�ضر املعل�مات؟ من الذي �ضيعاين من 

جراء ن�ضر هذه املعل�مات؟ ومن �ضي�ضتفيد؟  

وتغدو الأ�ض���ئلة اأ�ض���عب من ذلك بكثري يف حالة منا�ضدة احلك�مة لل�ضحافة فر�س رقابة على املعل�مات لأ�ضباب اإ�ضرتاتيجية اأو 
لأ�ضباب تتعلق بال�ضالمة العامة. ففي هذه احلالة، يجدر بال�ضحفيني حتري املعل�مات وال�ضتق�ضاء عن املالب�ضات والإجراءات 

التي يتخذها امل�ض�ؤول�ن يف جميع الأوقات، ولكن ب�ضكل اأخ�س، يف وقت احلرب.
اإن ال�ضتجابة الغريزية للحك�مات، وحتى تلك التي ت�ؤمن بالدميقراطية، تندفع اأحيانًا نح� اإ�ضكات الأ�ض�ات املزعجة بطريقة 
اأو باأخرى. فعندما احتج الحتاد الدويل لل�ضحفيني على الرقابة التي فر�ضتها ولية ج�رجيا على و�ضائل الإعالم الناطقة باللغة 
الرو�ض���ية وامل�جهة للم�اطنني الناطقني باللغة الرو�ض���ية واملت�اجدين يف املناطق املتنازع عليها يف اأبخازيا واأو�ض���يتيا اجلن�بية 
وذلك اإبان فرتة اخلالف مع رو�ضيا يف �ضهر اآب من عام 2008، قام وزير ج�رجيا- تيم�ر ياك�با�ضفيلي برد على م�ضاعر القلق 

ح�ل حرية التعبري قائال باأن"هذا فقط جزء من احلرب الإعالمية العتيادية، ويجب علينا اأن نفر�س هذه الرقابة".
 "كان يجب اأن نفر�س الرقابة مل�اجهة الدعاية امل�ض���للة"، وهذا اأي�ض���ًا كان رد حلف النات� عند ق�ضف رادي� وتلفزي�ن ال�ضرب 
يف ع���ام 1999 وال���ذي اأدى عل���ى مقت���ل 16 اإعالمي، وقد ا�ض���تخدمت ذات احلج���ة لحقًا لتربي���ر تدمري اجلي�س الإ�ض���رائيلي 

ل�ضت�دي�هات هيئة الإذاعة الفل�ضطينية. ولكن يف احلقيقة، تعد جميع هذه الأفعال انتهاكًا للقان�ن الإن�ضاين الدويل.
وكما جرت العادة، ينبغي على ال�ضحفي تفهم امل�ضالح الإ�ضرتاتيجية يف العمل وقيمة الدعاية التي ت�ضعها احلك�مات واملقاتل�ن 
الآخرون على املعل�مات امل�ج�دة لديهم. وبالطبع، ل يعد ذلك م�ضاألة اأخالقيًة فح�ضب، بل تعتمد عليها اأي�ضًا اأرواح ال�ضحفيني 

وحياتهم.
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فر�س الرقابة بالتفاق:
تواجد الأمري يف اأفغان�شتان

تع���د هذه احلالة مث���اًل حيًا على فر����س الرقابة الذاتية، وذلك عندم���ا طلبت احلك�مة 
الربيطانية يف نهاية عام 2007 من و�ض���ائل الإعالم عدم ن�ض���ر خرب ذهاب الأمري هاري 
ويند�ض�ر- حفيد ملكة بريطانيا- يف مهمة ع�ضكرية �ضمن الق�ات الربيطانية التي تقاتل 

يف اأفغان�ضتان.
ودفاعًا عن هذا الطلب، ادعت احلك�مة اأن ن�ضر و�ضائل الإعالم خلرب خدمته الع�ضكرية 
يف اأفغان�ض���تان �ضتجعله هدفًا ل�ض���تخبارات ق�ات طالبان و�ضيعر�س جن�د الفرقة امللكية 

وكل اجلن�د القريبني منه ملخاطر عديدة.
وقد قررت و�ض���ائل الإعالم التعاون مع ما اأ�ض���مته م�ض���الح حك�مية �ض���رعية من خالل 
تاأخري ن�ضر هذا اخلرب، ولكنها باملقابل طلبت تعهدات من احلك�مة ال�ضماح لها مبرافقة 

اجلندي امللكي ووحدته خالل تلك املهمة.
لبت هذه التفاقية مطالب احلك�مة من حيث ال�ض���رية، وبنف�س ال�قت خدمت امل�ض���لحة 
العام���ة املتحم����رة ح�ل عدم تعري�س حي���اة اجلن�د خلطر غري �ض���روري. وخالل فرتة 
خدمت���ه، ت�ض���ربت اأخب���ار وج����ده يف اأفغان�ض���تان اإىل و�ض���ائل اإع���الم اأجنبي���ة مت عل���ى 
اأثرهاا�ض���تدعاوؤه لل�طن يف وقت اأقرب مما كان ينبغي. ويف هذه احلالة، قدرت و�ض���ائل 
الإع���الم اأن ما �ض���تفقده من عدم ن�ض���ر ه���ذه املعل�مات يف ذلك ال�ق���ت ل يعد ذا اأهمية 
عظيم���ة. وعندما انك�ض���ف اخلرب، علم اجلمه�ر باأمر هذا التعاون مع ت�ض���مني ت��ض���يح 
كامل للقراء وامل�ض���تمعني وامل�ضاهدين ح�ل الأ�ضباب التي اأدت اإىل حجب هذا اخلرب من 

الأ�ضا�س.
ويقال اأن و�ض���ائل الإعالم ا�ض���تحقت مكافاأتها لتعاونها- املتمثلة يف فر�ضة غري م�ضب�قة 
لت�ض����ير الأم���ري اأثناء عمله مع وحدته- يف حني ك�ض���بت الق�ات الع�ض���كرية الربيطانية 
�ض���ربة دعائية م�فق���ة عندما مت ن�ض���ر التغطية ال�ض���حفية لرحلته. وبغ����س النظر عن 
املنط���ق الع�ض���كري ال���ذي مت على اأ�ضا�ض���ه جتنيد هذا ال�ض���ابط ال�ض���اب ال���ذي ل يجروؤ 
اجلي����س الربيطاين على خ�ض���ارته على اخلط����ط الأمامية، كان من ال�ا�ض���ح اأن هناك 
اأ�ضبابًا مقب�لة لدى الإدارة الإعالمية من اأجل اتخاذها ملثل هذا القرار. اأما قرار و�ضائل 
الإعالم بعدم ن�ض���ر اخل���رب منذ البداية، فت���م تقدميه على اأنه ن�ع م���ن الرقابة الذاتية 
امل�ض�ؤولة، ولكن يف احلقيقة الأكرث اإقناعًا اأن هذا القرار نبع من خدمة الأغرا�س الذاتية 

ل��ضائل الإعالم يف تعاونها مع �ضناع الدعاية للحك�مة الربيطانية.

املت�ض���اربة، ترى ال�ض���حفيني الأحرار ي�ض���ارع�ن لتجنب 
ال�ض����ر النمطي���ة والدعاي���ة امل�ض���للة يف تقاريره���م، كما 
تراه���م ينا�ض���ل�ن ملنح و�ض���ف دقي���ق و�ض���ريح لالأحداث 
والنا����س؛ وتفادي التباين ال�ض���ديد يف وجهات النظر الذي 
بالعادة تف�ض���له احلك�م���ات التي تطبق مق�ل���ة “من لي�س 

معنا فه� �ضدنا” يف نظرتها للحرب الدائرة. 
وعلى �ض���عيد اآخر، تتعر����س التقارير ال�ض���حفية القادمة 
م���ن اأر�س املعرك���ة اإىل ت�ض���ارب الهتمامات ال�ضخ�ض���ية 
للمرا�ض���لني ال�ض���حفيني ول�ض���يما يف التح���دي املتمثل يف 
مبداأ ال�طنية �ض���د مب���داأ املهنية. ولطامل���ا كان الأمر على 
ه���ذا املن�ال، من���ذ اأن وطاأت اأقدام اأول مرا�ض���ل �ض���حفي 
اأر����س احل���رب يف الق���رم يف القرن التا�ض���ع ع�ض���ر. وكما 
ي�ض���ري هارولد اإيفنز- رئي�س التحرير ال�ض���ابق يف �ضحيفة 
“�ضانداي تاميز” باأن احلقيقة يتم دفنها حتت التحري�س 
على ن�ض���ر بذور الكراهية واأنقا�س احل���رب. وبعد احلرب 

فقط ميكن اأن جند ال�قت للتمحي�س يف بقايا احلقيقة.
يف اح���دث طبع���ة لكتاب���ه “ال�ض���حية الأوىل” احلائز على 
جائ���زة اأح�ض���ن كتاب ال���ذي يتتب���ع تاريخ اإع���داد التقارير 
ال�ض���حفية للحروب والنزاعات، يحذر فيلي���ب نايتلي باأن 

الأمر ميكن اأن يزداد �ض�ءًا: 27
تكم���ن احلقيق���ة املحزن���ة يف اأن احلك�م���ات، يف الألفي���ة 
اجلديدة، حت�ض���ر م�اطنيها للحرب م���ن خالل الدعايات 
امل�ض���للة بطريقة بارعة لدرجة اأنهم ي�ض���بح�ن يعر�ض����ن 
ع���ن ق���راءة التقارير ال�ض���حفية ال�ض���ادقة وامل��ض����عية 
واملتزن���ة الت���ي كان يف ال�ض���ابق يعده���ا مرا�ض���ل� احل���رب 

ويبذل�ن ق�ضارى جهدهم لت�فريها للجمه�ر.
وبع���د فرتة وجيزة من كتابته لهذه الكلمات، اأثبتت احلرب 
العراقية يف عام 2003 وجهة نظره، حيث و�ض���ع النظامان 
الربيطاين والأمريكي ترتيبًا حم�ضنًا من اأجل فر�س رقابة 
على الت�ض���الت يعمل على منح و�ض���ائل الإعالم احلق يف 
ال��ض����ل اإىل املعل�مات عن العمليات فيما ي�ض���من بقاءها 

حتت اأعني الق�ات امل�ضلحة.
وعلى �ضعيد اآخر، اأتاح وج�د ال�ضتمائة �ضحفي امل�ضاحبني 
للق����ات امل�ض���لحة ت�ض���خيم �ض����رة اأح���داث احل���رب م���ع 
ح�ض����لهم عل���ى اأدنى حد م���ن املعل�مات ح����ل املعطيات 
احلقيقية للحرب، حيث كان يتم تنقيح املعل�مات و�ضقلها 
وم���ن ث���م اإعط���اء القلي���ل منه���ا لل�ض���حفيني. وق���د كانت 
احلقائ���ق واملعل�م���ات دائمًا حم���دودة ومليئ���ة بالأكاذيب 

27 كتاب »ال�ض���حية الأوىل« للكاتب فيليب نايتلي )مت ن�ض���ره يف عام 1975 من قبل 

دار الن�ضر بري�ن ب�ك�س وحتديث طبعته يف عام 2000( �ضفحة 525.
28 قن���اة التاري���خ التلفزي�ني���ة يف 21 اآب من ع���ام 2004 بعن�ان احل���رب الدائرة: 

مرا�ضل �ضحفي.
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ال�شالمة م�شاألة اأخالقية
عندم���ا يتمح����ر امل��ض����ع ح�ل �ض���روط ال�ضحافة 
الأخالقية، يعرف ال�ضحفي كري�س كرمير- املحرر 
العاملي ل��ض���ائل الإع���الم املتع���ددة يف وكالة رويرت 

لالأنباء- من اأين يبداأ.

اإدارات وكالت الأنب���اء رعاية  "يق���ع عل���ى كاه���ل 
م�ظفيها وعل���ى الأخ�س ه�ؤلء العامل�ن يف مناطق 
عدائي���ة، فه���ذه م�ض����ؤولية اأخالقية ودع���م معن�ي 
يقع���ان على عاتقها. حتى ل� كانت و�ض���ائل الإعالم 
ت�ض���تكي من �ض���ح م�ارده���ا املالية، يج���ب عليها اأن ل تقت�ض���د يف ت�فري �ض���بل احلماية 

مل�ظفيها، ف�ضحفي�نا وجميع العاملني لدينا هم كنز ل يفرط فيه باأي ثمن".
ميتل���ك كرمير- ال���ذي يعي�س يف ال�ليات املتح���دة الأمريكية- خ���ربة عميقة يف العمل 
ال�ضحفي حتت وطاأة ال�ضغط الناجم عن جبهة القتال، ويف نف�س ال�قت فه� يتفهم واقع 
اإدارة التحري���ر احلديثة، فه� عمل �ض���حفيا ومديرًا يف ع���دد من املطب�عات واملحطات 
الإذاعي���ة والتلفزي�ني���ة لأكرث م���ن 40 عامًا، وع���الوة على ذلك كله، فق���د مت احتجازه 
كرهينة داخل ال�ض���فارة الإيرانية يف لندن يف عام 1980 قبل اأن ي�ض���بح رئي�ض���ًا لق�ض���م 
الأخب���ار يف هيئ���ة الإذاعة الربيطانية BBC، ومن ثم ينتقل ليت�ض���لم من�ض���ب رئي�س 
ومدير �ض���بكة الأخبار الدولي���ة CNN. يعد كرمير رائدًا يف جمال �ض���المة الأخبار، 
وي�ضكل اأحد اأبرز املدافعني عن القيام باأعمال مثمرة يف هذا املجال. �ضارك يف تاأ�ضي�س 

املعهد الدويل لل�ضالمة الأخبارية )INSI( و ي�ضغل حاليا من�ضب رئي�ضه الفخري.
وجاء تاأ�ضي�س هذا املعهد يف عام 2003 مببادرة من الحتاد الدويل لل�ضحفيني واملعهد 
الدويل لل�ضحافة )International Press Institute( ليعمل على اإن�ضاء 
اأول �ضبكة عاملية مك�نة من و�ضائل لالإعالم ونقابات ال�ضحفيني ملتزمة بتح�ضني معايري 

ال�ضالمة يف العمل ال�ضحفي.
ويف ه���ذا الإطار، وفر املعه���د دورات تدريبية حل�ايل األف �ض���حفي واإعالمي يف اأخطر 
مناطق العامل ومن بينها العراق وفل�ض���طني واأفغان�ضتان و�ضري لنكا وك�ل�مبيا، واأجرى 
حتلي���اًل جنائي���ًا ح�ل مقتل ال�ض���حفيني والإعالميني منذ عام 1991. ويك�ض���ف تقريره 
"قتل الر�ض�ل" ب�ضدق عن اأن الغالبية العظمى من ال�ضحفيني الذين يتم ا�ضتهدافهم 
واغتياله���م نتيجة عمله���م، يجري ذلك يف احلقيقة يف اأوطانه���م وخارج مناطق النزاع 

الر�ضمية.
واإدراكا من���ه للتهديدات احلقيقية على حياة م�ظفيه، كان لكرمير دور اأ�ضا�ض���ي يف كل 
من هيئة الإذاعة الربيطانية BBC و�ضبكة الأخبار الدولية CNN يف اإدخال تدريب 
اإلزامي و�ضارم للمحافظة على �ضالمة جميع امل�ظفني مبا يف ذلك اإدخال كلتا املحطتني 
خدمة تقدمي ا�ضت�ضارات نف�ضية �ضرية لالإعالميني الذين يعان�ن من الإجهاد وال�ضغط. 
وين���اء على كل ه���ذه الإجنازات، حاز عل���ى اأول جائزة مينحها مركز دارت لل�ض���حافة 
 )Dart Center for Journalism and Trauma( وال�ض���دمات
للريادة الإعالمية يف عام 1993، وذلك نتيجًة لعمله املتميز يف جمال ال�ضالمة والدعم 
العاطف���ي، كم���ا حاز على جائ���زة اأخرى يف ع���ام 1997 من احتاد املذيع���ني يف اأمريكا 
 )North American Broadcasters Association( ال�ض���مالية

لقيامه باأعمال م�ضابهة.      
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ومت�يه الهزائم. وقد خططت الق�ات امل�ضلحة بدقة ن�عية 
امل�ا�ضيع التي ميكن بحثها مع ال�ضحفيني ون�ضر املعل�مات 
التي تبدو باأنها ال�اقع احلا�ض���ل ك�نه���ا قادمة من اجلن�د 

على اأر�س املعركة. 28
وكان البديل ال�حيد لهذه ال�ض�رة عن ال�ضراع- التي عمل 
�ض���ناع الدعاية امل�ض���للة للحرب على التخطيط لها بعناية 
فائق���ة والقامه���ا لل�ض���حفيني- ياأتي من ما يق���رب 2000 
�ض���حفي حر اأو م�ض���تقل من الذين انت�ض���روا يف الأرا�ض���ي 
العراقية للبحث عن ق�ض�س ميكن لها اأن تلقي ال�ض�ء عما 
يدور على ار�س ال�اقع يف احلرب، ولكن الثمن الذي دفعه 

العديد منهم كان غاليًا. 
يعد ال�ض���راع القائ���م يف العراق بجميع ج�انبه من اأو�ض���ع 
احلمالت الإعالني���ة واأكرثها تكلف���ة يف التاريخ احلديث، 
بالإ�ض���افة لك�نها الأكرث خطرًا. وبحل�ل نهاية �ضهر ني�ضان 
م���ن ع���ام 2003، مت قت���ل ح����ايل 16 �ض���حفيًا واإعالميًا، 
وتزايد هذا العدد لي�ض���ل بعد مرور 5 �ضن�ات على احلرب 
اإىل 260 �ض���حفيًا واإعالميًا وفقًا لأرقام نقابة ال�ضحفيني 
العراقيني، حيث ي�ضكل جزء كبري من هذا العدد �ضحفيني 
عراقي���ني قتل�ا خالل الن���زاع ودون اأي مالحظ���ة اأو تعليق 

على م�تهم من قبل العامل اخلارجي.  
كما واجه ال�ض���حفي�ن الذين اختاروا عدم النط�اء حتت 
جن���اح الق����ات امل�ض���لحة الأمريكي���ة والربيطاني���ة خطرًا 
ج�ضيمًا، وجت�ض���د هذا اخلطر يف الثامن من ني�ضان 2003 
عندما فتحت الق�ات الأمريكية النار على فندق فل�ضطني- 
الذي حت�ل اإىل مركز اإعالمي يف بغداد يعج بال�ض���حفيني 
الأجان���ب. وجن���م ع���ن الهج�م- ال���ذي وقع قب���ل ي�م من 
�ض���ق�ط مدين���ة بغ���داد- مقتل كل م���ن ال�ض���حفي تارا�س 
بروت�ض���ي�ك العامل حل�ض���اب وكالة رويرتز وامل�ض�ر خ�زيه 
ك��ض� العامل يف التلفزي�ن ال�ضباين تلي�ضنك�. واأثارت هذه 
احلادثة غ�ض���ب ال�ض���حفيني وعلى الأخ�س عندما ادعت 
ال�ليات املتحدة اأن اجلن�د الأمريكان قد قام�ا بالرد على 
عملي���ة اإطالق للنار عليه���م من داخل الفن���دق، وتال هذه 
احلادث���ة حنق اأ�ض���د عندم���ا اأخلت التحقيق���ات الأمريكية 

جانب اجلي�س الأمريكي من م�ض�ؤولية احلادث.
ويف هذا الإطار، ن�ض���ر الحتاد الدويل لل�ض���حفيني تقريرًا 
حتت عن����ان “العدالة ال�ض���ائعة يف الطري���ق اإىل بغداد” 
اأو�ض���ح فيه ا�ض���تياء الأو�ض���اط ال�ض���حفية اإزاء الف�ض���ل يف 
اإج���راء حتقيق يف احل����ادث التي اأدت ملقتل ال�ض���حفيني. 
واإىل جانب حادثة فندق فل�ضطني، ما زالت هناك ت�ضاوؤلت 
ح����ل مقت���ل ط���ارق اأي����ب- ال�ض���حفي الذي قت���ل خالل 
ا�ضتهداف ال�ضربة اجل�ية الأمريكية ملكاتب قناة اجلزيرة 
يف بغداد؛ وح�ل حادثة مقتل تريي ل�يد مرا�ضل التلفزي�ن 
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فريونيكا غريين: �شجاعة اأم حماقة اأم جمرد تاأدية لعملها؟
اغتيلت ال�ض���حفية امل�ض���تقلة الأيرلندية فريونيكا غريين يف عام 1996 على يد اأفراد ع�ضابات يف دبلن بعد �ضنتني من الكتابة ح�ل 
اأن�ض���طتهم يف �ضل�ض���لة من املقالت البارزة يف �ضحيفة "�ض���ينداي اتديبندنت". وجاء اغتيال فريونكا ك�ض���دمة للمجتمع الأيرلندي 

وال�ضحفيني يف اأيرلندة ، الذين بب�ضاطة افرت�ض�ا اأن من�ضبها ك�ضحفية �ضي�ؤمن لها احلماية من القتل.
واأث���ار عمله���ا وم�تها ردود فعل متن�عة، حي���ث راأى البع�س اأنها بطلة ومن�ذج ينبغي الحتذاء به لدرج���ة اأنه مت اإعداد فيلم عنها يف 
عام 2003 يحمل عن�انه ا�ض���مها ومن بط�لة كيت بالن�ض���ت. ولكنها من ناحية اأخرى، تعر�ض���ت لنتقادات يف كتاب يدور فح�اه ح�ل 
الق�ض���ية ، والذي و�ض���فت فيه فريونيكا على اأنها "اأم �ض���يئة" حيث اأ�ضار الكتاب اإىل اأن اأفراد الع�ضابات قبل وفاتها كان�ا قد هددوا 
بخطف ابنها والعتداء عليه.29 وعلقت كاتبة الكتاب اإميلي اأوريلي لهيئة الإذاعة الربيطانية باأن غريين مل متيز اخلط الفا�ضل بني 

اأن تك�ن �ضحفية واأن تك�ن حمققة يف بحثها عن الق�ضة وبالتايل جعلت نف�ضها وابنها هدفًا لأفراد الع�ضابات.
كم���ا �ض���رحت الكاتب���ة يف مقابل���ة لها "يتملكن���ا جميعًا �ض���ع�ر كبري ومروع بالذن���ب ح�ل م�ت فريونيكا مبا يف ذلك �ض���ع�ر و�ض���ائل 
الإعالم."30 ومن ثم اأ�ض���افت "كانت فريونكا متتلك اإح�ضا�ض���ا باخلطر كاإح�ض���ا�س الطفل، فال ي�جد اأية ق�ة ب�لي�ضية كان ميكن لها 
اأن تق�م مبا قامت به فريونيكا دون احل�ض����ل على دعم من �ض���ت فرق من �ض���يارات ال�ضرطة وفتح خط مبا�ضر مع رئي�س ال�ضرطة". 
وقد اأ�ض���افت كارهة انتقاد غريين ب�ض�رة �ض���ريحة "اإن هذا الأمر كان دائمًا من الأم�ر الع�ضرية على ال�ضحفيني، ولكن من ناحية 
اأخ���رى، مل ياأخذ مارتني بل- املرا�ض���ل ال�ض���حفي احلربي يف هيئة الإذاع���ة الربيطانية BBC- اأولده مع���ه اإىل خط امل�اجهة يف 

احلرب يف الب��ضنا".
هناك اأوجه عديدة مثرية للجدل يف ق�ض���ة غريين، فدون اأي �ض���ك ك�نها امراأة عمل على ا�ض���تقطاب الآراء واجلدل ح�لها وك�نها 
والدة لطفل �ضغري جعلها ت�ضتقطب الآراء ب�ضكل م�ضاعف، ففي اأي حال، لن يتم و�ضف الرجال باأنهم "اأباء �ضيئ�ن" عندما يبا�ضرون 
يف مالحق���ة ق�ض���ة خطرية، والأمه���ات يف هذه احلالة لديهن كل احلق يف اأن يكن �ض���حفيات حمرتفات كالآب���اء. ولكن املقارنة بني 
مارتن بل وبني فريونيكا ت��ض���ح الختالف الأ�ضا�ض���ي بني نقل الأخبار يف احلرب يف بلد اآخر واإعداد تقارير �ض���حفية عن ال�ض���راع 

الي�مي يف داخل ال�طن حيث ل ميكنك ترك اخلطر وراءك.
ومن امل�ؤكد اأن و�ضائل الإعالم الأيرلندية اعتربت اغتيال غريين مبثابة حتذير باأن عليها و�ضع اإجراءات داخلية حلماية ال�ضحفيني 
ول�ض���مان- عندما يك�ن الأمر ممكننًا- عدم اتخاذهم قرارات من �ضاأنها تعري�ضهم للخطر. ووفقًا لرئي�س ال�ضحفيني الأيرلنديني 
�ض���يم��س دويل- اأمني عام الحتاد ال�طني لل�ض���حفيني يف دبلن- الذي يرى اأنه ل يزال هناك الكثري مما يتعني القيام به على هذا 
ال�ضعيد، فبع�س و�ضائل الإعالم واأرباب العمل ل يف�ن بالتزاماتهم ول يتحمل�ن م�ض�ؤولياتهم حلماية العمل ال�ضحفي ال�ضتق�ضائي. 
ويفيد دويل اأن هناك ا�ض���تثناء وحيدًا يجدر ذكره وه� �ض���حيفة "�ضانداي ورلد" حيث يعمل ب�ل ويليامز- اأحد ال�ضحفيني الرائدين 
يف البالد الذين يعدون تقاريرهم يف جمال اجلرمية والف�ض���اد- يف بيئة مراقبة بعناية والذي ح�ض���ل على حماية ال�ض���رطة يف بع�س 

الأحيان يف اأعقاب وق�ع تهديدات على حياته.

الربيطاين »ITN” وزمالئه فرد نرياك وح�ض���ني عثمان 
التي اأ�ض���همت بطلب دائرة التحقيق���ات الربيطانية تقدمي 
اجلن�د الأمريكان للمحاكمة؛ وح�ل حادثة اإطالق اجلن�د 
الأمريكان النار على امل�ض����ر مازن دعنا العامل حل�ض���اب 

وكالة رويرتز.   
كل واح���د من ه�ؤلء ال�ض���حفيني كان �ض���حفيًا حرًا ي�ض���ق 
طريق���ه بنف�ض���ه لل��ض����ل اإىل الق�ض���ة بطريق���ة جدي���رة 
بالح���رتام واأبعد م���ا تك�ن ع���ن اأيدي القادة الع�ض���كريني 

و�ضناع الدعاية امل�ضللة.
وبعد خم�س �ض���ن�ات من الغزو، ب���داأت الأكاذيب ح�ل هذه 
الق�ض���ايا املث���رية للجدل بالتك�ض���ف عندما اأج���رت القناة 
اللكرتونية لالأخبار و�ض����ؤون ال�ضاعة »الدميقراطية الآن!« 
مقابلة ح�ضرية مع اآدريان كني الرقيب ال�ضابق يف اجلي�س 
الأمريك���ي اأف���ادت اأن فن���دق فل�ض���طني- عل���ى الرغم من 
مزاع���م امل�ض����ؤولني- كان على قائمة الأهداف الع�ض���كرية 
للجي����س الأمريك���ي، كما اأقرت بالت�ض���نت عل���ى املكاملات 

الهاتفية لل�ض���حفيني الأمريكيني كجزء من عملية مراقبة 
و�ضائل الإعالم.

وكم���ا اأ�ض���ار هارولد اإيفنز ف���اإن احلقيقة ل ب���د اأن تظهر، 
ولك���ن يف ال�ق���ت املالئ���م. حي���ث ظه���رت عدة م�ؤ�ض���رات 
ت�ح���ي باأن قرار اإطالق النار على فندق بغداد مل يكن على 
الإطالق م�ضاألة خطاأ ج�ضيم بل نتيجة لت�قع ح�ض�ل معركة 
�ض���ارية من اجل اإحكام ال�ض���يطرة على بغداد، اإ�ضافة اإىل 
ت�جيه ر�ضالة حتذيرية مدرو�ضة من قبل الق�ات الأمريكية 
ل��ض���ائل الإعالم العاملة خارج مظلة ال�ض���حافة املرافقة 

للق�ات الأمريكية بالبتعاد عن طريقها.
فف���ي حقيق���ة الأم���ر، تتطلب التغطي���ة ال�ض���حفية ملنطقة 
احل���رب م���ن ال�ض���حفيني اتخ���اذ خي���ار اأخالق���ي �ض���ليم 
من���ذ البداية ح�ل كيفي���ة اأدائهم لعمله���م ومتحي�س هذه 
اخليارات التي ي�ض���احب كل واحد منه���ا خماطر خمتلفة 
ومتن�ع���ة، ولكن خيار املحافظة على ال�ض���تقاللية والعمل 
خارج املظلة الع�ض���كرية ل بد اأن يحم���ل يف طياته اأخطارًا 

29 فريوني���كا غريل���ني: حي���اة وم�ت مرا�ض���لة 

�ض���حفية للجرمية للكاتبة اإمييل���ي اأوريلي يف 
عام 1998.

30 هيئ���ة الإذاعة الربيطاني���ة الإخبارية على 

النرتنت- ال�ضق�ط الثاين لفريونيكا غريلني، 
ال�ضاد�س من اأيار 1998.
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ا�ض���تهداف و�ض���ائل الإعالم: �ضرطي عراقي يقف بالقرب من �ضيارة قناة العربية التلفزي�نية الإخبارية املجهزة بال�ضتاليت واملليئة بالثق�ب من جراء اإطالق النار عليها يف 
مدينة ال�ضامراء ال�اقعة على بعد 100كم )62ميل( �ضمايل بغداد يف 23 �ضباط 2006، بعد مقتل املرا�ضلة ال�ضحفية اأط�ار بهجت التي عملت حل�ضاب قناة العربية واثنني 

من اأفراد طاقمها على يد م�ضلحني. رويرتز/ �ضرتينجر.

اأكرب، ويعد هذا ه� ال�ض���بب الذي من اجله يجب اأن ي�ضتعد 
كل ال�ضحفيني وو�ضائل الإعالم التي يعمل�ن بها بكل جدية 

واإتقان قبل اإر�ضالهم اإىل مناطق ال�ضراع.
ولكن لالأ�ض���ف، يذهب العديد من ال�ضحفيني اإىل احلرب 
غري حم�ض���رين للتحدي الذي �ض���ي�اجههم، والكثري منهم 
ل يك����ن لدي���ه التدري���ب ال���الزم للعم���ل يف بيئ���ة عدائي���ة 
ويف معظ���م الأحي���ان ل يك�ن����ن على علم بالظ���روف التي 
م���ن املمك���ن م�اجهتها ، اأو حت���ى حق�قهم وم�ض����ؤولياتهم 
القان�نية. فعلى �ضبيل املثال، يعي عدد قليل من ال�ضحفيني 
اأن القان�ن الدويل الذي يحكم النزاعات امل�ض���لحة يعرتف 
بدور املرا�ضلني ال�ضحفيني باأوقات احلرب، واأن اتفاقيات 
جني���ف متنحهم حماية خا�ض���ة. ولذا ينبغ���ي تذكري جميع 
املقاتلني يف احلرب بهذه احلق�ق وامل�ض�ؤوليات �ض�اًء اأكانت 
تلك احلروب نزاعًا م�ض���لحًا اأم كان���ت حروبًا اأهليًة حملية 

�ضغرية احلجم. 
اإن ال�ض���لة بني ال�ض���المة والأخالقيات قد ل تك�ن وا�ضحة 
املع���امل يف البداية، ولك���ن الطم�ح والع�امل القت�ض���ادية 
الت���ي ت�ض���كل ع�ام���ل �ض���غط على �ض���حفي م�ض���تقل عدمي 
اخلربة وقليل ال�ض���تعداد للدخ����ل اإىل مناطق النزاع هي 
ذات الع�امل التي ت�ض���جعه على تقدمي الأخبار على النح� 

ال���ذي يرى اأنه يلبي اأغرا�س اأرب���اب العمل. فالأخبار تغدو 
اأف�ضل املنتجات واأكرثها مبيعًا، وبالتاأكيد يف بداية احلرب 
يف�ضل مديرو املحطات الإذاعية والتلفزي�نية ن�ضر ق�ض�س 
اأه�ال احلرب و�ض����ر اجلن�د القتلى- على الأقل تلك التي 

متثل جانب بالدهم.
وملعاجل���ة ه���ذا اجلهل، ل بد لكل �ض���حفي- يرغب باإعداد 
تقارير �ض���حفية جدية ومبدعة عن حق����ق النا�س يف هذا 
ال�ض���اأن- ق���راءة كت���اب “جرائم احل���رب: م���اذا يجب اأن 
يعرف اجلمه�ر” للمحررين روي غ�متان ودايفيد ريف.31

ينط����ي ه���ذا الكت���اب على معل�م���ات مفيدة لأي مرا�ض���ل 
�ض���حفي مت�جه نح� جبهة القتال، حيث ي�جد فيه ن�ضائح 
ب�ض���يطة وعملية ميكن لل�ض���حفي اتباعه���ا للمحافظة على 

�ضالمته، وعلى �ضبيل املثال:
ل ت�شافر دون ا�شتعداد- ينبغي عليك احل�ض����ل 
الأولي���ة  الإ�ض���عافات  وتعل���م  التدري���ب  بع����س  عل���ى 
الأ�ضا�ض���ية، كم���ا ينبغي عليك الحتفاظ بن�ض���خة من 

اتفاقيات جنيف يف جميع الأوقات ملعرفة حق�قك.
ل تك��ذب اأو تّدع��ي عم���ل اأي �ض���يء �ض����ى عملك 
ك�ضحفي نزيه ما مل تكن حياتك على املحك اأو اإذا ما 
كان م�قف ميكنك فيه تقدير الع�اقب بعد ح�ض����لك 

31 ملزيد من املعل�مات

يرجى الطالع على امل�قع اللكرتوين
www.crimesofwar.org 
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الباك�شت��ان: التحري�س على القتل يزيد من �شرورة املطالبة 
بال�شحافة الأخالقية

انطالقًا من ازدحام الباك�ض����تان ب��ض����ائل الإعالم اللكرتونية، حت�ل امل�ض����هد 
ال�ضيا�ض����ي يف ه����ذه الدولة التي حتجب فيها الأمية و�ض�����ل ال�ض����حف ليد عدد 
كبري من ال�ض����كان، والتي ك�ض����فت عن وج�د نقاط �ض����عف اأخالقية خطرية يف 

و�ضائل الإعالم وخلقت حتديات جديدة لل�ضحفيني.
ففي الباك�ض����تان، ميكن للكالم غري املت�ازن واللغة العنيفة اأن يت�ض����ببا يف اإنهاء 
حياة بع�س النا�س. ففي �ض����هر اأيل�ل من عام 2008، اغتيل �ضخ�ض����ان ينتميان 
اإىل طائفة اأقلية دينية بعيد قيام اأحد املذيعني العاملني يف واحدة من ال�ضبكات 
الرئي�ضية يف البالد بحث امل�ضاهدين على قتل "املجدفني على اهلل" و"املرتدين" 

كجزء من واجبهم الديني.
 GEO عر�س ال�ض����حفي اأمري ليقات ح�ض����ني يف برناجمه الديني يف تلفزي�ن
املف�ضل لدى الباك�ضتانيني راأيًا مفاده اأن قتل اأتباع الطائفة الأحمدية يعد واجبًا 
مقد�ض����ًا على امل�ض����لمني. وخالل �ض����اعات من اإذاعة الربنام����ج، مت اغتيال عبد 
املنان �ضدقي- وه� طبيب ورئي�س الطائفة الأحمدية يف مريب�ر خا�س يف اإقليم 
ال�ضند، ويف الي�م التايل مت اغتيال ال�ضيخ حممد ي��ضف- وه� تاجر اأرز ورئي�س 

املنطقة للطائفة الأحمدية- يف مدينة ن�اب �ضاه يف اإقليم ال�ضند اأي�ضًا.
ففي بلد ل ي�جد فيها اإجراءات فعالة لتقدمي ال�ض����كاوى �ض����د و�ضائل الإعالم، ت�ضكل عملية التحري�س على العنف من داخل و�ضائل 
 Pakistan( الإعالم تهديدًا دائمًا، حيث يرى كل من الحتاد الدويل لل�ضحفيني والحتاد الفيدرايل لل�ضحفيني الباك�ضتانيني
Federal Union of Journalists( اأنه ينبغي م�ضاءلة و�ضائل الإعالم وم�ظفيها املتطرفني على هذا التحري�س على 
العنف. وتعليقًا على ما قام ح�ضني ببثه، اأفادت ال�ضيدة جاكي بارك- مديرة مكتب الحتاد الدويل لل�ضحفيني ل�ض�ؤون منطقة اآ�ضيا- 
املحيط الهادئ اأن: "يف ظل املعايري القان�نية لكبح اخلطاب املحر�س على الكراهية يف و�ضائل الإعالم، يقع عبء الإثبات بالدلئل 
والرباهني على ال�ضحفي والقناة التي بثت هذا الربنامج اأنهم ل يتحمل�ن بع�س امل�ض�ؤولية عن مقتل اثنني من الرجال الأبرياء."

وقد اأدى هذه الن�ع من الت�جه الفظيع وال�ح�ض����ي بالحتاد الفيدرايل لل�ض����حفيني الباك�ض����تانيني املطالبة باتخاذ اإجراءات عاجلة 
لدح�س هذه املمار�ض����ات الالاأخالقية يف و�ض����ائل الإعالم؛ ولتبني برنامج ال�ض����حافة الأخالقية على نطاق البلد كله الذي ي�ض����مل 

اإن�ضاء هيئة ذات م�ضداقية عالية خللق تنظيم ذاتي ل��ضائل الإعالم.
يف �ضهر اآب من عام 2008، نظم الحتاد الفيدرايل لل�ضحفيني الباك�ضتانيني قمة وطنية لل�ضحفيني يف له�ر اعتمد فيها احلا�ضرون 
خطة عمل لتعزيز العمل الأخالقي يف ال�ض����حافة وو�ض����ائل الإعالم يف الباك�ض����تان. ويف ما و�ضفها الحتاد الدويل لل�ضحفيني باأنها 
"نقطة حت�ل" يف ال�ضحافة، �ضادق اأكرث من 120 �ضحفيًا واإعالميًا على تر�ضيخ برنامج خللق قاعدة وطنية لأخالقيات العمل 
ال�ض����حفي واقرتاح بتاأ�ض����ي�س جلنة �ض����كاوى على و�ضائل الإعالم امل�ضتقلة و�ض����مان احل�ض�����ل على زيادات طال انتظارها يف اأج�ر 

ال�ضحفيني يف جميع اأرجاء البالد.
كما وافق روؤ�ض����اء التحرير والنا�ضرون احلا�ض����رون يف الجتماع على تطبيق ف�ري للزيادات يف اأج�ر امل�ظفني وتاأييد برنامج للعمل 

على تعزيز الأخالق املهنية والتنظيم الذاتي يف القطاع الإعالمي يف الباك�ضتان.
و�ض����ادقت القمة على ق�اعد لالأخالق مك�نة من 26 نقطة واتفقت على تنفيذ برنامج عمل من �ض����اأنه فح�س �ض����بل ت�ض����كيل جلنة 
ال�ض����كاوى يف و�ض����ائل الإعالم امل�ض����تقلة لعتمادها بالتعاون م����ع احتادات النا�ض����رين واملحررين واملذيعني. )يرج����ى الطالع على 

امللحق(
وقد عقدت هذه القمة و�ض����ط التهديدات والهجمات املت�ض����اعدة �ضد و�ض����ائل الإعالم من قبل اجلهات احلك�مية وغري احلك�مية. 

حيث يتما�ضى دائمًا حت�ضني ال�ضالمة الإخبارية مع املطالب بتح�ضني الأداء ال�ضحفي ويف ال�ضحافة املطب�عة والإذاعية.       
وقد اأفاد ال�ض����يد �ض����ريي رحمن- وزير الإعالم والإذاعة الحتادي- باأن احلك�مة �ض����تقدم الدعم لأية م�ض����اعي يبا�ض����ر بها ال��ضط 
الإعالمي يف الباك�ضتان لتبني ق�اعد م�ضتقلة لالأخالقيات يف العمل ال�ضحفي. ولكن يبقى اأن نرى اإذا ما كان هذا اللتزام �ضيتح�ل 
اإىل اأكرث من جمرد وع�د، ومع ذلك، يدرك ال�ض����حفي�ن اأن التغيري يتطلب عالقة جديدة واأكرث ن�ض����جًا بني مالك و�ض����ائل الإعالم 

واملحررين وال�ضحفيني يف جميع اأرجاء البالد.
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على التدريب الالزم.
ل حتم��ل ال�شالح اأب��دًا. من املعتق���دات اخلاطئة 
اأن ال�ضحفي يحتاج لل�ضالح حلماية نف�ضه يف مناطق 
احل���رب، ولكن يف احلقيقة، ينبغي على ال�ض���حفيني 
والإعالميني حزم مالب�س واقية واأدوية �ضمن اأمتعتهم 

وجتنب حمل ال�ضالح اأو ارتداء املالب�س الع�ضكرية. 
وم���ن املعل�م���ات التي ينبغي عل���ى ال�ض���حفي معرفتها اأنه 
بالرغم من الأخطار املحدقة به من احتمالية اأ�ضره اأو قتله 
على اعتب���ار اأنه جا�ض�����س للطرف الآخ���ر، اإل اأن القان�ن 
الإن�ض���اين الدويل ين�س على اأن ال�ض���حفيني املرخ�ض���ني 
الذين يرافق�ن جي�ضًا معينًا يعتربون من املرافقني املدنيني 

لذلك اجلي�س.
ويف حال���ة اأ�ض���ر اأي �ض���حفي م���ن ه����ؤلء على ي���د الق�ات 
املعادي���ة، فيجب اعتباره اأ�ض���ري حرب. كم���ا ين�س القان�ن 
اأي�ض���ًا على اأن���ه اإذا تهديد اأو اإعدام قتل���ه يف اأر�س املعركة 
من قبل اأي طرف من الأطراف املتنازعة تتم حماكمة هذا 

الطرف وفقًا للقان�ن الدويل.
هك���ذا جتري الأم�ر من الناحية النظرية على الأقل. ولكن 
امل�ض���كلة تكم���ن يف اأن اأي���ام العم���ل ال�ض���حفي املنتظم يف 
احل���رب قد ولت كما ولت اأيام احل���روب التقليدية القائمة 
على التخطيط، فال�ض���حافة غدت اأ�ض���به باأن�ض���طة حرب 
ع�ض���ابات يف نف����س الطريق���ة الت���ي تق�م به���ا احلرب يف 

هذه الأيام كالنزاع الذي يعكر �ض���ف� ال�ضالم يف ال�ضي�ضان 
والعراق واأفغان�ضتان. 

وم���ن الالف���ت للنظ���ر اأن هناك حرب���ًا واح���دة يف التاريخ 
احلدي���ث مل يتعر�س فيها ال�ض���حفي�ن للقت���ل على الرغم 
م���ن الأخط���ار التي كانت حت���دق بهم يف معظ���م الأحيان، 
وعندم���ا قتل ال�ض���حفي مارت���ن اأهاغان العامل حل�ض���اب 
�ض���حيفة “�ض���انداي ورل���د” عل���ى يد م����اٍل للملي�ض���يا يف 
اإيرلن���دا يف اأيل�ل عام 2001 كان اأول �ض���حفي يقتل خالل 
هذه احل���رب. وقد اأ�ض���ار مايكل ف�يل املرا�ض���ل الإعالمي 
ال�ض���ابق ل�ض���حيفة “التامي���ز الأيرلندية” وحاليًا اأ�ض���تاذ 
لل�ض���حافة اإىل اأنه “على مدى 30 عامًا، كان هناك قان�ن 
غري مكت�ب يف اأيرلندا ال�ض���مالية ب���اأن ل يتم اإطالق النار 

على ال�ضحفيني”.
وكان ال�ض���بب وراء ذلك الدور ال���ذي لعبه الحتاد ال�طني 

لل�ضحفيني يف ايرلندة وبريطانيا على حد ق�ل ف�يل:
ال�ض���حفي�ن يف اأيرلن���دة ال�ض���مالية  كان  “لطامل���ا 
اأع�ض���اًء يف احت���اد ي�ض���عى لتق���دمي الت�ض���امن بني 
اأع�ض���ائه ومي���د ج�ض����رًا ب���ني خمتل���ف الط�ائ���ف 
والأع���راق بغ����س النظ���ر ع���ن امل�اق���ف التحريرية 
ملن�ض�راتهم ومطب�عاتهم. فهم كان�ا دائمًا يدًا بيد، 

خمل�ضني ووطنيني، يف معار�ضتهم للرقابة.”



89 لتق�ل لكم احلقيقة : مبادرة ال�صحافة االأخالقية

الدعاية تعمل على اجلبهة العراقية
عندما تتعلق امل�ض���األة بحرب املعل�مات، جند اأن ال�ليات املتحدة هي 
ال�ض���باقة يف هذا املجال. يف عام 2008، اأطلق���ت احلك�مة الأمريكية 
برناجمًا �ض���ريا دعائيًا �ضاماًل بقيمة 300 دولر اأمريكي لإنتاج برامج 
اإخبارية وت�ض���لية واإعالن���ات لالنخراط يف اخلدمة العامة يف و�ض���ائل 
الإعالم العراقية يف حماولة ل " جذب وحث" ال�ض���كان من اأجل دعم 

�ضيا�ضة ال�ليات املتحدة.

وتت�ض���من حملة ال�ليات املتح���دة الإعالمية برام���ج اإذاعية ودعائية 
لالنخراط يف اخلدمة العامة تعمل على مدح التح�ضينات التي جتريها 
احلك�مة على خدماته���ا، وتقدم الدعم للق�ات الع�ض���كرية العراقية، 

وت�ضجع العراقيني على الإبالغ عن الأعمال الإجرامية.

فمنذ الغزو الأمريكي على العراق، داأبت ال�ضركات الإعالمية اخلا�ضة 
عل���ى اإنتاج اأف���الم فيدي���� ومتريرها على اأنه���ا اإنتاج عراقي �ض���رف 
وبثه���ا على التلفزي�ن املحلي. وقد �ض���رح اأحد امل�ض����ؤولني الأمريكيني 
ل�ض���حيفة "ال�ا�ضنطن ب��ضت" "اإنهم ل يعلم�ن اأن من�ضاأ هذه الأفالم 
ه���ي حك�مة ال�ليات املتحدة، حيث اإنهم ل� علم�ا بذلك، فلن ي�افق�ا 
على بثها. يف ال�ض���رق الأو�ضط، يخاف ال�ض���كان من اأنهم �ضي�ضبح�ن 
م�ال���ني للغرب.... مم���ا يجعلك حذرًا واأنت حت���اول مترير املعل�مات 

لل�ضكان".32  

ال�ض�رة اأعاله: )العراق( ن�ضاء يف الفل�جة ينتظرن �ضماع اأخبار عن اأحبائهن املفق�دين. 
© �ضبكة املعل�مات الإقليمية املتكاملة

واأك���د ال�ض���حفي�ن يف اأيرلندا ال�ض���مالية واأج���زاء اأيرلندا 
الأخرى واململك���ة املتحدة )حيث اإن الحتاد ي�ض���مل جميع 
ال�ض���حفيني يف كال البلدي���ن( عل���ى ا�ض���تقالليتهم ع���ن 
احلك�م���ات التي تت�ق���ع يف بع�س الأحيان م���ن الإعالم اأن 
يعم���ل عل���ى الرتويج له���ا. فعندما حظرت حك�م���ة اململكة 
املتحدة عل���ى ال�ض���حفيني اإذاعة خطابات قادة “ال�ض���ني 
ف���ني” وغريهم من النا�ض���طني ال�ضيا�ض���يني يف الفرتة بني 
عامي 1988 و1994، جنم عن هذا الت�ض���رف احتجاجات 
متك���ررة م���ن قبل الحت���اد ال�طني لل�ض���حفيني اإىل اأن مت 
رفع���ه يف نهاي���ة املط���اف بعد اإع���الن اجلي����س اجلمه�ري 

اليرلندي وقف اإطالق النار.

اإع��داد التقاري��ر ال�شحفي��ة م��ن عل��ى 
جبهة الكوارث واملاآ�شي 

ينط�ي العمل ال�ضحفي للمرا�ضلني واملحررين وامل�ض�رين 
على تغطي���ة العديد من املاآ�ض���ي التي تتن�ع م���ا بني اإعداد 
التقاري���ر ال�ض���حفية ع���ن احل���روب والأعم���ال الإرهابية 
وتغطية الك�ارث بجميع اأ�ضكالها واأن�اعها- ح�ادث حتطم 
طائ���رات وح�ادث ط���رق؛ ال���زلزل والك����ارث الطبيعية؛ 

والقتل والعنف يف ال�ض�ارع بجميع اأ�ضكاله.
ففي التغطية ال�ض���حفية للماآ�ض���ي والك����ارث، ينبغي على 
ال�ض���حفيني الأخذ بعني العتب���ار تاأثري احلدث على ثالث 
جمم�عات- ال�ضحايا واملجتمع ككل وال�ضحفيني اأنف�ضهم، 
حي���ث اإن ه�ل حادث���ة امل�ت وعن���ف احلياة الي�مي���ة ياأتي 
بالعادة ك�ض���دمة للجميع ولكن اغلب العاملني يف الأو�ضاط 
ال�ض���حفية يك�ن�ن غري م�ؤهلني للتعامل مع هذه ال�ض���دمة 

كال�ضحايا الذين يعمل�ن على تغطية ماآ�ضيهم.
وينبغي اأن يك�ن غني عن الإف�ض���اح اأن التعامل مع �ضحايا 
العن���ف واحل���زن لفق���دان الأع���زاء يتطلب نق���ل الأحداث 
والأخبار ب�ض����رة اأكرث ح�ضا�ض���ية وحذر، وعلى الرغم من 
ذلك، غالبًا ما ي�ؤدي الت�ض���رع يف نقل الأخبار وت�فري �ض�ر 
مثرية للحدث يف ال�قت املنا�ض���ب اإىل اإعطاء انطباع بعدم 

املبالة امل�ؤملة.
يف ه���ذه الأوق���ات ينبغي على ال�ض���حفي تفه���م ما يحدث 
للجماعات من طريف الق�ض���ة؛ ه�ؤلء الذين ينقل�ن اخلرب 
والآخ���رون املحطم����ن من ج���راء الريبة واخل����ف. حيث 
يحت���اج ال�ض���حفي لتحقيق الت����ازن ما ب���ني التعاطف مع 
ال�ض���حايا دون الت�ض���حية با�ض���تيعاب املاأ�ض���اة على ال�ضكل 

الالزم لإعداد التقرير.
ي�ض���كل كتي���ب »الك����ارث وال�ض���حفيني« اأح���د اأه���م واأنفع 
امل�ض���ادر امل�ض���اهمة يف فه���م ه���ذا اجل���دل، ومت اإع���داده 

32  3 ت�ضرين الأول 2008
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لأول م���رة يف ع���ام 2003 من قبل مركز دارت لل�ض���حافة 
وال�ض���دمات- وهي م�ؤ�ض�ضة مقرها جامعة وا�ضنطن وّلدت 
�ض���بكة عاملية من املجم�عات امللتزمة بخلق ح�ار يف داخل 
الأو�ضاط ال�ضحفية ح�ل ع�اقب اإعداد التقارير ال�ضحفية 

لالأحداث املاأ�ضاوية. 33
ويع���د ه���ذا الكتي���ب- ال���ذي اأج���ري حتديث���ه الآن- دلياًل 
اأ�ضا�ض���يًا لل�ضحفيني ميكن ا�ض���تخدامه للعمل على حتفيز 
احل�ار يف الأو�ض���اط الإعالمي���ة ح�ل كيفي���ة القيام بعمل 
اأف�ض���ل اأثناء تغطية اإحدى ق�ض����س الك����ارث. فقد قامت 
املجم�عة باإ�ض���دار م�اد حمددة ح�ل اإع�ض���ار ت�ض����نامي 
يف اآ�ض���يا والإب���ادة اجلماعي���ة يف روان���دا ومر����س الإي���دز 
يف زامبي���ا، الأم���ر ال���ذي جعله يتح�ل اإىل م�ض���در وا�ض���ع 
لالطالع على كيفية التعامل مع ال�ض���غط الناجم عن فرتة 
ما بعد ال�ضدمة داخل ال�ضحافة نف�ضها، وهي فكرة، لغاية 
ب�ضع �ض���ن�ات خلت، مل ي�ؤمن بها الباحث�ن عن الأخبار يف 

و�ضائل الإعالم.
ويف ال�اقع، ي�ضهد م�قف التعامل مع ال�ضغط يف ال�ضحافة 

تغيريًا يف جانب واحد وه� حت�ضن البيئة عندما يتعلق الأمر 
بالتقارير املتاأتية من خط امل�اجهة يف احلرب، اأو يف اأغلب 
الأحي���ان، من ال�ض����احي املدني���ة اأو الريفي���ة حيث يجعل 

الإجرام والف�ضاد من ال�ضحافة مهنة خطرية للغاية.

املك�شيك:  قاعدة �شراع البقاء واإعداد 
التقارير عن اجلرمية

يحمل نقل الأخبار عن القتتال واخلالفات وعامل اجلرمية 
يف طيات���ه خماط���ر جلي���ة عل���ى ال�ض���حفيني، فف���ي بع�س 
الأحيان تغدو التهديدات �ض���نيعة ج���دًا وروتينية لدرجة اأن 
ال�ضحفيني قد ي�ض���طرون اإىل تعديل اأهدافهم املهنية من 
اأج���ل اإبقاء النا�س على اطالع على جمريات الأحداث دون 
تعري����س حياتهم للخط���ر. وهذه هي احلال يف املك�ض���يك، 
حي���ث لق���ي اأك���رث م���ن 20 �ض���حفيًا واإعالميًا م�ض���رعهم 
منذ كان����ن الثاين 2007 يف عملي���ات انتقام على يد جتار 
املخ���درات يف املناط���ق احلدودي���ة م���ع ال�لي���ات املتحدة 

33 املاآ�ض���ي وال�ض���حفيني- دليل 

لتغطي���ة �ض���حفية اأك���رث فاعلية 
بقلم ج� هايت وفرانك �ضميث.
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الباك�شتان
يف اأوائل الت�ض���عينيات، رف�ضت �ضحيفة التايبل�يد "ذا �ضتار" �ضفقة اإعالنات 
بقيمة ماليني الروبيات من �ض���ركة �ض���مد دادابه�ي ال�ض���تثمارية. وع��ض���ًا 
ع���ن ذل���ك، قامت باإجراء حتقيق �ض���امل عن ال�ض���ركة واأ�ض���اليبها يف العمل، 
وك�ض���ف التحقيق عن اأدلة على وج�د احتيال واأعمال �ض���ائنة. وفيما ت�ضارعت 
وترية حملة ال�ض���حيفة، حافظ مناف�ض����ها على �ضمتهم، و�ضاعدهم يف ذلك 
اإعالنات ال�ض���ركة التي عادت عليهم باأرباح مثمرة. وغني عن الق�ل اأن حملة 
ال�ض���حيفة اأ�ضابت هدفها، فقد مت ك�ض���ف الحتيال يف عمليات ال�ضركة ولذ 
�ضاحب ال�ضركة بالفرار. وميكن الق�ل اأن �ضحيفة "ذا �ضتار" حققت نتائجها 

املرج�ة حتى ول� اأنها مل ت�ضب هدفها النهائي )بفرار �ضاحب ال�ضركة( .

الأمريكية اأو كنتيجة لت�ضاعد العنف الطائفي بني ال�ضكان 
الأ�ضليني وال�ضلطات.

ويف حماول���ة لل�ض���يطرة عل���ى هذا ال��ض���ع امل���زري، قامت 
ال�ض���حيفة املك�ضيكية الي�مية »األ م�ندو« يف مدينة قرطبة 
ب��ض���ع م�ض���روع ق�اعد لآداب املهنة مل�ظفيها ، لالإ�ض���راف 
عل���ى اإعداد التقارير ح�ل جتار املخ���درات اخلارجني عن 
القان�ن، والك�ض���ف عن م�ض���اكل الف�ض���اد الداخلي وو�ض���ع 
�ضالمة ال�ض���حفيني يف �ض���لب جدول الأعمال التحريرية. 
وته���دف ه���ذه الق�اع���د اإىل خل���ق ت����ازن ما ب���ني احلاجة 
حلماية ال�ض���حفيني واملحافظة على ت�ا�ض���ل اجلمه�ر مع 

اخلرب ال�ضحفي.
وتقر ال�ضيا�ضة اجلديدة باأن ال�ضحيفة لي�ضت اأداة تنفيذية 
للقان�ن واأن مهمتها اإعداد التقارير ال�ضحفية ح�ل ق�ضايا 
املخدرات ب��ض���فها م�ض���كلة اجتماعية و�ضيا�ض���ية وا�ض���عة 
النطاق اأكرث منها ا�ضتق�ض���ائية اأو معنية باتهام اأ�ض���خا�س 
معين���ني يف بع�س الأحيان على اأ�ض���ا�س الإدع���اءات التي ل 

ميكن اإثباتها.
تق�م ال�ض���حيفة الكائنة يف ولي���ة فرياكروز ب »املحافظة 
عل���ى م�ق���ف حماي���د وح���ذر« وذل���ك م���ن خ���الل جتن���ب 
التحقيقات التي ت�ض���ل اإىل عمق جت���ارة املخدرات وتدخل 
يف تعقيداتها التي ل ت�ض���هم يف تغيري ال��ضع ولكنها تعر�س 
حياة ال�ضحفيني للخطر، على حد ق�ل روؤ�ضاء التحرير يف 

اجلريدة.
وتن����س الق�اعد على ت�جيهات لل�ض���حفيني الذين يكتب�ن 
يف امل�ضائل املتعلقة باجلرمية ومن بينها عمليات املخدرات 
واخلطف والنتحار. ويف مقابلة اأجراها ال�ضحفي ه�مريو 
هن�ج��ض���ا م���ع راوؤول اآرني���ز- املدير العام ل�ض���حيفة »ال 
م�ن���دو«، اأف���اد املدير اأن ه���ذا القان�ن جاء نتيجة لق�ض���ية 
واج���ه فيه���ا �ض���حفي�ن تهدي���دات بامل����ت من قب���ل جتار 
املخ���درات، وطلب���ت ال�ض���حيفة م���ن ال�ض���لطات التحقيق 
يف ه���ذه التهدي���دات ويف نف����س ال�قت قامت ه���ي باإجراء 
تدقيق داخلي انبثق عنه دلئل على �ض�ء ت�ضرف يف عملية 
التحرير مفادها اأن بع�س ال�ض���حفيني يق�م�ن با�ضتخدام 

التهديد بالن�ضر لبتزاز الأم�ال من م�ضادر املعل�مات.
وم���ن ثم اأ�ض���اف »حثت كل هذه الأم�ر على اإن�ض���اء ق�اعد 
لآداب املهن���ة، ونحن نرى اأن و�ض���ع مثل ه���ذه الق�اعد من 
�ض���اأنه اأن يتجاوز م�ضاكل الف�ض���اد واأن تاأخذ بعني العتبار 

واقع البالد.«
ت�ض���اعد ال�ضيا�ض���ة التحريري���ة اجلديدة ال�ض���حفيني على 
تغطية امل�ا�ض���يع املحتمل فيها تعر�ضهم للخطر من خالل 
تطبيق نهج حتا�ضي اإثارة اخلطر يف اإعداد التقارير. حيث 
اتخذت ال�ض���حيفة قرارًا واعيًا بعدم التحقيق يف تفا�ضيل 

ق�ضايا الجتار باملخدرات.
وعلى هذا ال�ضعيد، يرى راوؤول اآرنيز اأن الدخ�ل بتفا�ضيل 
م���ن هذا؟ وم���ن ذاك؟ يف عامل اجلرمية ون�ض���ر تفا�ض���يل 
اخلالف���ات الداخلي���ة القائم���ة في���ه وح���رب الع�ض���ابات 
وا�ض���تخدام املعل�مات امل�ض���ربة م���ن اجلماع���ات املختلفة 
ال�ض���العة يف جت���ارة املخ���درات لي�س بال�ض���رورة اأن ينجم 
عنه �ضحافة اأف�ضل وعلى الأكيد �ضينتج عنه تعري�س حياة 
ال�ض���حفيني للخطر. وقد حذرت ال�ض���حيفة ال�ض���حفيني 
باتخاذ احليطة عند ا�ض���تخدام معل�مات مل تثبت �ضحتها 
وجتن���ب ذكر الأ�ض���ماء يف حالة عدم التاأكد من م�ض����ؤولية 

ه�ؤلء الأ�ضخا�س عن اجلرمية املرتكبة.
ويفيد اآرميز باأن »�ضحيفة األ م�ندو �ضتطرق اإىل امل�ا�ضيع 
املتعلق���ة بتجارة املخدرات من ناحي���ة تاأثريها على احلياة 
الجتماعية وال�ضحة والعائلة«. فاإعداد التقارير ال�ضحفية 
ح�ل ق�ضايا الجتار باملخدرات ب��ضفها ظاهرة اجتماعية 
وقان�نية اإمنا يعني و�ض���ع م�ض���الح املجتم���ع وخماوفه قبل 
اإعداد تقارير �ض���حفية مث���رية وعظيمة، ومن ثم ي�ض���يف 
اآرميز »اإن اإعداد التقارير ال�ضحفية لي�س باحلقيقة فر�ضة 

للعب دور املحقق«.
لق���د غ���دت الأول�ية يف اإع���داد التقارير ال�ض���حفية تعطى 
حلماية ال�ض���حفيني من التهديدات التي ت�ضكلها ع�ضابات 
اجلرمي���ة املنظم���ة، حي���ث ت�ع���ز الق�اع���د بال�ض���حفيني 
»اإبالغ اإدارة ال�ض���حيفة ف�ر ح�ض����ل اأي تهديد �ض���ريح اأو 
تلميح با�ض���تخدام العنف من قبل اأي م�ضدر اأو اأي جماعة 
اأخرى«، وحتذر الق�اعد اأي�ض���ًا ال�ضحفيني من القيام باأي 
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ا�ض���طف ال�ض���حفي�ن يف نيب���ال يف مقدم���ة طاب�ر الراغبني يف احل�ض����ل 
على اإ�ض���الحات يف بالدهم، حي���ث خرجت هذه البالد م�ؤخ���رًا ببطء من 
حالة عدم ال�ض���تقرار التي ا�ض���تمرت فيها ملدة 20 عامًا وح�ايل 240 عامًا 
من احلكم ال�ض���تبدادي فيها. ويف �ض���هر ت�ض���رين الأول من عام 2008 بعد 
اأربعة اأ�ضهر فقط  من ت�ض�يت البالد على تخلي امللك عن من�ضبه واإعالن 
الربمل���ان اجلدي���د حت�يل الب���الد اإىل جمه�ري���ة، قدم رئي�ض���ان لحتادين 
لل�ض���حفيني برناجم���ًا لالإ�ض���الح الإعالم���ي يتك�ن من 15 نقطة لرت�ض���يخ 

حرية التعبري وال�ضحافة امل�ضتقلة يف البالد.
�ض���هدت احلك�مات املتعاقبة يف ينبال و�ضعًا من عدم ال�ضتقرار منذ تخلي 
النظ���ام امللك���ي ع���ن احلكم املطل���ق يف ع���ام 1991، حيث كانت ت���ارًة يتم 
اإ�ض���قاطها عن طريق الإخفاقات الداخلي���ة اأو عن طريق حل امللك للربملان 
ت���ارًة اأخرى. ومن ثم اأف�ض���ى النقالب الذي ق���اده امللك يف عام 2005 عن 

اختطاف وتعذيب وقتل عدد من ال�ضحفيني.
ا�ض���رتك كل من احتاد ال�ض���حفيني النيبايل والحتاد ال�طني لل�ض���حفيني 
)نيب���ال( بتق���دمي مقرتح���ات لإح���داث تغي���ري يف الب���الد ل�زي���ر الإعالم 
والت�ضالت النيبايل- كري�ضنا بهادور ماهارا-  من اأجل خلق اإطار للح�ار 
و�ض���مان اأن ي�ضبح احلق يف حرية ال�ض���حافة عن�ضرًا غري قابل للتغيري يف 

د�ضت�ر البالد احلديث.  

نيبال: عندما مثلت 57 دولرًا عهدًا جديدًا لل�شحافة
ومن بني املقرتحات الرئي�ضية: العمل على تاأ�ضي�س جلنة للتحقيق يف العنف 
�ض���د ال�ض���حفيني منذ بدء النقالب امللكي؛ واإعادة هيكل���ة قان�ن الإعالم 
ل�ض���مان ا�ض���تقاللية التحرير من التدخل ال�ضيا�ض���ي؛ وتاأ�ضي�س قان�ن عمل 

لل�ضحفيني من اأجل حماية ظروف عملهم.
واأ�ض���ر ال�ض���حفي�ن على اأن حرية التعبري وا�ض���تقاللية الإعالم ي�ض���كالن 
اأهمي���ة حا�ض���مة يف دميقراطية نيب���ال اجلديدة، ودع����ا اإىل فتح ح�ار بني 

احلك�مة وقيادة املنظمات ال�ضحفية.
وجاء م�ؤ�ض���ر جديد على م�ض���تقبل اأف�ضل ليتمثل يف طلب مقدم من الحتاد 
ال�طني لل�ض���حفيني )نيبال( يف �ض���هر اأيل�ل من عام 2008 مب�جب قان�ن 
احلق يف احل�ض����ل على معل�مات من اجل اإعداد اللجنة لتقرير ح�ل و�ضع 
احلد الأدنى لالأج�ر. وطلب وزير الإعالم من امل�ض����ؤولني عن هذا امل��ض�ع 
و�ض���ع هذا التقرير على م�قع ال�زارة اللكرتوين على الف�ر. وجاء من بني 
الت��ض���يات اأن���ه ل ينبغ���ي اأن يقل احلد الأدن���ى لأج�ر العاملني يف و�ض���ائل 

الإعالم عن 4000 روبية )57 دولرا( يف ال�ضهر.
وه� يف احلقيقة رقم منخف�س، ولكن بعد �ض���ن�ات من ال�ض���راع وامل�اجهة 
يعد بادرة طيبة على اأن ثقافة القمع �ض���د و�ض���ائل الإعالم هي يف طريقها 

نح� الزوال.

اأعم���ال بط�لي���ة. وق���د طلبت ال�ض���حيفة من ال�ض���حفيني 
جتن���ب امل�اجهة يف جمي���ع الأوقات، ويف حالة ح�ض����ل اأي 
�ض���كل من اأ�ض���كال التهديد »عدم القيام ب���اأي رد فعل على 

ال�ضعيد ال�ضخ�ضي«.
تلزم الق�اعد ال�ض���حيفة على العمل بن�ض���اط �ض���د جميع 
اأ�ض���كال التهدي���د، وم���ن بينها ا�ض���تخدام املراج���ع املعنية 
مبثل هذا الأمر على ال�ض���عيدين ال�طني والدويل، اإ�ضافة 
ل�ض���فحات اجلريدة نف�ضها ل�ض���جب التهديدات واملطالبة 
ب�ض���مانات لالأمان، كم���ا اأزالت جميع العناوي���ن اجلانبية 
والتقدي���رات م���ن املقالت وم�ا�ض���يع التقاري���ر املعدة عن 
اجلرمي���ة وق�ض���ايا ال�ض���رطة التي له���ا عالقة مع اأن�ض���طة 

اجلرمية املنظمة.
وتغطي الق�اعد اأي�ض���ًا طريقة التعامل يف حترير التقارير 
ال�ضحفية ون�ضر ال�ض�ر املتعلقة بامل�ضائل ال�ضعبة الأخرى 
مثل الختطاف والعنف املنزيل، اإ�ضافة اإىل التعامل بحذر 
مع امل�اد القادمة من اجهزة الأمن العام. وعلى الرغم من 
تغيري الأ�ضل�ب التحريري للجريدة وق�اعد ممار�ضة العمل 

ال�ض���حفي الي�مي، يفيد اآرمي���ز اأن اجلريدة ل تن�ي احلد 
من املبادرات ال�ض���حفية اأو تقليل ذكر ال�قائع الجتماعية 
القا�ض���ية، ولكنها تن����ي البحث عن �ض���بل اأف�ض���ل لإعداد 
التقارير ال�ض���حفية ح�ل الأزمة دون الت�ضبب بحدوث اأذًى 

اأو �ضرر.
بالرغ���م م���ن اأن الق�اعد ح�ض���دت بع����س النتقادات من 
قب���ل ه�ؤلء الذين ي�ؤمن�ن باأنها �ض���كلت رقابة ذاتية، اإل اأن 
ال�ض���حيفة ت�ؤمن باأن حذف تفا�ضيل غري �ضرورية واإعداد 
تقارير اأقل اإثارة �ضيبقي النا�س اآمنني. وتعد هذه ال�ضيا�ضة 
قرارًا غ���ري م�ض���ب�ق يف تاريخ �ض���حافة اأمري���كا الالتينية 
ورمب���ا العامل اجم���ع. ومع ذلك يرى جريج�ري� �ض���الزار- 
مدير مكت���ب الحتاد الدويل لل�ض���حفيني ل�ض����ؤون اأمريكا 
الالتينية يف كاراكا�س- اأن اإعالن �ضحيفة »األ م�ندو« يعد 
قاعدة �ض���راع البقاء بالن�ضبة ل��ضائل الإعالم ال�اقعة بني 
نريان القيم املت�ض���اربة: الرغبة يف اإعداد تقارير �ضحفية 
تف�ضيلية عن الأحداث كما جتري وقت وق�عها وعلى ار�س 
ال�اقع؛ وواجبها يف رعاية م�ظفيها والهتمام ب�ضالمتهم. 
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هاييتي
كانت كارواين ك�ل- احلائزة على جائزة اأف�ضل م�ض�ر 
ل�ضحيفة ل��س اجنل��س تاميز- تلتقط �ض�رًا لأحداث 
ال�ض���غب يف تاهييتي عل���ى اأثر الجتي���اح الأمريكي يف 
عام 1994 عندما بداأت احل�ض����د مبهاجمة �ض���خ�س 
م���ع نية وا�ض���حة ب�ض���ربه حتى امل����ت، فقام���ت على 
الف�ر ب��ض���ع كامرياتها على جنب وواجهت احل�ض����د 
م�جهة اإياها بعيدًا ع���ن الرجل، الأمر الذي اأدى اإىل 
هروب الرجل واإنقاذ حياته . وظهرت هذه احلادثة امل�ثقة ب�ضكل جيد على غالف 

�ضحيفة ني�ي�رك تاميز.

»ينبغ���ي اأن تعم���ل ه���ذه الق�اع���د عل���ى حتفي���ز الهتمام 
والتاأمل العميق جلميع املعنيني بالتغطية الإخبارية ل��ضائل 
الإعالم التي تعمل يف اأية منطقة من املناطق اخلطرة على 

ال�ضحفيني يف العامل«، على حد ق�ل �ضالزار.
وياأت���ي دلي���ل جدي���د عل���ى تاأقلم و�ض���ائل الإع���الم لالزمة 
يف املك�ض���يك م���ن ف���م با�ض���كال بل���رتان دل ري����- مدي���ر 
ال�ض���حيفة الي�مية »اأك�ضلي�ض���ي�ر« الذي يتحدث عن كيفية 
م�اجهة ال�ض���حف يف ال�قت احل���ايل لتحدي جديد يتمثل 
يف ا�ض���تخدام ع�ض���ابات املخ���درات �ض����رة الفظائع التي 
يرتكب�نها لرتك ر�ض���الة للعامل، حيث بداأوا برتك كروت اأو 
قطع �ض���غرية من الكرت�ن بجانب جثث �ضحاياهم وعليها 
حتذيرات ب�ضيطة مثل »هذا ما يحدث للمخربين«، وتط�روا 
بعد ذلك لي�ضبح�ا اأكرث حنكة وبداأوا برتك ر�ضائلهم على 
لفتات معلقة على اجل�ض����ر واملباين. ويعلق دل ري� »اأتذكر 
اأن واح���دة منه���ا كانت دع����ة لذهاب اجلن�د لل�ض���حراء، 
كما واأنهم اأرباب عمل طبيعيني يعر�ض����ن عماًل يف ظروف 

عظيمة ويق�م�ن بت�ضجيع اجلن�د على الن�ضمام األيهم«. 
وم���ن خ���الل ه���ذه الالفت���ات اأي�ض���ًا، اأ�ض���دروا حتذيرات 
لل�ض���لطات اأو قام�ا ب��ض���ع قائمة باأ�ض���ماء رجال ال�ضرطة 
املطل�بني لالإعدام بنظرهم. وقد اتخذت �ض���حيفته قرارًا 
ب�قف ن�ض���ر هذه الالفت���ات وحمت�ياتها ك�نها ل ت�ض���تطيع 
التاأكد من م�ضدرها من ناحية ول ترغب باأن تقدم خدمة 
ن�ض���ر ر�ضالة رجال الع�ض���ابات من ناحية اأخرى. وقد اأفاد 
دل ري���� »اإنه���م يري���دون فق���ط ا�ض���تخدام ه���ذه الالفتات 

ك��ضيلة لن�ضر اخل�ف والذعر«.
تعد جت���ارة املخدرات عم���اًل كبريًا يلقي بظالل���ه الرهيبة 
على معظ���م املجتمعات يف اأمريكا الالتينية حيث ي�ض���طر 
ال�ض���حفي�ن للتعام���ل مع تعقيداته���ا، وهم عل���ى علم باأن 
اأرواح العامل���ني يف ال��ض���ط الإعالمي ه���ي التي تك�ن على 
املح���ك. يت�ض���اءل الكثريون فيم���ا اإذا كان���ت الق�اعد التي 
و�ض���عتها �ضحيفة »األ م�ندو« متثل خيارًا �ضاحلًا ملزيد من 

ال�ضحفيني العاملني يف املناطق املت�ضررة.
ويف بع�س البلدان مثل ك�ل�مبيا والبريو، يجهد ال�ضحفي�ن 
يف التفك���ري ح����ل كيفي���ة الكتابة ع���ن ع�ض���ابات الجتار 
باملخ���درات الت���ي ل تع���رف الرحم���ة؛ وح����ل التعامل مع 
�ض���لطتها ال�ض���ديدة ونف�ذها الق�ي الذي ي�ض���ل اإىل عمق 
املجتمعات ومي�س ال�ض���باب على الأخ�س، حيث تعد جتارة 
املخدرات يف هذه البلدان هي اأ�ض���ل الف�ضاد يف امل�ؤ�ض�ضات 

وت�لد �ضع�رًا بالعجز والإذعان داخل املجتمع ككل.
من الن���ادر العرتاف بحجم العملي���ات من خارج املنطقة 
نف�ض���ها، ولكن احلقائ���ق املنبثقة عنها تع���د مروعة. ف�فقًا 
لإدارة مكافح���ة املخدرات يف ال�لي���ات املتحدة، بلغ معدل 

مبيع���ات الك�كايني ال�ض���ن�ي ال�ارد من اأمري���كا الالتينية 
بني عام���ي 1998 و2000 اأكرث من 49 بلي�ن دولر اأمريكي 
باملقارنة مع مبيعات �ضركة مايكرو�ض�فت ال�ضن�ية الأخرية 
الإمرباط�ري���ة  اأو  اأمريك���ي؛  دولر  بلي����ن   44 والبالغ���ة 
الإعالمية والت ديزين والبالغة 32 بلي�ن دولر اأمريكي؛ اأو 

�ضركة ك�كا ك�ل والبالغة 24 بلي�ن دولر امريكي.34

 Nuestro « 34 البيانات املاأخ�ذة من

 “  Hombre en la DEA
)رجلن���ا يف اإدارة مكافح���ة املخدرات( 
راي����س.  ج���رياردو  ال�ض���حفي  بقل���م 

.2007 بالنتا”-  “اأيدت�ريال 
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ال�شحافة يف مواجهة
التع�شب والعن�شرية

منذ قرون عّدة، عرب النا�س القارات بحثًا عن حياة اأف�شل، مما خلق مزيجًا  متنّوعًا من النا�س 

والأع��راق والعقائ��د حول العامل واأطل��ق دينامكية �شيا�شية واقت�شادّي��ة وثقافّية جديدة 

على م�شتوى الكون. مع ذلك ميكن ب�شهولة روؤية الوجه املظلم لهذا احلراك الجتماعي.

ين�ض���اأ �ض���د وت�ترات يف الن�ض���يج الجتماعي املتغري نتيجة 
تكيف املجتمعات ذات الثقافات والأديان والتقاليد املختلفة 
للعي����س بع�ض���ها مع البع�س. فع���ادة ما يع���رتي املجتمعات 
الأ�ضلية يف بلد ما ال�ضع�ر بنق�س الثقة بالنف�س، بينما ت�ضعر 
املجتمعات املهاجرة بتهديد اأ�ضل�بها وطريقتها يف احلياة. 
وتع���د الهج���رة ظاه���رة حياتية رافق���ت اجلن�س الب�ض���ري 
على مدى الع�ض����ر، فلطاملا �ض���هدت البل���دان م�جات من 
نزوح ال�ض���كان الناجمة عن املذاب���ح واحلروب. فقد قامت 
ال�لي���ات املتح���ّدة على املجتمع���ات املهاجرة، وت�ض���ت�طن 
يف العدي���د من ال���دول الأوروبية جمم�عات م���ن الأقليات 
العرقي���ة الناجح���ة، التي ج���اء اآباوؤها واأجداده���ا واأجداد 
اأجدادها اأ�ض���اًل من م�ضت�طنات �ض���ابقة لتلك الدول. ويف 
العادة يك�ن ه�ؤلء املهاج���رون الذين يبداأون حياة جديدة 
يف بلد ما من اأ�ضحاب املهن احلي�ية وال�ضناعية ال�ضاعني 

نح� حت�ضني امل�ضت�ى املعي�ضي لهم ولأ�ضرهم.
اأما الي�م، ولذات الأ�ض���باب التي �ض���هدها التاريخ على مر 
الع�ض����ر، تدفع ال�ض���غ�ط القت�ض���ادّية مبالي���ني الأفراد 
اإىل خارج ح���دود بالدهم للبحث عن فر�س عمل �ض���ريفة 
وواع���دة، فيم���ا ت���زداد الهج���رة م���ن الكثري م���ن البلدان 
الأخ���رى هرب���ًا من احلروب وال�ض���راعات الدائ���رة فيها، 
ويعر����س العديد من �ض���كان هذه املناط���ق حياتهم للخطر 

وي�ضلك�ن طرقًا خطرة من اأجل ال��ض�ل اإىل بر الأمان. 
وعلى هذا ال�ض���عيد، يت�قع اأن ي�ضهد العقد القادم ارتفاعًا 
يف عدد املهاجرين وعلى الأخ�س اأولئك ال�ض���اع�ن لدخ�ل 
�ض�ق العمل العاملي لي�ضل عددهم اإىل 1.2 مليار �ضخ�س، 

فيم���ا ل تزي���د فر�س العم���ل املت�فرة ع���ن ثالثمائة ملي�ن 
�ضخ�س وفقًا لت�قعات املنتدى القت�ضادي العاملي.35 

ت�ض���هم الهج���رة الب�ض���رّية يف تق���دمي العدي���د م���ن الأم�ر 
اجلي���دة للبلد املهاجر اإليه، اإل اأن الهجرة اأثارت يف اأوروبا 
وبع�س دول اأ�ضيا ودول ال�ضرق الأو�ضط م�جة من التع�ضب 
املعادي���ة  ال�ضيا�ض���ية  الأح���زاب  وح�ض���لت  والعن�ض���رية، 
لالأجانب فيها على �ض���عبية كبرية. وقد خلقت هذه احلالة 

ج�ًا جديدًا يت�ضم بالتع�ضب يف العديد من الدول.  
وت�ض���هد اأوروب���ا حاليًا حالة من �ض���عف الثق���ة يف املباديء 
القدمية القائمة على التعددية الثقافية، اإ�ضافة اإىل تنامي 
التع�ضب. فمهاجمة الأقليات غري البي�ضاء اأ�ضحت �ض�رة 
ي�مي���ة حمبطة نراها يف العديد م���ن الدول وت�ؤدي بدورها 
اإىل ازدياد التطرف داخل جمتمعات الأقليات. ويف مناطق 
اأخرى من العامل، تعي�س املجتمعات املختلفة جنبًا اإىل جنب 
اإل اأنها تفتقر اإىل وج�د �ض���بل للتفاهم والحرتام امل�ضرتك 
بني بع�ض���ها البع����س. ويعم���ل املتطرف�ن واملتع�ض���ب�ن يف 
ه���ذه احلالة عل���ى تعزيز الطائفّية ون�ض���ر ب���ذور اخلالف 
يف العدي���د م���ن تل���ك ال���دول. ومن جه���ة اأخرى، تتف�ض���ى 
اخلالفات الديني���ة والعرقية يف الدول النامية التي يتاأجج 
فيها ال�ضراع بني القيم املت�ضاربة من احلداثة والع�ضرنة؛ 
والرجعي���ة ومقاومة التجديد. ففي بع�س الدول الآ�ض���ي�ية 
وال�ض���رق اأو�ضطية، يت�اىل م�ض���هد ال�ضراع القائم على من 
�ضيتحدث با�ضم الإ�ضالم- املعتدل�ن اأم املتطرف�ن- ب�ضكل 
ي�مي لي�ضل الأمر يف اأحيان كثرية اإىل حرب يف ال�ض�ارع. 
ويف الدمن���رك، كم���ا هي احل���ال يف كثري م���ن دول اأوروبا،  35 املنت���دى القت�ض���ادي العاملي- دبي يف 

ت�ضرين ثاين عام 2008.
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من��ذ قرون عّدة، عرب النا�س القارات بحثًا عن حياة اأف�شل.... 
الأم��ر ال��ذي ب��دوره اأطل��ق دينامكي��ة �شيا�شي��ة واقت�شادّي��ة 
وثقافّي��ة جدي��دة يف جمي��ع اأرج��اء الع��امل، م��ع ذل��ك م��ا زال 

بالإمكان روؤية الوجه املظلم لهذا احلراك الجتماعي.

يرتب���ط اخل�ف من الإرهاب يف كثري من الأحيان باخل�ف 
من الهجرة، وعلى الأخ�س مع تدفق امل�ض���لمني اإىل اأوروبا، 
حيث ي�ض���كل ح�ايل 15 ملي�ن م�ض���لم يت�اجدون يف اأوروبا 
نح� 3.3% من اأ�ض���ل 456 ملي�ن �ض���خ�س يعي�ض����ن يف 25 
بل���دًا م���ن بل���دان الحت���اد الأوروب���ي، فيما يعي����س ح�ايل 
200000 م�ض���لم يف الدمنرك وه� ما ت�ض���كل ن�ضبته %3.7 
من عدد �ض���كان الدمنرك والبالغ 5.4 ملي�ن ن�ضمة. وعلى 
�ض����ء املخاوف ال�ض���عبية م���ن الهج���رة اإىل الدمنرك، مت 
انتخاب حك�مة ميينية يف �ضهر ت�ضرين الثاين لعام 2001. 
وب���ني ليلة و�ض���حاها، غ���ريت احلك�مة �ضيا�ض���ات الهجرة 
املتح���ررة واملت�ض���احمة لتعم���ل على ت�ض���ييق اخلن���اق على 
الالجئني واملقيمني الأجانب فيها الذين يحاول�ن اإح�ض���ار 

عائالتهم لالإقامة معهم.
و�ض���هدت بلدان اأخرى يف اأوروبا حت�لت �ضيا�ض���ية مماثلة 
كان له���ا اأثرها ال�ا�ض���ح على �ضيا�ض���ات تل���ك الدول، ففي 
اإيطالي���ا كان���ت طائف���ة الروما )الغج���ر( هدفًا ل�ضيا�ض���ة 
حك�مة �ضيلفي� بريل�ضك�ين القمعّية. ويف ه�لندا، اأثار مقتل 
ثي� فان ج�خ امل�ض���اعر املناه�ضة للم�ضلمني. اأما يف بلجيكا 
التي واجهت اأزمة لتحديد ه�يتها، فقد ا�ض���تغلت احلك�مة 
اليمينية اجلديدة اخل�ف من الهجرة، ويف النم�ض���ا عادت 

الأحزاب اليمينية املناه�ض���ة للهجرة اإىل ال�ضلطة يف اأيل�ل 
 .2008

وا�ضتنادًا لهذه الأحداث، يجدر بال�ضحفيني اتخاذ احليطة 
واحل���ذر عند التط���رق اإىل م�ض���األة العن�ض���رية والتطرف 
لتفادي اإثارة التع�ض���ب من جهة؛ ولنقل �ض����رة �ض���حيحة 
للت�ضكيلة الف�ضيف�ضائية للغة والدين والثقافات والجتاهات 
التاريخّي���ة املختلفة التي ت�ض���ّكل املجتمع احلديث من جهة 
اأخ���رى. وتعد ه���ذه امل�ض���األة يف �ض���لب مبادرة ال�ض���حافة 

الأخالقية.
اإل اأن العديد من ال�ض���حف والإذاعات وغريها من و�ضائل 
الإعالم ف�ض���لت يف الرتقاء اإىل م�ض���ت�ى التحّدي يف ر�ضم 
�ض����رة  حقيقية للث����رة الجتماعية العاملية، فبدَل من رفع 
م�ضت�ى ال�عي لدى امل�اطنني وم�اجهة اجلهل املتف�ضي بني 

الأمم، عمل�ا على اأ�ضرام نار التع�ضب والعرقية.
ولكن بع�س احلك�مات التي كانت يف ال�ضابق ل تبايل بهذه 
امل�ا�ضي���ع، اأ�ضح���ت ت�يل اهتمامه���ا مل�ضاأل���ة تعزيز حق�ق 
الأقلي���ات وحماربة التميي���ز ومكافحة التحام���ل والتحيز. 
والأه���م من ذلك كل���ه، اأ�ضبحت الأقلي���ات- التي كانت يف 
ال�ضابق منعزل���ة ومتحفظة- عازمة على اخلروج من حالة 
العزلة وال�ضمت التي فر�ضتها على نف�ضها واحتالل مكانها 
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كالعدي���د من الدول الأوروبي���ة، تزايد عدد املهاجرين القادم���ني من دول فقرية 
اإىل اإيطاليا، حيث ت�ضاعف ع���دد املهاجرين القاطنني فيها خالل العقد املا�ضي 

لي�ضل اإىل 2.7 ملي�ن �ضخ�س يف عام 2004. 36
وت�ض���كل هذه الأرقام م���ا ن�ضبته 5% من عدد ال�ضك���ان. وبالرغم من ت�ضارع وترية 
التغ���ري يف هذه الأرق���ام، األ اأنها تبقى اأقل من تلك امل�ج�دة يف العديد من الدول 
الأوروبية الأخ���رى. ومع تراجع عدد امل�اليد يف ايطاليا وغلبة ظاهرة ال�ضيخ�خة 

على املجتمع فيها، اأ�ضبح غري ممكن لإيطاليا ال�ضتمرار دون عمالة اأجنبية. 
وع���الوًة عل���ى ذل���ك، اأ�ضع���ل تدف���ق املهاجري���ن- الذي���ن تت�ض���كل غالبيتهم من 
امل�ضلم���ني والأفارقة، اإ�ضافة لطائفة الروم���ا القادمة من دول �ضرق اأوروبا- فتيل 
الحتجاج���ات العنيف���ة التي يدعمه���ا ال�ضيا�ضي�ن اليميني�ن مم���ن ربط�ا و�ض�ل 
املهاجري���ن بالإره���اب وارتف���اع ن�ضب���ة اجلرائ���م يف ايطاليا. وي�ضك���� العديد من 
املهاجرين يف اإيطاليا من التمييز العن�ضري، حيث اأنهم يكافح�ن للح�ض�ل على 

وظائف وقرو�س اأو الرتقاء �ضمن ال�ضّلم الجتماعي وال�ضيا�ضي. 
يتنام���ى القلق ب�ض���اأن التمييز الذي ي�اجهه ح����ايل 150000 فرد من املهاجرين 
الروم���ا واملعروف���ني اأي�ضا ب "الغج���ر" و "البدو"، ويعي�س الكث���ري منهم يف مدن 
ق���ذرة م�ضي���دة من ال�ضفيح عل���ى اأطراف امل���دن اليطالية. وقد األق���ت ال�ضرطة 
القب�س على مئات امل�ضتبه فيهم من "املهاجرين غري ال�ضرعيني" يف غارات على 
خميم���ات الروما يف جميع اأنحاء البالد، الأمر ال���ذي اأثار حفيظة مف��س الأمم 

املتحدة ال�ضامي حلق�ق الإن�ضان.
ب���داأت احلك�م���ة اجلدي���دة- التي يراأ�ضه���ا قطب الإع���الم �ضيلفي���� بريو�ضك�ين 
والت���ي تتاأل���ف م���ن زعماء الجت���اه اجلدي���د للفا�ضي���ة واملحافظ���ني التقليديني- 
باإ�ضه���ار �ضيفها يف وجه املهاجري���ن من خالل اإ�ضدار مرا�ضي���م تتناول اجلرمية 
واملهاجري���ن، بالإ�ضاف���ة اإىل اقرتاح مثري للج���دل يق�ضي باأخ���ذ ب�ضمة عائالت 
الروم���ا املهاج���رة واأطفالها. وقد اأث���ارت هذه الإجراءات الكث���ري من النتقادات 
م���ن قبل الربملان الأوروبي والقادة الديني���ني الذين �ضبه�ا ذلك بت��ضيم النازيني 

لليه�د يف الثالثينيات من القرن املا�ضي.
وم���ع تاأجج امل�ضاع���ر يف ايطاليا وا�ضتع���داد ال�ضيا�ضيني لتحري���ك ا�ضتياء العامة، 
اأ�ضدر ال�ضحفي����ن الإيطالي�ن بقي���ادة الحتاد ال�طن���ي لل�ضحفيني الإيطاليني 

National(
اليطالية  لل�ضحافة  ال�طني  والحتاد   )Journalists Association
)National Federation of Italian Journalists( ق�اع���د 
لل�ضل����ك املهن���ي حتت ا�ض���م ميثاق روما م���ن اأجل تعزي���ز نقل اأخب���ار الالجئني 

والق�ضايا املتعلقة بالهجرة.
وجاءت هذه البادرة غري امل�ضب�قة من حيث التعاون املهني بني اأ�ضحاب ال�ضحف 
واأكادمييني وخرباء �ضيا�ضيني على اأثر ت�جيه املفّ��س ال�ضامي لدى الأمم املتحّدة 
ل�ض����ؤون الالجئني خطابًا �ضديد اللهج���ة ل��ضائل اإعالم الإيطالي���ة ح�ل التغطية 
ال�ضحفية املثرية للم�ضاعر وامل�ضجعة للعن�ضرية العرقية يف اجلرمية التي حدثت 
يف �ضم���ال ملباردي يف كان����ن اأول 2006، حيث مت العث�ر عل���ى ثالث جثث لأفراد 
عائل���ة واحدة اإىل جانب جثة �ضديق لهم ت�ف�ا نتيجة لعدد من الطعنات، وقامت 
بع����س و�ضائل الإعالم باإلقاء الل�م على الزوج الغائب �ضاحب ال�ضجل الإجرامي، 
ولك���ن تبني فيما بع���د اأنهم كان�ا خمطئ���ني. وبالرغم من ذل���ك ا�ضتمرت و�ضائل 
الإع���الم ببث �ضم�مها يف تغطيته���ا للق�ضية. وتبعًا لهذه امل�ضاأل���ة، �ضرح املف��س 
ال�ضام���ي لالأمم املتحّدة ل�ض����ؤون الالجئني يف ر�ضالة مفت�ح���ة اإىل روؤ�ضاء حترير 

و�ض���ائل الإع���الم الرئي�ض���ية اأن: "اأظه���رت الأدل���ة الق�ية وغ���ري املت�قعة تعاظم 
م�ض���اعر كره الأجانب وا�ض���تعداد و�ض���ائل الإعالم الإيطالية للعمل كمراآة تعك�س 

اأ�ض�اأ مظاهر الكراهية".
واأ�ض���فرت ه���ذه الحتجاجات ع���ن فتح اأب�اب احل����ار الذي ط���ال انتظاره ح�ل 
التغطية الإعالمية املتطرفة ب�ض���اأن م��ض����ع الهجرة والالجئ���ني والتي مت اإلقاء 

الل�م عليها لإثارتها للحقد والتع�ضب.
 وي�ض���رح الحتاد ال�طني لل�ضحاف���ة اليطالية اأن امليثاق- الذي ي�ضع اخلط�ط 
العري�ض���ة اأمام و�ضائل الإعالم كي تك�ن اأك���رث م�ض�ؤولية يف عملها- �ضيعمل على 
تهدئة الأج�اء يف دولة  ي�ضعى ال�ضيا�ضي�ن املتطرف�ن فيها ل�ضتغالل النق�ضامات 
يف املجتم���ع.37 وق���د مت تقدمي امليثاق لرئي�س اجلمه�ري���ة- ج�رجي� ناب�ليتان� يف 

احتفال عام حيث رّحب بدوره باملبادرة.
وق���د اأفاد روبريت���� ناتلي رئي�س الحت���اد ال�طني لل�ض���حافة اليطالية: "اإن من 
�ض���يم ال�ض���حفيني اأن ل يعمل����ا على تعزيز ال�ضيا�ض���ة اجلبانة، ولك���ن الل�م يقع 
على الأحزاب ال�ضيا�ضية املجّردة من املبادئ الأخالقية والتي ت�ضتغل قلق النا�س 
و"خ�فه���م من الآخري���ن" من اأجل اأهداف انتخابية". ومن ثم اأ�ض���اف "يتحتم 
على ال�ض���حفيني جتنب اإ�ض���عال نار الكراهية العرقية، فنحن ل نطلب منهم اأن 
يك�ن�ا "منا�ضلني"، بل ن�ض���األهم بب�ضاطة اأن يق�م�ا بعملهم واأن يحرتم�ا اإظهار 

احلقيقة كما يرونها ومبا يتما�ضى مع القان�ن الذي ي�ّجه مهنتنا".
وعل���ى وجه اخل�ض�����س، تن����س الق�اعد التي ينبغ���ي على ال�ض���حفي الإيطايل 

اإتباعها:
ا�ض���تعمال اللغ���ة املنا�ض���بة وجتنب امل�ض���طلحات الت���ي تعمل عل���ى تاأجيج 

ال��ضع.
جتنب ن�ضر املعل�مات غري الدقيقة وامل�جزة وامل�ضللة.

حماي���ة الالجئني ال�ضيا�ضيني اأو الالجئ���ني اأو �ضحايا املتاجرة بالأ�ضخا�س 
اأو املهاجري���ن الذين يخت���ارون اإجراء ح�ار مع و�ضائ���ل الإعالم من خالل 

حماية ه�يتهم عندما تقت�ضي احلاجة لذلك.
واتفق ال�ضحفي����ن الإيطالي�ن على اإدخال ق�ضايا تتعّل���ق بالالجئني ال�ضيا�ضيني 
واملهاجرين يف الدورات التدريبية التي يتم عقدها لل�ضحفيني وترتيب مناظرات 

دولّية وحملّية ب�ضاأن كيفية قيام و�ضائل الإعالم بعملها.
وبالتعاون مع املف��س ال�ضامي لالأمم املتحدة ل�ض�ؤون الالجئني، مت التفاق اأي�ضًا 
عل���ى اإيجاد هيئة مراقبة م�ضتقّلة من �ضاأنه���ا مراقبة التغطية الإعالمية ل�ضمان 
قي���ام و�ضائل الإعالم بعملها على اأكمل وجه وعلى الأخ�س عندما تتناول ق�ضايا 

ب. التمييز العن�ضري واخل�ف من الأجانب والتع�ضّ

ويف نهاي���ة املطاف، األزم ال�ضحفي�ن اأنف�ضه���م بتخ�ضي�س ج�ائز متنح للتغطية 
الإعالمية التي تتناول م�ا�ضيع الالجئني ال�ضيا�ضيني واملهاجرين.

ولكن ل بد من اأن ن�ضكك يف قدرة هذه الإجراءات وحدها من منع في�س التحّيز 
وال�ضطراب الذي �ضتثريه بع�س اجلماعات ال�ضيا�ضية واملتطرف�ن كلما مت طرح 
م�ضاألة املهاجرين والأجانب على طاول���ة احل�ار، ولكنهم �ضيجدون حتمًا و�ضائل 
اإعالم اأقل مياًل للتحدث با�ضمهم ومنحهم الدعم الذي لطاملا متتع�ا به يف بع�س 

املحطات يف املا�ضي.

اإيطاليا: ال�شحفيون ي�شعون قواعد ملحاربة العن�شرية العرقية 

لتق�ل لكم احلقيقة : مبادرة ال�صحافة االأخالقية96



97 لتق�ل لكم احلقيقة : مبادرة ال�صحافة االأخالقية

املالئم يف املجتمع.  
كم���ا عال �ض����ت املنظمات املدني���ة التي كان���ت يف ال�ضابق 
تلتزم ال�ضمت، حيث ت�ضاع���دت حدة املطالب لالإ�ضالح؛ 
واحل�ض�ل على التعليم؛ وحق�ق الأقليات والن�ضاء يف العديد 
م���ن الدول.  وحت���ت ال�ضغ�طات الداعي���ة للتغيري، عمدت 
احلك�م���ات يف كثري من الدول تدريجي���ًا اإىل تبني �ضيا�ضة 
النفت���اح يف اأنظمته���ا ال�ضيا�ضي���ة واإدخ���ال الدميقراطي���ة  

والعرتاف باحلق�ق امل�ضروعة للمراأة والأقليات.
ومتا�ضي���ًا مع هذه التط����رات، ازداد ع���دد و�ضائل الإعالم 
الت���ي تعمل عل���ى م�اجه���ة التع�ض���ب. واأ�ضبحت حمطات 
الب���ث، وعل���ى الأخ����س حمطات الب���ث الع���ام، تركز على 

الق�ضايا التي تهم الأقليات يف براجمها.38
فعل���ى �ضبيل املثال، ت�ضدرت �ضبك���ة NPS للبث العام يف 
ه�لن���دا العناوي���ن الرئي�ضي���ة يف ال�ضحف نتيج���ًة لتناولها 
م�ضاألة احل�ار ال�طني ح�ل حرية الفرد والقيم الدينية يف 
برنام���ج »بيمب����ز وب�ركا�س« الذي مت اإنتاج���ه وبّثه يف عام 
2007 كن����ع من برام���ج الت�ضلّية. ففي هذه دولة التي طاملا 
عززت الت�ضام���ح والإ�ضالح ال�ضيا�ضي، ج���اء مقتل املخرج 
ال�ضينمائ���ي ثي���� فان ج�خ على يد �ض���اب م�ضلم عام 2004 
ليخلق ج�ًا جديدًا من التعبري عن الآراء املتع�ضبة واملثرية 
للجدل دون حتف���ظ اأو قي�د، ورافقها اأي�ضًا اعتداءات على 
بع�س ق���ادة املجتمع الإ�ضالمي واملثلي���ني يف املجتمع. ومن 
هن���ا جاء ه���ذا الربنام���ج لي�ضه���م يف ت�فري من���رب للح�ار 
املكثف ح����ل حرية التعب���ري والقيم الثقافي���ة ا�ضرتك فيه 
ع���دد م���ن ق���ادة املجتم���ع والق���ادة الديني���ني و�ضيا�ضي���ني 
م���ن جمي���ع الط�ائف والأح���زاب، اإ�ضافة لع���دد من اأفراد 
اجلمه����ر. وانق�ضم ماليني النا�س الذي �ضاهدوا الربنامج 
ب���ني م�ؤيد ومعار�س وفق���ًا لأذواقهم ومي�له���م، ومع ذلك، 
جن���ح الربنامج يف اإيج���اد �ضبل جديدة لط���رح املع�ضالت 

احلرجة واحل�ارات ال�ضاخنة اأمام امل�ضاهدين. 
ولك���ن بالرغم م���ن هذه النظ���رة الإيجابي���ة للم��ض�ع، ما 
زالت التغطي���ة ال�ضحفية ال�ضلبية مل�ا�ضي���ع الأقليات متالأ 
و�ضائل الإعالم ب�ض�رة مزعجة و�ضبه ه�ضتريية، حيث تعد 
و�ضائ���ل الإع���الم يف جميع الدول مذنب���ة يف تب�ضيط الأم�ر 

ونقل الق�ضايا من وجهة نظر الطرف الآخر.
ق���د ت�ضه���م التقارير ال�ضحفي���ة املثرية يف زي���ادة مبيعات 
ال�ضحيفة، لكنها يف املقابل �ضت�ضهم اأي�ضًا يف خلق ج� عابق 
باخل����ف بني املجم�ع���ات الجتماعي���ة. فالتغري احلا�ضل 
يف امل�ضه���د الإعالم���ي، اأّدى اإىل انحط���اط ن�عية املقالت 
ال�ضحفي���ة وم�ضداقيته���ا وتقهق���ر الظ���روف الجتماعية 
وال�ظيفي���ة يف العديد من املجالت، مم���ا اأدى ذلك بدوره 
اإىل �ضع���ف معن�يات ال�ضحفيني وتق�ي�س التم�ضك بالقيم 

الأخالقية التقليدية.

فعندما تعج اأجندة الأخبار باملقالت املنحازة وغري الدقيقة 
واملث���رية للفنت، ويربز فيها اأولئك الذين يهيج�ن خطابات 
الكراهية وال�ضعبية واخلطابات الرنانة املعادية لالأجانب، 

ب اأن يزداد. ل بد للعن�ضرية اأن تتفاقم وللتع�ضّ
ففي اأوروبا وال�ضرق الأو�ضط وبع�س املناطق يف اآ�ضيا، ت�فر 
ال�ضراع���ات الإقليمية املنبثق���ة من انق�ض���ام املجتمع بناًء 
عل���ى اللغة اأو الدين اأو العرق خلفية لأجندة اأخبار ت�ض�دها 
م�ضاهد العنف واملجابهات الفارغة. ومن هنا تربز احلاجة 
ل�ضحافة تقدم تغطيًة �ضحفية مت�ازنة و�ضاملة وج�هرية. 
وا�ضتن���ادًا له���ذه احلاج���ة، اأن�ض���اأ ع���دد م���ن الحت���ادات 
ال�ضحفي���ة وو�ضائل الإعالم مبا يف ذل���ك الإذاعات العاّمة 
جمم�عات عمل وت�جيهات لاللت���زام مبحاربة العن�ضرية 
على نح� يتجاوز الن�اي���ا احل�ضنة لالإعالن الأخالقي. ويف 
ال�ق���ت ذاته، تبن���ت املجال�س ال�ضحفي���ة املحلية جمم�عة 
م���ن الق�اعد ملجابه���ة التع�ضب، كما با�ض���رت يف ا�ضتقبال 
�ضك���اوى من اأفراد املجتمع ح�ل التحري�س على العن�ضرية 
ال�ض���ادر عن و�ضائل الإع���الم. ولكن بع�س ه���ذه املجال�س 
اأخ���ذت على عاتقها تف�ضري هذه الق�اع���د مبحدودية واأفق 
�ضيق، حيث اإنه���م رف�ض�ا اإ�ضدار الأحك���ام على �ضحفهم 
حت���ى واإن كانت هذه ال�ضك���اوى ذات حجة ق�ية و�ضحيحة. 
)الرج�ع للجدول- اململكة املتحدة: تعا�ضد الأ�ض�ات �ضد 

التحيز(.
وخالل الت�ضعينيات من القرن املا�ضي، قام الحتاد ال�طني 
لل�ضحفي���ني يف بريطاني���ا واأيرلندا وجمل����س ال�ض�د التابع 
ل���ه بالتعاون مع احت���اد ال�ضحفي���ني اله�لنديني وجمم�عة 
العم���ل »املهاجر والإعالم« ب��ضع بع����س الت��ضيات العامة 
لل�ضحفي���ني. كم���ا قامت احت���ادات اأخ���رى لل�ضحفيني يف 
اأملاني���ا )رابط���ة ال�ضحفي���ني الأملانية( وبلجيك���ا )جمعية 
ال�ضحفي���ني يف بلجيك���ا(، اإ�ضاف���ة لحت���اد ال�ضحفيني يف 

فنلندا بالن�ضمام اإىل الحتاد الدويل
لل�ضحفي���ني يف اإعداد مبادرة وا�ضع���ة النطاق حتت عن�ان 
»املجم�عة الإعالمي���ة الدولية ملناه�ضة العن�ضرية ورهاب 

الأجانب«.
ت�ضاع���د  اإر�ضادي���ة  ق�اع���د  املجم�ع���ات  ه���ذه  وو�ضع���ت 
ال�ضحفيني عل���ى اأداء عملهم الي�مي م���ن اإعداد التقارير 
ال�ضحفي���ة، اإ�ضاف���ًة ملقرتح���ات ح����ل كيفي���ة التعامل مع 
املهم���ات ال�ضحفي���ة الت���ي تتعر����س للجماع���ات اليمينية 
املتطرف���ة اأو العن�ضرية التي ت�ضجع على تر�ضيخ العن�ضرية 

واإر�ضاء ق�اعد التطرف.   

قائمة فح�س -  التنوع 
م���ا ه���ي افرتا�ضات���ي ال�ضخ�ضية ح����ل النا�س الذين 

اأكتب عنهم؟

نقط���ة  الأوروبي���ة-  الهج���رة  �ضبك���ة   36

http://www. الإيطالية  الت�ضال 
emnitaly.it

37 تعد الق�اع���د بروت�ك�ًل مليثاق واجبات 

 Carta dei Doveri( ال�ضحف���ي
del Giornalista(، وق���د و�ضعته 
اللجنة ال�ضت�ضاري���ة ال�طنية التي يتاألف 
اأع�ضاوؤها من ممثلني عن وزارة الداخلية 
الإيطالي���ة وعن املكت���ب ال�طني ملكافحة 
التميي���ز العن�ضري ودائرة تكاف�ؤ الفر�س 
وجامعت���ي �ضابينزا و روم���ا 3، اإىل جانب 

�ضحفيني اإيطاليني واأجانب.

الحت���اد  ط���ّ�ر  املث���ال،  �ضبي���ل  عل���ى   38

الأوروبي لالإذاع���ة برناجمًا خا�ضًا للعمل 
)يرجى الطالع على

http://www.ebu.ch/en/  
union/under_banners/
 )CulturalDiversity .php

والذي يت�ضمن بع�س الإنتاجيات امل�ضرتكة 
يف املجالت التي تظهر فيها الأقليات. 
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ت�ضته���ر �ضحاف���ة التايبل�ي���د يف اململكة املتح���دة باملبالغة يف ذكر احلقائ���ق اإىل اأق�ضى 
احل���دود، حتى اأنه ي�ضل به���ا الأمر اإىل تخطي هذه احلدود يف بع����س الأحيان. وينتاب 
كل م���ن الإحتاد ال�طني لل�ضحفيني واأع�ض���اوؤه قلقًا متناميًاً ب�ضب���ب حماولت اأ�ضحاب 
ال�ضح���ف يف حتقي���ق انت�ض���ار وا�ض���ع النطاق ع���ن طري���ق اللج�ء لإث���ارة ال���راأي العام 

والتع�ضب.
قد �ض���ن ال�ضحفي����ن العامل����ن يف جمم�عة �ضح���ف اك�ضربي�س املحلي���ة والأع�ضاء يف 
الحت���اد ال�طن���ي لل�ضحفيني حمل���ة ط�يلة الأمد ملقاوم���ة ال�ضغ�طات الت���ي يتعر�ض�ن 
له���ا من قبل اأ�ضحاب املجم�عة من اأجل كتاب���ة عناوين عن�ضرية قا�ضية عن املهاجرين 
والهج���رة. األ اأن ال�ضحفيني مل يحظ�ا بالدعم يف حملته���م الداعية لالرتقاء باملعايري 
ال�ضحفي���ة نتيج���ة �ضيطرة اأرباب العمل يف هذا القطاع على جلن���ة ال�ضكاوى ال�ضحفية 
)PCC(- هيئة "التنظيم الذاتي" يف اململكة املتحدة، مما ي�ؤدي اإىل رف�ضها امل�ضتمر 

لل�ضكاوى التي تهدد ا�ضتقالليتهم.
جمم�عة اك�ضربي�س هي جمم�عة اإعالمية �ضخمة متتلك عددًا من ال�ضحف يتجزاأ اإىل 
�ضحيفتني ي�ميتني واأخريني ت�ضدران ي�م الأحد، كل اثنتني من تلك ال�ضحف تنفردان 
بتلبي���ة �ض�ق معني م���ن القراء- الأ�ض����اق املنخف�ضة والأ�ض�اق املت��ضط���ة. وميتلك هذه 
املجم�ع���ة العمالق ريت�ضارد ديزم�ند الذي جنى ماليينه عن طريق العمل الإباحي قبل 

�ضرائه لل�ضحف يف عام 1998 .
ي�ؤم���ن ديزم�ند اأن م�ا�ضيع كالعن�ضري���ة واخل�ف من الأجانب اإمنا ترفع ن�ضبة مبيعات 
ال�ضح���ف )عل���ى الرغ���م من اأن �ضحف���ه جميعها ت�اج���ه حاليًا تده�رًا ح���ادًا يف حجم 

املبيعات(. 
وانطالقًا من هذا الإميان، قام ديزم�ند يف �ضهر اآب من عام 2001 مبمار�ضة �ضغ�طات 
عل���ى مديري �ضحفه طالبًا منهم اأن تت�ضدر �ضفحاتها الأوىل عناوين عن�ضرية ملقالت 
تتح���دث ع���ن الهجرة ملدة �ضتة اأيام على الت�ايل. وردًا عل���ى هذا املطلب، �ضرح اأع�ضاء 
الحتاد ال�طني لل�ضحفيني من العاملني يف جمم�عته " ينبغي على و�ضائل الإعالم عدم  
حتريف احلقائق اأو اإث���ارة العن�ضرية بهدف رفع مبيعاتها" وطلب�ا من الحتاد ال�طني 
لل�ضحفيني تقدمي �ضك�ى للجنة ال�ضكاوى ال�ضحفية)PCC( . ومن البديهي اأن ُتعترب 
املقالت املتمح�رة ح�ل اللج����ء ال�ضيا�ضي خرقًا لق�اعد ال�ضل�ك املهني اخلا�ضة بلجنة 

ال�ضكاوى نف�ضها، اإل اأن ال�ضك�ى ُرف�ضت بحجة اأنه مل يرد ذكر اأّية اأ�ضماء يف املقالة.
ين����س قان�ن جلنة ال�ضكاوى ال�ضحفية :"من واج���ب ال�ضحافة جتنب الإ�ضارة لالأفراد 
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املم����ل������كة املت�����������ح�����دة: تعا�ش���������د الأ�ش����������وات �ش����د التح���ي����ز 
بعبارات تت�ضم بالتع�ضب اأو تنم عن دللت �ضلبية على اأ�ضا�س العرق اأو الل�ن اأو الدين اأو 

اجلن�س اأو الت�جه اجلن�ضي اأو اأي مر�س اأو اإعاقة ج�ضدية اأو عقلية".
وتتي���ح احلجة، التي رف�ضت جلنة ال�ضك���اوى ال�ضحفية على اأ�ضا�ضه���ا ال�ضك�ى، ل��ضائل 
الإعالم التهّرب من النقد والل�م يف حالة حتري�ضها على كراهية جماعات عرقية كاملة 
طامل���ا اأنه���ا مل تخ�ض�س ف���رد معني يف مقاله���ا، وتعد هذه احلجة مبثاب���ة رخ�ضة كانت 
�ضتالق���ي �ض���دًى وا�ضعًا ل���دى و�ضائل الإعالم الت���ي عملت على تعزي���ز التع�ضب العرقي 
ابت���داًء من ي�غ��ضالفيا ال�ضابق���ة وو�ض�ًل اإىل رواندا. وتتعار�س ب�ضكل فا�ضح مع مبادئ 
الإحت���اد ال���دويل لل�ضحفيني وق�اعد ال�ضل�ك املهني لالحت���اد ال�طني لل�ضحفيني الذي 
ين����س على:  "ل يج�ز لل�ضحف���ي املبا�ضرة باإعداد م��ض����ع اأو  اخل��س بكتابات ت�ضجع 

على التمييز اأو التهكم اأو التع�ضب اأو الكراهية".
وبع���د م�ضي ث���الث �ضن�ات على هذه احلادث���ة، هدد ال�ضحفي����ن العامل�ن يف جمم�عة 
اك�ضربي����س بال�ضتقال���ة اإزاء حمل���ة ا�ضتمرت لأ�ضب����ع تهدف لرف�س ان�ضم���ام بريطانيا 
لالحت���اد الأوروب���ي واإظهار امل��ض����ع مبظهر �ضيط���اين، حيث �ضيتيح مب�جب���ه مل�اطني 
ال���دول الأع�ض���اء يف الحت���اد الأوروبي العم���ل داخ���ل بريطانيا. وت�ض���درت ال�ضفحات 
الأوىل عناوين تت�ضم بالتحام���ل والتع�ضب: "ح�ايل 1.6 ملي�ن غجري يتاأهب�ن لدخ�ل 
بريطانيا" و "ل ن�ضتطيع اأن نتحمل غزو الغجر"، وبعد �ضدور هذه العناوين يف ال�ضحف، 
تلق���ى ال�ضحفي�ن مكاملات من منا�ضري العن�ضرية العرقية ي�ؤكدون اإعجابهم بامل��ض�ع 

بق�لهم "عمل جيد، ا�ضتمروا".
واأف���اد ال�ضي���د ماي���كل �ضتان�ضرتيي���ت- رئي����س اللجن���ة النقابي���ة للعامل���ني يف جمم�عة 
اك�ضربي����س "لقد كان ذلك حمبطًا للغاية، اإذ ت�ضبب بكث���ري من الأمل واملعاناة". وقررت 
اللجن���ة النقابي���ة لل�ضحفيني، يف الجتم���اع  الذي مت عقده للنظر يف ه���ذه امل�ضاألة، رفع 
كت���اب للجن���ة ال�ضكاوى ال�ضحفّية من اأج���ل طرح م�ضاألة حماي���ة ال�ضحفيني املعار�ضني 
للعمل مبا يتنافى مع ق�اعد ال�ضل�ك املهني لالحتاد ال�طني لل�ضحفيني التي تن�س على 
"العمل مبا ميليه عليهم �ضمريهم" ليت�ضنى لهم رف�س العمل يف مثل هذه امل�ا�ضيع دون 
اأن يعّر�ض����ا وظائفه���م للخطر. واأي���د ال�ضحفي�ن وجهة نظرهم ب���اأن امل�ضكلة احلقيقية 
ل تكم���ن يف التغطية ال�ضحفي���ة لالن�ضمام لالحتاد الأوروبي، ب���ل بالأ�ضل�ب التحريري 
والقال���ب ال���ذي قدمت من خالل���ه الق�ضة الذي ك���ان متع�ضبًا وغري دقي���ق ويحث على 

العن�ضرية، اإ�ضافة لك�نه يتنافى مع الأخالق.
وامتثاًل لر�ضالتها يف عدم تهديد الأقطاب ال�ضحفية، رف�ضت جلنة ال�ضكاوى ال�ضحفية 

ه���ل اأرح���ب بقب�ل اأفك���ار لأحداث وق�ض����س تتجاوز 
وجهة نظري الثقافية؟

هل اأمتل���ك اأي م�قف متحّيز للق�ضية ي�ضب يف �ضلب 
م��ض�ع الق�ضة التي اأغطيها؟

هل الإ�ضارة اإىل الل�ن اأو العرق اأو املظهر اخلارجي يف 
مقالتي لها �ضلة وثيقة بامل��ض�ع؟

ه���ل ا�ضتخدم���ت امل�ضطلح���ات ال�ضحيح���ة ل��ض���ف 
النا�س اأو ثقافاتهم؟

هل حتدثت عن امل��ض����ع مع زمالء ذوي خربة اأو مع 
اأنا�س لهم اإملام بامل��ض�ع؟

ه���ل جل���اأت ل�ضتخ���دام اأراء وم�ض���ادر  خمتلف���ة يف 
مقالتي مبا فيها الأقليات؟

ه���ل تنبثق مقالتي م���ن الجتاه ال�ضائ���د؟ هل �ضككت 
بهذا الجتاه؟

هل تاأكدت من اأن عملي ل يعك�س النمطية؟
ه���ل راعي���ت احتياج���ات الأ�ضخا�س املعني���ني بالعمل 

ب�ض�رة مبا�ضرة؟
هل اأخذت بعني العتبار تاأثري الق�ضة اأو ال�ض�ر على 

حياة الآخرين؟
وق���د جنم عن كل هذه الن�ضاط���ات انبثاق اأول م�ؤمتر دويل 
يف الع���امل يتن���اول م��ض����ع العن�ضري���ة وال�ضحاف���ة حتت 
عن����ان “ال�ق���ت الأف�ض���ل للت�ضامح: ال�ضحاف���ة ومكافحة 
العن�ضري���ة” الذي انعقد يف بيلب���او عام 1997، و�ضارك 
في���ه �ضحفي����ن من اأكرث م���ن 60 دول���ة من جمي���ع اأرجاء 
العامل. وجاء الت�ضريح الرائد الذي اأعلنه الحتاد الأوروبي 
لل�ضحفيني بالتعا�ضد مع جمعية نا�ضري ال�ضحف الأوروبية 
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ال�ضك����ى بحج���ًة "اإنه���ا م�ضاألة اإدارية ب���ني امل�ظف���ني والإدارة" ولي�ضت م���ن اخت�ضا�س 
اللجنة.

يف �ضهر مت�ز من عام 2005، ت�ضدرت �ضفحات الإك�ضربي�س عن�انني من اأكرث العناوين 
ال�ضحفي���ة حتام���اًل وتع�ضب���ًا "املنفذين للتفج���ريات الإرهابية كان�ا لجئ���ني �ضيا�ضيني 

طفيليني". 
وتظه���ر املقالة اأن ما قيل عن الأ�ضخا�س الثالثة الذين فجّروا اأنف�ضهم يف و�ضائط النقل 
العام���ة يف لندن قب���ل ثالثة اأ�ضابيع والت���ي اأ�ضفرت عن م�ت اأكرث م���ن 50 �ضخ�ضًا اأنهم 
كان�ا لجئني �ضيا�ضيني لي�ضت �ضحيحة، حيث اأن ه�ياتهم كانت ل تزال جمه�لة يف ذلك 
ال�ق���ت، وتبني لحقًا اأنهم م���ن ال�ضكان الأ�ضليني للمملكة املتحّدة. ومرة اأخرى مت تقدمي 
�ضك����ى للجنة �ضكاوى ال�ضحافة )PCC( ب�ضاأن ه���ذا العن�ان ومت رف�ضها على اأ�ضا�س 

اأنها من�ضجمة مع ق�ضة املقالة.  
ويف �ضه���ر ت�ضرين الأول من ع���ام 2006، حقق �ضحفي� الإك�ضرب�س اأول جناح لهم عندما 
اأجربوا �ضحيفة "الدايلي �ضتار" على اإلغاء �ضفحة فيها حتمل عن�ان "الفتاوى الي�مية"، 
والتي كان الغر�س من وراءها ال�ضخرية من احلال التي �ضت�ؤول اإليها ال�ضحف الربيطانية 
اإذا م���ا �ضيطر عليها امل�ضلم�ن الربيطاني�ن. وك���ان ال�ضعار الكاريكات�ري لل�ضفحة "فتاة 
حمجبة" مغطاة من الراأ�س حتى القدمني تتعهد بتقدمي "حلية جمانية لكل مفّجر". ويف 
اأثناء جتهيز ال�ضفحة للطباعة، دعا الحتاد ال�طني لل�ضحفيني اإىل اجتماع طارئ طلب 
في���ه من روؤ�ضاء حتري���ر ال�ضحيفة اإلغاء تلك ال�ضفحة ف�افق����ا. كان �ضاحب ال�ضحيفة 
احل���اد الطبع ريت�ضارد ديزم�ن���د خارج مكتبه اآنذاك، واأعطى روؤ�ض���اء التحرير انطباعًا 
باأنهم مرتاح�ن لالإجراء الذي اتخذته النقابة مع اأنه مل يجر التهديد بحدوث اإ�ضراب. 
ومن جهة اأخرى، لقى هذا الإجراء ا�ضتح�ضانًا لدى اجلهات املعنية بانت�ضار اخل�ف من 

الإ�ضالم يف ال�ضحف الربيطانية على اعتبار اأنه ن�ضر لهم. 
وعلى �ضعيد اآخر، لق���ى اقرتاح ت�ضمني " بند ال�ضمري" يف جمم�عة الق�اعد الأخالقية 
التابعة لالحتاد ال�طني لل�ضحفي���ني يف بريطانيا ا�ضتجابًة نتيجًة للمخاوف التي ا�ضتمر 
الحتاد بطرحها على مدى 70 عامًا. ويف عام 2005، اأُقر ت�ضمني هذا البند الذي ين�س 
عل���ى: " لل�ضحفي احلق يف رف�س اأو حتديد امله���ام ب�ضفته م�ؤلف املقالة التي من �ضاأنها 
خمالف���ة روح الق�اع���د ون�ض��ضها. ول يج�ز فر�س عق�بة عل���ى اأي �ضحفي اأو طرده من 

وظيفته لتقيده بهذه الق�اعد". 
ي�ضر الحتاد ال�طني لل�ضحفيني على اأن الق�ضايا الأخالقية هي م��ض�ع �ضرعي ويجب 
مناق�ضت���ه م���ع الإدارة وعلى الأخ����س يف هذا ال�قت الذي كان خلف����س عدد العاملني يف 
ال�ضح���ف تاأثريه املدمر عل���ى م�ضداقية ال�ضحافة وج�دتها. فال�ضغ���ط املبالغ فيه على 
ال�ضحفي���ني حلثه���م عل���ى الت�ض���رف بط���رق ل اأخالقي���ة وتهيئة ظروف عم���ل حمف�فة 

باملخاطر هما وجهان لعملة واحدة.
يف املا�ض���ي، كان رد فع���ل الإدارات يف و�ضائ���ل الإعالم لعدم قب�ل ال�ضحف���ي لأ�ضل�بهم 
يف العم���ل يكم���ن يف ا�ضتقالة هذا ال�ضحفي، ويف ال�اقع ق���ام العديد من ال�ضحفيني من 
العاملني يف �ضحف روبرت م�ردوك املحلية باتخاذ هذا القرار فعاًل نتيجة للطريقة التي 
تناول���ت فيها تلك ال�ضحف للم�ا�ضيع املتعلق���ة باجلي�س اجلمه�ري الأيرلندي واإ�ضرائيل 
واحل���رب على العراق. اإل اأن فك���رة "ال�ضتقالة امل�ضتندة اإىل املبادئ" من جانب الأفراد 
مل تع���د ت�ض���كل مقاومة لل�ضغ�طات على الروؤ�ضاء يف العم���ل بالنظر اإىل ق�ة العالقات يف 

و�ضائل الإعالم احلديثة.
ولطامل���ا كان الحتاد ال�طني لل�ضحفيني م���ن ال�ضباقني يف الدفاع عن م�ضداقية و�ضمعة 
هيئة الإذاعة الربيطانية BBC- واحدة من و�ضائل الإعالم الرائدة يف العامل. فعندما 
ا�ضتهدف���ت احلك�مة والهيئة الق�ضائية هيئة الإذاعة الربيطانية BBC ب�ضبب تغطيتها 
للح���رب على العراق يف عامي 2003 و2004، مت اإع���داد تظاهرة احتجاجية �ضارك فيها 
الآلف من م�ظف���ي الهيئة بدعم من الحتاد ال�طني لل�ضحفيني، حيث طالب�ا باإق�ضاء 
النائ���ب الع���ام؛ وا�ضتنك���روا من "العت���ذار امله���ني" الذي قدم���ه روؤ�ضاء هيئ���ة الإذاعة 
الربيطاني���ة  للحك�مة. ويف عام 1985، ا�ضرب اأع�ضاء الحتاد ال�طني لل�ضحفيني لي�م 
واحد احتجاجًا على فر�س رقابة على الفلم ال�ثائقي الذي اأنتجه تلفزي�ن هيئة الإذاعة 
الربيطانية BBC ويدور ح�ل اأيرلندا ال�ضمالية. وقد ذكرت �ضحيفة تاميز اللندنية اأن 
الإ�ض���راب ملدة 24 �ضاع���ة "ميّثل اأخطر اإجراء عمايل مت اتخ���اذه يف تلفزي�ن بريطاين، 

وقد اجتذب دعمًا للق�ضية اأكرث من اأي تع�ي�س مايل". 
ويف ال�اق���ع، مل يح�ض���ل يف تاريخ الحتاد ال�طني لل�ضحفي���ني اأن قامت اإجراءاته- كما 
حاول اأ�ضحاب ال�ضحف اإثارة مثل هذا اجلدل- بتهديد مفه�م حرية ال�ضحافة. فنادرًا 
م���ا حاول الحت���اد اللج�ء لنف�ذه يف حماول���ة ال�ضيطرة على ما يح���دث يف داخل و�ضائل 
الإع���الم، ولكنه يرى اأن تط�ير املعاي���ري ال�ضحفية بكل ال��ضائل املتاحة يدخل يف �ضميم 

اخت�ضا�ضه.
ويف ع���ام 1986، اأ�ض�س الحتاد ال�طني لل�ضحفي���ني املجل�س الأخالقي للعمل على تعزيز 
اأعل���ى م�ضت�ى م���ن املعايري من خالل عملي���ة التعليم وال�ضتماع لل�ضك���اوى �ضد الأع�ضاء 
امل�ضتك���ى عليه���م باأنهم جت���اوزوا مبادئ الحتاد. ويرك���ز عمل املجل�س عل���ى رفع ال�عي 
واملحاول���ة يف خلق ج���ٍ� يت�ضم مبزيد من املعاي���ري الأخالقية داخل غ���رف الأخبار ولي�س 
العمل كهيئة "حلفظ النظ���ام". وو�ضف املتحدث با�ضم الحتاد الق�اعد ال�ضل�ك املهنية 
لل�ضحاف���ة ب "اأنها من���ارة ال�ضحفيني التي ت�ضاعدهم على حتقي���ق طم�حاتهم ولي�ضت 

و�ضيلة للعقاب". 

هذه املنظمات باإر�ضاء �ضبل للح�ار البّناء من اأجل حماربة 
ب. كما وافقت اجلماعات على  العن�ضرية ومكافحة التع�ضّ

الدخ�ل يف ح�ار مع املجتمع املدين ككل. 
وقد وافقت جميع الأطراف املعنية بالنخراط يف ح�ار مع 
منظم���ات املجتمع املدين من اأجل تعزي���ز اجله�د مل�اجهة 
العن�ضري���ة. كما وافقت اأي�ضًا عل���ى العمل من اأجل تط�ير 
معاي���ري لاللتح���اق ب���دورات تدريبي���ة يف قط���اع الإعالم؛ 
واإدراج اأمن���اط للتقاري���ر ي�ض���رح فيه���ا كيفي���ة الكتابة عن 
ب يف برامج التدريب؛ واإن�ضاء  الق�ضاي���ا التي تتعّلق بالتع�ضّ
مناذج لتح�ضني ال�عي واملعايري املهنية؛ وتنفيذ ا�ضتعرا�س 
كام���ل ل�ضيا�ضات واأ�ضاليب تعيني امل�ظف���ني من اأجل زيادة 

م�ضاركة الأقليات يف الق�ى العاملة يف و�ضائل الإعالم.
وبع���د م���رور ع�ض���ر �ضن����ات، ما زال���ت امل�ض���اكل مت�اجدة 
وتتطلب ب���ذل املزيد من اجلهد. ويف ه���ذا ال�ضاأن، �ضتعمل 

مبادرة ال�ضحافة الأخالقية على القيام بج�لة جديدة من 
الن�ضاطات بهدف:

تاأ�ضي�س �ضبكة عمل م���ن منظمات �ضحفية تعمل على 
مكافحة العن�ضرية يف و�ضائل الإعالم.

اإ�ض���دار دلي���ل حم���ّدث لل�ضحفي���ني يغط���ي الق�ضايا 
املتعلقة بالهجرة والعالق���ات بني املجتمعات املختلفة 
وحفظ النظ���ام والأمن و�ضيا�ضات اللج����ء ال�ضيا�ضي 

والتع�ضب والعن�ضرية.
تط�ير هيكلي���ات للح�ار من اأجل تط�ي���ر ال�ضيا�ضات 
املتعلق���ة بت�ظي���ف م�ظفي القط���اع الإعالمي بهدف 
احل���د من التميي���ز العن�ض���ري حيثما وج���د، اإ�ضافة 
لتحدي���ث الدورات التدريبية وامل����اد الأخرى املتعلقة 
به���ذه الق�ضاي���ا. والعمل على تعزي���ز احل�ار واجلدل 
داخل غرف الأخبار ح�ل طرق تط�ير ج�دة التقارير 



لتق�ل لكم احلقيقة : مبادرة ال�صحافة االأخالقية100

الإعالمي���ة من خ���الل، على �ضبي���ل املث���ال، م�اجهة 
النمطي���ة وحت�ض���ني امل�ضادر امل�ضتخدم���ة يف الإعالم 

وو�ضع مقايي�س خا�ضة باملعايري التحريرية.
ال�ضع���ي اإىل �ضم���ان ح���ق ال�ضحفي���ني يف العمل وفقا 
ل�ضمائرهم واإمكانية رف�س اإعداد املقالت التي تعزز 

العن�ضرية دون املجازفة بخ�ضرانهم ل�ظائفهم.
خل���ق ح�ار ب���ني �ضّن���اع ال�ضيا�ضة ومنظم���ات املجتمع 
امل���دين املعنية به���ذا امل��ض����ع وو�ضائ���ل الإعالم من 
اأجل رف���ع م�ضت�ى ال�عي باأهمية ال���دور الإعالمي يف 

التعامل مع مثل هذه الق�ضايا. 
اإعداد برنامج تعليمي وتدريبي.

تنظيم ح�ارات ومناظرات بني ال�ضحفيني من الدول 
املختلفة- مثاًل من اأوروب���ا و�ضمال اإفريقيا- بطريقة 
اإيجابي���ة م���ن اأج���ل م�اجه���ة العتق���ادات اخلاطئة 
والتمي���ز العن�ضري يف اإع���داد التقاري���ر ال�ضحفية، 
الختالف���ات  ح����ل  ال�ع���ي  �ضب���ل  لتعزي���ز  اإ�ضاف���ة 
العن�ضري���ة والدينية والختالف���ات الثقافية الأخرى 

وفهمها ب�ضكل اأف�ضل. 

ال�شحاف��ة وحمارب��ة التع�ش��ب: ه��ذه 
الر�شوم الكاريكاتورية

يف ه���ذا الع�ض���ر ال���ذي ي�ضه���د تنامي���ًا يف ال�ضع����ر بالقلق 
وانعدام الأمن ح�ل العالقات بني املجتمعات، برزت م�ضائل 
التع�ضب الديني والإرهاب وال�ضراع العرقي ب�ض�رة مكثفة 
عل���ى اأجندة الأخبار. فمن النادر اأن نرى تركيزًا واهتمامًا 
بعمل اأحد ال�ضحفيني بال�ض�رة التي راأيناها يف عام 2006 
بع���د ن�ضر ع���دد من الر�ض����م الكاريكات�ري���ة يف ال�ضحيفة 
الدمنركي���ة املحلي���ة “جيالند�س ب��ضنت”، حي���ث اأنده�س 
اجلميع من احلالة الدرامية التي تلت ن�ضرها. ففي غ�ض�ن 
ع���دة اأ�ضهر، غدت الق�ضي���ة مدار حدي���ث و�ضائل الإعالم 
العاملي���ة؛ وامتالأت ال�ض����ارع بالتظاه���رات والحتجاجات 
والعنف؛ وت�ضببت مبقتل 139 �ضخ�ضًا ُقتل معظمهم نتيجة 
لإطالق رج���ال ال�ضرطة النار على املتظاهرين يف نيجرييا 

وليبيا والباك�ضتان واأفغان�ضتان .
وفج���اأة وب�ض����رة غ���ري مت�قع���ة عل���ى الإط���الق، و�ضع���ت 
املعاي���ري الإعالمية حتت املجهر حني احتج بع�س امل�ضلمني 
الغا�ضب���ني على ع���دم الك���رتاث ال�ا�ضح وغ���ري املق�ض�د 
للح�ضا�ضي���ة الثقافية ح�ل ن�ضر ال�ضح���ف الأخرى للر�ض�م 
الكاريكات�رية للر�ض�ل حمم���د على اأثر تفجر اجلدل ح�ل 
ه���ذه امل�ضاألة، حي���ث اإنه مل يتم ن�ضر �ض����ٍر للر�ض�ل حممد 
اأب���دًا م���ن قب���ل يف املجتمع���ات الإ�ضالمي���ة وذل���ك نتيجة 
لالأع���راف والتقاليد ولي�س تبعًا للعقي���دة. وبالرغم من اأن 
الف���ن الإ�ضالمي يحظ���ى مبكانة عالية بني الفن����ن، اإل اأن 

�ض�ر الأ�ضخا�س ل تعر�س يف امل�ضاجد اأبدًا.
وبالطب���ع ينبثق الرتكيز يف هذا اخل���الف على احل�ضا�ضية 
الديني���ة، اإل اأن العديد م���ن املحتجني راأوا يف هذه الر�ض�م 

هج�مًا كبريًا على بلدانهم وعاداتهم ودينهم وثقافتهم. 
وعل���ى �ضعيد اآخر، اأثارت هذه الر�ض����م الكثري من اجلدل 
ح����ل تف�ض���ري امل�ضائل املن�ط���ة بحرية التعب���ري، ومت اتهام 
و�ضائ���ل الإعالم بتجاهل الثقاف���ات الأخرى حتى ول� كانت 
ت�ضكل جمم�عات اأ�ضا�ضية �ضمن تركيبة ال�ضكان املحليني، 
وب���ررت بع�س و�ضائ���ل الإعالم الداخلي���ة اأن احلق يف ن�ضر 
ه���ذا الن�ع من الر�ض�مات يع���د بالأ�ضا�س امتحانًا ج�هريًا 

للحق يف حرية التعبري.
وج���اء ه���ذا اجل���دل ليك����ن مبثاب���ة ن���داء عاج���ل ل��ضائل 
الإع���الم م���ن اأج���ل الب���دء بج�ل���ة جدي���دة م���ن احل����ار 
والتحليل ح�ل كيفية قي���ام ال�ضحفيني بعملهم والأ�ضاليب 
الت���ي يحتاج�نها- اإن ك���ان هناك م���ا يحتاج�نه- لتط�ير 

اأدائهم.
وكان رد فعل العديد من ال�ضحفيني يف البداية دفاعيًا، ومع 
اأن و�ضائل الإعالم اعتادت على النقد والنتباه مل�ضدره، اإل 
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اندلع النريان: تظاهرات يف لندن ح�ل الر�ض�مات.

لق��د اأ�شع��ل اجل��دل روح التح��ّدي عن��د اجلماع��ات املهني��ة يف 

و�شائ��ل الإع��الم من اأجل اإن�ش��اء حوار حول كيفي��ة املوازنة بني 

احل�شا�شي��ات الدينية والثقافية من جهة واحلق بحرية التعبري 

من جهة اأخرى. 

اأنه���ا يف العدي���د من الدول الغربية ترتاج���ع تلقائيًا عندما 
حتاول املجم�ع���ات ذات امل�ضالح- ومن بينهم اجلماعات 
ال�ضيا�ضية اأو الثقافي���ة- التدخل بالقرار التحريري. بينما 
يف البل���دان الأخ���رى حيث تخ�ضع و�ضائ���ل الإعالم ملراقبة 
روتيني���ة وعق�ب���ات ر�ضمي���ة، يعل���م الإعالمي����ن اأن خروج 
الإع���الم من حتت �ضيط���رة املهنيني ي����ؤدي اإىل حت�له اإىل 

�ضالح مدمر. 
ففي الت�ضعينيات، قدم كل من ال�ضراع يف البلقان وعمليات 
الإب���ادة اجلماعي���ة يف روندا تذكارات وح�ضي���ة مفادها اأن 
قان�ن حق�ق الإن�ضان والق�انني ال�ضحفية والر�ضا الدويل 
ل يك����ن له���م اأي اعتبار حينما ي�ضتغ���ل ال�ضيا�ضي�ن عدمي� 
ال�ضم���ري جهل العام���ة وحالة انع���دام الأم���ن لي�ضتخدم�ا 
و�ضائ���ل الإع���الم امل�الي���ة له���م يف ن�ض���ر ب���ذور الكراهي���ة 

والت�ضجيع على العنف.
اأم���ا يف ع���ام 2000، فق���د اأ�ضهم���ت احل���رب اجلديدة يف 
ال�ض���رق الأو�ض���ط وتعبئة ال���راأي العام ملعار�ض���ة وجمابهة 
»احل���رب �ض���د الإره���اب« يف خل���ق عالق���ات مفزع���ة بني 
امل�ضلم���ني وامل�ضيحي���ني. ومم���ا ل ج���دل فيه، خلق���ت ردود 

الفع���ل ح�ل الهج����م على ال�لي���ات املتح���دة يف 11 اأيل�ل 
حال���ة من الت�ت���ر بني املجتمع���ات، ل�ضيم���ا يف اأوروبا التي 
كانت ت�ضهد ب����ادر ل�ضراع مدين تك�ضف ب�ضكل دراماتيكي 
نتيج���ًة للعنف احلا�ضل يف املدن الكبرية يف فرن�ضا واململكة 
املتحدة  وه�لندا ومناطق اأخرى، الأمر الذي اأثار الأحقاد 

الدفينة منذ قرون عديدة جتاه الأجانب .
ت�ض���كل م�ضكلة التع�ض���ب تهديدًا دائم���ًا لل�ضحافة اجليدة 
يف كل مك���ان، حيث تع���ج التقارير الإخباري���ة يف اجلرائد 
وحمطات الإذاعة والتفلزة يف جميع اأرجاء العامل مب�ضاهد 
ي�مي���ة من العنف املدين يف �ضمال اأمريكا واأوروبا؛ وازدياد 
تاأثري الأحزاب  ال�ضيا�ضية اليمينية املتطرفة؛ وع�دة املعاداة 
لل�ضامية والتع�ضب الدين���ي ال�ا�ضع النت�ضار يف اأجزاء من 
اأفريقيا واآ�ضيا وال�ضرق الأو�ضط؛ وظه�ر التع�ضب والتمييز 
العن�ضري �ضد الأقليات ال�طنية  القائم على اأ�ضا�س اللغة 

واحلالة الجتماعية. 
ويف هذه البيئة الإخبارية املعقدة، ي�ضبح من ال�ضهل �ضل�ع 
ال�ضحفي���ني غ���ري املق�ض����د يف ق�ضايا التحي���ز والتالعب 
ال�ضيا�ض���ي. ويف كث���ري من الأحي���ان ، ي����ؤدي اجلهل وعدم 
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تقدير الثقاف���ات والتقالي���د واملعتقدات املختلف���ة ب��ضائل 
الإع���الم للج����ء اإىل ال�ض����ر النمطية التي تع���زز امل�اقف 
العن�ضرية وتق�ي اللج�ء اإىل املتطرفني ال�ضيا�ضيني. وهذه 
كان���ت بال�ضب���ط الطريق���ة الت���ي راأى من خالله���ا العديد 
م���ن النا�س يف الع���امل الإ�ضالمي اجلدل ح����ل الر�ض�مات 

الكاريكاتريية ح�ل النبي حممد.
وي�ضري امل�ضلم�ن اإىل اأن منطية الإعالم ح�ل العامل العربي 
تبدو اأكرث خط�رًة مما كانت عليه يف العق�د املا�ضية. فهم 
يق�ل����ن اأن و�ضائ���ل الإعالم ف�ضلت بالتميي���ز بني التع�ضب 
الدين���ي والجتاه الإ�ضالمي ال�ضائد، واأنها تعترب النخراط 
يف املجتمع���ات الدينية م�ضا�ضًا بالقي���م التقدمية اأكرث من 

فر�ضة للح�ار من اأجل ك�ضب ثقة النا�س.
فه����، يف احلقيقة، ه��س غّذته التقارير املثرية وال�ضطحية 
ح����ل ال�ض���راع الدائ���ر يف ال�ض���رق الأو�ض���ط، واحت�ضن���ه 
ال�ضيا�ضي�ن املتطرف�ن، الأمر الذي اأ�ضهم يف خلق ج� عابق 
باخل����ف املتنامي بني املجتمع���ات الأوروبية التي كانت يف 

ال�ضابق م�ضتقّرة ومتح�ضرة.
والي����م، ن�ضاأ يف الدول- التي كانت يف ال�ضابق تت�ضم بتاريخ 
جي���د يف الت�ضامح مثل بلجيك���ا وفرن�ضا والنم�ض���ا وه�لندا 
والدول ال�ضكندينافي���ة- مزيج �ضام من التع�ضب واجلهل 
بالثقاف���ة العربي���ة اأدى اإىل اإحي���اء التي���ارات ال�ضيا�ضي���ة 

املتطرفة التي مل نرها منذ اأكرث من 50 عامًا.
وتع���د ق�ضية الر�ض�م���ات املثرية للجدل �ض���كاًل من اأ�ضكال 
الدرا�ض���ات امليدانية ح�ل ايجابي���ات و�ضلبيات دور و�ضائل 
الإعالم يف الأوق���ات الع�ضيبة. فالأمر الذي بداأ كممار�ضًة 
�ضحفيًة م�ضروعة )حي���ث كانت �ضحيفة جايالند ب��ضطن 
تتابع م��ض�عًا يف �ضحيفة دمنركية اأخرى تدعى ب�ليتيكن 
يتح���ّدث ع���ن ال�ضع�بة التي واجهت اأح���د الكتاب يف عدم 
قدرت���ه عل���ى اإيج���اد ر�ّض���ام ير�ض���م �ض����رة للنب���ي حممد 
لإظهاره���ا يف كتابه الذي يدور فح����اه عن الر�ض�ل( خرج 
عن ال�ضيط���رة عندما حتّ�ل اإىل ق�ضي���ة �ضيا�ضية. ومن ثم 
ان�ضم بع����س ال�ضحفيني وو�ضائل الإع���الم للجدل القائم 
وت�رط����ا بكتاب���ات وفرت بيئ���ًة خ�ضبة للدخ����ل يف بع�س 

ال�ضجالت ال�ضيا�ضية غري امل�ضتحبة. 
اإن اجلدل الذي دار ح����ل �ضرعية الكتابة يف هذا امل��ض�ع 
ون�ض���ر الر�ض����م الكاريكات�رية ولي�س الكتاب���ة ح�ل اجلدل 
نف�ض���ه اأ�ضب���ح اأك���رث �ضع�ب���ة كلم���ا ابتع���دت الق�ض���ة عن 
اأ�ضلها، فقد اأ�ضحت للكثريين اختبارًا للقيم الدميقراطية 

الأ�ضا�ضية وحرية التعبري.
مل ي�جد يف التاريخ احلديث ق�ضة متت مداولتها يف غرف 
ة الت���ي مت تداوله���ا تقريبا  الأخب���ار اأك���رث من ه���ذه الق�ضّ
ب�ض���كل ي�مي يف ال�ضح���ف والتلفزي�نات واأخب���ار الأعمال 
الإلكرتونية لي�س باأوروبا فقط، بل ح�ل العامل اأجمع، حيث 

اأث���ريت النقا�ضات واحل�ارات ح����ل ن�ضر اأو عدم ن�ضر هذه 
الر�ض�مات. كم���ا تدفقت اخلالف���ات يف جميع الجتاهات 
ح�ل كيفية تغطية امل��ض�ع اإعالميًا: هل يتم تغطية الق�ضة 
م���ع ن�ضر اأو ع���دم ن�ضر الر�ض�مات؟ واإذا م���ا مت ن�ضرها، ما 
الآث���ار الناجمة عن ذلك؟ وكي���ف �ضيك�ن رد فعل املجتمع؟ 
وم���ن �ضاحب امل�ضلحة ال�ضيا�ضية م���ن وراء ذلك؟ وما هي 

املخاطر املرتتبة على امل�ظفني والعمل؟ 
وعندما هداأت الزوبعة ومتت درا�ضة جميع النتائج النهائية 
للق�ض���ة، مل يك���ن هناك اأدن���ى �ض���ك يف راأي الأغلبية. ويف 
النهاي���ة، مل تتع���د ن�ضبة و�ضائ���ل الإع���الم يف اأوروبا وح�ل 
الع���امل التي ق���ررت ن�ضر الر�ض����م عن 1%، اأم���ا املحطات 
التلفزي�ني���ة، فقد كانت الن�ضب���ة حتى اأقل من 1%. والي�م، 
م���ا زالت الر�ض����م الكاريكات�رية مت�اج���دة على �ضفحات 

النرتنت للراغبني يف روؤيتها، ولكن اجلدل انتهى.
هل كان م���ن ال�ض�اب ن�ضر تلك الر�ض�مات؟ نعم و ل. نعم 
يف حالة اأن القرار بنق���ل هذا اخلرب يعد �ضروريًا ومالئمًا 
للق�ض���ة. فمثاًل، عندما مت تهديد ال�ضحفيني يف الدمنرك 
لقيامه���م بعملهم؛ وعندما انبث���ق خ�فهم من تهديد حرية 
ال���راأي )كم���ا كان �ضع����ر العديد م���ن و�ضائ���ل الإعالم يف 
الدمن���رك وبع�س اأج���زاء اأوروب���ا يف ذلك ال�ق���ت(، �ضعر 
العديد من ال�ضحفيني اأنه يجب ال�ق�ف يف وجه الرتهيب 

واخل�ف.
وعل���ى �ضعيد اآخر، اهتم الكثري م���ن ال�ضحفيني يف اأوروبا 
والعامل باأ�ضره بالق�ضية يف ال�قت الذي كان�ا يرون امل��ض�ع 
من زاوية خمتلفة-هل �ضتخلق الق�ضية مزيدًا من امل�ضاكل؟ 
وما اأثرها على العالق���ة مع املجتمعات؟ وهل �ضت�ضجع فتح 
احل����ار واجلدل ح�لها؟- وبالت���ايل اأجمعت معظم و�ضائل 
الإع���الم على ع���دم ن�ضرها. فالعديد م���ن و�ضائل الإعالم 

كانت على علم بردود الفعل العنيفة يف جمتمعاتهم. 
ولالأ�ض���ف، عانى بع�س الذين ق���رروا الن�ضر وخ�ض��ضًا يف 
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اإثيوبيا 
يف بداي���ات ع���ام 1989 خالل تهجري النا�س م���ن اأثي�بيا اإىل اإ�ضرائي���ل، علمت بع�س و�ضائل 

الإع���الم بالأمر لكنهم التزم�ا ال�ضمت حتى و�ضل���ت املجم�عات اإىل بر الأمان. فهم قرروا 

تاأخري ن�ضر هذا اخلرب من اأجل حماية اليه�د الأثي�بيني من النظام الع�ضكري يف اأثي�بيا.

اأج���زاء عّدة من العامل الإ�ضالم���ي يف املقام الأول. فقد مت 
�ضجن بع�ضهم، مما ي��ضح، لالأ�ضف ال�ضديد، ُبعد امل�ضافة 
التي يجب على بع�س الدول قطعها يف طريق الدميقراطية 

وحرية الراأي.
كم���ا اأثار هذا اجل���دل العديد من الأ�ضئل���ة اخلطرية ح�ل 
كيفي���ة عمل و�ضائ���ل الإعالم؛ كيف حتم���ي و�ضائل الإعالم 
نف�ضه���ا من ال�ضغ����ط اخلارجي���ة؟ وماذا ميك���ن اأن يعمل 
ال�ضحفي����ن م���ن اأجل تط�ي���ر املعايري الأخالقي���ة ، وعلى 
الأخ�س عندما يعلق�ن داخل ال�ضراعات الجتماعية؟ وما 
ه���ي املعايري التي يت�جب على اخلرباء الإعالميني و�ضعها 
لتحقيق الت�ازن وامل�ض���اواة يف اأ�ضل�ب عمل و�ضائل الإعالم 

الذي من �ضاأنه حت�ضني ن�عية التقارير ال�ضحفية؟
وع���الوة على كل ما �ضب���ق، �ضّكل اجلدل دع����ة للجماعات 
الإعالمي���ة املهنية- يف الع���امل العربي واأوروب���ا- من اجل 
اإقام���ة ح����ار ح����ل اأف�ض���ل ال�ضب���ل لتحقي���ق الت����ازن بني 
احل�ضا�ضي���ة الثقافي���ة والدينية من جه���ة، واحلق يف حرية 

التعبري من جهة اأخرى.
وم���ن اأجل الب���دء يف هذه العملي���ة، جمع الحت���اد الدويل 
لل�ضحفيني بع�س املجم�عات املهنية الرائدة وال�ضحفيني 
وغريهم من املنظمات مبا فيها اللجنة الأوروبية والي�ن�ضك� 
واملجل�س الأوروبي يف �ضب���اط 2006 ملناق�ضة بع�س وجهات 
النظ���ر املتباين���ة. ومتح����ر النقا�س ح����ل بع����س الأ�ضئلة 

الفعالة:
ه���ل احل�ضا�ضي���ة الديني���ة م���ربرة للح���د م���ن حرية 

التعبري؟
ه���ل نحن بحاجة لق�انني متنع ن�ض���ر امل�اد التي مت�س 

باملجتمعات الدينية؟
م���ا ه���ي ح���دود الت�ضام���ح املت�قع���ة م���ن املجتمعات 

الدميقراطية؟
كيف ت�ض���ع و�ضائل الإعالم نف�ضه���ا يف م�قع امل�ضاءلة 

والدخ�ل يف ح�ار مع جمتمعاتها؟
هل من ال�ضحيح اأن ت�ضت�ضلم ال�ضحافة اإىل تهديدات 

با�ضتخدام العنف؟
خرجنا، كما كان مت�قع���ًا، دون و�ضع جمم�عة من احلل�ل 
ال�ضحري���ة اأو الب�ضيطة، ولكن على الأق���ل، باتفاق على نبذ 
العنف؛ وتاأكيد للحاجة يف وج�د هيكلية اأكرث فاعلية وعمق 
لإجراء ح�ار؛ واإعادة النظر بالقيم الدميقراطية وال�ضماح 
لل�ضحفي���ني بالعم���ل دون قي����د اأو تدخ���ل. ومت ت�قيع على 
البي���ان من قبل جمي���ع اجلماعات املهني���ة احلا�ضرة عدا 
نا�ض���ري ال�ضحف. ومن ثم مت عق���د اجتماع مهنّي اآخر يف 
نهاية اآذار 2006 يف اأو�ضل� جمع ما بني ال�ضحفيني وخرباء 

من العامل العربي والرنويج والدمنرك.
وج���اءت النتائ���ج م�ضابه���ة لالجتم���اع الأول اإىل حٍد كبري، 

ومتح�رت ح�ل واجب و�ضائل الإعالم يف جعل نف�ضها اأكرث 
وعي���ًا للق�ضايا املطروحة بطريقة اأكرث مهنية؛ والتذكري اأن 
التعددية تتمح����ر ح�ل �ضمان و�ض���ع اآراء الأقلية يف اإطار 
ال�ضياق اجل�هري حتى ُي�ضمع �ض�تها جنبًا اإىل جنب �ض�ت 

الأغلبية الرا�ضخ.
وق���د ك�ضف احل����ار املبدئي عن مرونة حري���ة التعبري التي 
ل تع���د مب���داأً يتكيف جمي���ع النا�س معه، فه���ي تختلف من 
بل���د اإىل اآخر. فجميعنا ن�ضاأن���ا على حمظ�رات م�ج�دة يف 
عاداتن���ا وتقاليدنا الت���ي تختلف بني ثقاف���ة واأخرى، ولكن 
عندم���ا يتم تطبيقه���ا على نطاق وا�ضع وبن���اء على م�افقة 
م�ضرتكة، فيجب اأن ل مت����س مبادئ املادة 19 من الإعالن 
العامل���ي حلق����ق الإن�ض���ان التي تن�س على ح���ق كل فرد يف 

تلقي املعل�مات والإف�ضاح عنها.
وبالرغم من ذلك، تت�ضارب الآراء ح�ل كيفية تطبيق هذا 
املب���داأ. ففي اأوروبا م���ا زال القان�ن يف العدي���د من الدول 
يعاقب عل���ى التجديف، اإ�ضاف���ة اإىل اأنه م���ا زال بالإمكان 
يف اأماكن اأخ���رى مقا�ضاتك لرتدائك �ضارة النازية. وكما 
اكت�ض���ف امل����ؤرخ دايفد ارفين���ج يف فينا ع���ام 2007 اأن يف 
بع�س الدول قد يتم اعتقالك ملجرد اإنكارك لله�ل�ك��ضت. 
ويف حني نرى اأن املت�ضددين مل�ضاألة حرية التعبري ل يلتفت�ن 
لأية �ضع�ب���ة اأو م�ضكلة قد ت�اجههم عن���د ال�ق�ف يف وجه 
جمي���ع املحظ����رات دون وج���ل اأو خ����ف، األ اأن و�ضائ���ل 
الإع���الم ذات الجتاه ال�ضائد يف الغرب تاأخذ يف اعتبارها 
التقاليد ال�طنية والعادات واملعتقدات الثقافية عند اتخاذ 
قراراته���ا يف نقل اخلرب اأم ل. فال عج���ب اإذًا يف الرتباك 
ال���ذي ح�ضل لبع�س امل�ضلمني عندما مت رف�س  اعرتا�ضهم 
ح����ل الر�ض�مات الكاريكات�رية على اعتبار اأنه هج�م على 

املبادئ الأوروبية ح�ل حرية التعبري.
ويف نف�س ال�قت يف الدول العربية- حيث و�ضلت املظاهرات 
املنظمة والعنيفة اإىل ح�ض���ار ال�ضفارات الغربية ونداءات 
للمقاطع���ة التجاري���ة والنتق���ام م���ن الإع���الم الدمنركي 
والأوروبي- مل ي�ضعر الع���رب باخلجل من عر�س �ضحفهم 
على مدى �ضن�ات عديدة لر�ض�م كاريكات�رية قا�ضية ت�ضّ�ر 
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اليه����د واإ�ضرائي���ل بطريق���ة يجده���ا اأي اإن�ض���ان متح�ضر 
فظيع���ة وغري مقب�ل���ة على الإطالق. حي���ث ت�ضاءل العديد 
من ال�ضحفي���ني عن كيفية متا�ضي هذا الت�ضارب ال�ضارخ 

يف الأفكار مع املطالبة بالنتباه للح�ضا�ضية الثقافية.
وتكم���ن احلقيق���ة يف اأن التحام���ل ميكن �ضياغت���ه ب�ضرعة 
ولك���ن اإزالة اآثاره لي�ض���ت بالأمر ال�ضه���ل وعلى الأخ�س يف 
حال���ة ال�ضراع العربي الإ�ضرائيلي التي ت�ضكل فيها ال�ضع�ر 
بالتحام���ل والتحي���ز على م���دى عق�د عدي���دة وترّكز ح�ل 

ال�ضع�ر العميق بالظلم بني الطرفني املتنازعني.
متخ�ض���ت الجتماع���ات التي عق���دت يف بروك�ض���ل واأو�ضل� 
ع���ن نقا�ض���ات دولية مهّم���ة مت تنظيمه���ا يف م�ؤمتر احل�ار 
العامل���ي بني و�ضائل الإعالم حت���ت رعاية حك�متي الرنويج 
واندوني�ضي���ا، وال���ذي عق���د في���ه ث���الث جل�ض���ات رئي�ضي���ة 
خل�ض���ت يف حزي���ران 2008 اإىل انعق���اد م�ؤمتر ختامي يف 
بايل. وكنتيجة العديد من النقا�ضات التي دارت ح�ل اأزمة 
الر�ض�مات، رف�س امل�ؤمتر فر�س القي�د وحث على التبادل 
املهن���ي املت����ازن ب���ني الإعالمي���ني القادم���ني م���ن تقاليد 

وخلفيات ثقافية خمتلفة. 
ويجم���ع العامل عل���ى ال�ضعيدين ال�طن���ي والعاملي على اأنه 
يجب التخل�س م���ن التمييز العن�ضري يف و�ضائل الإعالم، 
واأن ال�ضحافة يجب اأن ت�ض���ع التعددية والأفكار اخلطرية 
الأخ���رى حت���ت املجه���ر، فنحن بحاج���ة اإىل معاي���ري لنقل 
الأخبار التي ت�ضمن للق���راء احل�ض�ل على املعل�مات التي 

يحتاج�نها دون اأي �ضكل من اأ�ضكال املحاباة اأو التحّيز.
ولك���ن يبقى ال�ض�ؤال: كيف يتم ذلك؟ ففي بداية مت�ا�ضعة، 
دع���ت الجتماعات التي عقدت يف بروك�ض���ل واأو�ضل� وبايل 
اإىل اإعداد هيكلية جديدة متنا�ضقة من اأجل تر�ضيخ احل�ار 
�ضمن و�ضائل الإعالم لت�ضجيعها على اتخاذ اإجراءات على 
امل�ضت�ى ال�طني لتج�ضري الفج�ة الناجمة عن �ض�ء التفاهم 
ب���ني الثقافات ، التي اأدت بدوره���ا  اإىل ظه�ر اجلدل ح�ل 

الر�ض�مات يف املقام الأول.
يف بروك�ض���ل، ط�لب الحتاد ال���دويل لل�ضحفيني بلعب دور 
فعال يف هذا العمل، وج���اءت مبادرة ال�ضحافة الأخالقية 
كاإحدى نتائج هذا ال���دور. فاإذا كان اجلدل املتمح�ر ح�ل 
الر�ض����م مل يثمر عن اأي���ة نتيجة، اإل اأنه عل���ى الأقل، فجر 
طاقة جديدة يف ح�ار مهني ا�ضتمر �ضاريًا على مدى عق�د 
ط�يلة م���ن الزمن، ولكنه يف الآونة الأخ���رية اأخذ منعطفا 

خطريا.
كان���ت نقطة البداية التي انطلق���ت منها مبادرة ال�ضحافة 
الأخالقي���ة ه���ي رف���ع ال�ع���ي الإعالم���ي ب�ض���اأن الق�ضايا 
املختلفة وتعزيز التغريات التي من �ضاأنها تق�ية ال�ضحافة 
م���ن خ���الل الرتكي���ز على ج����دة الإع���الم ون�عيت���ه. فلن 
تتمك���ن الق�اعد الأخالقية من حل جميع م�ضاكل التع�ضب 

امل�ج�دة على ال�ضاحة الإعالمية، ولكنها من امل�ؤكد �ضتعمل 
عل���ى ت�ضجيع ال�ضحفيني على حتّم���ل امل�ض�ؤولية والعمل مبا 

ميليه عليه �ضمريهم.
اإن التنظي���م الأخالق���ي ه� عم���ل �ضحف���ي جماعي خا�س 
الت���ي  بامل�ؤ�ض�ض���ات  ولي����س  الأول  املق���ام  بال�ضحفي���ني يف 
تنتظر العائد من �ضحافته���ا وت�ضتح�ذ عليها، وطبعًا لي�س 
باحلك�م���ات، فعندما يتمح�ر امل��ض�ع ح����ل الأخبار التي 
تكتبها اأو تبثها و�ضائل الإعالم فال يك�ن للحك�مة يد بذلك 
اأبع���د من تطبي���ق الق�انني العاّمة. وقد ع���زز اجلدل ح�ل 
ق�ضي���ة الر�ض�مات الراأي يف اأن تك�ن ال�ضحافة �ضد فر�س 
الق�اعد اجلدي���دة والق�انني املنبثقة ف�ق ال�ضلطة الق�مية 

التي تفر�ضها احلك�مة .  
كم���ا ك���ان اجل���دل مبثاب���ة دلي���ل اإيجاب���ي عل���ى اأن القرار 
التحري���ري ه���� اأف�ضل احلل����ل وذلك اإن مت���ت ممار�ضته 
بحري���ة، ولذا ل بد م���ن دعم الأخالقي���ات بفاعلية، وعلى 
الأخ����س، حظر التميي���ز العن�ضري على اأ�ضا����س الدين اأو 
الع���رق اأو اجلن�ضي���ة، والذي يعد واحدًا م���ن اأكرث ال�ضمات 
العاّم���ة للق�اع���د املهني���ة املتف���ق عليه���ا عل���ى ال�ضعيدين 
املحلي والعاملي. ولك���ن على نف�س ن�ضق املهارات ال�ضحفية 
الأخ���رى، يحت���اج ال�ضحفي����ن للتدريب وال�ق���ت واجلهد 
للتمك���ن من تطبيق الق�اعد املهني���ة التي تعمل على ت�جيه 

التفكري وت�ضمح باتخاذ القرار ال�اعي.
ونخل����س اإىل نتيجة واحدة من ه���ذا احلديث، يداأب على 
تاأكيدها مرارًا وتك���رارًا، وهي احلاجة ال�ضديدة اإىل حملة 
م���ن اجل ت�ظيف النا�س يف ال�ضحافة من جماعات ثقافية 
وعرقية خمتلف���ة، ولكي تك�ن ال�ضحاف���ة فعالة، ينبغي اأن 

تك�ن �ضاملة وم�ض�ؤولة وتعك�س املجتمع باأ�ضره . 
ويف بداي���ة ه���ذه الق�ضية، مل يكن ل���دى الرنويج- التي تعد 
واح���دة م���ن ال���دول الرائ���دة ب�ضيا�ضاته���ا الدميقراطية؛ 
واملعروفة بتقاليدها الالئقة- �ض�ى القليل من ال�ضحفيني 
الذي���ن ينتم����ن اإىل خلفي���ات اجتماعية وعرقي���ة وثقافية 
خمتلف���ة يف م�ؤ�ض�ضاته���ا الإعالمي���ة. وق���د تعه���د روؤ�ض���اء 
التحرير وال�ضحفي�ن باتخ���اذ التدابري الالزمة ح�ل هذه 
امل�ضاأل���ة، فاجل���دل القائم ح�ل التن����ع الداخلي يف و�ضائل 
الإعالم لي�س باأن ذلك ميكنها من »العمل ب�ضكل اأف�ضل« بل 

يهدف اإىل تط�ير الكفاءة والحرتاف والأداء.
فاإن حظيت هذه املب���ادرات بالدعم الالزم ، فاإنها �ضت�فر 
مزاي���ا دائم���ة لل�ضحاف���ة، ويف املغ���زى، ل يعترب اخلالف 
عل���ى الر�ض�مات بالأمر ال�ضيئ، فه���� على الأقل  فتح اأعني 
الكثريي���ن يف و�ضائ���ل الإع���الم الغربية. ول���ذا يجب تعزيز 
جه����د ال�ضحفي���ني وغريه���م يف دع���م احلركة م���ن اأجل 

التغيري التدريجي يف جميع اأنحاء ال�ضرق الأو�ضط.
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يع���د مب���داأ حماي���ة امل�ض���ادر ال�ضحفي���ة مب���داأَ اأ�ضا�ضي���َا 
من مب���ادئ ال�ضحاف���ة الأخالقي���ة. فب���دون �ضرية عالقة   
ال�ضحفي مب�ضادر معل�ماته، �ضيغدو من امل�ضتحيل ل��ضائل 
الإع���الم اأن تك�ضب ثقة هذه امل�ضادر وا�ضتخدام املعل�مات 
ال����اردة منها، وبالتايل تاأدي���ة دورها يف مراقبة ت�ضرفات 

امل�ضئ�لني يف ال�ضلطة اأو ال�ضهر على امل�ضالح العامة. 
مت تر�ضي���خ مب���داأ حماية امل�ض���ادر ال�ضحفي���ة يف القان�ن 
ال���دويل، وتعرتف به عل���ى وجه اخل�ض�����س كل من الأمم 
املتح���دة واملجل�س الأوروب���ي ومنظمة ال�لي���ات الأمريكية 
والحت���اد الإفريق���ي ومنظمة الأم���ن والتع���اون الأوروبية. 
وق���د ق�ضت املحكمة الأوروبية حلق�ق الإن�ضان باعتبار هذا 

املبداأ جزءًا اأ�ضا�ضيًا من حرية التعبري.
ويع���د هذا الع���رتاف هام���ًا وحي�يًا يف زم���ن يتعر�س فيه 
ال�ضحفي����ن لل�ضغ���ط م���ن اأف���راد ال�ضرط���ة وال�ضلط���ات 
املخت�ضة لت�ضليم ملفات احلا�ض�ب اأو ال�ض�ر اأو الأفالم اأو 
دفات���ر املالحظات التي حتت�ي عل���ى معل�مات ح�ل حادثة 
كان�ا ق���د �ضهدوها اأو تفا�ضيل خا�ض���ة مب�ضدر املعل�مات. 
ففي كل اأ�ضب�ع تقريب���ًا، يتلقى الحتاد الدويل لل�ضحفيني 
معل�م���ة جدي���دة ت���دور ح����ل ال�ضتي���الء على عم���ل اأحد 
ال�ضحفيني؛ اأو يت�ضلم دع�ى ملحاولة اإجبار و�ضائل الإعالم 

ت�ضليم م�اد �ضرية.
يت�جب عل���ى ال�ضحفيني حماي���ة خ�ض��ضي���ة م�ضادرهم 
�ضريطة ت�خ���ي احليطة ومراع���اة  األ ت�ضبح اخل�ض��ضية 
ال�ضحفي���ة ذريعة تختبئ وراءه���ا الن�ايا اخلبيثة. وعليهم 

حماية امل�شادر
تكون ال�شحافة جيدة بقدر جودة م�شادر املعلومات التي يجدها ال�شحفيون حتت ت�شرفهم. 
وتن��درج غالبي��ة امل�ش��ادر ال�شحفي��ة حت��ت بن��د امل�ش��ادر ال�شخ�شية، فيم��ا ت�ش��كل امل�شادر 
الر�شمي��ة ع��ددًا كب��ريًا منه��ا ، بينما تنطوي قل��ة منها �شم��ن امل�شادر ال�شرية م��ن املخربين 
جمه��ويل الهوية، تعم��ل هذه امل�شادر جمتمعة على تزويد ال�شحفيني ب�شريان الدم الناب�س 

يف مهنتهم من خالل معلومات ياأملون اأن تكون موثوقة ودقيقة و�شادقة. 

39 ماي���كل ما�ضينغ ه� حم���رر م�ضاهم 

يف جمل���ة »ك�ل�مبيا لنق���د ال�ضحافة« 
، مقال���ة » الآن يخربونن���ا« املن�ض����رة 
يف »عر����س ني�ي�رك للكت���ب« )ني�ضان 

.)2004

ال�ضع���ي للتحق���ق م���ن اأي���ة معل�م���ات واردة م���ن م�ض���ادر 
جمه�لة اله�ية ، وبخا�ضة اإذا ما كان لهذه امل�ضادر غر�س 

�ضيا�ضي.
قبل غزو العراق يف عام 2003، كانت ال�ضحافة الأمريكية 
تعتم���د اعتم���ادًا كب���ريًا عل���ى م�ض���ادر �ضرية م���ن م�ؤيدي 
الإدارة الأمريكي���ة ل�ضتنب���اط املعل�م���ات. وكانت التغطية 
الإعالمي���ة الأمريكي���ة مت�ضاهل���ة يف ق�ضي���ة احل���رب على 
العراق وم�ؤيدة لها، بالرغم م���ن وفرة الدلئل على اإ�ضاءة 
ا�ضتخدام املعل�مات ال�ضتخباراتية التي �ضردها بالتف�ضيل 
 Now« »الكاتب مايكل ما�ضينغ يف مقالته »الآن يخربوننا
They Tell Us«، حي���ث ك�ض���ف فيه���ا كيف �ضمحت 
ال�ضحاف���ة للم�ضئ�ل���ني م���رارًا وتك���رارًا الته���رب من تبعة 

اأخطائهم واأكاذيبهم.39
ويق�ضد ما�ضينغ على وجه اخل�ض��س ج�دي ميلر املحررة 
يف الني�ي����رك تامي���ز التي قامت بكتاب���ة مقالت يف عامي 
2001 و2002 ت���دور فح�اه���ا ح����ل مقدرة �ض���دام ح�ضني 
عل���ى �ضنع اأ�ضلحة الدم���ار ال�ضامل م�ضتن���دة يف ذلك على 
معل�مات ات�ضح اأن معظمها مل يكن على �ض�اب. وقد قدمت 
الني�ي�رك تاميز لحقًا اعتذارًا عن هذه املقالت ونتج عن 
ذل���ك تقدمي ميل���ر ل�ضتقالتها، ولكن بالطب���ع لي�س قبل اأن 
ت�ضب���ح هي نف�ضها من ال�ضخ�ضيات الت���ي تتداولها و�ضائل 
الإع���الم. فقد جتلت عالقتها بالبي���ت الأبي�س ب��ض�ح من 
خالل ت�رطه���ا يف الف�ضيحة التي تفج���رت على اأثر ك�ضف 
ه�ي���ة عميل���ة املخاب���رات الأمريكية فالريي ب���امل بطريقة 
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يتلق��ى الحت��اد ال��دويل لل�شحفي��ني كل اأ�شب��وع تقريب��ًا معلومة 

جديدة تتعلق مبحاولة ال�شتيالء على عمل اأحد ال�شحفيني؛ اأو 

يت�شلم دعوى ملحاولة اإجبار و�شائل الإعالم ت�شليم مواد �شرية.

غري قان�نية من قبل م�ضئ�لني يف الإدارة الأمريكية )والتي 
اعتربت انتقاما م���ن زوجها الذي هاجم اإدارة ب��س ب�ضدة 

ل�ضيا�ضته املتعلقة بالعراق(.         
ت��ض���ح ه���ذه احلادث���ة م�اط���ن الق����ة وال�ضع���ف يف مبداأ 
حماي���ة امل�ضادر، فقد �ضجن���ت ميلر لف���رتة ق�ضرية لأنها 
رف�ضت الك�ضف عن م�ض���در معل�ماتها يف البيت الأبي�س. 
وت�ضامن معه���ا املجتمع العاملي حلري���ة ال�ضحافة ب�ض�رة 
كب���رية مب���ا يف ذل���ك الحت���اد ال���دويل لل�ضحفي���ني الذي 
�ضجب  �ضجنها. وبالرغم م���ن ذلك، فقد تلطخت �ضمعتها 
من ج���راء ا�ضتخدامه���ا مل�ض���ادر �ضري���ة دون التحقق من 
املعل�م���ات ال�اردة منها، فهي يف ال�اق���ع  قامت مب�ضاعدة 
امل�ضئ����ل املعني على تنفيذ كذبت���ه ول� كان ذلك بدون �ض�ء 
ني���ة. فقد قامت ه���ي بحماي���ة م�ضادرمعل�ماتها من كبار 
م�ضئ����يل البيت الأبي����س فيما عمل�ا هم عل���ى ت�ضليلها يف 
ن�ض���ر املعل�م���ات التي ح�ض���دت تاأييد ال���راأي العام حلرب 

كانت مثارًا للجدل  يف ال�ليات املتحدة. 
عندما تطلب املحاكم وال�ضلطات التنفيذية من ال�ضحفيني 
ت�ضلي���م م�اد اأو معل�مات من �ضاأنه���ا الإف�ضاح عن م�ضدر 
للمعل�م���ات، م���ن الطبيع���ي لل�ضحف���ي امللت���زم اأن يرتدد 
ويعار����س هذا الطلب ، بل قد يق����م بحماية ذلك امل�ضدر 
-بع���د اأن يتاأك���د عدم رغب���ة امل�ضدر بالك�ض���ف عن ه�يته 
عند ال�ضرورة- ول� كان ذلك على ح�ضابه �ضخ�ضيًا. ولكن 
يف بع����س الأحيان ي�ض���ل ال�ضحفي����ن اإىل نتيجة خمتلفة 

ح����ل �ضرعية الق�ضي���ة، فتملي عليه���م �ضمائرهم التعاون 
مع ال�ضلط���ات املخت�ضة. فق���د اأدىل ال�ضحفي����ن- الذين 
كان����ا ينقل�ن اأخبار احلرب الب��ضنية من اأمثال اإد فليامي 
مرا�ض���ل«ذا غارديان«- ب�ضهاداتهم اأم���ام املحكمة الدولية 
جلرائ���م احل���رب يف ي�غ�ضالفي���ا، وقدم����ا امل�ضاعدات يف 
اإدان���ة بع�س املجرمني الذين ارتكب����ا جرائم حرب خالل 

ال�ضراع الدائر اآنذاك. 
ورغم حتذي���رات �ضحفيني اآخرين ب���اأن عملهم هذا يعترب 
�ضابقة حزينة يف تاريخ ال�ضحافة، اإل اأن فليامي والآخرين 
غ���ري نادمني عل���ى هذا الق���رار، فم���ن وجه���ة نظرهم اإن 
تق���دمي امل�ضاعدة يف حماكمة جمرم���ي احلرب ق�ضية على 
ال�ضحف���ي اأن ينخ���رط فيها كاأي  م�اط���ن عادي ، ول� كان 
ذل���ك فقط من اأجل الدفاع عن القيم املتح�ضرة التي تتيح 
للدميقراطية اأن تاأخذ جمراها ولل�ضحافة احلرة اأن ت�ؤدي 

عملها. 
كانت الق�ضايا الأخالقية اأكرث و�ض�حًا لل�ضحفيني ال�ضرب 
الذين كان�ا يغط�ن ال�ضراع الدائر يف ي�غ�ضالفيا؛ والذين 
ا�ضم���اأزوا مما �ضهدوه. ونذكر من بني ه����ؤلء ال�ضحفيني، 
ال�ضحف���ي ديان اأنا�ضتا�ضيفيت�س م���ن جملة »فرميي« الذي 
اأف�ضح ع���ن ا�ضم الرئي�س ال�ضاب���ق لال�ضتخبارات امل�ضادة 
األيك�ضان���در فازليافيت�س كم�ض���در للمعل�مات التي ذكرها 
بخ�ض�����س ت�ضليم ال�ضجناء الكرواتي���ني للجن�د الحتياط 
الذي���ن قام����ا لحقًا بقت���ل 200 �ضجني منه���م. وذلك بعد 
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ا�شبانيا
ق���ام حمرر يف ق�ضم اأخبار التلفزي�ن الإ�ضباين العام بالت�ضال مبرا�ضله يف باري�س وطلب 
من���ه اجراء حتقيق �ضحفي ح�ل حظر بع�س املدار�س الثان�ية الفتيات من ارتداء اللبا�س 

الداخلي "جي �ضرتجن" اأثناء دوامهم  املدر�ضي. 
ما راأي الفتيات بهذا احلظر؟ هل ن�ضتطيع اأن نح�ضل على �ض�ر لهن تبني الطرف العل�ي 

من لبا�ضهن الداخلي؟
وبطبيع���ة احلال، تتطلب هذه املهم���ة الدخ�ل اإىل املدار�س والتحدث م���ع التالميذ واأخذ 
لقطات ت�ض�يرية مثرية وا�ضتفزازية لهذا اللبا�س؛ فاعرت�س املرا�ضل على هذا التحقيق.

اأ�ض���ار املرا�ض���ل اإىل الق�ان���ني املتعلق���ة باإجراء مقابل���ة �ضحفية م���ع القا�ضرين من حيث 
احلاج���ة للح�ض����ل عل���ى اإذن ملقابلتهم. فرباأيه ه���ذا يعد عماًل غ���ري اأخالقي ورمبا غري 

قان�ين وه� بالتاأكيد ل يعرب عن ال�ضحافة التي يزاولها.
وق���ال املرا�ض���ل: "اف�ضلن���ي من العم���ل اإذا مل يعجب���ك راأيي". وهبت عا�ضف���ة من نريان 
الغ�ض���ب على املرا�ض���ل لحقاً، ولكن النتيجة النهائية كانت ب���اأن مت تغيري تركيز التحقيق 
ال�ضحف���ي، وعندم���ا ظهر التحقيق يف التلفزي�ن مل تظهر اأي���ة تفا�ضيل رخي�ضة بل كانت 
ق�ضة ق�ية يف اجلدل الذي اأثارته ح�ل ت�ضرفات الرا�ضدين يف حتديد لبا�س املراهقني.    

قي���ام فازليافيت�س نف�ضه  تقدمي الأدل���ة �ضخ�ضيًا للمحكمة 
الدولية جلرائ���م احلرب يف ي�غ��ضالفيا ال�ضابقة املنعقدة 

يف لهاي. 
وقد حت���دث اأنا�ضتا�ضيفيت�س يف اجتماع انعقد يف براغ عام 
2003 ح�ل مب���داأ احلماية ال�ضحفية مل�ض���ادر املعل�مات، 
حيث اأف���اد: » مل اأغِط احل���رب يف ي�غ�ضالفيا منطلقًا من 
ح����س املغام���رة اأو لأنني رغبت ب���اأن اأك����ن مرا�ضل حرب، 
فاحلرب هي التي وقفت يف طريقي، واأنا اأوؤمن اأنه كان من 
واجبي امل�ضاهمة وت�ضليط ال�ض�ء على الأحداث اجلارية يف 

بلدي اآنذاك«. 
وم���ن ثم اأ�ضاف: »م���ن ال�ضع�بة مبك���ان على اأي���ة اأمة اأن 
ت�اج���ه اجلرائ���م الت���ي ارتكبت با�ضمه���ا و�ضربي���ا  لي�ضت 
ا�ضتثن���اًء من هذه القاعدة، ورغبت اأن اأثبت اأنه من املمكن 
مل�اطن���ي �ضربي���ا اأن يتقدم����ا ليبلغ����ا ع���ن اجلرائم التي 
�ضهدوه���ا. واعتقد اأنني جنحت يف حتقي���ق ذلك، فبعد اأن 
قمت باإدلء �ضهادتي، ق���ام العديد من ال�ضربيني بالتقدم 
والإدلء ب�ضهاداتهم حتى بدون حماية، وقد حتمل بع�ضهم 

خماطرة اأكرب من تلك التي حتملتها اأنا«. 
كم���ا قدم زميل���ه ي�فان دولفي����س اأدلة عم���ا اكت�ضفه ح�ل 
مقتل ال�ضجناء يف ف�ك�فار يف كرواتيا، بينما تقدم مرا�ضل 
يف جمل���ة ب�لتيكا اك�ضرب�س بالإف�ض���اح عن اأ�ضماء م�ضادر 
معل�مات���ه يف اجلي�س، وعندما طلب منه ال�ضهادة قال: »مل 
يكن لدي اأية ع�ائق اأخالقية اأو مهنية متنعني من ال�ضهادة 

التي ل ت�ضتن���د اإىل مالحظاتي فقط، بل ت�ضتند اأي�ضًا على 
ما �ضاهدت���ه، لأنني راأيت اأم�رًاً طبع���ت يف ذاكرتي وبقيت 

فيها لفرتة ط�يلة جدًا«. 
ومن ثم اأ�ضاف: » وحتى اإذا حاول اأحدهم منعي من الإدلء 
به���ذه ال�ضهادة، كنت �ضاأج���د طريقة اأخ���رى للقيام بذلك 
لأنن���ي اأرى �ضرورة حماكمة جمرمي احلرب، ول ي�ضاورين 
اأدنى �ض���ك اأن اجلانب الآخ���ر لديه جرائم���ه اخلا�ضة به، 
ولكنن���ي اأ�ضتطيع فق���ط اأن اأقدم الدليل على م���ا راأيته باأم 

عيني وكان ذلك يف اجلانب ال�ضربي.« 
بي���د اأن بع����س ال�ضحفي���ني رف�ض����ا ال�ضه���ادة، فق���د ربح 
ال�ضحفي ال�ضاب���ق يف وا�ضنطن ب��ضت  الدع�ى التي تقدم 
به���ا للمحكمة من اأجل الطعن يف ق���رار ا�ضتدعائه لالإدلء 
ب�ضهادته، وق���د اأقرت املحكمة اأن اإجب���ار ال�ضحفيني على 
تق���دمي الأدل���ة قد يك����ن ل���ه »اأثر كب���ري عل���ى قدرتهم يف 

احل�ض�ل على املعل�مات«.
تظهر هذه احلالت كيف ميكن لل�ضحفيني- الذين يعمل�ن 
بطريقة اأخالقي���ة- اأن يتخذوا قرارات خمتلفة يف مع�ضلة 
ما، حيث ت�ضتن���د تلك القرارات عل���ى م�اقفهم وظروفهم 
وتقييمه���م لأهمي���ة الدلي���ل. فالعمل �ضمن اإط���ار اأخالقي 
ل يعن���ي بال�ض���رورة اأن ي�ضل جمي���ع ال�ضحفيني اإىل نف�س 

النتيجة. 
يف ع���ام 1980، ت�ضببت ق�ضية اأخرى ت�رطت فيها �ضحيفة 
»ذا غاردي���ان« بذعر وا�ضع النطاق يف الأو�ضاط  الإعالمية 
اإ�ضافة لنتقادات كثرية بع���د ذلك. وتتمح�ر هذه الق�ضية 
ح�ل ر�ضال���ة وردت من جمه�ل تت�ضمن وثيقة ك�ضفت كيف 
خططت احلك�مة الربيطانية لقل���ب و�ض�ل �ض�اريخ كروز 
م���ن ال�ليات املتحدة على الأرا�ض���ي الربيطانية. وحت�لت 
ه���ذه الر�ضال���ة اإىل �ضب���ق �ضحفي على ال�ضفح���ات الأوىل 
للجري���دة، وق���ام القا�ضي باإ�ض���دار حكم عل���ى ال�ضحفي 
يق�ضي بت�ضليم ال�ثيقة اأو م�اجهة الغرامة اأو ال�ضجن، فقد 
كان���ت املحكمة عازمة عل���ى حتديد ه�ي���ة ال�ضخ�س الذي 
ق���ام بت�ضريب املعل�مات »وانتهاك �ض���ك الأ�ضرار الر�ضمية 
امل�ضه�ر يف اململكة املتح���دة«. وبعد الكثري من امل�ضايقات، 
اأذعن رئي�س التحرير مع علمه باأن ذلك �ضي�ؤدي اإىل ك�ضف 
ه�ي���ة مر�ض���ل الر�ضال���ة. فقد ق���رر اأنه ل ميك���ن ل�ضحيفة 
ليربالي���ة قائم���ة عل���ى مب���ادئ الدميقراطي���ة اأن تتح���دى 

النظام الق�ضائي. 
وزي���ادة يف اإح���راج املجل���ة ، ات�ض���ح اأن مر�ضل���ة الر�ضال���ة 
ه���ي �ض���ارة تي�ض���دول امل�ظفة احلك�مي���ة ال�ضاب���ة �ضاحبة 
ال�ضخ�ضي���ة الطيب���ة وال�ضمري احل���ي والتي اعتق���دت باأن 
القيام به���ذا ه� العمل ال�ضحيح، ونتيج���ة لهذه الف�ضيحة 
فقد جرت �ضارة اإىل املحاك���م وحكم عليها بال�ضجن. ومن 
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40 جمل���ة » ذا غاردي���ان« بتاريخ 19 

حزيران 2008.
41 اأنظر اإىل تقرير احتاد ال�ضحفيني 

ال���دويل ومنظم���ة "ا�ضتي���ت وات�س" 
ح����ل احلريات املدني���ة وال�ضحافة 
واحل���رب اأنظ���ر اإىل تقري���ر احتاد 
ومنظم���ة  ال���دويل  ال�ضحفي���ني 
احلريات  وات����س" ح����ل  "ا�ضتي���ت 
املدني���ة وال�ضحاف���ة واحل���رب على 
الإره���اب للح�ض�ل عل���ى معل�مات 
ح����ل كيفي���ة تعر�س الق�ان���ني التي 
اأنح���اء  ال���دول يف جمي���ع  تطبقه���ا 

العامل لل�ضحافة امل�ضروعة. 

ث���م رف�ضت بازدراء عر�س �ضحيف���ة »ذا غارديان« بالعمل 
لديها ف�ر اإطالق �ضراحها.

ل ميك���ن لأح���د اأن يح���ل مك���ان ال�ضحف���ي املتمي���ز؛ ففي 
ه���ذه احلادثة، حتم���ل رئي�س التحري���ر امل�ض�ؤولية �ضخ�ضيًا 

بالإذعان لأمر املحكمة واإف�ضاء ا�ضم م�ضدر املعل�مات. 
وم���ن هنا نرى اأن من واجب ال�ضحفي���ني اتخاذ قراراتهم 
بنف�ضهم، وفقًا ل�ضمائرهم وح�ضهم بامل�ض�ؤولية الأخالقية. 
فالك�ضف عن م�ضدر املعل�مات ه� اأمر ل ميكن ال�ضتخفاف 

به. 
منذ �ضن����ات م�ضت، مل يعَط مرا�ضل �ض���اب- من �ضحيفة 
بيرتب����رو �ضتاندرد الربيطانية املت�قفة عن العمل- فر�ضة  
للرف����س عندم���ا وج���ه له رئي����س التحري���ر اأم���رًا مبا�ضرًا 
بح�ض����ر م�ضئ�ل كبري يف ال�ضرطة بت�ضليم دفرت مالحظاته 
ال���ذي ك���ان ينط�ي عل���ى معل�مات م���ن �ضاأنه���ا اأن تك�ضف 
اأ�ضم���اء املخربين يف ق�ضية خمدرات. وقد يجد العديد من 
املرا�ضل���ني اأنف�ضه���م يف م�اقف م�ضابه���ة، ولكنهم يف اأكرث 
الأحيان يعتمدون على روؤ�ضاء التحرير لدعمهم واإخراجهم 

من ورطتهم.
اأم���ا ال�ضحفي����ن امل�ضتقل����ن، فاإنهم يف الع���ادة ل يجدون 
اأح���دًا ميكنهم العتماد علي���ه با�ضتثناء نقابتهم. ففي عام 
2008، اأم���رت �ضرطة دائرة مان�ض�ضرت الرئي�ضية ال�ضحفي 
الربيط���اين امل�ضتقل �ضيف مال���ك بت�ضليم جميع امل�اد التي 
جمعه���ا من م�ض���ادره بهدف تاأليف كتاب ي���دور م��ض�عه 
ح����ل الإره���اب، وق���د اأي���دت ال�ضرط���ة طلبه���ا بحكم من 
حمكمة البداي���ة. وبعد معركة ق�ضائي���ة ح�ضل فيها مالك 

على الدعم من احتاد ال�ضحفيني ال�طني، حكمت حمكمة 
ال�ضتئناف ب���اأن ال�ضروط ال����اردة يف الأمر الق�ضائي غري 

حمددة. 
واأف���اد  القا�ض���ي الل�رد ج����ن داي�ض�ن باأنه م���ن ال�ضرورة 
مبك���ان اأن تعمل املحاكم عل���ى حماية ال�ضحافة اإىل جانب 
حماربته���ا لالإره���اب. »يجب حتقيق ت�ازن م���ا بني حماية 
امل����اد ال�ضري���ة لل�ضحفي���ني وم�ضلحتنا جميع���ا يف ت�ضهيل 

فعالية التحقيقات �ضد الإرهاب«. 
وم���ن ث���م اأ�ض���اف »فيم���ا اإذا وج���دت معل�م���ات يف ح�زة 
�ضحف���ي- كما ه���ي احلالة هن���ا- �ضيك�ن هن���اك احتمال 
حل���دوث ت�ضارب ما بني م�ضلح���ة الدولة يف �ضمان اإجراء 
ال�ضرطة للتحقيقات التي تدور ح�ل عمليات اإرهابية باأكرب 
قدر ممك���ن من الفعالي���ة؛ وبني حق ال�ضحف���ي يف حماية 

م�ضادره ال�ضرية«.
كم���ا اأنه قال اأن الربملان مل يع���ِط ال�ضحفيني احلق املطلق 

يف حماية م�ضادر معل�ماتهم.
وقد علق مالك بعد الق�ضية قائاًل: 

» اأحيان���ًا جن���د اأماكن اأو اأ�ضخا�ض���ًا ل ميكن لأحد ال��ض�ل 
اإليهم �ض�ى ال�ضحفيني، وتك�ن من م�ضلحة املجتمع باأ�ضره 
اأن يت���م ت�جيه الأ�ضئلة له����ؤلء. وفيما ل� كانت ال�ضرطة قد 
ك�ضب���ت الدع����ى، لكانت وجه���ت �ضربة قا�ضم���ة مل�ضتقبل 
ال�ضحاف���ة ال�ضتق�ضائية، حيث �ضيت���م الت�ضكيك يف قدرة 
ال�ضحفي على حماية م�ض���ادر معل�ماته وبالتايل �ضي�هن 

من عزمية املخربين يف ق�ل احلقيقة«. 40
يجب عل���ى ال�ضرط���ة و�ضلط���ات التحقيق اأن ت����ؤدي عملها 
دون البح���ث يف ملف���ات ال�ضحفيني لتحدي���د ه�ية م�ضرب 
املعل�مات، كما يجب عليهم اأي�ضًا عدم مراقبة ال�ضحفيني 
ملعرفة مع م���ن يتكلم�ن؛ اأو حتى الت�ضن���ت على ه�اتفهم، 
على الرغ���م من اأن هذه املمار�ضات اأ�ضبحت عماًل روتينيًا 
اإىل ح���ٍد م���ا يف ه���ذه الأي���ام حت���ى يف بع����س اأك���رث الدول 

الدميقراطية يف العامل.
فمث���ل هذه املمار�ض���ات، مل تعد ت�اجه اأي���ة �ضع�بات تذكر 
من���ذ ت��ضيع نط���اق دائرة احل���رب على الإره���اب وال�ضتار 
الأمن���ي اللذي���ن اأ�ضبحا واجه���ة مالئم���ة ملهاجمة حريات 

ال�ضحفيني املدنية وحق�قهم.41
)راج���ع الف�ض���ل الثال���ث،  م�ضتقب���ل غري وا�ض���ح- �ض�اب 

واأخطاء �ضيا�ضات التخ�يف(.
يف عام 2007، قدم الحتاد الدويل لل�ضحفيني اعرتا�ضات 
اأم���ام كل من حك�م���ة ال�ليات املتح���دة وبريطانيا واأملانيا 
وايطالي���ا وه�لندا والدمنرك ح����ل م�ا�ضيع عدة ت�ضمنت 
الت�ضن���ت على الهات���ف وزرع اجل�ا�ضي�س يف غرف الأخبار 
والتخ�ي���ف الق�ضائ���ي وتق���دمي الدع���اءات الباطل���ة �ضد 
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"يتمح��ور م�شتقب��ل ال�شحاف��ة ح��ول جودته��ا، ولكن مهمة تعري��ف ال�شحافة اجلي��دة ل تقع على عات��ق املدير، بل 
يتج�شد دوره يف توفري اأف�شل الظروف لل�شحفيني للقيام بعملهم على اأمت وجه".

ب�دو ه�مباخ رئي�س هيئة الدارة- جمم�عة �ضحف واز.

جت���اوز احل����ار الجتماعي بني النقابات واأرب���اب العمل يف اأملانيا الطق��س املعت���ادة من م�ضاومة على الأج�ر وظ���روف العمل لي�ضع الإعالم 
الن�ع���ي وحري���ة ال�ضحافة بثبات وحزم على جدول اأعمال املفاو�ضات. ففي اتفاقية حا�ضمة يف عام 2007، اأن�ضاأت جمم�عة "واز"- ال�ضركة 
الأملاني���ة للن�ض���ر- بال�ضراكة مع الحتاد الدويل لل�ضحفيني ح�ارًا اجتماعيًا تخطى احلدود الق�مية حيث عمل على تغطية جميع البلدان التي 

تعمل فيها جمم�عة "واز" ثاين اأكرب دار ن�ضر يف اأملانيا.   
يدع���م اأكرب احتادين لل�ضحفيني يف اأملانيا- ق�ضم ال�ضحفيني من الحت���اد ال�ضناعي "فريدي" ورابطة ال�ضحفيني الأملانية- و�ضع جمم�عة 
من ق�اعد ممار�ضة املهنة داخل امل�ؤ�ض�ضات الإخبارية الكربى، وجاءت اتفاقية جمم�عة "واز" والحتاد الدويل لل�ضحفيني لتعزز املفاو�ضات 

املف�ضلة ح�ل ق�انني التحرير التي تربط  جمل�س العمال مع الإدارة.
ويطبق نظام مماثل يف �ضركة اآك�ضل �ضربينغر، كما تبنت جمم�عة برتلزمان- وهي واحدة من اأكرب املجم�عات الإعالمية يف العامل- نظامًا 
لتعم���ل عل���ى تطبيقه يف دار الن�ضر "غرونر وياهر" وقن���اة "RTL" التلفزي�نية وذلك يف ت�ضرين الأول 2008، وما زال النظام قيد املناق�ضة 
يف جمل�س عمال ال�ضركة. وبات نظام �ضربنغر املت�اجد منذ �ضن�ات ي�ضكل جزءًا من عق�د عمل ال�ضحفيني الفردية، ولكن نظرًا ل�ضمعة ا�ضم 
ال�ضرك���ة ك�ضحيف���ة رائدة وبارزة- �ضحيفة "بيلد" الي�مية، مل يعد اأكيدًا فيما اإذا ك���ان هذا اللتزام ل " امل�ضداقية ال�ضحفية" ه� املحرك 

الرئي�ضي ملعايري التحرير اأم ل.  

ت�ضري اتفاقية "واز" )اطلع على امللحق( اإىل اإحداث تغري يف جدول الأعمال القت�ضادي والجتماعي املتعارف عليه ما بني النقابات والإدارة 
مبا يف ذلك اللتزام امل�ضرتك لعدم التمييز الذي يلتزم به كال اجلانبني: 

"تعزي���ز الح���رتام العاملي حلق�ق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية للجمي���ع والعمل على مراعاتهما دون اأي متييز يق�م على اأ�ضا�س 
العرق اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الأ�ضل ال�طني اأو الأ�ضل الجتماعي اأو الراأي ال�ضيا�ضي اأو الدين".   

وي�ف���ر التف���اق مظلًة تندرج حتته���ا مناق�ضة ال�ضكاوي املتعلقة بامل�ضاكل املنبثقة عن عالقات العمل م���ن اأي بلد من بلدان جن�ب �ضرق اأوروبا 
الثمانية )البانيا والنم�ضا وبلغاريا وكرواتيا ورومانيا ومقدونيا وهنغاريا و�ضربيا( حيث تن�ضر "جمم�عة واز"  �ضحفها اأو جمالتها. 

وبهدف بث احلياة يف هذه العملية، اتفق اجلانبان على تنظيم اجتماع �ضن�ي يعد الأول من ن�عه يف هذا املجال، وكان قد انعقد يف �ضهر اأيار 
م���ن ع���ام 2008 يف جممع منجم "زولفريين" للفح���م يف مدينة اأي�ضن الذي اأ�ضبح حاليًا ميثل م�قعًا م���ن م�اقع الي�ن�ضك� للرتاث احل�ضاري 

العاملي. واتفق فيه ممثل� كال الطرفني- الإدارة وال�ضحفيني- على عدة اأم�ر من بينها: 

تاأ�ضي����س جمل����س  اإقليمي ملحقق���ي ال�ضكاوي الذي ميثل����ن كل �ضركة من ال�ضركات التابع���ة للمجم�عة لدرا�ضة ال�ضك���اوي املدرجة وحل 
النزاعات املتعلقة بها. 

النظر يف تبني نظام ملمار�ضة املهنة على نطاق املجم�عة كلها؛ بحيث ي�ضتند على النظام املطبق حاليًا يف ال�ضحف الأملانية "واز".

اإطالق جائزة ال�ضجاعة ال�ضحفية للدول التي تعمل جمم�عة "واز" فيها.

حت�ضري عق�د عمل على م�ضت�ى املجم�عة تغطي احلق�ق العمالية ل�ضحفيي ال�ضركة. 

ويعل���ق اأرين ك�ني���ج- رئي�س اللجنة الت�جيهية لحتاد ال�ضحفيني الأوروبيني باأنه " عندما ي�اجه هذا القطاع م�ضتقباًل مبهمًا، فاإن هذا الن�ع 
م���ن التع���اون ما بني الإدارة والنقابة ه� الذي �ضيعطي م�ؤ�ضرًا ايجابيًا". ومن ثم ي�ضيف "ل يجب التخلي عن الأهداف الأخالقية يف الأوقات 
ال�ضعبة، بل ويف ال�اقع، نحن نرغب باأن ت�ضل الر�ضالة لعدد اأكرب من اأرباب العمل يف و�ضائل الإعالم باأن ن�عية العمل ال�ضحفي ه� الأهم؛ 

واأن عليهم اأن ي�ضريوا على خطى جمم�عة "واز"  وال�ضحفيني الأملان".  

اأملانيا: و�شائل الإعالم وال�شحفيني يف نف�س الكف
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واحلادث��ة الأك��رث فظاع��ة كان��ت تل��ك الت��ي حدثت يف 

اأملاني��ا يف ع��ام 2008، حيث تب��ني اأن �شرك��ة الت�شالت 

العمالق��ة "دت�س تيليكوم"  قام��ت با�شتخدام جوا�شي�س 

�شابقني عملوا يف جهاز خمابرات اأملانية ال�شرقية ال�شابق 

والتج�ش���س  �شحافي��ني  مرا�شل��ني  "ال�شتا�ش��ي" ملراقب��ة 

عليهم.

ال�ضحفي���ني من اأج���ل اكت�ضاف املعل�م���ات اخلا�ضة به�ية 
خمربيهم. 

فف���ي بلجيكا، هاجمت ال�ضرطة املحلي���ة ال�ضحفي الأملاين 
هان���ز مارت���ن تايالك نتيج���ة ل�ضك����ى تقدم به���ا الحتاد 
الأوروبي للح�ض�ل على ه�ية املخربين الذين كان�ا يغذونه 
باملعل�م���ات ح����ل الف�ضاد الدائ���ر يف بروك�ض���ل، كما واجه 
تايالك تهمة ر�ض�ة ملفقة. وبعد �ضت �ضن�ات من املداهمة 
وم���ع وج�د حكم �ضادر من املحكمة الأوروبية ل�ضاحله، ما 

زال ال�ضحفي ينتظر تربئة ا�ضمه ب�ضكل ر�ضمي.
مل تع���د مراقب���ة ال�ضحفيني تنح�ضر يف عم���الء احلك�مة 
فق���ط ،  فف���ي اأوروبا واأمريك���ا، تعر�ضت بع����س ال�ضركات 
الرائ���دة لف�ضائ���ح متخ�ض���ت ع���ن ا�ضتخدامه���م ملحققني 
خا�ض���ني من اأج���ل مراقبة ال�ضحفيني الذي���ن يتناول�ن يف 
كتاباته���م م�ا�ضيع بالغ���ة الأهمية تتعلق بتل���ك ال�ضركات. 
حي���ث قامت �ضرك���ة ه�يلت باكرد، يف ع���ام 2006، بتعيني 
حمققني خا�ضني للتج�ض����س على ت�ضعة مرا�ضلني �ضحفيني 

من بينهم مرا�ضلة �ضحيفة »وال �ضرتيت ج�رنال«.
ولدخ����ل منزله���ا، مت ا�ضتخدام رقم �ضمانه���ا الجتماعي 
بط���رق احتيالي���ة. بالإ�ضاف���ة لتفتي�س قمامته���ا والطالع 
عل���ى �ضجالته���ا الهاتفية ب�ض�رة غ���ري قان�نية. وقد كلفت 
الف�ضيح���ة باتري�ضي���ا دان- رئي�ضة �ضرك���ة ه�يلت باكرد- 
وظيفته���ا ف�ضاًل عن تع�ي�ضات ع���ن الأ�ضرار  بلغت 14.5 

ملي�ن دولر اأمريكي.
واحلادثة الأك���رث فظاعة كانت تلك الت���ي حدثت يف اأملانيا 
يف ع���ام 2008، حيث تبني اأن �ضرك���ة الت�ضالت العمالقة 
»دت����س تيليك�م«- اإحدى اأعرق ال�ضركات يف اأملانيا-  قامت 
با�ضتخ���دام ج�ا�ضي����س �ضابقني عمل����ا يف جهاز خمابرات 
اأملاني���ة ال�ضرقي���ة ال�ضاب���ق »ال�ضتا�ض���ي« ملراقب���ة مرا�ضلني 
�ضحافي���ني والتج�ض�س عليهم. ويف ف�ضيح���ة اأعلنتها جملة 
»در �ضبيج���ل«، قيل اأن ال�ضركة ق���د ا�ضتخدمت م�ضت�ضارين 
يف بريطاني���ا واأملاني���ا للح�ض�ل على معل�م���ات ح�ل ه�ية 
املخربي���ن وم�ض���ادر املعل�مات الت���ي ا�ضتخدمها �ضحافي� 
التحقيق���ات يف جمل���ة »كابيت���ال اأن���د ذا فاينان�ضال تاميز 
دوت�ضالن���د« واملتخ�ض�ضة بالأعمال. وم���ن غري املرجح اأن 
تك�ن ه���ذه احل�ادث هي احلالت ال�حي���دة التي يتم فيها 

التج�ض�س على ال�ضحفيني ل�ضالح ال�ضركات الكربى.
وه���ذه املراقب���ة املنظم���ة ل�ضحفي���ني- يعمل����ن يف جمال 
ر�ض���د الأعمال ال�ضيا�ضية واملالية الك���ربى-  �ضترتجم باأن 
يغ���دو خم���ربي املعل�مات اأك���رث حيط���ًة، وفق���ًا لثنني من 
اأك���رب احت���ادات ال�ضحفيني يف اأملاني���ا: الرابط���ة الأملانية 
لل�ضحفي���ني و«فريدي« اللذي���ن كانا يق����دان حملة �ضر�ضة 

�ضد املراقبة غري امل�ضروعة لل�ضحفيني.

فهم يق�ل�ن اأن الهجم���ات ال�ضادرة من اجلهات الر�ضمية 
والتطف���ل م���ن ال�ضرك���ات اخلا�ضة هم���ا اأم���ران يتطلبان 
ا�ضتجابة ق�ية من القط���اع الإعالمي نف�ضه، فال�ضحفي�ن 
الذي���ن يتعر�ض�ن ل�ضغ�طات يف اأعمالهم، يجب اأن يحظ�ا 

بالدعم الالزم من و�ضائل الإعالم التي يعمل�ن بها. 
ويف الع���ادة جت���ري الأم�ر على هذا النح����، اأي كما ح�ضل 
مع تيالك الذي تلقى دعمًا كاماًل من املجلة التي يعمل بها 
وهي جملة »�ضرتن« الإخبارية، اإ�ضافًة لنقابات ال�ضحفيني 

املختلفة واحتاد ال�ضحفيني الأوروبي.
كما تتحمل معظ���م و�ضائل الإعالم املحرتم���ة م�ض�ؤولياتها 
املنبثق���ة ع���ن حماية م�ض���ادر املعل�م���ات، ولك���ن بالن�ضبة 
لفئ���ة قليلة منها فاإن الأمر لي�س به���ذه ال�ضه�لة، حيث اأنها 
ترف����س حتم���ل تبعة اأية م�ض���اكل قد تنتج عن ه���ذا املبداأ. 
وانطالق���ًا من حماية اأنف�ضهم، ميكن لل�ضحفيني و�ضع بند 
يف عق�ده���م ين�س �ضراحًة على واجباته���م وم�ض�ؤولياتهم 
يف ه���ذا امل�ضم���ار. ويف اأمريك���ا، ت�ضتمل الل�ائ���ح الداخلية 
لالإذاع���ة ال�طني���ة العام على بن���د ين�س على ه���ذا املبداأ 

�ضراحًة:
يجب على ال�ضحفي���ني األ ي�ضلم�ا اأية مالحظات اأو 
ت�ضجي���الت �ض�تية  اأو م����اد لها عالق���ة برواياتهم 
اأو اأعماله���م الإنتاجي���ة، كم���ا يجب األ ي���زودوا اأية 
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من هو ال�شحفي؟
اإن تعري���ف ال�ضحف���ي يج���ب اأن يك����ن تعريفًا وا�ض���ع النطاق، 
بهدف تفادي اأي اإ�ضرار بحرية ال�ضحافة. هل ال�ضحفي�ن هم 
اأولئك الأ�ضخا�س الذي���ن يتقا�ض�ن اأج�رًا من وراء ممار�ضتهم 
لل�ضحاف���ة، اأم ه���م اأولئك الذين يرتبط����ن بنظام اأخالقي مع 
احت���اد اأو جمم�ع���ة اأخ���رى من خالل عم���ل م���ا اأو منظمة، اأم 
ه���م اأولئ���ك الذين يحدث����ن التغيري من خالل كتاب���ة املدونات 
اللكرتوني���ة التي ت�ف���ر معل�مات تهم امل�ضلح���ة العامة؟ بدايًة 
ميكنن���ا اعتب���ار جمي���ع املذك�ري���ن اأع���اله �ضحفي����ن. فحرية 
التعبري لي�ضت حكرًا على ال�ضحفيني فقط، بل هي ملك جلميع 
امل�اطنني ومع ذلك، قد ت�ضر املحاكم على اإيجاد تعريف عملي 

لل�ضحفي، اإذا ما اأريد اأن يك�ن له�ؤلء ا�ضتثناء يف القان�ن.

من يجب اأن ي�شتفيد من حماية امل�شادر ال�شحفية؟
ال�ضحفي����ن واأي �ضخ����س ي�ضارك يف العملي���ة ال�ضحفية )مبا 
يف ذل���ك كاتب���� املدون���ات اللكرتوني���ة- امل�ضار اإليه���م اأعاله- 

املرتبط�ن مببادئ احلرية الإعالمية واملمار�ضة الأخالقية(.  

ماذا نعني مب�شدر املعلومات؟
ه���� ال�ضخ����س ال���ذي ي���زود ال�ضحف���ي باملعل�م���ات م���ع علمه 
باأنه���ا �ضت�ضتخدم يف اإع���داد التقارير ال�ضحفي���ة. ويف العادة، 
يك����ن امل�ضدر من ب���ني الأقلية التي ت�ضتطي���ع ال��ض�ل اإىل هذه 
املعل�م���ات، ولي����س بال�ض���رورة اأن تك����ن جميع ه���ذه امل�ضادر 
�ضري���ة. ولكن يف حالة امل�ضدر ال�ضري، يكاد يك�ن اأكيدًا ودائمًا 
اأن يت���م التعر�س مل�ضاأل���ة احلماية، واأن يتعه���د ال�ضحفي بعدم 

خرق هذه ال�ضرية.  

هل يتم الدفع مل�شدر املعلومات؟
يجب اأن ل يتم الدفع مل�ضدر املعل�مات اإل يف حالت ا�ضتثنائية. 
ويف بع����س املناطق، تع���د عملية الدف���ع مل�ض���در املعل�مات من 
املمار�ض���ات ال�ضائعة يف ال�ضحافة ال�ضفراء، ولكن بالطبع يعد 
هذا غري اأخالقي. ويف بع�س الأحيان، يدفع ال�ضحفي�ن لرجال 
ال�ضرط���ة اأو م�ظفي امل�ؤ�ض�ضات العام���ة من اأجل احل�ض�ل على 
معل�م���ات ح�ل حتقيقات م���ع �ضخ�ضيات ب���ارزة نتيجة لإقبال 
عام���ة النا�س على قراءة ه���ذه الأخبار ورغبته���م مبعرفة هذه 
املعل�م���ات، ولك���ن يف احلقيق���ة ل حتق���ق ه���ذه املعل�م���ات اأية 
مكا�ضب للم�ضلحة العامة، بل اأن مثل هذه العالقة تندرج حتت 

قائمة الف�ضاد ولي�س �ضمن ال�ضحافة الأخالقية.

اأ�شئلة متكررة بخ�شو�س حماية امل�شادر ال�شحفية
عندما اأثري اجلدل حول احلاجة اإىل قانون حلماية امل�شادر ال�شحفية، برز معه العديد من الأ�شئلة ال�شعبة:

ما هي امل�شادر التي ينبغي حمايتها؟
يتحتم حماية جميع امل�ضادر ال�ضحفية، وعلى وجه اخل�ض��س 
املخ���ربون الذي���ن يعر�ض�ن حياته���م اأو اأعمالهم للخطر. حيث 
ي�ضتح���ق من يج���ازف للك�ضف ع���ن معل�مات تخ���دم امل�ضلحة 
العام���ة اأن تت�ف���ر له احلماية م���ن الأخطار الت���ي قد حتدق به 
فيما ل� مت الك�ضف عن ه�يته. ومع اأن اإغفال ال�ضم يف التحقيق 
ال�ضحفي من الأم�ر التي ت�ؤخذ يف العادة على حممل اجلد، اإل 
اأن بع�س احلالت تتطلب اإغفال ال�ضم وخا�ضة اإذا ما كان ذلك 

امل�ضدر �ضيتعر�س للخطر عند الك�ضف عن ه�يته.

م��ا ه��ي الإج��راءات الواج��ب حظ��ر ال�شلط��ات م��ن 
ممار�شتها؟ 

يج���ب اأن متنع جمي���ع اأن�اع الرقاب���ة والتحقيق���ات يف الأعمال 
امل�ضروع���ة لل�ضحاف���ة م���ن اأجل الك�ض���ف عن م�ض���در �ضحفي 
م���ن قبل القان�ن، ويت�ضمن ذلك "حم���الت ت�ضيد املعل�مات"؛ 
وعمليات مداهمة وتفتي�س غرف الأخبار اأو منازل ال�ضحفيني؛ 
والتن�ضت عل���ى اله�اتف اأو اعرتا�ضها الكرتونيًا اأو باأي طريقة 
اأخ���رى. كما ينبغي اأن ل تقبل الأدلة التي مت جمعها من انتهاك 

حق�ق ال�ضحفيني يف هذا املجال يف املحكمة.

هل يوج��د ا�شتثن��اءات مقبول��ة ملبداأ حماي��ة امل�شدر 
ال�شحفي؟

اأينم���ا ت�جد ا�ضتثن���اءات لهذا املبداأ، يج���ب ا�ضتخدام مقايي�س 
�ضارم���ة يف التعام���ل م���ع ظ���روف ومالب�ض���ات تطبيقه���ا. ففي 
بلجيك���ا، عل���ى �ضبي���ل املث���ال، ين����س القان����ن عل���ى اأن ك�ضف 
ال�ضحفي مل�ضدر معل�مات���ه تتطلب م�افقة من القا�ضي وذلك 

فقط عندما تنطبق اإحدى احلالت التالية:
وج����د تهدي���د خط���ري عل���ى حي���اة اأو �ضالم���ة اأ�ضخا����س 

معينني.
املعل�م���ات املطل�ب���ة اأ�ضا�ضية  ملنع اإحل���اق ال�ضرر ب�ضالمة 

النا�س.
ل ميكن احل�ض�ل على هذه املعل�مات باأي طريقة اأخرى.

ويف النهاي���ة، يتعني عل���ى ال�ضحفيني وحده���م اتخاذ مثل هذا 
القرار، ويجب على القان�ن احرتام حق ال�ضحفيني بالت�ضرف 
مبا ميليه عليهم �ضمريهم، ويجب األ يتحمل�ا اأية ع�اقب نتيجة 
له���ذا الق���رار. ولكن �ضمن املن���اخ احلايل ل��ض���ع ال�ضحفيني، 
فمن املحت����م اأن ت�ضتم���ر عملية اإحلاق الأذى به���م ومعاقبتهم 

على مت�ضكهم بهذا املبداأ.   
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يتعر�س ال�ضحفي�ن يف زمننا احلايل ملطالب و�ضغ�طات متزايدة للك�ضف عن م�ضادر معل�ماتهم. 
وعندم���ا يق���رر ال�ضحفي�ن  ال�ضتجابة له���ذه املطالب، يت�جب عليهم الأخذ بع���ني العتبار الأثر 

الذي �ضترتكه هذه ال�ضتجابة، وي�جه�ن لأنف�ضهم عددًا من الأ�ضئلة : 

هل مت التعهد مل�ضدر املعل�مات بال�ضرية؟

من امل�ضتفيد من الك�ضف عن هذا امل�ضدر؟

من الذي �ضيعاين من الك�ضف عن امل�ضدر ومن الذي �ضيخ�ضر؟

ه���ل ي����ؤدي ذلك اإىل ه���روب جمرم م���ن م�اجهة العدال���ة، اأو متل�س اإح���دى ال�ضخ�ضيات 
البارزة من حتمل م�ضئ�لية ت�ضرفاتها؟

ه���ل تعد هذه احلالة حقًا من احلالت التي جتد فيه���ا ال�ضرطة و�ضلطات التحقيق الأخرى 
نف�ضها غري قادرة على تقدمي املعل�مات املطل�بة؟

ه���ل �ضيعر����س الك�ضف عن ه���ذه املعل�مات عمل �ضحفي���ني اآخرين اأو الر�ضال���ة الإعالمية 
للخطر؟

ه���ل �ضيقل����س الك�ضف عن هذه امل�ضادر من احتمالية تقدمه���ا لإعطاء معل�مات اأخرى يف 
امل�ضتقبل؟

هل �ضتخدم عملية الك�ضف عن امل�ضادر امل�ضلحة العامة؟

ت�ض���ري الإجاب���ات عل���ى هذه الأ�ضئل���ة يف 999 حالة من اأ�ض���ل األف حالة فيم���ا اإذا كان ال�ضحفي 
عل���ى حق يف رف�س الك�ضف عن م�ضادره، ول� ا�ضطره ذل���ك اأحيانًا لتحمل الع�اقب الناجتة عن 
ذل���ك من غرامات اأو حت���ى ال�ضجن. ومع اأن حماية م�ضادر املعل�مات مب���داأ اأ�ضا�ضي من مبادئ 
ال�ضحاف���ة الأخالقي���ة ولكنه ل ي�ض���اوي �ضيئًا اإل اإذا ا�ضتع���د ال�ضحافي�ن واملح���ررون للت�ضحية 
براحته���م ال�ضخ�ضي���ة يف �ضبيل الدفاع عنه. ويف هذا الزمن املتخ���م برقابة ال�ضلطات التنفيذية 
واملفتق���ر لحرتام احلق�ق املدني���ة، اأ�ضبح م��ض�ع التزام ال�ضحفي���ني بحماية م�ضادرهم اأكرث 
اأهمية من اأي وقت م�ضى، وبذا اأ�ضبح يت�قع دخ�ل عدد اكرب من ال�ضحفيني اإىل ال�ضجن.            

حماية امل�شادر ال�شحفية: 
الأ�شئلة ال�شعبة

تاأديته���م  اأثن���اء  عليه���ا  ال�ضتح����اذ  معل�م���ات مت 
لن�ضاطاته���م الإنتاجي���ة اإىل م�ضئ�ل���ني حك�ميني اأو 
اأي���ة اأطراف اأخرى معنية اأو تل���ك التي متتلك النية 
لرفع دع�ى ق�ضائية. ويف حالة طلب مثل هذه امل�اد 
اأو املعل�م���ات من قبل اأية جه���ة يف �ضياق حك�مي اأو 
اإداري اأو غريها من العمليات القان�نية، يجب تبليغ 

ال�ضركة بهذا.   
تعد الل�ائح الداخلية هامة يف هذا امل�ضمار، ولكن قد يجد 
ال�ضحفي����ن اأنف�ضهم يف حرية من اأمرهم اأثناء حماولتهم 
حلماي���ة م�ضادره���م- فهل يعتم���دون على الق����ة املعن�ية 
للم�اثي���ق والق�انني الأخالقية كتل���ك امل�ج�دة يف الإذاعة 
ال�طني���ة العام���ة، اأم ي�ضع����ن للح�ض����ل عل���ى املزي���د من 
احلماي���ة القان�نية، وحتى ل� فتح ذلك الباب اأمام اجلدال 
ال�ضع���ب ح�ل احل���الت ال�ضتثنائية كالأم���ن ال�طني على 
�ضبي���ل املثال؟ اأ�ضدر احتاد ال�ضحفي���ني الأوروبيني تقييمًا 
مف�ضاًل ح�ل املعايري التي ينبغي للنقابات اأن تاأخذها بعني 
العتب���ار عند و�ضع اإ�ضرتاتيجية مالئم���ة لإتباعها يف هذا 

املجال. 42 
متتلك بلجيكا واحد من اأك���رث الق�انني �ضم�لية ح�ل مبداأ 
حماي���ة امل�ض���ادر ال�ضحفي���ة، حيث مينح القان����ن حماية 
وا�ضعة املدى لل�ضحفيني والأ�ضخا�س الذين يعمل�ن معهم؛ 
ومين���ع اأي ن�ع من املراقب���ة اأو التفتي�س للمراوغة يف جتاوز 
هذه احلماية؛ وال�ضحفيني حمميني من املحاكمة لرف�ضهم 
الإدلء ب�ضاهدتهم ح�ل تلقيهم م�ضتندات م�ضروقة اأو خرق 

ال�ضرية املهنية.     
يف ال�لي���ات املتح���دة حي���ث تكبد العديد م���ن ال�ضحفيني 
م�ض���اق متعددة حلماية م�ض���ادر معل�ماتهم و�ضلت اأحيانًا 
اإىل ح���د ال�ضجن، تق�م جمم�عات م���ن ال�ضحافة الرائدة 
من اأمث���ال امل�ؤ�ض�ضات واملنظمات التابع���ة لالحتاد الدويل 
لل�ضحفيني باإدارة حملة لتعزيز اإن�ضاء درع قان�ين فيدرايل 
يحف���ظ مب���داأ حماية امل�ض���ادر ال�ضحفية. ويت�ق���ع لإدارة 

جديدة يف وا�ضنطن اأن تفتح الباب ملثل هذا القان�ن.
وحت����م اأ�ضئل���ة كث���رية يف اأذه���ان املعنيني به���ذا امل��ض�ع، 
ولك���ن ال�ض�ؤال الأهم الذي يبق���ى عالقًا ويحتاج لإجابة من 
قبل ه����ؤلء ال�ضاعني للح�ض�ل عل���ى احلماية القان�نية ه� 
حتديد ال�ضخ�س الذي يجب اأن ت�ضمله هذه احلماية. حيث 
اأن الطبيع���ة املتغرية ل��ضائل الإعالم والعمل ال�ضحفي قد 

عملت على تغيري �ض�ق العمل الإعالمي. 
وم���ن ناحي���ة اأخ���رى، حتت���اج الق�ان���ني نف�ضه���ا للتعدي���ل 
والتحدي���ث لالأخ���ذ بع���ني العتب���ار ال�ضحفي���ني العاملني 
يف بيئ���ة اإعالمية جدي���دة، كما يجب حتدي���د حق�ق كتاب 
املدون���ات اللكرتونية واأ�ضح���اب املدون���ات ال�ض�تية التي 

تع���رف ب�ضحافة امل�اطنني. ويثري كل ه���ذا بطبيعة احلال 
اأ�ضئل���ة جديدة مثل ال�ض�ؤال من ه���� ال�ضحفي وكيف ميكن 

لنا حتديده؟
متتلك النقاب���ات ال�ضحفية اإجابات خا�ض���ة بها على هذا 
ال�ض����ؤال م�ضتلهم���ة اإياها من الأع���راف والتقاليد اخلا�ضة 
يف كل دول���ة من ال���دول املت�اجدة فيها، ولك���ن يف الأ�ضا�س 
ي�ج���د تعريف متف���ق عليه من قبل اجلميع وه����: اإذا كنت 
تك�ض���ب معي�ضتك من ممار�ض���ة العمل ال�ضحف���ي، اأو كنت 
تع���رتف باملبادئ والق�اع���د الأ�ضا�ضية للمهن���ة وتتبعها، اأو 
ك���ان الداف���ع املحفز لعملك ه���� امل�ضلحة العام���ة، عندئٍذ 
يح���ق لك اأن تت�ق���ع احلماية من ق�ان���ني وق�اعد احلك�مة 
ال�ضليم���ة اأثناء حمايت���ك حلق�ق ه����ؤلء الأ�ضخا�س الذين 

يزودونك باملعل�مات التي حتتاجها.

42 التقري���ر املع���د م���ن قب���ل باتري���ك 

كامنكا وفيليب لريوث يف عام 2008. 
ملزيد م���ن املعل�مات الرجاء الت�ضال 
باحت���اد ال�ضحفي���ني الأوروب���ي عل���ى 

العن�ان اللكرتوين التايل:
.efj@ifj.org 
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احلماية القانونية �شالح
ذو حدين

اإن دور القان��ون يف امل�شائ��ل ال�شحفية هو من الأمور املعقدة التي تتطل��ب براعة وحذرًا يف التعامل معها.  
فردة فعل ال�شحفيني الأولية تقوم دائمًا على مقاومة التدخل الق�شائي يف الأمور ال�شحفية، ولكن على 
ال�شعي��د الآخر، فهم يرحبون بالدعم املتاأتي من الق�شاء وخا�شًة عندما يف�شح انتهاكاٍت حلرية التعبري 
اأو عندم��ا يع��زز اأهمية اأي عمل �شحفي للجمهور. ويف بع�س الأحيان،  تربز اأهمية دور املحاكم يف تر�شيخ 
الت��وازن م��ا بني ال�شحاف��ة ال�شتق�شائية واملجموعات الناف��ذة ال�شلطة يف املجتمع. فب��دون اأي �شكل من 
اأ�ش��كال احلماية الد�شتورية اأو القانونية؛ وتعا�شد ال�شحفيني بع�شهم مع البع�س، من املرجح ان يتعر�س 

ال�شحفيون ل�شغوطات كبرية.  

 43 ميك���ن احل�ض����ل عل���ى مزي���د م���ن 
املعل�مات من احتاد ال�ضحفيني الأوروبي 
الذي اأع���د تقريرًا )اأيل����ل2008( ح�ل 
ه���ذه امل�ا�ضيع، ومن امل�ق���ع اللكرتوين 
www. الت���ايل:  العن����ان  حت���ت 
privacyinternational.org/

  foi/silencingsources.pdf

تتبن���ى ح����ايل 100 دول���ة ن�ض��ض���ًا قان�نية حم���ددة من 
�ضاأنه���ا تعزي���ز حماية ال�ضحفي���ني مل�ضادره���م، �ض�اء يف 
الق�ان���ني العامة اأو يف اإطار ال�ضمان���ات الد�ضت�رية حلرية 
التعب���ري. ومتنح ع�ضرون دولة على الأق���ل احلماية املطلقة 
لل�ضحفيني العاملني فيها. يف حني ل متنح بع�س الدول اأية 
تغطية قان�نية لل�ضحفي���ني، ويتعر�ض�ن لالإكراه يف اإف�ضاء 
ه�ي���ة م�ضادرهم ال�ضحفية. كما يت���م  يف كثري من الدول 
الدميقراطية، ت��ضعة اإط���ار ال�ضتثناءات التي تق��س هذا 
احلق فيما تتزايد ال�ضغ�طات ال�ضيا�ضية والقان�نية بحجة 

الأمن ال�طني.43 
اإن الأحك���ام ال�ض���ادرة ع���ن املحكم���ة الأوروبي���ة حلق����ق 
الإن�ض���ان- الت���ي مت اإن�ضاوؤه���ا من���ذ 50 �ضن���ة للتعام���ل مع 
الق�ضاي���ا التي تدعي وق����ع انتهاكات لالتفاقي���ة الأوروبية 
حلق����ق الإن�ض���ان املطبقة يف 47 دولة من ال���دول الأع�ضاء 
يف املجل����س الأوروبي- قدمت دعمًا هام���ًا على مر ال�ضنني 

يف ق�ضية الكفاح من اأجل حرية ال�ضحافة.  
فعل���ى �ضبي���ل املث���ال، ويف حك���م  تاريخ���ي فريد م���ن ن�عه 
يف ع���ام 1996، ق�ض���ت املحكم���ة الأوروبي���ة ب���اأن الق�ضاء 
الربيط���اين قد انتهك حق  ال�ضحف���ي بيل ج�دوين عندما 
اأدي���ن بتحقري املحكمة لرف�ضه الت�ضريح عن ه�ية م�ضدر 
ت�ض���رب معل�م���ات يف ق�ضية ادعت فيه���ا ال�ضركة باأن ذلك 
الت�ضري���ب قد عر�س عملهم للخط���ر. وقد راأت املحكمة اأن 

لدى امل�ازنة ما بني حرية التعبري وحق�ق الآخرين يجب اأن 
ترجح كفة ما ه� يف خدمة امل�ضلحة العامة، حتى ل� ت�ضبب 
ن�ض���ر املعل�مات ال�ضرية باإحلاق �ضرر مادي بال�ضركة واأدى 

اإىل فقدان ال�ظائف.        
اأفادت املحكمة الأوروبية حلق����ق الإن�ضان اأنه من املحتمل 
اأن يك�ن للحك���م القا�ضي بك�ضف م�ضدر املعل�مات “تاأثرٌي 
مثب���ط” على ممار�ضة حرية ال�ضحافة. وخل�ضت املحكمة 
اإىل اأن���ه “ب���دون مثل ه���ذه احلماية، قد ترتاج���ع امل�ضادر 
ع���ن م�ضاع���دة ال�ضحاف���ة يف ت�عي���ة ال���راأي الع���ام ب�ضاأن 
امل�ضائل ذات امل�ضلحة العامة، مما ينجم عنه تق�ي�س دور 
ال�ضحاف���ة كهيئة رقابية حي�ية والتاأث���ري ب�ضكل �ضلبي على 

قدرتها يف تقدمي معل�مات دقيقة وم�ث�ق بها.       
واعت���ربت هذه الق�ضي���ة- التي حازت عل���ى دعم ق�ي من 
قبل نقابة غ�دوين والحتاد ال�طني لل�ضحفيني يف اململكة 
املتحدة وايرلن���دا؛ واحتاد ال�ضحفيني الوروبيني - مبثابة 
ن�ض���ر غ���ري م�ضب����ق  لل�ضحفيني ، فق���د برهن���ت على اأن 
ح���ق ال�ضحفيني يف حماية م�ضادره���م ال�ضحفية ال�ضرية 
ه���� حق م�ض�ن من حق�ق حرية التعب���ري يف اإطار القان�ن 

الأوروبي.    
وبع���د ع�ض���ر �ضن�ات، اأي���دت املحكم���ة مرة اأخ���رى مبادئ 
حرية ال�ضحاف���ة واأ�ضقطت دع�ى ال�ضرطة البلجيكية التي 
داهم���ت مكات���ب ال�ضحف���ي الأمل���اين هانز مارت���ن تيالك 
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و�ض���ادرت ملفاته ال�ضخ�ضية. وجاءت هذه املداهمة نتيجة 
لتحري����سٍ من الحتاد الأوروبي ال���ذي كان يحاول الك�ضف 
ع���ن ه�ية املخرب الذي كان ي�ضرب معل�مات �ضرية يف مقر 

اأعماله يف مدينة بروك�ضل. 
وم���ع اأن املحكم���ة كان���ت دائم���ًا م���ن اأن�ضار مب���داأ حماية 
امل�ض���ادر ال�ضحفي���ة، اإل اأنه���ا عملت ب�ض���كل م�ضتمر على 
ت��ضي���ح حقيقة اأن هذه احلماي���ة لي�ضت مطلقة، وقد ظهر 
ذلك جلي���ًا يف الأحكام التي ق�ضت به���ا حديثًا، حيث يبدو 
اأن ت�ضميمه���ا على حماية امل�ض���ادر ال�ضحفية قد �ضعف، 
وب���داأت تقلق من الكفاءة املهني���ة لل�ضحفيني التي مع اأنها 
ت�ض���كل حم����رًا هام���ًا  اإل اأن التعام���ل معها ينبغ���ي األ يتم 

�ضمن اإطار الق�ضاء.  
يف عام 2006، ق�ضت املحكمة باأن �ض�ي�ضرا قامت بانتهاك 
حرية التعب���ري يف ق�ضية حكم فيها عل���ى ال�ضحفي مارتن 
�ضت����ل بدفع غرام���ة قدرها 800 فرن���ك �ض�ي�ضري )اأي ما 
يع���ادل 700 دولر اأمريك���ي اأو 500 ي����رو( وذل���ك لن�ض���ره 
مقالت »امل���داولت الر�ضمية ال�ضري���ة«. وتع�د الق�ضة اإىل 
ع���ام 1996 عندم���ا اأعد ال�ضف���ري ال�ض�ي�ض���ري يف ال�ليات 
املتحدة الأمريكية »وثيقة اإ�ضرتاتيجية« يف م�ضار املفاو�ضات 
بني امل�ؤمتر اليه�دي العامل���ي والبن�ك ال�ض�ي�ضرية واآخرين 
تتعل���ق بالتع�ي�ض���ات امل�ضتحقة ل�ضحاي���ا اله�ل�ك��ضت عن 
الأ�ض����ل امل�دعة يف البن�ك ال�ض�ي�ضرية التي مل يطالب بها 

اأحد. 
مت ن�ضر امل��ض����ع باأ�ضل�ب حي�ي، وقد انتق���ده البع�س باأن 
اأ�ضل�ب���ه كان عاطفيًا زيادة عن الل���زوم. وقد فاجاأ جمل�س 
ال�ضحاف���ة ال�ض�ي�ض���ري ال�ضخ�ضي���ات الإعالمي���ة بتاأييده 
له���ذا ال���راأي وحكم ب���اأن �ضت����ل »جع���ل- بطريق���ة خالية 
م���ن امل�ض�ؤولي���ة- تعليق���ات ال�ضفري تب���دو مروع���ة ومثرية 

لال�ضمئزاز«.
بينم���ا وجدت املحكمة الأوروبية اأن���ه مل يكن هناك اأي داٍع 
لإدان���ة ال�ضحفي اأو تغرميه من قب���ل الق�ضاء ال�ض�ي�ضري، 
ج�ان���ب  يف  املت�اج���دة  العام���ة  امل�ضلح���ة  اأن  م�ؤك���دة 
الإ�ضرتاتيجي���ة الت���ي �ضتعتمدها احلك�م���ة ال�ض�ي�ضرية يف 
املفاو�ضات املتعلقة مب�ج����دات �ضحايا اله�ل�ك��ضت ودور 
�ض�ي�ض���را يف احلرب العاملي���ة الثانية تعد اأك���رث اأهمية من 
اأ�ضل�ب عر����س امل��ض�ع. وقد خل�ضت املحكمة اإىل اأنه »يف 
�ضي���اق اجلدال ال�ضيا�ضي، يك�ن م���ن �ضاأن مثل هذا احلكم 
تثبي���ط هم���م ال�ضحفيني م���ن امل�ضاهمة يف احل����ار العام 
للق�ضاي���ا الت���ي مت�س حي���اة املجتم���ع، وبالتايل م���ن �ضاأنه 
اأي�ض���ًا عرقلة ال�ضحاف���ة ومنعها م���ن اأداء مهمتها كمزود 

للمعل�مات وهيئة للرقابة«.  
ولكن احلك�مة ال�ض�ي�ضرية طالبت باإعادة النظر يف احلكم، 
فقامت الغرف�ة الكربى يف املحكمة الأوروبية امل�ؤلف�ة من 17 

قا�ض�يًا بقلب احلكم بطريقة مثرية للجدل. ومع اأن احلكم 
الث���اين اأقر ب���اأن مقالت �ضت�ل ن�ض���رت يف �ضياق ح�ار عام 
ه���ام ذي اأبعاد دولية، اإل اأنه وج���د اأن هذا الك�ضف لتقرير 
ال�ضف���ري ميك���ن له اأن ي�ضع���ف مناخ جناح �ض���ري العالقات 
الدبل�ما�ضية، كما ميكن اأن يك�ن له انعكا�ضات �ضلبية على 

م�ضار املفاو�ضات ال�ض�ي�ضرية.  
واتف���ق الق�ض���اة عل���ى اأن ال�ضحفي مل يت�ض���رف بطريقة 
غري م�ضروعة عند ح�ض�ل���ه على ال�ثيقة امل�ضربة، ولكنهم 
اأف���ادوا باأنه ل ميكن لل�ضحفي ادع���اء ح�ضن النية يف عدم 
معرفت���ه للع�اقب القان�ني���ة املتاأتية م���ن الك�ضف عن هذه 
ال�ثيق���ة مب�جب القان����ن اجلنائي ال�ض�ي�ض���ري.  وكما يف 
حكم جمل�س ال�ضحافة ال�ض�ي�ضرية، وجدت املحكمة اأوجه 
الق�ض����ر يف ن�عي���ة املق���الت منطلقني بذلك م���ن طريقة 
كتابته���ا وتقدميها للراأي العام، حيث اإنه���ا وجدت اأ�ضل�ب 
الكتابة مث���ريًا للح�ضا�ضية لدرجة اأنه ي�حي باأن مالحظات 
ال�ضفري معادية لل�ضامية، اأما املقالت فقد وجدتها املحكمة 
مبتذل���ة وغ���ري دقيقة وعلى الأرج���ح اأن ت����ؤدي اإىل ت�ضليل 

القارئ.
اأما من وجهة نظر الق�ضاة اخلم�س املعار�ضني للحكم، فقد 
ح���ذر ه�ؤلء الق�ضاة م���ن اأن قرار الأغلبي���ة » يعد انحرافًا 
خط���ريًا وغ���ري م���ربر يف ق�ضي���ة �ضي�ضتن���د اإليه���ا ك�ضابقة 
ق�ضائية فيما يتعلق بن�عية حرية التعبري واأهميتها احلي�ية 

يف املجتمعات الدميقراطية«. 
يتناق����س حك���م الأغلبية ب�ضكل لفت مع املب���داأ املن�ض��س 
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ك�اح���دة من اأق���دم الدميقراطيات يف اأوروبا، و�ضع���ت ال�ض�يد على مر الأجي���ال معايري عالية 
حلرية ال�ضحافة. ولكن يف حزيران من عام 2008، ان�ضمت ال�ض�يد اإىل ركب الدول التي يحدق 
اخلطر فيه���ا باحلريات العامة، عندما وافق برملانها على ت�ضري���ع قان�ن جديد ي�ضمح لل�ضرطة 

واملخابرات مبراقبة وا�ضعة لربيد امل�اطنني الإلكرتوين ومكاملاتهم الهاتفية الدولية.
وق���د و�ضفت جمعية ال�ضحفي���ني ال�ض�يديني القان�ن اجلديد باأنه "هج�م على احلريات املدنية 

الذي من �ضاأنه خلق حالة "ال�ضيطرة املعل�ماتية على البلد عن طريق التج�ض�س".
ويعل���ق اآرين ك�ني���غ- نائ���ب رئي�س جمعي���ة ال�ضحفي���ني ال�ض�يدي���ني ورئي�س اللجن���ة الت�جيهية 
لحت���اد ال�ضحفيني الوروبيني ب���اأن: "هذه اخلط�ة مثرية للده�ضة"،  وم���ن ثم ي�ضيف: "وتاأتي 
ه���ذه اخلط�ة لت�ؤك���د خماوفنا باأن �ضرية وخ�ض��ضية الت�ض���الت اخلا�ضة يف ظل ع�ضر الأمن 
�ضيت���م الق�ضاء عليها. و�ضن�اجه- نح���ن ال�ضحفيني- معارك جديدة من اأجل حماية م�ضادرنا 

ال�ضحفية".
وطال���ب الحتاد ال�ض�يدي بتعيني "جلن���ة لتق�ضي احلقائق" ملعرفة منذ مت���ى تزاول ال�ضلطات 
ال�ض�يدي���ة عملي���ة ر�ض���د املكامل���ات الهاتفي���ة والر�ضائ���ل اللكرتونية الت���ي تعد خرق���ًا للقان�ن 

ال�ض�يدي.
وف�جئ���ت احلك�م���ة الحتادية للب���الد من حجم املعار�ض���ة التي واجهها ه���ذا القان�ن، فقامت 
بالإع���الن ع���ن ن�ضخة معدل���ة من قان����ن املراقب���ة يف اأيل����ل 2008 مدعيًة اأن ه���ذه التغيريات 

�ضرت�ضي منتقديها.
وتتلخ�����س التعدي����الت باإن�ض����اء حمكم����ة خا�ض����ة للبت يف طلب����ات اعرتا�����س الر�ضائ����ل ال�ضلكية 
والال�ضلكية؛ بالإ�ضافة اإىل اإمكانية مراقبة املكاملات الهاتفية والر�ضائل اللكرتونية بعد احل�ض�ل 
عل����ى امل�افقة على طلب خا�س بذل����ك. وت�ضمنت التعديالت اأي�ضًا الت�ج����ب على هيئات الرقابة 
تق����دمي تقري����ر للمحكمة ي�ضرح فيه ما مت القي����ام به.  اإ�ضافًة اإىل بند ي�ضم����ح لالأ�ضخا�س م��ضع 

املراقبة تفنيد الأ�ضباب التي متت عملية املراقبة من اأجلها والتاأكد من ك�نها خاطئة اأم ل. 
وتقط���ع هذه التعدي���الت �ض�طًاً م���ن الطريق نح���� اإر�ضاء بع����س املعار�ضني، ولكنه���ا بالن�ضبة 
لل�ضحفي���ني مل تقدم اأو ت�ؤخر. ويق�ل الحتاد ال�ض�يدي اأنه يف احلني الذي مت فيه ت��ضيع حماية 
الكرام���ة ال�ضخ�ضية للفرد مب�جب هذه التعدي���الت، اإل اأنها مل حتقق اأية مكت�ضبات ل�ضحافيي 

التحقيقات ب�ضبب ا�ضتمرار اخلطر على م�ضادرهم.
ق���ادت اأجنتا ليندبل�هم ه�لث���ني- رئي�ضة الحتاد احتجاجًا اأمام الربمل���ان يف حزيران، واأكدت 
اأنه���ا على ا�ضتعداد لرفع الق�ضية اإىل املحكم���ة الأوروبية حلق�ق الإن�ضان. وقد اأفادت: "اإن هذه 
التعديالت لي�ضت كافية لتلبية متطلبات الد�ضت�ر ال�ض�يدي فيما يتعلق مب��ض�ع حماية امل�ضادر 

ال�ضحفية".      

يق��ودون  ال�شحفي��ون  ال�شوي��د: 
معركة �شد التطفل
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عليه يف الإعالن امل�ضرتك لقيادي حق�ق الإن�ضان يف الأمم 
املتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، ومنظمة الدول 
الأمريكي���ة، واللجنة الأفريقية حلق����ق الإن�ضان وال�ضع�ب 
ال�ض���ادر يف 19 كان����ن الأول ع���ام 2006. وق���د ن�س هذا 
املبداأ على اأنه: » يج���ب اأن ل يتحمل ال�ضحفي�ن امل�ض�ؤولية 
لن�ضره���م معل�مات حمظ����رة اأو �ضري���ة مل يح�ضل�ا عليها 

�ضخ�ضيًا بطريقة غري م�ضروعة«.      
اإن اأك���رث م���ا يقل���ق يف هذا احلكم ال���ذي اأ�ضدرت���ه الغرفة 
الكربى يف املحكم���ة الأوروبية ه� ت�ريط الق�ضاة لأنف�ضهم  

يف اجلدل القائم ما بني معاجلة الق�ضة ب�ضكل واٍع وم�ضئ�ل 
وبني �ضكليات كتابة املقالة. فحينما يبداأ الق�ضاة بالهتمام 
ب�ضكلي���ات الق�ضاي���ا التحريري���ة من حيث اأ�ضل����ب الكتابة 
وطريقة التقدمي، �ضيبداأ عندئذ اخل�ف باإلقاء ظالله على 
الأو�ض���اط ال�ضحفية. فلي�ضت ال�ض�ابق الق�ضائية التي ت�ؤيد 
حري���ة ال�ضحافة والقي���م ال�ضحفية امل�ضتن���دة على تقدمي 
امل�ضلح���ة العامة ه���ي التي ت�ؤرق ال�ضحفي���ني، ولكن ت�جه 
الق�ضاة باأنظارهم نح� عناوي���ن املقالت وال�ض�ر و�ضل�ك 
ال�ضحفي���ني واملحرري���ن، بدًل م���ن القي���م املتحققة منها 
يف �ضبي���ل امل�ضح���ة العام���ة ، ه� ما يثري اخل����ف يف قل�ب 

ال�ضحفيني من التدخل غري ال�ضروري يف عملهم. 
وق���د ذهبت املحكم���ة الأوروبية اإىل ما ه���� اأبعد من ذلك، 
حي���ث اأنها اأ�ض���ارت- يف ق�ضي���ة حديث���ة يف م�لدوفا- اإىل 
اأن الأعم���ال غري الأخالقية التي يق����م بها ال�ضحفي�ن قد 
تق�����س متامًا حقهم يف ن�ضر املعل�مات حتى ول� كانت هذه 

املعل�مات تطرح ق�ضية تهم الراأي العام. 44 
وتتمح����ر الق�ضي���ة ح����ل مقال���ة ن�ضرتها �ضحيف���ة فلك�س 
يف ع���ام 2003 عن مدر�ض���ة ثان�ية يف ت�ضي�ضين���ا وعا�ضمة 
م�لدوف���ا، حي���ث انتق���دت املقالة مدي���ر املدر�ض���ة باإ�ضاءة 
ا�ضتخدام امل����ارد املالية اخلا�ضة باملدر�ض���ة ؛ واأخذ مبالغ 
و�ضل���ت اإىل 500 دولر )340 ي�رو( كر�ض�ة لقب�ل ت�ضجيل 
بع�س الأطفال يف املدر�ضة م�ضتندة يف ذلك اإىل ر�ضالة من 
جمم�ع���ة من اآب���اء الطالب جمه�يل اله�ي���ة.  ومن ناحية 
اأخ���رى، رف�ضت ال�ضحيفة ن�ضر ر�ضال���ة من مدير املدر�ضة 
ي�ض���رح فيها وجهة نظ���ره، مما اأدى اإىل اته���ام ال�ضحيفة 
باملحاب���اة وا�ضتخ���دام م�ض���ادر �ضحفية جمه�ل���ة اله�ية 
وع���دم ا�ضتخدام �ضب���ل التحقي���ق ال�ضليم���ة يف الدعاءات 

ال�اردة لها.
وحينم���ا قامت �ضحيفة مناف�ض���ة بن�ضر ر�ضالة املدير، ردت 
�ضحيف���ة فلك�س عل���ى ذلك بكتابة مقال���ة ثانية كررت فيها 
بع�س النتقادات التي �ضبق لها اأن اأوردتها يف املقالة الأوىل 
ووعدت اأن يتقدم بع����س الأ�ضخا�س لالإدلء ب�ضهادتهم يف 
املحكمة ب�ضاأن م��ض�ع الر�ضاوى. ونتيجة لذلك، قام املدير 
برف���ع دع�ى مدنية بتهمة الق���ذف وت�ض�يه ال�ضمعة، وتقدم 
فع���اًل ثالثة �ضه�د ل���الإدلء ب�ضهادة م�ضف�ع���ة بالق�ضم باأن 
مزاعم الر�ض�ة هي مزاعم حقيقية. ولكن املحكمة املحلية 
رف�ضت ه���ذه ال�ضه���ادات، وق�ضت باأنه »حتى تك����ن قادرًا 
على الت�ضريح علنًا باأن �ضخ�ضًا ما يرتكب جناية الر�ض�ة، 
فيج���ب ت�فر حكم جنائي باأن ذل���ك ال�ضخ�س مذنب بتلك 
التهم���ة«. واأ�ضافت املحكمة اأنه مبا اأن املدير مل يتم احلكم 
علي���ه بتهمة الر�ض�ة، ف���ال يحق لل�ضحيف���ة اتهامه بذلك. 
وبناًء على ما �ضبق، وجدت املحكمة ال�ضحيفة مذنبة بتهمة 
القذف واأمرتها بالعتذار وق�ضت بدفع تع�ي�س مايل قدره 
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44  د. ف�ره����ف، املحكم���ة الأوروبي���ة 

حلق����ق الإن�ضان: ق�ضي���ة فلك�س رقم 6 
�ض���د م�لدوف���ا وIRIS واملالحظات 
القان�ني���ة للمر�ض���د الأوروبي ال�ضمعي 

والب�ضري 2008/9 )مطب�ع(.

45 حك���م املحكم���ة الأوروبي���ة حلق����ق 

الإن�ض���ان )الق�ض���م الراب���ع( يف ق�ضية 
م�لدوف���ا،  �ض���د   )6 )رق���م  فلك����س 
الطل���ب رق���م 22824/04 للتا�ضع من 
مت����ز م���ن ع���ام 2008، مت�ف���رة على 
http://www.echr.coe.

اأي�ضًا على حكم املحكمة  int .واطلع 
الأوروبي���ة حلق�ق الإن�ض���ان يف 22 اأيار 
من عام 2008 يف ق�ضي���ة �ضركة األيثيا 
للن�ض���ر وك�ن�ضتانتينيد�س �ضد قرب�س؛ 
وعلى حكم املحكم���ة الأوروبية حلق�ق 
الإن�ض���ان يف 8 مت�ز م���ن عام 2008 يف 
ق�ضية باك�س �ض���د ل�ك�ضمب�رغ؛ وحكم 
املحكم���ة الأوروبي���ة يف 16 اأيل����ل م���ن 
ع���ام 2008 يف ق�ضية ك�ك با�ضك� �ضد 

رومانيا.

88 ي����رو. وقد اأيدت حمكمة ال�ضتئن���اف يف م�لدوفا قرار 
املحكم���ة املحلي���ة، مما ع���زز الفك���رة القائلة ب���اأن و�ضائل 
الإعالم ل ميكنها تقدمي ادعاءات ح�ل �ضخ�س ما مل يكن 
اأن �ضب���ق اإدانته بجرمية، ويعطل دور و�ضائل الإعالم كهيئة 

رقابية.
وعندما ا�ضتاأنفت ال�ضحيفة الق�ضية يف املحكمة الأوروبية 
يف �ضرتا�ضب����رغ، انق�ض���م الق�ضاة ما ب���ني م�ؤيد ومعار�س، 
ولكن يف مت�ز 2008 حكم���ت الأغلبية )اأربعة اأ�ض�ات �ضد 
ثالث���ة( �ض���د ال�ضحيفة، وخل�ض���ت اإىل اأن احلكم ال�ضابق 
ل ي�ض���كل انتهاك���ًا حلري���ة التعبري. وبهذا الق���رار، رجحت 
املحكم���ة كف���ة الق�ض����ر يف ن�عي���ة ال�ضحاف���ة ف����ق كف���ة 

امل�ضلحة العامة يف الإدعاءات اخلطرية كالر�ض�ة. 45  

واأ�ضارت املحكمة اإىل ما يلي:
•مل يح���اول مرا�ضل �ضحيف���ة فلك����س الت�ضال مبدير  	
املدر�ض���ة ملعرف���ة راأيه يف ه���ذه الدع���اءات، ومل يقم 

باإجراء حتقيق بهذه املزاعم.
•رف�ض���ت ال�ضحيفة اإعط���اء مدي���ر املدر�ضة احلق يف  	

الرد على الر�ضالة املجه�لة.
•اعت���ربت املقالة الثانية يف فلك�س كردة فعل على ن�ضر  	
ر�ضال���ة املدي���ر يف �ضحيف���ة مناف�ضة، ونظ���ر الق�ضاة 

اإليها على اأنها عمل كيدي.
اإل اأن املحكم���ة رف�ض���ت احلج���ج ال�ضخيف���ة الت���ي قدمتها 
حمكمة م�لدوفا ب�ضان احلكم يف الق�ضية التي تلخ�ضت يف 
اأنه ل ميكن تقدمي ادعاءات عن �ض�ء ت�ضرف خطري ما مل 
تكن قد اأثبتت تلك الدعاءات يف دع�ى جنائية �ضابقة. بيد 

اأنها راأت اأي�ضًا اأن احلق يف حرية التعبري ل مينح ال�ضحف 
احلق يف الت�ض���رف بطريقة غري م�ضئ�لة من خالل ت�جيه 
التهامات لالأفراد باأعمال اإجرامية يف غياب الدليل املبني 
عل���ى اأ�ضا�س واقعي يف الأوقات الت���ي جرت فيها الأحداث. 
وق���د خل�ضت املحكم���ة اإىل اأن ال�ضحيفة ت�ضرفت باإهمال 
فادح ل�اجبات ال�ضحافة امل�ضئ�لة وبالتايل قامت بتق�ي�س 

حق�ق الآخرين. 
اأما الق�ضاة الثالثة املعار�ض�ن، فقد �ض�ت�ا بدون اأي تردد 
ل�ضال���ح ال�ضحيفة. وقد اأ�ض���اروا اإىل اأن ال�ضحيفة قدمت 
ت�ض���اوؤلت ح����ل اإ�ضاعات ملح���ة وعرثت عل���ى ثالثة �ضه�د 
معروفني باأمانتهم وا�ضتقامته���م ي�ؤكدون هذه الإدعاءات. 
ومن ثم اأفاد الق�ض���اة باأن املحكمة عاقبت ال�ضحيفة لي�س 
لأنه���ا ن�ضرت اأكاذيب ، ولك���ن لأنها ت�ضرفت »بطريقة غري 

مهنية«.
وينظ���ر ال�ضحفي�ن اإىل هذا احلكم على اأنه تهديد حلرية 
ال�ضحاف���ة يف اأقل تقدير لالأ�ضب���اب التي ن�ه عنها الق�ضاة 
املعار�ض����ن بق�له���م »اعت���ربت املحكم���ة يف �ضرتا�ضب����رغ 
اأن ع���دم احرتام الق�اع���د املهنية اأخطر م���ن قمع احل�ار 
اأغلبي���ة  ويتف���ق  الع���ام«.  الف�ض���اد  ب�ض���اأن  الدميقراط���ي 
ال�ضحفي���ني م���ع العب���ارة الأخ���رية لالأقلي���ة املعار�ضة من 
الق�ضاة: »يعد الي�م الذي يطغى فيه اخل�ض�ع للممار�ضات 
املهنية اجليدة على البحث عن احلقيقة نف�ضها ي�مًا حزينًا 

يف م�ضرية حرية التعبري«.
ق���د ينتقد معظ���م ال�ضحفي���ني ت�ض���رف �ضحيف���ة فلك�س 
واأ�ضل����ب تعاملها م���ع الق�ضة، فق���د كان ينبغ���ي عليها اأن 
تطلب م���ن املدير التعليق على تلك الإدع���اءات واأن تعطيه 
احل���ق يف ال���رد عليه���ا. وجند هن���ا اأن مب���ادرة ال�ضحافة 
الأخالقي���ة ه���ي بحد ذاته���ا رد على ع���دم الحرتاف على 
النح� الظاهر يف هذه احلالة. ومع ذلك، اأ�ضدرت املحاكم 
يف م�لدوف���ا حكمًا عك�س ارتباط الإدارة ال�ضيا�ضية ب��ضائل 
الإع���الم يف املا�ضي القري���ب، بينما كان ينبغ���ي للمحكمة 
الأوروبي���ة اأن ت�ضع امل�ضلحة العامة ف����ق الت�ضرفات غري 

الالئقة من ال�ضحفيني.
ولك���ن ل ت�ج���د م�ؤ�ضرات كثرية ت�حي بتغلغ���ل هذه الفكرة 
يف الع���امل، فف���ي ال�اقع، اأك���د حكم جديد �ض���در يف �ضهر 
ت�ضري���ن الأول م���ن ع���ام 2008 املخ���اوف م���ن اأن املحكمة 
الأوروبي���ة فقدت اأ�ضل�بها فيما يتعل���ق مب��ض�ع التعامل مع 
الإعالم وحق�ق حرية التعبري. وتتمح�ر هذه الق�ضية ح�ل 
الر�ضام الفرن�ض���ي للكاريكاتري ال�ضيا�ض���ي- ديني�س لريوي 
الذي متت اإدانته يف عام 2002 من اأجل ر�ضم كاريكاتريي 
مت ن�ض���ره يف املجل���ة الأ�ضب�عية اكايت���زا يف اإقليم البا�ضك. 
وتبداأ الق�ضية يف 11 اأيل����ل 2001، حني ن�ضر لريوي ر�ضمًا 
كاريكاتريي���ًا ميثل الهج����م الإرهابي على مرك���ز التجارة 
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كو�شوفو
�ض���ادف بع�س ال�ضحفي����ن الأ�ضبان من قناة التلفزي����ن الإ�ضبانية TVE، بينما هم 
يتج�ل����ن يف �ضيارة م�ضفحة يف اأنحاء ك��ض�ف�، ح�ضد هائل من القرويني الذين عرثوا 
عل���ى �ضاب م���ن مقاتلي جي����س حترير ك��ض�ف� تعر����س لإ�ضابات خط���رية ويحتاج اإىل 
نقله لأح���د امل�ضت�ضفيات للح�ض�ل على الرعاية ال�ضحية الالزم���ة. وت��ضلت اأم ال�ضاب 
اإليه���م م�ضاعدة ابنها، ولكنها طلبت منهم، يف املق���ام الأول، ا�ضتعادة جثة ابنها الآخر 
امللق���اة يف الغاب���ة. وبناًء على ت��ض���الت الأم، ت�جه ال�ضحفي����ن اإىل الغابة حتت خطر 
اإطالق النار عليهم من قبل املقاتلني ال�ضرب امل�ج�دين يف اجل�ار، وعرثوا على اجلثة 

الهامدة واأعادوها لالأم.
ثم بداأوا بالتفكري بطريقة ياأخذون فيها البن الأكرب اإىل م�ضت�ضفى قريب يف بري�ضتينا، 
فق���د كان�ا يعلم�ن اأن���ه اإذا مت اكت�ضاف فعلتهم فاإنهم �ضيتهم����ن باخليانة اأو التج�ض�س 
عل���ى الأقل، وتناق�ض�ا ل�ق���ت يف الأمر، وكانت النتيجة كما عرب عنها ال�ضحفي يف قناة 
التلفزي����ن الإ�ضباني���ة- اأنت�ني� غاردي����ل: " تبًا، لنن����سَ هذه احل���رب اللعينة للحظة، 
فالنقط���ة الأهم هنا هي اإنقاذ حياة ال�ضاب". ومن ث���م و�ضع�ا ال�ضاب يف �ضيارة الدفع 
الرباع���ي، وغط�ه بالبطانيات ليعطي انطباعًا باأنه نائم، و�ضق�ا طريقهم مرورًا بثالث 
نق���اط تفتي����س باأع�ضاب مدم���رة. وعند و�ض�له���م اإىل امل�ضت�ضفى، رح���ب بهم الأطباء 
ال�ض���رب وقام�ا مبداواة ال�ض���اب اجلريح الذي جنا من تلك املحنة. وتبع تلك احلادثة 
ا�ضتج�اب���ات ع�ضرية عل���ى يد اجلن�د ال�ض���رب. واأفاد اأحد ال�ضحفي���ني يف وقت لحق 
اأن التجرب���ة، وعل���ى الأخ�س التعامل م���ع الأطباء ال�ضرب، كان���ت در�ضًا يف الحرتاف 

املتبادل.       

العامل���ي يف مدينة ني�ي�رك، واأورد تعلي���ق عليه �ضاخر على 
ن�ض���ق �ضعار لالإع���الن القائل: »لق���د حلمنا ب���ه جميعًا....  

فعلتها حما�س«. )هكذا(      
مت ن�ض���ر الر�ض����م بع���د ي�م���ني، وكم���ا ه���� مت�ق���ع ت�ضببت 
الر�ض�م بعا�ضف���ة من الحتجاجات. ويف العدد الذي تاله، 
قام���ت املجل���ة بن�ضر ردود الفع���ل ح�ل الر�ض����م وت�ضمنها 
ردة فع���ل الر�ض���ام نف�ضه ال���ذي اعرتف بح���زن �ضديد اأنه 
حينم���ا اأعد الر�ض���م الكاريكاتريي مل ياأخ���ذ بعني العتبار 
املعان���اة الإن�ضاني���ة الناجمة عن هذه الهجم���ات.   مل تكن 
يف ني���ة الر�ضام اإ�ضافة اآلم جدي���دة ف�ق تلك التي اأ�ضابت 
ال�ضحايا، ولكنه اأراد التعبري عن م�ضاعره املعادية لل�ليات 
املتحدة من خالل �ض�رة �ضاخرة ت��ضح انحدار المربيالية 
الأمريكية. ولكن الر�ضم الكاريكاتريي كان جارحًا للم�ضاعر 
بجمي���ع املقايي�س املتع���ارف عليها )وقد ي�ض���ل البع�س يف 
و�ضف���ه اإىل اأن���ه هج�مي ب�ض�رة غري م���ربرة نظرًا للزمن 
الذي مت ن�ض���ره فيه(، وكما يعلم معظ���م ال�ضحفيني فهذه 

هي اأ�ضاًل الغاية من الر�ضم الكاريكاتريي.
وبالرغم من ذلك، اتهم املدعي العام لريوي ورئي�س حترير 

املجلة بالتحري�س عل���ى الإرهاب مب�جب قان�ن ال�ضحافة 
الفرن�ضي لع���ام 1881، واأدين املدير بتهمة التحري�س على 
الإرهاب بينما اأدين لريوي بتهمة الت�اط�ؤ بالتحري�س على 

الإرهاب ومت تغرمي كل منهما مببلغ 1500 ي�رو.
وع���رّب الر�ض���ام ع���ن رف�ض���ه للحكم ب���اأن رف���ع ق�ضيته اإىل 
املحكمة الأوروبية. وكان تعليقه على الق�ضية باأنه مل يخالف 
القان�ن عندما ك�ضف ع���ن مناه�ضته لل�ليات املتحدة من 
خ���الل ال�ضخري���ة. وكان���ت النتيج���ة اأن رف�ض���ت املحكم���ة 
طلب���ه لال�ضتئناف بحجة اأن الر�ض����م جتاوزت اإطار انتقاد 
المربيالي���ة الأمريكية من خ���الل تاأييد الدم���ار ال�ضارخ 
الذي اأ�ض���اب ال�ليات املتحدة والعم���ل على متجيده. وقد 
�ض���رح الق�ض���اة باأن الر�ض���ام م�س كرام���ة �ضحايا الهج�م 
مبج���رد تعليق���ه املتقب���ل له���ذا الهج����م. وبالت���ايل اأيدت 
املحكم���ة حكم املحكم���ة الفرن�ضية وخل�ض���ت اإىل اأن اإدانة 

الر�ضام كانت »�ضرورية يف جمتمع دميقراطي«.
واإذا كان مل�ضطلح »تاأثري مثبط« )كما ه� م�ضتخدم يف ق�ضية 
غ�دوين( اأي معنى على الإطالق، فاإنه ينطبق على النتائج 
الناجمة عن احلكم يف ق�ضية لريوي الذي رمبا يعد الأكرث 
�ضررًا يف الأحكام التي اأ�ضدرتها املحكمة الأوروبية. كانت 
الأحكام ال�ضابقة اأكرث ح���ذرًا يف حتديد اخلط الفا�ضل ما 
بني التحري�س احلقيق���ي للعنف اأو التحري�س على ارتكاب 
اأعم���ال اإرهابية؛ وبني حق ال�ضحفي���ني وغريهم بالت�ضبب 
يف »امل�ضايق���ة والإزع���اج والإ�ض���اءة« يف امل�ضائ���ل املتعلق���ة 

بامل�ضلحة العامة. 
كما يعد هذا احلكم بابًا م�ضرعًا اأمام املزيد من املحاكمات 
والإدع���اءات ح����ل املحت����ى الإعالم���ي على اعتب���اره اأنه 
ع���دواين اإىل اأبع���د ح���د بدًل م���ن الت�ضب���ب بتهديد خطري 

وجدي للنا�س واملجتمع. 
ويقف العديد م���ن ال�ضحفيني والنا�ضط���ني يف الدفاع عن 
حرية التعبري يف حرية م���ن اأمرهم عندما يت�ضاءل�ن كيف 
مل ت�ضتط���ع املحكمة التمييز بني ر�ض���م كاريكاتريي منعزل 
وا�ضتفزازي وعدمي الح���رتام ومناه�س لل�ليات املتحدة، 
وب���ني ارتك���اب متعم���د ومتك���رر ووا�ض���ح للتحري����س على 
الكراهي���ة اأو الإب���ادة اجلماعية اأو الإره���اب. بينما ميتلئ 
الآخرون بالغ�ضب من ال�ض���رر الرهيب الذي اأحلقه حماة 
العدال���ة بحري���ة الإعالم يف قلب الدميقراطي���ة الأوروبية. 
ويب���دو جليًا اأن احلكم ق���د �ضادق على التدخ���ل الق�ضائي 
يف املحت����ى الإعالمي، و�ض���رع �ضمنًا �ضج���ن ال�ضحفيني، 
يف اأقله، اأحكام ال�ضجن ال�ضادرة �ضد ر�ضامي الكاريكاتري 
م���ن قبل املحاكم الأردنية واليمنية يف عام 2006 لن�ضرهم 

ر�ض�مًا كاريكاتريية للنبي حممد.
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ح����ري�����ة امل��ع��ل�����وم���ات

�شه��د العقد املا�شي انت�شارا وا�شعا لل�شحافة ال�شتق�شائية بعد تبني الع�شرات من الدول لت�شريعات متنح 

مبوجبه��ا ملواطنيها احلق يف الو�شول اإىل املعلومات احلكومي��ة. ويف زمننا احلايل، باتت حوايل 70 دولة 

يقطنها اأكرث من ن�شف �شكان العامل متتلك ت�شريعات خا�شة بحرية املعلومات.  

 46 ملزيد م���ن املعل�مات الرجاء الطالع 
خمتل���ف  يف  املعل�م���ات  حري���ة  عل���ى: 
اأنح���اء الع���امل لدايفيد باني�ض���ار- م�ضح 
عاملي لق�انني احل�ض����ل على املعل�مات 
http://www. احلك�مي���ة 
privacyinternational.org/

foi/foisurvey2006.pdf

تعم���ل احلركات املعنية بحرية املعل�مات يف خمتلف اأرجاء 
العامل على تزويد ال�ضحافة بالأدوات التي من �ضاأنها جعل 
الرقاب���ة العام���ة على الأغني���اء وامل�ضه�ري���ن وذوي النف�ذ 

اأكرث فعالية واأكرث جدوى.
اإن تغي���ري تعري���ف احلك�م���ة الدميقراطي���ة يتمح����ر ح�ل  
تكري����س حق ال�ضع���ب يف معرفة كيفية ممار�ض���ة امل�ضئ�لني 
دافع���ي  لأم����ال  اإنفاقه���م  وكيفي���ة  لل�ضلط���ة؛  املنتخب���ني 

ال�ضرائب.
وانطالق���ًا من ا�ضط���رار احلك�مات وامل�ضرع���ني بالك�ضف 
عن معل�مات، ظهرت ق�ض����س جديدة يدور فح�اها ح�ل 
الف�ضاد ال�ضيا�ضي مل يكن من املمكن لها يف ال�ضابق اأن ترى 

الن�ر ل�ل ت�ضريع ق�انني حرية املعل�مات.     
وترج���ع اأ�ض����ل ه���ذه احلمل���ة يف تر�ضي���خ مب���داأ احلك�مة 
املفت�ح���ة اإىل عام 1766 يف ال�ض�يد، حي���ث �ضرع الد�ضت�ر 
ال�ض�ي���دي قان�ن���ًا يعط���ي امل�اطن���ني احل���ق يف احل�ض����ل 
عل���ى اأية وثيق���ة من ال�ثائ���ق الر�ضمية؛ ويتي���ح  لهم علنية 
املعل�مات. ورمبا تعد ثقافة النفتاح هذه فريدة من ن�عها. 
والي����م يف ال�ض�يد، ميكن لأي م�اطن تقدمي طلب لل��ض�ل 
اإىل املعل�م���ات املتعلق���ة بعائدات ال�ضريب���ة لأي فرد، وه� 
اأم���ر ل ميكن ت�ض�ره يف العديد م���ن البلدان الدميقراطية 

الأخرى.
تف����ق ال�ضمان���ات الت�ضريعي���ة لرت�ضي���خ ح���ق ال�ضع���ب يف 
ال��ض����ل اإىل املعل�م���ات يف الدميقراطي���ات امل�ضتجدة يف 
اأوروب���ا ال�ضرقية عن تل���ك التي تقدمه���ا ت�ضريعات العديد 
من الدميقراطيات املر�ضخة يف اأوروبا. فقد ك�ضفت درا�ضة 
اأعدتها مب���ادرة العدالة يف املجتمع املفت�ح يف العام 2006 
اأن ال�ضلط���ات يف اأرمينيا وبلغاريا ورومانيا تتف�ق على دول 

مثل فرن�ض���ا واأ�ضباني���ا يف تقدمي املعل�مات، كم���ا بينت اأن 
الدول ذات الت�ضريعات الأ�ضعف يف هذا املجال هي النم�ضا 
وا�ضباني���ا ك�نها ل تعت���رب ن�ضر املعل�مات اأم���رًا اأ�ضا�ضيًا يف 

�ضبيل حتقيق امل�ضلحة العامة. 46  
كم���ا ل ت�ضتطي���ع ال�ضلط���ات يف النم�ضا ن�ض���ر معل�مات لها 
عالق���ة بالأم���ن الع���ام اأو الدف���اع اأو العالق���ات الدولية اأو 
امل�ضال���ح احلك�مية القت�ضادية واملالي���ة. اأما يف ا�ضبانيا، 
في�جد حظر �ضامل لن�ضر املعل�مات املتعلقة بالدفاع والأمن 
الق�مي. يف حني ي�ضتثني ت�ضريع ايطاليا من الرقابة العامة 
فئات كاملة  من املعل�م���ات ، مبا فيها تلك املتمح�رة ح�ل 
الدف���اع الق�مي والعالقات الدولي���ة، ويحدد القان�ن اأي�ضًا 
احل���ق يف طلب تلك املعل�م���ات �ضمن فئة معينة من النا�س 
ممن »لديهم  م�ضلحة �ضخ�ضية ملم��ضة يف احل�ض�ل على 
ه���ذه املعل�مات للدفاع عن اأنف�ضه���م يف احلالت القان�نية 

ذات ال�ضلة«.      
ل تعت���رب حرية املعل�مات حق���ًا مطلقًا يف جمي���ع الأح�ال، 
اإذ ميكن للحك�م���ات ال�ضماح بن�ضرها ب�ضكل انتقائي. ففي 
ال�ضني، على �ضبيل املثال، يحتفظ احلزب ال�ضي�عي بقب�ضة 
�ضارم���ة عل���ى حري���ة التعب���ري ال�ضيا�ضي���ة والأيدي�ل�جية،  
وا�ضتحدث���ت ق�ان���ني ملن���ح ال�ضع���ب احلق يف ال��ض����ل اإىل 
املعل�مات من اأج���ل ا�ضتئ�ضال الف�ضاد يف حك�مات املحلية 
ويف الأقالي���م. وبه���ذا الإج���راء، حت���اول احلك�م���ة اإر�ضال 
عر�ض���ة  �ضيك�ن����ن  البريوقراطي���ني  اأن  مفاده���ا  ر�ضال���ة 

للم�ضاءلة العامة.    
يف ال�اق���ع، تدفع احلملة �ضد الف�ض���اد يف العامل املزيد من 
احلك�م���ات احلديث���ة نح� انفت���اح اأكرث. وت�ضه���م الق�انني 
ال�ض���ادرة ب�ض���اأن حك�مة منفتحة و�ضفاف���ة يف اأي مكان يف 
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اإن جترب��ة حم��الت حري��ة املعلوم��ات 

ح��ول الع��امل هي جترب��ة حل��وة ومرة 

يتب��ع  حي��ث   ، واح��د  اآن  يف  امل��ذاق 

طع��ام النج��اح ب�شرعة هائل��ة مقاومة 

املوؤ�ش�ش��ات ال�شيا�شي��ة والر�شمي��ة التي 

ت�شع العقب��ات البريوقراطية للحد من 

ال�شفافية.

الع���امل يف تعزيز حمارب���ة الف�ضاد الذي ينم���� ويزدهر يف 
غياب تلك الق�انني. فعل���ى �ضبيل املثال، تت�فر يف نيجرييا 
معل�مات قليلة لعامة ال�ضع���ب ح�ل عائدات النفط الهائلة 
املتدفق���ة اإىل البالد، حيث ما زال اجلهل العام عن ال�اقع 
املايل للبالد ي�ضكل عقبًة اأمام بناء الثقة يف برامج التنمية 

ال�ضيا�ضية والجتماعية.
وع���ادة ما يرف����س ال�ضيا�ضي����ن ذوو الن�اي���ا اخلفية تبني 
ال�ضفافي���ة يف �ضيا�ضتهم اأو النفتاح اأمام امل�ضالة الإعالمية 

لتاأكدهم من اأنها قد تنهي حياتهم ال�ظيفية.
اأي���د الرئي�س املك�ضيكي ال�ضابق في�ضينت ف�ك�س اأثناء حكمه 
�ض���ن قان�ن يدع���م حق ال�ضع���ب يف ال��ض����ل اإىل البيانات 
احلك�مية. ومع العلم باأن املك�ضيك هي دولة األقت ال�ضلطة 
التنفيذي���ة فيه���ا بظاللها على الك�نغر����س ال�ضعيف لفرتة 
ط�يل���ة حي���ث اأدى اخت���الل العم���ل يف النظ���ام الق�ضائ���ي 
وانحي���از ال�ضحافة لل�ضلطة اإىل ع���دم امتالك ال�ضعب اأية 
و�ضيلة للح�ض�ل على معل�م���ات  متعلقة بالطرق التي ت�ؤثر 
فيه���ا احلك�مة على احلي���اة الي�مية للم�اطن���ني. اأما الآن 
فقد تغري كل هذا، واأ�ضب���ح باإمكان ال�ضعب املك�ضيكي مثاًل 

الطالع على كيفية اإنفاق الأم�ال العامة. 
ويرجع بع�س الف�ضل يف ذلك اإىل ف�ك�س، ولكن الت�ضريعات 
الت���ي �ضعى لرت�ضيخه���ا يف بلده و�ضل���ت اإىل ابعد مما كان 
يت�قع. ففي اأواخر عام 2007، ا�ضتخدمت جملة »اإمييكا�س« 
نف�س قان�ن حرية املعل�مات الذي نا�ضره ف�ك�س ودافع عنه 
للبح���ث عن ق�ض�س تزعم اأن���ه ا�ضتخدم اأم�اًل عامة اأثناء 
فرتة رئا�ضته لإجراء ا�ضتفتاء �ضيا�ضي لختبار دعم النا�س 
لزوجته اإذا ما تر�ضحت للرئا�ضة، ومن ثم حلق هذا البحث 
ت�ض���اوؤلت اأخرى ح�ل ممتلكات الرئي�س ال�ضابق والأرا�ضي 
الت���ي ميتلكها. وم���ن �ضدة الغ�ضب الذي ع���م بالبالد، قام 
ح�ض���د يف ب�كا دل ري� باإ�ضقاط  متثال الرئي�س ال�ضابق على 

الأر�س.  
ويف غ�اتيم���ال ال�اقع���ة جن�بي املك�ضي���ك، مت التفاق على 
ق�ان���ني جدي���دة لالنفتاح بع���د ع�ضر �ضن�ات م���ن اجلدال 
واملناق�ض���ة العام���ة ت�ضدرتها جهات عدي���دة منها املجتمع 
الإعالم���ي يف الب���الد. ويتي���ح القان����ن اجلدي���د لل�ضع���ب 
ال��ض����ل اإىل املعل�مات املتعلق���ة بامل�ازنات العامة ورواتب 
امل�ضئ�لني والنفقات املخ�ض�ضة للربامج والأ�ضغال العامة، 
كما مين���ح القان�ن م�ظفي القطاع الع���ام مدة ع�ضرة اأيام 
لتق���دمي املعل�مات املطل�بة، واإذا مل يتم ذلك، �ضيتم ت�قيع 

العق�بة على امل�ضئ�لني. 
وعل���ى الرغم من ذلك، تعمل احلك�مات وال�ضيا�ضي�ن على 
و�ض���ع العراقي���ل واملع�قات اأم���ام ركب حري���ة املعل�مات ، 
ك�نهم م���ن يعاين من امل�ضاءلة ال�ضحفية. وجد مرا�ضل يف 
قناة )BBC(- يغطي الأم�ر املتعلقة بحرية ال�ضحافة- 
اأن رد فعل امل�ضئ�ل���ني التقليدي ح�ل حرية املعل�مات يك�ن 
بفر�س ر�ض�م جديدة كما جرى يف تايلند وا�ضرتاليا. و�ضيلة 



121 لتق�ل لكم احلقيقة : مبادرة ال�صحافة االأخالقية

لقن���اة  العاملي���ة  الأخب���ار   47

)BBC(، احل���ق يف املعرفة، 
16 اآب 2008

اأخ���رى ا�ضتحدثه���ا امل�ضئ�ل�ن ل��ضع العراقي���ل اأمام حرية 
الإع���الم هي تخفي�س عدد امل�ظف���ني املتاحني للتعامل مع 
طلبات النا�س، مما �ضي�ؤدي اإىل حدوث تاأخريات مط�لة يف 
ال�ضتجاب���ة لتزويد طالب املعل�م���ات مبا يريد. 47 وقد علق 
 )BBC( الرئي����س الأمريكي ال�ضابق جيم���ي كارتر لقناة
باأن هناك »تده�رًا خطريَا يف احل�ض�ل على املعل�مات« يف 
عهد الرئي�س ب��س. ومن ثم اأ�ضاف »من الناحية النظرية، 
يج���ب اأن ي�ضتغ���رق ال�ق���ت ال���الزم لال�ضتجاب���ة لطلب���ات 
احل�ض�ل على املعل�مات ح�ايل 20 ي�مًا، ولكن من الناحية 
ال�اقعية، متدد الدوائر احلك�مية احلدود الق�ض�ى للمهلة 
امل�ضم����ح بها يف ال�ضتجابة لهذه الطلبات اإىل 30 �ضهرًا يف 

دائرة الزراعة وثالث �ضن�ات يف دائرة حماية البيئة. 
يف كندا، ق���ام ال�ضحفي�ن وامل�ؤ�ض�ض���ات ال�ضحفية باإعداد 
تقري���ر ح����ل الأعداد املتزاي���دة من مماط���الت احلك�مة 
الحتادية لل���رد على طلبات املعل�مات العامة واإخفاقها يف 
حتديث قان����ن احل�ض�ل على املعل�م���ات ال�ضادر منذ 25 
عام���ًا. ويف اأيل�ل 2008، و�ض���ف التقرير املعد حتت عن�ان  
»الرتاج���ع لل�راء: القان�ن الكن���دي لل��ض�ل اإىل املعل�مات 
يف اإط���ار ال�ضي���اق العاملي« تفا�ضي���ل انح���دار ال��ض�ل اإىل 

املعل�مات يف ال�قت املنا�ضب.
ويف ال�ق���ت ذاته، اأدت احلرب على الإره���اب اإىل تقلي�س 
املعل�م���ات املتاحة نتيجة لتزايد ط�ل لئح���ة ال�ضتثناءات 
للمعل�م���ات ال�اج���ب ن�ضره���ا.  ويت���م مترير ه���ذه القي�د 
من خ���الل امل�ؤ�ض�ض���ات الدولية كالحت���اد الأوروبي والأمم 

املتحدة.
احت���ج ال�ضحفي�ن يف ال�ض�يد على نف����ذ الحتاد الأوروبي 
وزيادة ال�ضتثناءات التي ي�ضعها اأمام ما ميكن لل�ضحفيني 
اكت�ضافه من خالل عملهم. وبعد فرتة وجيزة من ان�ضمام 
ال�ض�ي���د لالحت���اد الأوروب���ي يف ع���ام 1995، ق���دم احتاد 
ال�ضحفيني ال�ض�يدي طلبًا للحك�مة ال�ض�يدية يف �ضت�كه�مل 
باحل�ض����ل على 20 وثيقة مت ت�زيعه���ا يف الجتماع الأمني 
لالحتاد الأوروبي، ولكنه ح�ضل على 18 وثيقة منها. ولدى 
تقدمه���م ملجل����س وزراء الحت���اد الأوروب���ي للح�ض�ل على 

نف�س ال�ثائق، ح�ضل�ا على اثنتني فقط.
اإن جتربة حمالت حرية ال��ض�ل اإىل املعل�مات ح�ل العامل 
هي جتربة حل�ة ومرة املذاق يف اآن واحد، حيث يتبع طعام 
النجاح احلل� ب�ضرعة هائل���ة مقاومة امل�ؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية 
والر�ضمي���ة الت���ي ت�ضع العقب���ات البريوقراطي���ة للحد من 
ال�ضفافي���ة. فاحلمل���ة التي بداأت منذ ع�ض���ر �ضن�ات م�ضت 
بهدف و�ضع احلك�مة املفت�حة على جدول الأعمال الدويل 
مل حتظ بالف�ز الت���ام، ول زالت بع�س احلك�مات مل تخط 
خط�اتها الأوىل، ويل����ح يف افق بع�ضها الآخر من بني تلك 
الت���ي �ضرعت حري���ة املعل�م���ات معارك جدي���دة ل بد من 

خ��ضها لإبقائها هذا احلق على م�ضاره ال�ضحيح. ©
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اخل�شو�شية
وحقوق ال�شحفيني

يج��در بال�شحفيني تفه��م حاجة الآخرين للخ�شو�شية حيث اإنهم اأنف�شه��م لديهم حياتهم اخلا�شة التي 

ل يرغب��ون لأحد بالتطفل عليه��ا. وبالن�شبة ملعظم النا�س فال يوجد تناق�س ما بني ال�شحافة ال�شادقة 

وبني حماية اخل�شو�شية.  بيد اأن ال�شحفيني ل يقبلون اأن تغدو "اخل�شو�شية" غطاًء حلماية "ال�شرية" 

عندما تكون الق�شايا العامة على املحك.

اخل�����ض������ض��ي��ة   " م���ن���ظ���م���ة   48

عاملية  م���ؤ���ض�����ض��ة  ه���ي  الدولية" 
ح����ي�����ي����ة ت���ن���ا����ض���ل م�����ن اأج�����ل 
http://www. اخل�ض��ضية. 
privacyinternational.

org

ي�ض���كل ح���ق اخل�ض��ضي���ة اأح���د عنا�ض���ر حق����ق الإن�ضان 
الأ�ضا�ضية كحق حرية التعب���ري. ويتعني على الأفراد الذين 
ينا�ضل����ن من اأجل اإر�ض���اء حق اخل�ض��ضي���ة اأن يحرتم�ا 
�ضيادة اإظهار احلقيقة ومبادئها، حيث يعمل العديد منهم 
يف دول حتكمه���ا اأنظم���ة ا�ضتبدادي���ة وع�ضكري���ة تتداخ���ل 
فيها ع���ادًة انتهاك���ات اخل�ض��ضية م���ع انتهاكات احلق�ق 

الأ�ضا�ضية الأخرى واحلريات مبا فيها حرية الإعالم.  48
ويجدر هنا التاأكيد على اأهمية كل من اخل�ض��ضية وحرية 
الإعالم املن�ض��س عليهما يف جميع م�اثيق حق�ق الإن�ضان 
لأنهما متكنان املرء من التمتع باحلق�ق الإن�ضانية الأخرى 
كحري���ة التعبري وحرية الت�ض���رف ح�ضب ما ميليه ال�ضمري 
وحرية الجتماع. وال�ض�ؤال الأ�ضا�ضي الذي يطرح نف�ضه هنا 
ه� كيف ميكن لل�ضحفي���ني حتقيق الت�ازن ما بني احرتام 
حق����ق اخل�ض��ضي���ة وب���ني متطلباته���م الالزم���ة لإجراء 

التحقيقات وامل�ضاءلة والإف�ضاح ب�ض�رة م�ضروعة؟
من الن���ادر اأن يك���رتث ال�ضحفي�ن لأهمي���ة اخل�ض��ضية، 
لأنهم يرون اأن دورهم يتمح�ر ح�ل خلق ال�ضفافية والنفتاح 
ولي����س امل�ضاعدة على بن���اء ح�اجز اأم���ام الرقابة العامة. 
ولك���ن يف احلقيقة، يعم���ل الن�ضال من اأج���ل اخل�ض��ضية 
ل�ضال���ح ال�ضفافية وخا�ضة الن�ضال من اأجل ق�انني �ضفافة 
حت���دد كيفية ا�ضتخ���دام ال�ضلطة من قب���ل الدولة وغريها. 
وينطب���ق ه���ذا ب�ضف���ة خا�ض���ة يف ال�ق���ت ال���ذي ت�فر فيه 
تكن�ل�جيا املعل�مات للحك�م���ات وعمالئها و�ضائل جديدة 
ملراقب���ة حياة امل�اطن���ني؛ ومتار����س فيه بذريع���ة مكافحة 

الإرهاب وال�ضت���ار الأمني ال�ضغط للتدخ���ل ب�ضكل اأكرب يف 
حياة امل�اطنني من اأي وقت م�ضى.

فف���ي �ضه���ر ت�ضري���ن الأول ع���ام 2008، ح���ذر ال�ض���ري كني 
ماكدونال���د- رئي����س النياب���ة العام���ة يف بريطاني���ا ب���اأن 
التكن�ل�جي���ا اأم���دت احلك�مة ب »ق����ة هائل���ة للنفاذ اإىل 
املعرف���ة واملعل�مات ب�ضاأن كل واحد منا، والقدرة على جمع 
تلك املعل�م���ات وتخزينها �ضاعة ي�ض���اوؤون ذلك«. وكان قد 
اأ�ضدر حتذيره هذا بعد اأ�ضب�ع واحد من ت�ضريح احلك�مة 
باأنه���ا تبحث عن و�ضائل لالحتفاظ بقاعدة بيانات الهاتف 
والربيد اللك���رتوين وحركة مرور النرتن���ت لكل م�اطن. 
واأف���اد ماكدونالد ب���اأن النا�س قد ينتهي به���م املطاف اإىل 
العي����س مع ما ل ي�ضتطيع�ن حتمل���ه: »نحن نحتاج اأن نبقى 
متيقظ���ني ك���ي ل نقع حت���ت طائل���ة اأ�ضل�ب احلي���اة الذي  

ينق�ضم فيه ظهر احلرية حتت �ضغط الدولة الأمنية«.  
تلع���ب ق�انني اخل�ض��ضية دورًا كب���ريًا يف �ضبط ا�ضتخدام 
ال�ضلط���ة املتطفل���ة، ذل���ك ك�نه���ا ت�ضمن حري���ة النا�س يف 

ممار�ضة بع�س ال�ضيطرة على معل�ماتهم ال�ضخ�ضية.
اح���رتام  �ض���رورة  الأخالقي����ن  ال�ضحفي����ن  يع���ي  كم���ا 
اخل�ض��ضي���ة ال�ضخ�ضي���ة، ولكنهم ل يقيم����ن وزنًا كبريًا 
خل�ض��ضية الدول اأو ال�ضركات، حيث اإن املطالبة ب »حياة 
خا�ض���ة« يف امل�ضائل العامة تك�ن يف العادة و�ضيلة للحد من 
الرقاب���ة واإخفاء النفاق. وبالرغم من ذلك، فاإن اخلط�ط 
الفا�ضل���ة لق�انني خ�ض��ضية الدول تر�ضم يف العادة ب�ضكل 
وا�ضح على هيئة ت�ضريعات وق�انني مف�ضلة وت�ضمل ق�ضايا 
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كي��ف ميك��ن لل�شحفي��ني املوازن��ة م��ا ب��ني 

حاجته��م  وب��ني  اخل�شو�شي��ة  اح��رتام 

للتحقيق ال�شحفي، والرقابة والإف�شاح ؟

اأم���ن الدولة، وكذل���ك حماية م�ضالح ال�ضرك���ات التجارية 
فاإنها تاأتي اأي�ضًا على �ضكل ق�انني وا�ضحة.

تتمح����ر خ�ض��ضي���ة امل�ضائ���ل التجاري���ة ح����ل التاأكد من 
املحافظ���ة على �ضري���ة املعل�م���ات املتعلقة بعم���ل ال�ضركة، 
والت���ي، بالإف�ضاح عنها، قد تعر����س ال�ضركة ملناف�ضة غري 
عادل���ة. ولكن ذل���ك ل يعن���ي بالطب���ع ح�ض����ل ال�ضركات 
عل���ى احل�ضان���ة م���ن ال�ضفافي���ة ول�ضيما من ناحي���ة تلبية 
التزاماتها القان�نية املتعلق���ة بالإف�ضاح وكيفية ا�ضتخدام 
البيان���ات ال�ضخ�ضية للعمالء الذي يح�ضل����ن عليها اأثناء 
تاأديته���م لعملهم، وبالأخ�س املعل�مات ح�ل عادات النا�س 

يف البيع وال�ضراء. 
وت�ض���ري ا�ضتطالعات الراأي با�ضتمرار اإىل �ضع�ر امل�ضاركني 
بقل���ق �ضاح���ق م���ن فق���دان �ضيطرته���م عل���ى معل�ماته���م 
ال�ضخ�ضي���ة، كما ت�ضري اإىل عدم ثقتهم يف قدرة امل�ؤ�ض�ضات 
اإن  ال�ضخ�ضي���ة.  معل�ماته���م  خ�ض��ضي���ة  حماي���ة  عل���ى 
اخل�ض��ضي���ة التجارية وح���ق اخل�ض��ضي���ة ال�ضخ�ضية ل 
ميكن اعتبارهم���ا اأمرين متماثلني، كم���ا يجب اأن تت�ضمن 
ال�ضفافية املرتبطة با�ضتخدام امل�ؤ�ض�ضات العامة واخلا�ضة 
للمعل�م���ات املتعلق���ة بحي���اة النا�س جمم�عًة م���ن املبادئ 

الأ�ضا�ضية التالية: 
•يح���ق للنا����س الطالع عل���ى املعل�م���ات املحف�ظة يف  	

قاعدة البيانات وت�ضحيحها.
•يحق للنا�س معرفة م���ا يحدث ملعل�ماتهم ال�ضخ�ضية  	
عندما يتعامل�ن م���ع م�ؤ�ض�ضة ما، والتمكن من اتخاذ 

القرار ب�ضاأن طريقة ا�ضتخدامها.

•يف ال���دول الدميقراطية، للنا�س احلق وعليهم واجب  	
اأن يلزم�ا حك�ماتهم والقطاعات اخلا�ضة يف دولهم 
بتطبي���ق اأعل���ى م�ضت�ي���ات احلر����س يف التعام���ل مع 

املعل�مات التي يجمع�نها.  
ول يق���ف الأم���ر عند ح���د الأف���راد وال�ضركات، ب���ل يتعداه 
لي�ض���ل اإىل وج�ب مراقب���ة ال�ضلطات العام���ة واحلك�مات 
ال�طني���ة واملحلية من خالل نظ���م الإدارة ال�ضفافة، ويعني 
هذا الأمر يف املجتمعات املنفتحة؛ ت�ضييق القي�د امل��ض�عة 

على عملية ال��ض�ل اإىل املعل�مات العامة.     
اأ�ضبح����ا  الذي���ن  ال�ضحفي���ني،  عل���ى  ينبغ���ي  وبالت���ايل، 
يتعر�ض����ن للرقابة م���ن قبل ال�ضلط���ات الر�ضمية ب�ضكل مل 
ي�ضبق له مثيل، اأن يك�ن�ا على راأ�س قائمة املنادين بحماية 
حق����ق اخل�ض��ضية، ول� كان ذلك للدف���اع عن ا�ضتقاللية 

اأعمالهم املهنية.
م���ن ال�ضرورة اأن يدعم ال�ضحفي�ن جمم�عات الدفاع عن 
اخل�ض��ضية عل���ى امل�ضت�يني ال�طن���ي والعاملي، وذلك من 
اأج���ل تطبيق مبادئ املمار�ضات اجليدة والق�اعد القان�نية 

ب�ضاأن ا�ضتخدام البيانات بال�ضكل امل�ضم�ح به.         
وتعت���ربًا ال�ضحافة جزءًا هامًا م���ن اآليات اإخ�ضاع ال�ضلطة 
للم�ضاءل���ة، ولك���ن ال�ضحاف���ة وحدها ل تكف���ي. فامل�ضاءلة 
تتطل���ب اأي�ض���ًا وج����د نظ���ام ق�ضائ���ي م�ضتق���ل وم�ضرعني 
جديري���ن بالثق���ة، اإ�ضاف���ة ملراقب���ني قان�ني���ني ومدقق���ني 
ومف��ضني لتقدمي ال�ضكاوى و�ضلطات حلماية اخل�ض��ضية. 
وي���دًا بيد، �ضتتمكن جميع هذه العنا�ضر من اأداء دور فعال 
يف املحافظ���ة على جمتم���ع منفتح و�ضف���اف وح�ضا�س جتاه 
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امل���ؤمت��ر  خ���الل  اخل�ض��ضية،  ب�����ض��اأن 
الإق��ل��ي��م��ي مل��ع��اجل��ة و���ض��ائ��ل الإع����الم 

والتحديات والتغيري، 3 اآذار  2003.

حق�ق امل�اطنني وحرياتهم. 
يرك���ز ال�ضحفي�ن دائمًا على اأهمي���ة ال�ضفافية و�ضرورتها 
م���ن  امل�ضداقي���ة  لنت���زاع  ال��ضائ���ل  اأجن���ع  باعتباره���ا 
اأن ال�ضفافي���ة، يف ال�اق���ع، ه���ي الت���زام  اإل  احلك�م���ات، 
يت�ج���ب على و�ضائل الإع���الم اأي�ضًا تطبيق���ه على اأعمالها 
وت�ضرفاته���ا، فللجمه����ر احل���ق يف معرف���ة كيفي���ة جم���ع 

ال�ضحفيني ملعل�ماتهم وتخزينها وا�ضتخدامها. 
كثريًا ما يخفق ال�ضحفي�ن يف تفهم خماوف من هم خارج 
الأو�ضاط الإعالمية، واأحيان���ًا ل يتعمق�ن بالتفكري ال�ضليم 
قبل اتخاذهم لقرارات تتعلق ب�ضاأن التطفل على اأعمالهم، 
وبالتايل ي�ضبح من ال�اجب عليهم تربير ت�ضرفاتهم. كما 
يهم���ل ال�ضحفي����ن، يف بع����س الأحيان، يف اأم���ر الإف�ضاح 
عن عالق���ة اأعمالهم بامل�ضلحة العامة. ف���كل هذه الزلت 
ميك���ن لها اأن ت�ضهم يف ع���دم تفهم من هم خارج الأو�ضاط 

الإعالمية لطبيعة عمل ال�ضحفيني.   
ل ب���د من امل�ازنة ب�ضكل �ضحيح ما بني ال�ضحافة واحرتام 
خ�ض��ضية حي���اة الأفراد و�ض�ؤونهم اخلا�ض���ة، اإل اأن ذلك 
ل ميك���ن حتقيق���ه دون ال��ض�ل اإىل تفاه���م م�ضرتك ح�ل 
ن�عي���ة املعل�مات املقب����ل جمعها والإف�ض���اح عنها؛ وح�ل 
حتدي���د جمم�عات الأفراد  التي يع���زز اإخ�ضاعهم للرقابة 

من امل�ضلحة العامة.
�ضهدت ال�ضن�ات الأخرية خماوف تتعلق بالق�انني اجلديدة 
ال�ضادرة للحد من انته���اك ال�ضحفيني للخ�ض��ضية. ويف 
بع����س احلالت، يحاول الق�ضاة كبح جماح و�ضائل الإعالم 
التي تتخطى حدود حق�ق اخل�ض��ضية املقب�لة. ففي حادثة 
مروعة عام 2008 �ضكلت مادة د�ضمة لف�ضيحة هزت عامل 
ريا�ضة ال�ضيارات نتيجة لت�رط ماك�س م�زيل جنل الزعيم 
الفا�ض���ي الربيط���اين �ض���ري اأوزوالد م�زيل فيه���ا، وقد قام 
ماك�س برفع دع�ى �ضد اأك���رب �ضحيفة اأوروبية “ني�ز اأوف 
ذا وورل���د” ومقره���ا لندن بعد اأن قام���ت ال�ضحيفة بن�ضر 
فيلم يظهر فيه م�زيل يله� مع خم�س فتيات ه�ى. ولكنه مل 
يرفع ق�ضيت���ه بتهمة القذف، بل قدم ادعاءاته على اأ�ضا�س 

اإ�ضاءة ا�ضتخدام معل�مات تتعلق بحياته اخلا�ضة. 
وق���د علق���ت ال�ضحيفة ح����ل الف�ضيح���ة باأن م����زيل كان 
ميار����س »طق�����س العرب���دة النازي���ة« وينغم����س يف نزوات 
نازي���ة، وقامت ال�ضحيفة بن�ضر الفيل���م- الذي و�ضف باأنه 
»طق��س العربدة النازية املقرفة« و »�ضاذ ومنحرف حقًا«- 
على م�قعها اللكرتوين مم���ا �ضاهم يف جذب املاليني من 
الزوار للم�ق���ع. واعرتف م�زيل بامل�ضارك���ة يف ممار�ضات 
ما�ض��ضي���ة �ضادي���ة، ولكنه نف���ى ب�ضدة الأقاوي���ل ح�ل لعبه 
لدور قائد مع�ضكر اعتقال ن���ازي. وقد اتخذ م�زيل اإجراء 
قان�ين �ضد ال�ضحيفة بعد اأن ادعت الأخرية باأن: »م�زيل 

ق���ام برف����س ما�ضي اأبي���ه البغي�س يف العلن فق���ط، ولكنه 
ا�ضتمر بلعب األعيب اجلن�س النازية يف ال�ضر«.

حك���م الق�ضاء ل�ضال���ح م�زيل البالغ من العم���ر 68 عامًا، 
وال���ذي حارب جميع املحاولت لإقالته من من�ضبه كرئي�س 
الحتاد ال���دويل لريا�ضة ال�ضي���ارات »الف�رمي�ل ون« التي 
جنم���ت ع���ن ه���ذه الف�ضيحة، ومتخ����س احلكم ع���ن دفع 
ال�ضحيفة مل����زيل تع�ي�ض���ًا يبلغ 60000 جني���ه اإ�ضرتليني 
ع���ن الأ�ضرار التي حلقت به نتيجة لن�ضر الفيلم. وقد قزم 
احلك���م بالتع�ي�ض���ات جميع الأ�ض���رار لالأحك���ام ال�ضابقة 
فيما يتعل���ق باخل�ض��ضية مما اأثار املخاوف ح�ل م�ضتقبل 
�ضرعي���ة التحقيقات ال�ضحفية، ف�ض���اًل عن احتمالت رفع 
ق�ضاي���ا جديدة يف ه���ذا امل�ضمار. وي�ؤكد م����زيل نيته �ضن 
املزيد من دعاوى الت�ضهري؛ وعزمه على مقا�ضاة امل�ؤ�ض�ضات 
الإعالمي���ة الت���ي قام���ت بن�ضر تل���ك ال�ض����ر الفا�ضحة يف 

فرن�ضا واأملانيا واإيطاليا دون م�افقته.
لت�ضرفه���ا  ال�ضحيف���ة  م���ع  النا����س  م���ن  قل���ة  يتعاط���ف 
الرخي����س، كما مت اته���ام ال�ضحيفة بالتنم���ر على فتيات 
اله����ى وابتزازهن حلملهن على التعاون يف الق�ضية، ولكن 
التع�ي����س ع���ن ال�ضرر يف هذه الق�ضية بل���غ ثالثة اأ�ضعاف 
اأحكام التع�ي�س ال�ضابقة مما اأثار خماوف وقلق املدافعني 
ع���ن حرية ال�ضحافة. وا�ضتنادًا له���ذه الق�ضية، قد ي�ضبح 
من امل�ضتحيل على الإعالم اجل���اد ن�ضر اأي حادثة تتعر�س 
جلانب من اجل�ان���ب الأ�ضا�ضية يف حياة ال�ضخ�س كحياته 
الأ�ضري���ة اأو �ضل�ك���ه اجلن�ضي اأو ت�جهات���ه اأو حالته الطبية 

وبيان اأن ما يتم ن�ضره ي�ضب يف �ضميم امل�ضلحة العامة. 
وق���د لقيت ق�ضية م�زيل  تاأييدًا عارم���ًا من قبل ت�ضريعات 
حق����ق الإن�ضان التي تب���ذل جه�دًا ق�ض����ى لت�ضريع قان�ن 
م���دين جدي���د يع���رف ب “اإ�ض���اءة ا�ضتخ���دام املعل�م���ات 
اخلا�ض���ة”. كم���ا ميك���ن لنت�ضار م����زيل ه���ذا اأن يف�ضي 
اإىل في����س من الق�ضايا امل�ضابهة م���ن قبل امل�ضاهري الذين 
تتعر����س حياتهم اخلا�ض���ة للف�ضح عل���ى �ضفحات جرائد 
ال�ضحافة ال�ضفراء. وبهذه الق�ضية، يك�ن كل من الق�ضاء 
وم�زيل قد �ضلم ع�ضًا جديدة لل�ضخ�ضيات العامة النافذة 

ال�ضلطة ل�ضرب ال�ضحافة ال�ضرعية واجلادة.
يكمن اجل�اب على هذه املع�ضلة يف تعريف وا�ضح و�ضريح 
حلق����ق ال�ضحاف���ة ال�ضرعي���ة وللخ�ض��ضي���ة م���ن جه���ة؛ 
وارتب���اط اأكرب ما بني ال�ضحافة وحق����ق اخل�ض��ضية من 
جه���ة اأخرى. ففي ا�ضرتاليا مث���اًل، يعفي قان�ن الك�من�لث 
للخ�ض��ضي���ة امل�ؤ�ض�ضات الإعالمية من املالحقة الق�ضائية 
عل���ى املمار�ض���ات والأعمال الت���ي اتبعتها تل���ك امل�ؤ�ض�ضات 
يف م�ض���ار ال�ضحاف���ة، فيما يلزم تل���ك امل�ؤ�ض�ضات مبراعاة 

معايري اخل�ض��ضية.49 
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ت��ضح ق�ضي����ة ال�ضحفي الفنلندي امل�ضتق����ل "بنتي اأريكنني" 
التط�����رات املقلقة التي حت�ض����ل لل�ضحفي����ني الذين �ضرعان 
ما يج����دون اأنف�ضهم  حت����ت �ض�ط  ق�ضايا الق����ذف اأو انتهاك 
اخل�ض��ضي����ة، حت����ى يف احلالت الت����ي و�ضع�ا اأم����ام اأعينهم 
اأهمي����ة امل�ضلحة العام����ة؛ ويك�ن م��ض�����ع التقرير ال�ضحفي 
متعلق����ًا باأ�ضخا�س يظ����ن ال�ضحفي�ن اأنه����م ل ي�ضمرون النية 

احل�ضنة.
ففي عام 1997، كتب اأريكنني مقالة يدور فح�اها ح�ل ق�ضية 
جنائي����ة تنتظر البت فيها اأمام املحكمة وتتعلق بامراأة متهمة 
بته����م خمتلفة ، من الته����رب ال�ضريبي. ومل يذكر يف املقالة- 
الت����ي ن�ضرت يف جملة "األيبي"- ا�ضم املراأة ولكن ظهر ا�ضمها 
الأول يف قائمة حمت�يات املجلة. وت�ضمنت املقالة اأي�ضًا ن�ضخة 
م����ن مقالة قدمية مت ن�ضرها منذ عدة �ضن�ات يف جملة اأخرى 

تظهر فيها �ض�رتها.
قدمت املراأة �ضك�ى جنائية �ضد ال�ضحفي وعندما مل حت�ضل 
عل����ى اأي نتيجة من هذه ال�ضك�����ى، جلاأت للقان�ن املدين. ويف 
الق�ضي����ة الت����ي رفعته����ا، ادعت امل����راأة اأن املقال����ة ت�ضببت لها 
بالإهان����ة وعر�ضت افرتا�س براءتها للخط����ر حيث اإن املقالة 
مت ن�ضره����ا قبل اإدانتها بالتهم املن�ض�ب����ة اإليها، كما ادعت اأن 
ن�ض����ر �ض�رتها قد ت�ضبب لها مبعاناة نف�ضي����ة حيث اإن املقالة، 

كما ن�ضب اإليها، ت�ضببت يف انتهاك خ�ض��ضيتها.
يف �ضه����ر اآذار من عام 1998، حكمت حمكمة البداية ل�ضالح 
امل����راأة م�ؤيدة ادعاءاتها بت�ض�يه ال�ضمع����ة. ا�ضتاأنف ال�ضحفي 
ورئي�س حترير املجلة ونا�ضروها الق�ضية يف حمكمة ال�ضتئناف 
يف هل�ضنك����ي، واألغ����ت املحكمة يف كان�����ن الأول  1999 احلكم 

ال�ضادر �ضدهم من حمكمة البداية.
وب����رر القا�ض����ي احلك����م بق�له: "لقد ك����ان وا�ضح����ًا من ن�س 
املقالة اأن م��ض�عها يتعلق مبحاكمة قيد النظر، ولكن املقالة 
مل يك�ضف فيها عن ا�ضم املتهمة يف العن�ان الرئي�ضي وبالتايل 
مل يفرت�س اإدانتها باجلرمية املن�ض�بة اإليها من جمرد قراءة 
عن�ان املقالة، كما مل يك�ضف عن ه�يتها يف قائمة املحت�يات. 
ونحن نرى اأن ن�ضر مقالة يدور فح�اها ح�ل تهمة منظ�ر فيها 
اأم����ام املحكمة ه� اأمر مقب�ل، حتى ول� ت�ضبب ذلك يف معاناة 
للمتهمة. ولذا فاإن هذا الت�ض����رف ل يعد ت�ض�يهًا لل�ضمعة.... 
اإن مقالة تعر�س مثل هذا الن�ع من الق�ضايا ون�ضر ال�ض�رة ل 

ي�ضكل انتهاكًا خل�ض��ضية املراأة".
يف اأي����ار م����ن ع����ام 2000، اأدينت امل����راأة بخم�ضة م����ن جرائم 
الحتيال ال�ضريبي وبجرميت����ني من التحري�س على الحتيال 
وحك����م عليها بال�ضجن مل����دة �ضنة واحدة وع�ض����رة اأ�ضهر. ومع 

فنلندا : اخل�شو�شية وامل�شلحة العامة يف التغطية ال�شحفية 
للق�شايا املعرو�شة اأمام الق�شاء

ذل����ك ا�ضتاأنفت امل����راأة حكم ال�ضتئناف اأم����ام املحكمة العليا 
يف اأيل�����ل م����ن ع����ام 2001، وق�ض����ت املحكمة ب����اأن رغم عدم 
ت�ض�ي����ه ال�ضحفي ونا�ضري املجلة ل�ضمعته����ا، اإل اأنهم انتهك�ا 

خ�ض��ضيتها من خالل ن�ضر �ض�رتها من املقالة القدمية.
وخل�����س الق�ض����اء اإىل: "عل����ى الرغم من اأن الته����م اجلنائية 
تتعل����ق مبناف����ع مالية اأ�ضا�ضية، اإل اأنها مل تك����ن ق�ضية، اإذا ما 
مت النظ����ر اإليها وحدها، تهم امل�ضلح����ة العامة يف اإعادة ن�ضر 
الق�ضية القدمية من جديد- كجزء من املقالة وبدون م�افقة 
املتهمة فيها- التي ت�ضمنت ا�ضمها و�ض�رتها. ومع اأن الهدف 
ميك����ن اأن يك�ن لف����ت النظ����ر اإىل اإ�ضاءة ا�ضتخ����دام ال�ضمان 
الجتماع����ي ب�ضكل ع����ام؛ واإىل ظاهرة اجتماعي����ة �ضلبية، اإل 
اأنه مل يك����ن من ال�ضروري اأو من املربر ن�ض����ر ت��ضيح للفكرة 
املطروح����ة يف املقالة دون ترخي�س يتم فيه الك�ضف عن ه�ية 

ال�ضخ�س املتهم اأو املدان...".   
احت����ج كل م����ن ال�ضحفي والنا�ض����ر على هذا الق����رار، وقام�ا 
برف����ع ق�ضيته����م للمحكم����ة الأوروبي����ة. ولكن كم����ا هي احلال 
بالن�ضب����ة لحت����اد ال�ضحفي����ني الأوروبي- اأ�ض����ارت املجم�عة 
الإقليمي����ة لحتاد ال�ضحفيني الدوليني اإىل م�اجهتهم م�ضكلة 

كبرية يف اختالف النهج املطبقة يف جميع اأنحاء اأوروبا.
وبداي����ًة، ل ي�جد ق�انني �ضارمة ورا�ضخ����ة م�ضرعة يف ق�اعد 
ال�ضحفيني ال�ضادرة من قب����ل احتاد ال�ضحفيني يف فنلندة. 
فه����ذه الق�اع����د، الراج����ع تاريخه����ا اإىل 2005، حت����ث عل����ى 
ت�خ����ي احليطة واحلذر وتبحث الأحك����ام التحريرية فح�ضب، 

وخ�ض��ضًا اإذا مل تعر�س الق�ضية على املحكمة.
ويف ال�اق����ع، غالبًا م����ا ميهد امل�ض�ؤول����ني يف ال�ضلطة التنفيذية 
الطريق اأمام الإف�ضاح عن ق�ضية قان�نية ب�ضكل م�ضبق. ففي 
اأعقاب اإطالق النار الذي ح�ضل يف مدر�ضة فنلندية يف اأيل�ل 
م����ن عام 2008، ك�ضف وزير الداخلي����ة بعد �ضاعات قليلة من 
احل����ادث عن ا�ضم ال�ض����اب املزع�م ت�رط����ه بالقتل يف م�ؤمتر 

�ضحفي متلفز. 
وتختل����ف الق�انني من بل����د لآخر، ولك����ن يف معظم احلالت، 
ت��ض����ع قي�د عل����ى ن�ضر اأ�ضم����اء الأ�ضخا�س املدان����ني بطريقة 
تك�ضف ه�ية ال�ضحاي����ا ول�ضيما الأطفال منهم، وقي�د اأخرى 
اإذ ك����ان ال�ضخ�����س امل����دان قا�ض����ر. ويف بع�س ال����دول يبا�ضر 
ال�ضحفي�����ن باإج����راء حتقيقاته����م اخلا�ضة خ����الل املحاكمة 
ويح�ضل�����ن عل����ى مقاب����الت م����ع ال�ضه�����د وين�ض����رون نتائ����ج 
حتقيقاته����م يف ال�قت الذي ل تزال في����ه الق�ضية قيد النظر 
يف املحكم����ة. بينما ي�ضكل مثل ه����ذا الت�ضرف يف بع�س الدول 

الأخرى حتقريًا للمحكمة.  
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الفلبني
خالل التغطية الإعالمية لإع�ضار ت�ض�نامي يف اأندوني�ضيا يف 
جاكارتا-  ومقرها   -"68H" عام 2004، ا�ضطرت اإذاعة
املحافظات مثل حمافظة  الفروع يف  �ضبكة من  بناء  لإع��ادة 
"اأت�ضي" التي دمرتها الأم�اج. كما اأنها اأعادت ت�جيه مهمة 
حمطتها "باندا اأت�ضي" لكي يتمكن فريق العمل لديها من مد 
النا�س مبياه ال�ضرب اإىل جانب اأعماله العتيادية يف تغطية 

احلدث املفجع.

وت�ضري النق���اط ال�ضابقة اإىل مدى زيادة الن�ضباط الذاتي 
الذي يت�قع من ال�ضحفيني ممار�ضته بفعالية؛ اإ�ضافًة اإىل 
�ضرورة ت�خي الدقة يف تف�ضريهم لدورهم عندما يحاّج�ن 
على اأن م�ضلح���ة اجلمه�ر يف معرفة معل�مات معينة؛ واأن 
امل�ضلح���ة العام���ة تف����ق يف اأهميتها امل�ضال���ح املتاأتية من 
خ�ض��ضي���ة ال�ضخ����س م��ض����ع التحقي���ق ال�ضحفي. كما 
يجب عل���ى ال�ضحفيني وو�ضائل الإع���الم م�اجهة التحدي 
املتاأت���ي من التفريق بني الأم����ر اخلا�ضة وغريها. وللقيام 
بذل���ك، يجب الأخذ بع���ني العتبار ما ال���ذي يقبله النا�س 
خ���ارج غرف الأخبار م���ن خ�ض��ضيات وحي���اة الب�ضر وما 

هي املعل�مات التي ميكن ن�ضرها للعم�م.  
ويف جميع احل���الت التي تتعر�س فيها اخل�ض��ضية خلطر 
النتهاك، يجب على ال�ضحفي الأخذ بعني العتبار طبيعة 
مكان���ة ال�ضخ����س م��ض����ع التقرير ال�ضحف���ي يف املجتمع 

و�ضمعته ومركزه يف احلياة العامة.
هل يتمتع ه���ذا ال�ضخ�س بتلك الأهمية نتيجة ملركزه العام 
كم���ا هي احلال م���ع ال�ضيا�ضي���ني والق�ض���اة واآخرين ممن 
ي�ضغل�ن املنا�ضب التي ت�ضغل بالنتخاب؛ والذين ميار�ض�ن 
ال�ضلطة ويعان�ن لأ�ضباب تتعلق بالدميقراطية وامل�ضداقية 

من فقدان اخل�ض��ضية؟
هل يتمتع هذا ال�ضخ����س بتلك الأهمية نتيجة ل�ضهرته كما 
ه���ي احلال مع جن�م الأفالم ومغن���ي الب�ب وال�ضخ�ضيات 
الريا�ضية ورجال الأعم���ال واآخرين ممن يطلب�ن الدعاية 

ويعتمدون عليه���ا لتغذية جناحاتهم وبذل���ك يتنازل�ن عن 
حقهم يف اخل�ض��ضية؟

اأم اأن اأهميته تتاأتى فقط نتيجة نزوة عابرة كما هي احلال 
يف  فك���رة اأن���دي ووره����ل باأن���ه ميك���ن للجمي���ع اأن يك�ن�ا 

دقيقة”؟   15 ملدة  “م�ضه�رين 
كث���ريًا ما يج���د النا����س اأنف�ضه���م عالق���ني، ع�ض�ائي���ًا، يف 
خ�ضم ماأ�ضاة وكارث���ة، اأو حتى يف �ضربة حظ اإذا ما فازوا 
باليان�ضي���ب مث���اًل. فه���م، يف ه���ذه الأح����ال، مل ي�ضح�ا 
بخ�ض��ضيته���م ط�اعيًة، ولكن الظروف ه���ي التي جعلتها 

ت�ؤخذ منهم عن�ًة. 
كم���ا هي احل���ال اأي�ضا بالن�ضب���ة لالأ�ضخا����س املقربني من 
الأغني���اء وامل�ضاهري واأ�ضحاب النف�ذ اأو الأ�ضماء املعروفة. 
فزوج���ات اأو اأزواج كبار املجرم���ني واأ�ضرهم قد يح�ضل�ن 
عل���ى ال�ضه���رة الناجمة ع���ن قربهم من ه���ذه ال�ضخ�ضية، 
ولكنها نادرًا ما تك�ن جتربة ممتعة. وميكن خل�ض��ضيتهم 
اأن تخ���رتق بطريق���ة �ضرعي���ة كخ�ض��ضية �ضائ���ر الأفراد 
الآخري���ن مم���ن ه���م يف نف�س ال��ض���ع، وذل���ك عندما يتم 

ت�ريطهم يف اأعمال ال�ضخ�س املرتبطني به.
الالئح���ة ل تنته���ي، وم���ا زال هن���اك الكث���ري م���ن الأفكار 
وامل�ؤ�ضرات الأخالقية الت���ي تتمح�ر ح�ل حاجة ال�ضحافة 
لتربي���ر اأعمالها حينما تنتهك حق�ق اخل�ض��ضية. ومع اأن 
الت�تر ب���ني اخل�ض��ضية والإعالم باق وم�ضتمر وخا�ضة يف 
�ضياق امل�ضاه���ري، اإل اأن ال�ضحفيني يك�ن�ن مطمئنني اأكرث 
عندم���ا يعمل�ن عل���ى امل�ازن���ة ب�ضفافية ب���ني اخل�ض��ضية 

و�ضرورة الإف�ضاح ال�ضرعي. 
يف بريطانيا العظمى، حتدد ق�اعد ممار�ضة املهنة املنبثقة 
عن احتاد ال�ضحفيني ال�طني املبادئ الأ�ضا�ضية لل�ضحافة 
امل�ضئ�ل���ة امل�ضتقلة، ومتثل من�ذج���ًا للعديد من ال�ضحفيني 
الآخرين ب�ضاأن ق�اعد املمار�ضة، وتن�س من بني ن�ض��ضها 
الأخ���رى على اأن ال�ضحفي “ل يق����م بالتطفل على احلياة 
اخلا�ض���ة لأي �ضخ����س اأو اآلمه اأو ماآ�ضيه م���ا مل يربر هذا 

الت�ضرف اعتبارات امل�ضلحة العامة”.
وهذا العتبار الأخري “مما تت�ضكل امل�ضلحة العامة؟” ه� 
م���ا يحدد يف النهاية حق����ق ال�ضحفيني يف ط���رح الأ�ضئلة 

وتنقيح الق�ض�س والتعليق ب�ض�رة عادلة على الأفراد.



127 لتق�ل لكم احلقيقة : مبادرة ال�صحافة االأخالقية

القانون والدين،
الإرهاب وخطاب الكراهية

يف العدي���د م���ن البل���دان الت���ي ارتبطت 
بالدي���ن  ترتب���ط  زال���ت  م���ا  اأو  الدول���ة 
ب�ص���كل ق�ي، ي�ص�ن فيها القان�ن ديانة 

واحدة.

الدين
متتلك العديد من الدول اأنظمة وق�انني ت�فر حماية وا�ضعة 
للمجم�عات الدينية اأو غريها من املجم�عات. وقد و�ضعت 
ه���ذه احلماي���ة قي�دًا حتدد فيه���ا ما يعترب مقب����ًل ق�له اأو 
كتابت���ه اأو ن�ضره يف هذا امل�ضمار �ض����اء اأكانت هذه القي�د 
ت�ضمل ق�انني التجديف اأي”الإ�ض���اءة للعقيدة الدينية” اأو 
ق�انني خطاب الكراهية. ويقر معظم ال�ضحفيني ب�ضرورة 
وج����د ق�انني حلماي���ة النا�س من خطاب���ات الكراهية، اإل 
اأنه���م يخاف�ن من تاأثري ت��ضي���ع نطاق هذه الت�ضريعات اإىل 
التعبري، مما قد ي�ضبب  للم�ضاعر” على حرية  “الإ�ض���اءة 

م�ضاكل لل�ضحفيني وي�ضكل تهديدًا حلرية التعبري. 
�ضهدت ال�ضن�ات الأخرية تطبيقات �ضارمة للق�انني املتعلقة 
بامل�ضائل الدينية يف بع�س الدول. ونتيجة لتلك التطبيقات، 
تعر����س ال�ضحفي����ن للمقا�ض���اة والتغرمي وق���د و�ضلت يف 
بع����س الأحي���ان اإىل درج���ة ال�ضج���ن. وبينما تب���دو الدول 
امل�ضلمة هي اأكرث الدول ت�ضددا يف هذا ال�ضدد، اإل اأن اأكرث 
ق�ان���ني التجديف �ضرامة هي تل���ك املطبقة يف الدول التي 
تفتق���ر حلرية التعبري اأو تعاين من نق�س الإعالم امل�ضتقل، 
ويف احلقيقة اإن هذا القمع ل يرتبط بدين معني. ويف بع�س 
الن�اح���ي، ميكن النظر اإىل حظر الأم����ر امل�ضببة لالإ�ضاءة 
الديني���ة على اأنها م�ضابهة لتلك الق�انني التي حتظر امل�اد 

امل�ضببة لالإ�ضاءة لرئي�س الدولة.
ي�ضع���ب عل���ى الكثري م���ن ال�ضحفيني التعامل م���ع ق�انني 
التجديف وعل���ى الأخ�س عندما ت�فر تلك الق�انني حماية 
خا�ضة للمعتقدات الأ�ضا�ضية لديانة معينة، ولكنها يف ال�قت 
ذات���ه، ل ت�فر نف�س احل�ضانة ل�ضروب املعتقدات الأخرى، 

اأقلها الأفكار املبنية على النظرة العلمانية للعامل.
ول ت���زال ق�ان���ني التجدي���ف م�ج����دة يف معظ���م ال���دول 
الأوروبي���ة )مت اإلغاوؤه���ا يف ال�ض�ي���د وا�ضباني���ا(، ولكن من 
النادر اأن جتد حالت يطبق فيها هذا القان�ن، ومن الأكرث 
ندرة وج����د حالت اإدان���ة مب�جب هذا القان����ن. وحقيقة 
اأن ه���ذه الق�ان���ني م���ا زالت م�ج����دة يف �ضج���ل ت�ضريعات 
الدميقراطي���ات الرا�ضخ���ة اأ�ضبحت ت�ضتخ���دم كمربر من 

قبل الدول التي ل تنعم مبمار�ضة حرية ال�ضحافة لإبقائها 
�ضمن قان�نها اجلزائي اأو تعزيزها، وعلى الأخ�س، لإبقاء 

الإ�ضاءة لالأديان كجرمية جنائية. 
يف العدي���د م���ن ال���دول التي ارتبط���ت اأو ما زال���ت ترتبط 
بالدي���ن ب�ض���كل ق�ي، ي�ض�ن فيه���ا القان�ن ديان���ة واحدة. 
فمثاًل، ت�ض�ن ق�انني التجديف يف بريطانيا فقط  العقيدة 
الإجنيلي���ة. وق���د ا�ضتخ���دم امل�ضيحي����ن يف الثمانيني���ات 
ه���ذه الق�ان���ني ملن���ع فيل���م “حي���اة بري���ان” اأح���د اأجن���ح 
الأف���الم الك�ميدية على الإطالق، كم���ا حاول�ا مرة اأخرى 
ا�ضتخدامها يف عام 2005 ملنع حمطة تلفزي�نية من عر�س 
برنام���ج “الأوب���را”-  برنام���ج جريي �ضربنغ���ر الذي دام 
عر�ض���ه على امل�ضرح لفرتة ط�يلة. وح���اول اي�ضًا امل�ضلم�ن 
الربيطاني�ن يف وقت لحق مقا�ضاة الكاتب �ضلمان ر�ضدي 
دون جدوى بتهمة الإ�ضاءة لالأديان يف كتابه اآيات �ضيطانية، 
ويف حماول���ة اأخرى يف ع���ام 2006 من م�ضلم���ي الدمنرك 
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الإخبارية  التغطية  اأن  على  الأخ���رية  الأب��ح��اث  توؤكد 

يف  ت�شهم  زال��ت  ما  العاملي  التجارة  مركز  على  للهجمات 

ت�شويه اإعالمي ل�شورة الإ�شالم  وربطها بالإرهاب.

50 وفقًا مل�ؤ�ض�ضة املغزى الإعالمي 

لها.  مقرًا  زي�رخ  من  تتخذ  التي 
اط��ل��ع ع��ل��ى امل����ق���ع الل���ك���رتوين 
www .mediatenor .

com

لإقام���ة دع�ى ح�ل الر�ض�م الكاريكاتريية للر�ض�ل حممد. 
ولعل اأبرز ما يف هذه الدعاوى اأنها ف�ضلت جميعًا.        

ي�ؤمن العديد من دع���اة حرية التعبري مبن الحتاد الدويل 
لل�ضحفي���ني ب���اأن ق�ان���ني التجديف ه���ي ق�ان���ني ل مربر 
ل�ج�دها، لأنها تزود املعتقدات الدينية بح�ضانة خا�ضة مل 
متنح لأن�اع املعتقدات الأخرى. وبالرغم من ان املجم�عات 
امل�ضيحي���ة املت�ضددة يف ال�ليات املتحدة مل تركز على عمل 
ال�ضحفي���ني حت���ى الآن، اإل اأنها ت�ضعى ملن���ع تعليم نظريتي 
التط����ر والنتق���اء الطبيع���ي يف املدار�س واإل���زام املعلمني 

قان�نيًا بتعليم “الت�ضميم الذكي”. 
وعل���ى ال�ضعي���د الآخ���ر، ترتدد الكث���ري من ال�ضك���اوى باأن 
التغطي���ة الإعالمي���ة لل�ض����ؤون الديني���ة غريمت�ازن���ة وغري 
عادلة. وت�ؤك���د الأبحاث الأخ���رية باأن التغطي���ة الإخبارية 
للهجم���ات على مركز التج���ارة العاملي م���ا زالت ت�ضهم يف 
ت�ض�ي���ه اإعالم���ي ل�ض����رة الإ�ض���الم  املرتبط���ة بالإرهاب. 
 »CBS« و »ABC« ففي ال�ضبك���ات الإخبارية الأمريكية
و »NBC«، م���ا يق���رب م���ن ن�ضف الت�ضاري���ح املتعلقة 
بالإ�ضالم عر�ضت امل��ض����ع بطريقة �ضلبية، بينما اأظهرت 
 »ITV« و »BBC« ال�ضبك���ات الإخباري���ة يف بريطاني���ة

لهج���ة اأق���ل �ضلبية جت���اه الإ�ضالم، ولكن تغطي���ة الهجمات 
العنيفة ما زالت تهيمن على الأخبار املتعلقة بالإ�ضالم.50 

ويف اأملاني���ا، يح�ضل امل�ضلم����ن على تغطي���ة �ضحفية تف�ق 
جالي���ات الديان���ات الأخرى م���ن ب�ذية ويه�دي���ة بع�ضرين 
مرة، ولكن الرتكيز يف ه���ذه التقارير ال�ضحفية ل ين�ضب 
عل���ى املبادئ الدينية لالإ�ضالم. ويق����ل الباحث�ن اأنه طاملا 
اأن اختي���ار الأخب���ار يبقى منح�ض���رًا يف  الإخبارية ت�ضتمر 
يف العم���ل وفق ال�ضل����ك النمطي ال�ضائد، ل���ن يك�ن للنا�س 
اأي���ة فر�ض���ة لتك�ين راأي ع���ادل وغري متحيز ح����ل مبادئ 

الإ�ضالم.     
 

الإرهاب
ذكرن���ا يف الف�ض���ل الثال���ث اأن الأعمال الإرهابي���ة البارزة 
وال�ضتجاب���ات احلك�مي���ة لها تعمل بالتدري���ج على تر�ضيخ 
ثقاف���ة الرقابة وزي���ادة ال�ضالحيات القان�ني���ة التي تن�ضل 

اإىل املجالت التي تن�ضط فيها حرية التعبري.  
اإن اجلدل القائم ح����ل كيفية حتقيق الت�ازن بني مكافحة 
الإرهاب وحماية احلريات الفردية يرتبع على راأ�س جدول 
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اأعم���ال ال���دول الأوروبي���ة وبخا�ض���ة الدمن���رك وا�ضباني���ا 
وبريطاني���ا وايطالي���ا وب�لن���دا – وه���ي جمم�ع���ة ال���دول 
الأوروبي���ة التي �ضاندت غ���زو الع���راق. ويف منت�ضف �ضهر 
اآذار م���ن عام 2008، وقعت 39 دول���ة على اتفاقية املجل�س 

الأوروبي ملنع الإرهاب )18(، و�ضادقت عليها �ضت دول.
تل���زم التفاقية الدول بتجرمي »التحري����س على« الإرهاب 
املع���رف ب: » ت��ضيل ر�ضالة للجمه����ر اأو بتعبري اآخر ن�ضر 
ر�ضال���ة للجمه����ر بني���ة التحري����س عل���ى ارتك���اب جرمية 
اإرهابي���ة، حي���ث يعد مثل ه���ذا ال�ضل�ك، ال���ذي ي�ؤيد �ض�اء 
اأكان بطريقة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة اجلرائم الإرهابية، 
م�ضبب���ًا ل�ج�د خط���ر بارتكاب جرمية اأو ع���دة جرائم من 

هذا الن�ع«.   
وتعت���رب ه���ذه ال�ضياغ���ة، وفقًا للم���ادة التا�ضع���ة ع�ضر من 
جمم�ع���ة مكافح���ة الرقاب���ة، باأنه���ا وا�ضع���ة اإىل حد كبري 
والتي اأف�ضحت باأن: املعايري الدولية ت�ضع قي�دًا على حرية 
التعبري لأ�ضباب تتعلق بالأمن الق�مي فقط عندما يك�ن ثمة 
�ضلة مبا�ض���رة وف�رية بني حرية التعب���ري ووق�ع اأو احتمال 
وق����ع هذا الن�ع من العنف. وقد اأي���د مقرر الأمم املتحدة 

املعني بتعزيز وحماية حق�ق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية 
يف �ضي���اق مكافح���ة الإرهاب هذا املب���داأ، اإ�ضافة للمحكمة 
 الأوروبي���ة حلق�ق الإن�ضان والعديد م���ن املحاكم ال�طنية. 
ويف اململك���ة املتحدة، يحظر قان����ن مكافحة الإرهاب لعام 
2006 لي����س فقط التحري�س املبا�ض���ر على الإرهاب، ولكن 
اأي اأم���ر ميك���ن تف�ض���ريه عل���ى اأن���ه »ت�ضجيع غ���ري مبا�ضر« 
اأو »ن����ع اآخر م���ن التحري����س« على الإرهاب مب���ا يف ذلك 
متجيد الإره���اب. وي�ضيع هذا القان����ن اخل�ف بني النا�س 
من التعب���ري علنيًا ع���ن اآرائهم التي ميك���ن تف�ضريها على 
اأنه���ا متعاطف���ة مع الإره���اب اأو م���ع امل�ضائ���ل العاملية التي 
ت�ؤج���ج الإرهاب؛ اإ�ضافة لآرائهم ح�ل الق�ضايا التي حتتاج 
ل�ضماع كل راأي يدور ح�لها. ويح�ل هذا القان�ن اأي�ضًا دون 
طرح الق�ضايا للنقا�س الفع���ال وي�ؤثر �ضلبيًا على العالقات 
الجتماعي���ة.  فمن الأم�ر الأ�ضا�ضية ل�ضمان حرية التعبري 
اأن ترتب���ط القي����د املفرو�ضة على النا����س لأغرا�س الأمن 
الق�مي- مبا فيها منع الإرهاب- مبنع العنف فقط، ولي�س 

دفع النا�س اإىل ال�ضمت. 
ويعيد هذا القان�ن اجلديد اإىل الأذهان القي�د واملمار�ضات 
املعم����ل به���ا اإبان الف���رتة التي ك���ان اجلي����س اجلمه�ري 
اليرلن���دي يعمل فيه���ا بن�ض���اط لتعزيز الن���زاع امل�ضلح يف 
ايرلندا ال�ضمالية وي���زرع القنابل على الرتاب الربيطاين. 
ويف ذل���ك ال�قت، مت منع احلزب ال�ضيا�ضي القان�ين »�ضني 
فني«  م���ن ا�ضتخ���دام الطريان لأن���ه كان م���ن املجم�عات 
امل�الية للجي�س اجلمه�ري اليرلندي، ومت حظر »النقا�س« 
ح����ل النزاع يف و�ضائل الإع���الم الرئي�ضية اإل فيما يقت�ضر 
عل���ى اإدانة املتح���دث با�ضم احلزب لآخر عم���ل من اأعمال 
العن���ف اأم ل. وبالطب���ع، تاأتي هذه التداب���ري دائمًا بنتيجة 

عك�ضية. 
يت�ضم���ن تقرير اأعدته م�ؤ�ض�ضة ج�زي���ف رونرتي ومت ن�ضره 
يف ت�ضري���ن الثاين من ع���ام 2006  »اإن ت�ضريعات احلك�مة 
امل�ض���ادة لالإره���اب وم�اقفه���ا الرمزي���ة ت�لد فيم���ا بينها 
خ�ضائ���ر ج�ضيمة يف جمايل حق�ق الإن�ضان وحماية العدالة 
اجلنائية....وبالت���ايل فاإنه���ا ت�ؤث���ر عل���ى ق���درة احلك�مة 
وق�ات الأمن لك�ضب ثقة وتعاون الأفراد يف تلك املجتمعات 

الالزمة ملكافحة الإرهاب«.    
يف تقريره���ا ال�ضن����ي للع���ام 2006، قال���ت منظم���ة العف� 
الدولي���ة النا�ضطة يف جمال حق����ق الإن�ضان واملتمركزة يف 
لندن ب���اأن بريطانيا تق�م باإحلاق ال�ض���رر ب�ضيادة القان�ن 
وا�ضتقاللية الق�ضاء من خالل قان�نها اجلديد يف مكافحة 
الإرهاب.  وانتقدت املنظم���ة احلك�مات لتباعها »�ضيا�ضة 
املتاجرة باخل�ف و�ضيا�ضة م�ضببة لل�ضقاق واخلالف« التي 
ق��ضت الأنظمة والق�انني وزرعت البذور ملزيد من العنف 

وال�ضراع.
اأما بالن�ضبة لفرن�ضا م�طن اأكرب جتمع للجاليات امل�ضلمة يف 
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القوة البغي�شة لل�شلوكيات النمطية

املتحدة  ال�ليات  يف  الإ�ضالم  �ضد  النمطية  للنظرة  ال�ضلبي  الأثر  تك�ضف 
الرئا�ضية يف عام 2008 حيث اعتربت  النتخابات  با�ضتمرار خالل حملة 
اإيحاًء منها بذلك لالرتباط بالإرهاب  اإهانة  دع�ة �ضخ�س ما باأنه م�ضلم 
والتطرف. وقد ذكرت و�ضائل الإعالم "اتهامات" يف تقارير �ضحفية تفيد 
باأن املر�ضح الدميقراطي باراك اأوباما م�ضلم، يف اإ�ضارة اإىل اأن حتى الإميان 
بهذه الديانة يعترب يف حد ذاته جرمية. و�ضكلت حادثتان تلخي�ضًا مب�ضطًا 
غالف  ت�ضدر  مت�ز،  �ضهر  ففي  امل��ض�ع،  هذا  عن  املنبثقة  للح�ضا�ضيات 
اأن�اع التحيز يف ر�ضم كاريكاتريي  جملة ذي ني�ي�ركر �ض�رة جتمع جميع 
تعبريي. حيث �ض�ر اأوباما يرتدي العمامة ويتبادل التحية مع زوجته مي�ضيل 
اأوباما بقب�ضة اليد، اأما الزوجة فقد جعلها تبدو كم�ضلحة من حزب النمر 
العلم الأمريكي  ال�ضتينيات، ويف اخللفية يحرتق  النا�ضط يف فرتة  الأ�ض�د 
و�ض�رة اأ�ضامة بن لدن معلقة على اجلدار. واعترب الر�ضم اأنه اأف�ضل عملية 
هجاء �ضاخر اأو مبالغة م�ضحكة، ولكنه اأثار �ضجة كبرية، وبخا�ضة من قبل 
الدميقراطيني، وتذمر العديد من الأ�ضخا�س مدعني اأن "املدن الأمريكية 
رد  اأث��ار  ال�ضجة،  من  نف�ضه  وبالقدر  الر�ضم.  ه��ذا  تفهم  لن  ال�ضغرية" 
املر�ضح اجلمه�ري ج�ن ماكني، لحقًا اأثناء حملته على �ضيدة اأفادت باأنها 
لن تنتخب اأوباما لك�نه عربيًا، ردة فعل ق�ية فقد اأجابها: " ل يا �ضيدتي، 

اأوباما لي�س بعربي، اإنه رجل اأ�ضرة حمرتم".

اأوروبا والبالغ 6 ماليني �ضخ����س، عملت اأي�ضًا على تعزيز 
ق�انني مكافحة الإرهاب مع اأن ق�انينها الأ�ضلية تعد اأق�ى 
الق�ان���ني الأوروبية يف هذا املجال. و ميكن لربيطانيا، من 
اجلهة الأخرى، اإدانة اأو ترحيل الأ�ضخا�س املحر�ضني على 
الإرهاب؛ واإغالق املكتبات واأماكن العبادة امل�ضتخدمة من 
قبل املجم�عات الراديكالية؛ وجترمي اخلطاب الذي »يثري 

اأو يربر اأو ميجد« الإرهاب.  
يف الدمن���رك، ك���ان  اأول �ضخ����س ي���دان مب�ج���ب قان����ن 
مكافحة الإرهاب ال�ضادر عام 2002 الذي يحظر مب�جبه 
التحري����س عل���ى الإرهاب اأو تق���دمي امل�ض����رة لالإرهابيني  
م�اطن���ًا دمنركيًا من اأ�ضل مغربي. ويع����د ال�ضبب الكامن 
وراء ه���ذه الإدان���ة اأن املته���م قام بت�زي���ع اأقرا�س مدجمة 
حتت�ي عل���ى خطب حتري�ضية جهادية و�ض����ر ب�ضعة. ومن 
الالف���ت للنظر حقاً، اأن يت�ضمن ه���ذا القان�ن فر�س قي�د 
عل���ى حرية التعب���ري يف دولة ت�ضته���ر بالت�ضام���ح مع جميع 

وجهات النظر.
وت��ض���ح هذه ال�ض�اهد كيف تعمل الدميقراطيات يف جميع 
اأرج���اء اأوروبا على الت�ضحية باحلري���ات املدنية مع علمها 
ب���اأن هذه اجلماع���ات املحتجة ه���ي معزولة ن�ضبي���ًا ول� يف 
امل���دى الق�ضري على الأقل. وقد ازداد الدعم ال�ضعبي لهذه 
التدابري يف اأعقاب الهجمات الإرهابية على مدريد يف عام 
2005 والت���ي ت�ضبب���ت يف مقت���ل 191 �ضخ�ض���ًا، وتلك التي 
ح�ضلت يف لندن يف عام 2007 وت�ضببت مبقتل 56 �ضخ�ضًا. 
ويف ا�ضتطالع���ات لل���راأي، اأيد 80% م���ن الدمنركيني �ضن 
ق�ان���ني جديدة ملحاربة الإره���اب وال�ضيطرة على الهجرة. 
اأما يف بريطانيا، �ض�ت 73% من النا�س، يف ا�ضتفتاء للراأي 
اأجرت���ه �ضحيفة »الغارديان«، باأنه���م على ا�ضتعداد للتخلي 

عن بع�س حرياتهم املدنية لتح�ضني ال��ضع الأمني. 
ول يقت�ض���ر هذا الت�جه على اأوروب���ا اأو ال�ليات املتحدة ، 
فف���ي ا�ضرتالي���ا اأي�ضًا كان لق�انني مكافح���ة الإرهاب اأكرب 
الأثر على الإعالم، حيث تناق�ضت هذه الق�انني وفقًا ملجلة 
»نق���د ال�ضحافة البا�ضيفيكي���ة« يف ني�زيلندة ودول املحيط 
الهادئ م���ع ال�ضيا�ضات املت�ضاهلة املطبق���ة فيها. واأفاد كل 
م���ن الأ�ضت���اذ الربوفي�ض����ر يف القان����ن ال�ضحف���ي مارك 
بري�ض�ن م���ن جامعة ب�ند والباحثة ناع�مي ب�ضت اأن في�س 
الت�ضريعات امل�ضرعة منذ ع���ام 2001 »قد اأثارت انتقادات 
�ضدي���دة من قب���ل جماع���ات حق����ق الإن�ض���ان وامل�ؤ�ض�ضات 
الإعالمية ب�ضبب تعري�س احلري���ات الأ�ضا�ضية للخطر.... 
وواجه ال�ضحفي�ن اأعب���اًء حقيقيًة وحمتملًة تت�ضمن قي�دًا 
مفرو�ض���ة عل���ى حتقيقاته���م ال�ضحفي���ة املتعلق���ة ببع����س 
العمليات الإرهابية؛ و�ضلطة جديدة للرقابة والعرتا�ضات 
ت�ض���ع مبداأ �ضري���ة امل�ضادر ال�ضحفي���ة يف خطر؛ وتن�ضيط 

ق�انني التحري�س على الع�ضيان القدمية .51           
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من   2006 ���ض��ب��اط  ال��ع��دد   51

ال�����ض��ح��اف��ة  "نقد  جم���ل���ة 
البا�ضيفيكية"

خطاب الكراهية وقوانني الإنكار
يع���د مبداأ عدم التمييز من املعتقدات الأ�ضا�ضية لل�ضحافة 
الأخالقي���ة، وجتد و�ضائل الإع���الم نف�ضها يف م�قف يحتم 
عليها �ض���رورة احلذر من جميع اأن����اع خطابات الكراهية 
الت���ي يق�ض���د بها احل���ط  من ق���در النا����س اأو ترهيبهم اأو 
التحري����س على العن���ف اأو اتخاذ اإج���راءات جمحفة �ضد 
�ضخ����س اأو جمم�عة من الأ�ضخا�س. ويب���دو ذلك جليًا يف 
املادة ال�ضابعة من  مبادئ الحتاد الدويل لل�ضحفيني التي 

تن�س على ما يلي:
على ال�ضحف���ي ادراك اخلطر الذي ميك���ن اأن يلعبه 
الإع���الم يف ن�ضر التميي���ز والتفرقة، وعلي���ه ان يبذل 
كام���ل جهده لتجنب تق���دمي ت�ضهيالت له���ذا التمييز 
القائ���م عل���ى، الع���رق، اجلن����س، الت�ج���ه اجلن�ضي، 
الدين، ال���راأي ال�ضيا�ضي او اي���ة اآراء اأخرى، الأ�ض�ل 
ال�طنية اأو الدينية، اأو اي ن�ع اآخر من اأن�اع التمييز. 

     
ويعي ال�ضحفي�ن املنتم����ن اإىل اأعراق وح�ضارات خمتلفة 
اأن الأهمي���ة املركزي���ة جلدل خط���اب الكراهي���ة تكمن يف 
م�ازن���ة املفاهي���م الن�ضبية ح�ل ما ه� مقب����ل اأو مرف��س 

ن�ضبة اإىل التقاليد الثقافية والدينية.
يف فرن�ض���ا، يحظر قان�ن حري���ة ال�ضحافة »الهجمات �ضد 
ال�ضرف« لأ�ضباب تتعل���ق بالأ�ض�ل الإن�ضانية اأو اجلن�ضية اأو 
العرق اأو الدين. وهذا الت�ج���ه له اأ�ضباب وجيهة- فاأوروبا 
لي�ضت بعيدة عن اله�ليك��ضت �ض�ى جيلني فقط- ولكن من 
جه���ة اأخرى، فاإن���ه ميكن اأي�ضًا اإ�ض���اءة ا�ضتخدام مثل هذا 
البند لكب���ت النقد امل�جه لالأحك���ام اأو املمار�ضات الدينية 
حت���ى ول� ك���ان مثل هذا النق���د لي�س بداف���ع الكراهية وه� 

عبارة عن تعبريًا منطلق من قناعة حقيقية لهذا الراأي.
يف بع����س اأنح���اء اإفريقيا وال�ليات املتح���دة، َتقرتح بع�س 
املجم�ع���ات الديني���ة والزعم���اء الديني���نِي ب���اأن ال�ض���ذوذ 
اجلن�ضي »ل اأخالقي« اأَو �ضار، وتدعي هذه املجم�عات باأن 
اإدانة ال�ضاذين جن�ضي���ًا يعد تعبريًا �ضرعيًا عن القيم حيث 
اإن ال�ضذوذ اجلن�ض���ي يتعار�س مع معتقداتهم الدينية. اأما 
بالن�ضب���ة لالآخرين، فيعد هذا الأمر تعبري عن اخل�ف من 
ال�ضذوذ اجلن�ضي الذي ي�لد م�اقف م�ؤذية وي�ضجع التمييز 

وميكن اأن يف�ضي اإىل اأعمال العنف.
زادت احل���رب البلقاني���ة الت���ي ا�ضتعل���ت يف الت�ضعيني���ات 
والإب���ادة اجلماعية يف رواندا من ح�ضا�ضية و�ضائل الإعالم 
جتاه دورها يف عزل اأولئك الذين ي�ضتخدم�ن لغة حتري�ضية 

وي�ؤجج�ن الكراهية على اأ�ضا�س العرق والدين.
وعل���ى �ضعي���د اآخر، يجب عل���ى اأي �ضحف���ي األ يت�ضكك يف 
قدرة و�ضائ���ل الإعالم يف اإحلاق الأذى الكبري عندما تك�ن 
هذه ال��ضائل حتت �ضيطرة ق�ى متع�ضبة وعدمية الرحمة. 

فف���ي وقت الإبادة اجلماعية يف رواندا، �ضاءت �ضمعة رادي� 
وتلفزي�ن »ليرب دي مي���ل ك�لين�س« ب�ضبب ن�ضراته الإذاعية 
الت���ي حثت قبيلة اله�ت� على قت���ل قبيلة الت�ت�ضي. وانتقدت 
الإذاعة اخلا�ضة، الت���ي تاأ�ض�ضت يف عام 1993، حمادثات 
ال�ضالم بني رئي�س احلك�مة الرواندية ج�فينال هابيارميانا 
ومتمردي الت�ت�ض���ي يف اجلبهة ال�طنية الرواندية املتمردة 
بقي���ادة الت�ت�ض���ي. وبع���د مقت���ل هابيارميانا اث���ر اإ�ضقاط 
طائرت���ه يف �ضهر ني�ض���ان 1994، طالبت الإذاعة ب »حرب 
حا�ضم���ة« ل »الق�ض���اء عل���ى ال�ضرا�ض���ري« )املق�ض�د هنا 
الت�ت�ضي(، ولعبت الإذاعة دورًا هامًا يف تنظيم امللي�ضيات، 
وقامت باإذاعة اأ�ضماء عدد من الأ�ضخا�س مطالبة بقتلهم، 

وف�ق هذا كله، حر�ضت على الكراهية:
» يف احلقيق���ة، �ضيفن���ى جميع الت�ت�ضي���ني، و�ضيختف�ن من 
هذه البالد.... اإنهم يختف����ن �ضيئًا ف�ضيئًا بف�ضل الأ�ضلحة 

التي تبيدهم، اإنهم يقتل�ن كاجلرذان«. 
وم���ا اإن بداأت ق����ات اجلبهة ال�طني���ة الرواندية بالتحرك 
ع���رب البالد خالل ع���ام 1994، ه���رب مذيع���� رادي�«ليرب 
دي مي���ل ك�لين����س« اإىل زائري �ضابق���ًا وجمه�ري���ة الك�نغ� 
الدميقراطية حاليًا. يف حني مت العث�ر على بع�س امل�ضئ�لني 
عن الإذاع���ة وحت�يلهم للمحاكمة يف املحاكم الدولية ومن 

ثم �ضجنهم.
ويف نف�س الفرتة الزمني���ة، اأثار ال�ضراع الدائر يف البلقان 
اأمثل���ة مقلق���ة اأخرى م���ن ا�ضتخدام و�ضائ���ل الإعالم لقلب 
املجتمع���ات املحلي���ة �ض���د بع�ضه���ا البع�س. فق���د اأ�ضحت 
و�ضائل الإع���الم يف �ضربيا وكرواتيا واأج���زاء من الب��ضنة 
مناب���ر للمن���اداة بالعن���ف الق�م���ي وذل���ك بتحري����س من 
القادة ال�ضيا�ضيني عدميي الرحمة وامل�ؤرخني والأكادمييني 
املتع�ضب���ني اأ�ضح���اب النظري���ات املنحرف���ة ح����ل التف�ق 
العرقي، ولعب���ت و�ضائل الإعالم هذه دورًا اأ�ضا�ضيًا يف خلق 
الع���داء بني املجتمع���ات املحلية التي كان���ت قد متكنت من 

التعاي�س معًا لعق�د ط�يلة.  
وفيم���ا اأ�ضحت و�ضائ���ل الإعالم الرئي�ضي���ة عقبة يف طريق 
ال�ضالم، عمل الحتاد الدويل لل�ضحفيني والرابطة العاملية 
لل�ضحف- وهي م�ؤ�ض�ضة تعنى ب�ض�ؤون نا�ضري ال�ضحف يف 
الع���امل- على ح�ض���د ال�ضحفيني الأحرار ل�ض���م جه�دهم 
مع���ًا. ويف ذروة احل���رب، ك���ان ال�ضحفي�ن م���ن الأطراف 
املتحاربة يعقدون اجتماع���ًا �ضن�يًا للتعبري عن معار�ضتهم 
خلطاب الكراهية الذي نادت به و�ضائل الإعالم املنحازة، 
وقام����ا بهذا العمل رغ���م خط�رة ال��ض���ع بالن�ضبة اإليهم. 
ويف بلغ���راد، مت اعتبار الأ�ضخا����س الذين عار�ض�ا احلرب 
باأنهم خ�نة، ول� اأن اأ�ض�ات ال�ضحفيني علت وا�ضتمع اإليها 
النا����س؛ وال�ضحاف���ة اأدت واجبه���ا ب�ضكل اأخالق���ي، لكان 
بالإمك���ان احل���د من ت�ض���ارع الت�جه نح� احل���رب والعنف 
يف املنطق���ة، وبالتايل  كان ميكن لتاري���خ املنطقة اأن يكتب 
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ب�ضكل خمتلف.
والي����م، ميك���ن لن���ا اأن جن���د نف����س الهتم���ام يف ال�ضالم 
واح���رتام اأ�ض����ات الأقلي���ة يف اجله����د املبذول���ة م���ن قبل 
نقاب���ات ال�ضحفي���ني، يف �ضريالنك���ا والباك�ضت���ان والهند 
وقرب����س والع���راق وفل�ضطني، الت���ي تنا�ضل م���ن اأجل منع 
و�ضائل الإعالم من النحياز جلهة معينة وخدمة اأغرا�ضها 

يف الدعاية للحرب والكراهية. 
ومما ل �ضك فيه اأن التاريخ يلعب دورًا هامًا يف ر�ضم حدود 
الت�ضام���ح يف ه���ذا امل�ضمار، فف���ي بع�س ال���دول الأوروبية 
الت���ي دمرته���ا فا�ضي���ة هتل���ر كالنم�ض���ا وبلجيك���ا وفرن�ض���ا 
واأملاني���ا )و�ض�ي�ض���را( �ضرعت الق�انني  الت���ي حتظر اإنكار 

اله�ليك��ضت، اأما يف اأملانيا، مينع ارتداء الرم�ز النازية.
وي�ؤمن الحتاد الدويل لل�ضحفيني اأن ه�ؤلء الذين ينكرون 
وج����د حمرق���ة اليه����د )اله�ليك��ضت( يج���ب تعري�ضهم 
لل�ضخري���ة العامة بدًل م���ن �ضجنهم. فتاري���خ تلك احلقبة 
م�ث���ق بطريق���ة جي���دة مم���ا ميكن الك�ض���ف عنه ل���الإدلء 
ب���راأي ح�ل م���ا اإذا ح�ضلت املحرق���ة حقيق���ًة اأم ل. ولكن 
الحتاد ي�ؤم���ن اأي�ضًا اأن مثل هذه الق�ان���ني لي�ضت ال��ضيلة 
املالئم���ة اأو الفعال���ة ملحاربة التمييز العن�ض���ري. وتعد كل 
م���ن حرية التعب���ري وحرية ال�ضحاف���ة ج���زءًا اأ�ضا�ضيًا من 
اإ�ضرتاتيجي���ة الدول���ة الدميقراطية ل�ضتئ�ض���ال التع�ضب 
وتن�ي���ر امل�اطنني.  وكما ع���ربت املحكمة الأوروبية حلق�ق 
الإن�ض���ان عن هذا امل��ض�ع بق�له���ا اأن حرية التعبري ميكن 
له���ا اأن تت�ضع لت�ضريحات تت�ضب���ب ب »ال�ضدمة اأو الإ�ضاءة 
اأو الإزع���اج«. فحري���ة ال�ضحاف���ة تكمن يف كيفي���ة تطبيق 
ال�ضحفي���ني له���ذا املبداأ يف اإط���ار م�ضئ�ليته���م الأخالقية 

للحد من ال�ضرر احلا�ضل.  
ي�ؤكد معظم ال�ضحفيني اأن ت�طيد حقيقة ما يتم من خالل 

اجل���دل الق�ي ولي�س من خ���الل الق�انني الت�ضريعية. حيث 
قدم���ت الإدان���ات القليلة ملنك���ري اله�ليك��ض���ت حتى هذا 
التاري���خ يد الع����ن يف الدعاية للم�ؤرخني غ���ري الثقات من 
اأمث���ال بريت�ن دافيد اأرفنغ الذي حك���م عليه بال�ضجن ملدة 
ثالثة اأع����ام يف النم�ضا يف العام 2006 بع���د اإدانته باإنكار 
اله�ليك��ض���ت. وقد تعزز هذه احل���الت اأي�ضًا من مكانتهم 
كمخالف���ني للراأي بدًل من معاجل���ة امل�ضكلة احلقيقية التي 

تكمن يف التمييز العن�ضري.   
وت�ج���ه ق�انني الإنكار م�ضكلة اأخ���رى تتلخ�س يف احتمالية 
انت�ضاره���ا. فف���ي ت�ضري���ن الأول م���ن ع���ام 2006، اأق���رت 
اجلمعية ال�طنية الفرن�ضية م�ضروع قان�ن يحظر فيه اإنكار 
الإب���ادة اجلماعي���ة لالأرمن ع���ام 1915.  وعل���ى ال�ضعيد 
الآخ���ر، حتظ���ر تركيا ا�ضتخ���دام تعبري الإب���ادة اجلماعية 
ب�ضاأن مقتل الأرمن على اأيدي الإمرباط�رية العثمانية، وقد 
قامت تركيا مبحاكمة الكاتب اأورهان بام�ك بتهمة » اإهانة 
اله�ي���ة الرتكية« بعد اأن اأ�ض���ار ملقتل ملي�ن اأرمني و30 األف 
كردي يف تركيا. وت�قف���ت املحاكمة يف عام 2006 لأ�ضباب 
فني���ة، ولك���ن يبقى القان����ن يف كت���ب الت�ضري���ع الأ�ضا�ضية 
ويدافع عنه منا�ض���روه اأحيانًا بالإ�ض���ارة اإىل وج�د ق�انني 
م�ضابه���ة له يف اأوروبا الغربية. ويف حادثة اأخرى تدور ح�ل 
هذا امل��ض����ع، اأدين ال�ضحفي والكات���ب هرانت دينك يف 
عام 2005 لكتاباته ح�ل الإبادة اجلماعية الأرمنية. وكان 
ق���د تلقى التهدي���دات من قبل املتع�ضب���ني الق�ميني الذين 
اعت���ربوه خائن���ًا، وُقتل يف كان����ن الثاين ع���ام 2007. ويف 
اأيل����ل من عام 2008، وجهت الته���م للكاتب الرتكي تيميل 
دميري���ر مب�جب نف�س القان�ن بع���د اأن اأبدى راأيه يف العلن 

ح�ل مقتل دينكز
وه���ذا الأمر يث���ري ال�ضخرية اإذ من املحتم���ل اأن ت�ضعى دول 
متع���ددة لت�طيد الرواية التاريخي���ة املالئمة لأهدافها من 
خ���الل مطالب���ة الكت���اب وال�ضحفي���ني وجمي���ع امل�اطنني 
با�ضتخ���دام �ضيغة واحدة لالأحداث وه���ي ال�ضيغة امل�افق 
عليه���ا من قبل احلك�مة، مما يفت���ح الطريق اأمام اإخ�ضاع 

حرية التعبري لالأجندة الق�مية يف جميع اأرجاء العامل.  
اإن ق�ان���ني حظر خطابات الكراهية هي الطريقة ال�ضرعية 
ملحاربة التمييز العن�ضري، بقدر ما هي حماية للمجم�عات 
ال�ضعيفة من ال�ضرر احلقيق���ي كالتحري�س على العداء اأو 
التميي���ز اأو العنف.  وتكمن م�ضكلة وحي���دة يف هذه امل�ضاألة 
وه���ي اأن تطبيق ق�انني حظر خطاب���ات الكراهية يف بع�س 
البل���دان ق���د يذهب اإىل ما ه���� ابعد من الغاي���ة الأ�ضا�ضية 
ل�ضنه���ا عن طريق من���ع اأية ت�ضريحات ميك���ن فهمها على 

اأنها عدوانية.  
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الت�شهري

اأن ال�شمعة هي راأ�س املال احلقيقي  اأول در�س يتعلمه ال�شحفي ال�شاب يف بداية حياته العملية هو  اإن 

اهتمام  يحفز  ما  وهي  الأخبار،  غرف  داخل  والتميز  معينني  لكتاب  احلما�شة  يوؤجج  ما  اإنها  لل�شحافة، 

التحرير  وروؤ�شاء  للمحامني  الأكرب  الهم  اإنها  الآخرون،  بها  يتمتع  التي  ال�شهرة  بحياة  الإعالم  و�شائل 

اأو  واملالك يف كل موؤ�ش�شة اإخبارية عندما يقدمون تقريرًا �شحفيًا حول م�شائل ت�شر بحياة الآخرين 

تقلل من �شاأنهم.  

ال�ضيني  ال�ضحفي  ال�����ض���رة: 
CPJ© .امل�ضج�ن �ضاي تاو

ي�ضتخ���دم الت�ضهري، يف العديد من ال���دول، ك�ضالح قان�ين 
مبا�ض���ر م���ن قب���ل احلك�م���ات والأ�ضخا����س ذوي ال�ضلطة 
ملعاقبة ال�ضحفيني الف�ض�ليني وللعمل على اإعاقة التقارير 
ال�ضحفية ال�ضادق���ة. ول تدرك العديد من الدول �ضرورة 
حتقيق الت�ازن املالئم بني حماية ال�ضمعة وحرية الإعالم، 
خا�ض���ة حينما ت�ضتعمل هذه الق�ان���ني ملالحقة ال�ضحفيني 
ب���دًل م���ن النظ���ر للت�ضه���ري كمح���ل للدع���اوى الق�ضائي���ة 

احلق�قية بني الأطراف.
ي����دع ال�ضحفي����ن يف ال�ض���ني واليم���ن يف ال�ضج���ن فقط 

لك�نهم ميار�ض�ن عملهم وي�ؤدون واجبهم ال�ضحفي.
وك���ان قان����ن الت�ضه���ري ي�ضتخ���دم يف عه���د ميل��ضيفيت����س 
يف ي�غ�ضالفي���ا ال�ضابقة ك�ض���الح لإ�ضكات النق���اد، وكانت 
الأحك���ام، يف بع����س الأحي���ان، تنط���ق دون معرف���ة رئي�س 
التحري���ر اأن م�ؤ�ض�ضته الإعالمية تخ�ضع للمحاكمة، وكانت 
الغرامات التاأديبية تفر�س ب�ض�رة ل ميكن فيها للم�ؤ�ض�ضة 

الإعالمية اأن تدفعها، لت�ضادر بعد ذلك ممتلكاتها.
ينادي الحتاد ال���دويل لل�ضحفيني على مدار عدة �ضن�ات 
- بامل�ضارك���ة م���ع جمم�ع���ات عدي���دة م���ن م�ؤي���دي حرية 
ال�ضحاف���ة- بفر�س حظ���ر عاملي على ا�ضتخ���دام القان�ن 
اجلنائ���ي �ض���د و�ضائل الإع���الم، ولكن الأحك���ام اجلنائية 
املتاأ�ضل���ة يف ق�انني الت�ضهري حتى يف الدول الدميقراطية- 
واإن كان ل يتم تطبيقها اإل فيما ندر- ت�ضكل عقبة حقيقية 

اأمام فر�س حظر عاملي على تلك الق�انني.   
فعل���ى �ضبي���ل املث���ال، نظ���رت املحكم���ة الأوروبي���ة حلق�ق 
الإن�ض���ان يف الع���ام 2005 يف خم�س ق�ضايا م���ن اأ�ضل �ضت 

تتمح����ر ح�ل حرية التعبري يف دول اأوروبا الغربية ، وتتعلق 
بق�انني الت�ضهري، ف�جدت املحكم���ة يف اأربعة منها انتهاكًا 

حلرية التعبري.
وم���ا زال ينظر للت�ضهري كجرمي���ة يف الغالبية العظمى من 
دول اأوروب���ا الغربي���ة ويعاق���ب علي���ه بالتغ���رمي، ويف بع�س 
الأحي���ان، بال�ضج���ن. ففي ه�لن���دا، �ضجن اأك���رث من 100 
�ضخ�س- وفقًا لأرقام ر�ضمية ه�لندية يف الفرتة ال�اقعة ما 
ب���ني كان�ن الثاين من ع���ام 2002 وحزيران 2004- بتهمة 
الت�ضهري والقذف والتحقري. كما اأودع �ضحفي�ن يف بلجيكا 
والدمنرك وفنلندة وايطاليا ومالطا والرنويج و�ض�ي�ضرا يف 

ال�ضجن بتهم م�ضابهة.         
ترجع معظم هذه الق�انني اإىل القرن التا�ضع ع�ضر اأو حتى 
اإىل م���ا قبل ذلك، ومع اأنها غ���دت نادرة التطبيق يف زمننا 
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اأ�ضفل ال�ض�رة: التع�ي�س: كيف اعتذرت ال�ضحافة ال�ضفراء؟ ال�ض�رة من وكالة الأنباء 
الفرن�ضية  ©AFP- ت�ض�ير الي�ضاندرو اأب�نيزي�

احل���ايل يف بع�س البلدان ، اإل اأنه���ا تبقى من�ض��ضًا عليها 
يف الت�ضريع���ات القان�نية. ففي اململك���ة املتحدة على �ضبيل 
املث���ال، مل ت�ضتخدم هذه الق�انني من���ذ 30 �ضنة ولكنها مل 

تلغ اأي�ضًا.
والهر�ض���ك  كالب��ضن���ة  ال�ضاب���ة-  الدميقراطي���ات  تتج���ه 
واأوكراني���ا وج�رجي���ا وغان���ا وت�غ���� وجمه�ري���ة اإفريقي���ا 
ال��ضط���ى- ب�ض���كل وا�ضح نح� تطبيق مب���داأ عدم التجرمي 
الذي مل تتبنه العديد من الدول الأوروبية حتى الآن، ويع�د 
ال�ضبب يف ذلك على الأغلب اإىل اأن هذه البلدان تعرف حق 
املعرفة احلاجة لإلغاء ق�انني الت�ضهري اجلنائية ، نتيجة ملا 
مر عليهم  خالل حقبات م���ن ا�ضتخدام هذه الق�انني ملنع 

تقدمي التقارير ال�ضادقة وقمع املعار�ضة.
ينبع قلق ال�ضحفيني ب�ضاأن ه���ذه الق�انني من ا�ضتخدامها 
حلماية ال�ضخ�ضيات العام���ة والدولة والهيئات احلك�مية،  
عل���ى الرغم م���ن الهدف ال�ا�ضح من فح����ى قان�ن حق�ق 
الإن�ضان الذي يتلخ�س يف اأن ال�ضخ�ضيات العامة والهيئات 
احلك�مية يجب اأن تتحمل النقد ب�ضكل اأكرب من الأ�ضخا�س 

العاديني ولي�س اأقل.
م���ا زال القان����ن اجلزائ���ي النم�ضاوي يحظ���ر »النتقا�س 
م���ن الدولة النم�ضاوي���ة اأو رم�زها ال�طني���ة ب�ضكل علني«. 
اأما القان����ن اجلنائي الإيط���ايل، فه� ينط����ي على قائمة 
ط�يلة من الأحكام املتعلقة بالإ�ضاءة للرئي�س، واجلمه�رية 
والق����ات امل�ضلحة و�ضعارات الدول���ة وغريها. ويف ه�لندا، 

يحظر »ت�جيه اإهانة للملك«.
وبالرغ���م م���ن ع���دم ا�ضتخ���دام ه���ذه الق�ان���ني يف زمننا 
احل���ايل، اإل اأن وج�دها يف ن�ض��س الت�ضريعات الأ�ضا�ضية 
يعن���ي احتمالية اإعادته���ا للحياة ب�ض����رة تع�ضفية، ويعطي 
النطب���اع للدول الأخ���رى بامل�ضادقة عل���ى �ضرعيتها، مما 

ي�ضكل تهديدًا خطريًا على حرية التعبري.
فامل�ضكلة ت�ضل اإىل ما ه� اأعمق من ا�ضتخدام هذا القان�ن 
اجلائ���ر �ضد انتقادات ال�ضحفي���ني العادلة اأو �ضد حق كل 
م�اط���ن يف التعبري عن نف�ضه بحرية، وحتى يف حال ت�ضببه 

بالإ�ضاءة لالأفراد اأو الدولة. 
وبالرغم اأن اإلغاء قان�ن الت�ضهري من القان�ن اجلنائي يعد 
اأه���م مطالب حرية التعب���ري، فاإن ق�ضاي���ا الت�ضهري املدنية 
يك����ن له���ا اأثرها الكبري عل���ى املمار�ض���ة ال�ضحفية احلرة 
ويع�د ذل���ك يف الأ�ضا�س للمغ���الة يف التع�ي�س عن ال�ضرر 
يف الق�ان���ني.  وكمثال على ه���ذا التطبيق، منحت املحكمة 
يف 2006 لرج���ل الأعمال اليرلندي دين����س اأوبريان، اأحد 
اأغن���ى ع�ضرة رج���ال يف ايرلندة، تع�ي�ض���ًا بقيمة 750000 
جني���ه اإ�ضرتليني لحقًا لتهامه بالف�ض���اد من قبل �ضحيفة 
ايرلندي���ة عل���ى الرغم من اعرتافها بع���دم �ضحة الق�ضة. 
ويف حقيق���ة الأمر، يع���د اأوبريان ن�عًا م���ا �ضخ�ضية عامة، 

ووفقًا لالأحك���ام ال�ضابقة قي الق�ضايا املنبثقة عن املحكمة 
الأوروبية حلق�ق الإن�ض���ان ينبغي على ال�ضخ�ضيات العامة 

اأن تظهر درجة عالية من الت�ضامح جتاه النقد. 
يف اململك���ة املتحدة- التي بق�انينه���ا املت�ضاهلة مع املدعني  
يف دع���اوى الق���ذف والت�ضه���ري- ت�ضتم���ر اجله����د الرامية 
لتغيري م�اقف امل�ضرعني والق�ض���اة ، ولكن و�ضائل الإعالم 
ال�ضاعي���ة وراء ال�ضبق ال�ضحفي جتعل ه���ذه املهمة اأ�ضعب 
وخا�ض���ة عندم���ا ت�ضتخدم و�ضائ���ل مريبة وغ���ري عادلة يف 
اأ�ضالي���ب التحقي���ق، لتعر����س بذلك اأخالق املهن���ة لل�ضبهة 

وتق��س احلجج امل�ؤيدة لإ�ضالح هذا القان�ن.
ويف احلقيق���ة، اأ�ضبح���ت بريطاني���ا ه���ي املك���ان املالئ���م 
للم�ضاهري ال�ضاع���ني لالقت�ضا�س من جرح كربيائهم على 
ي���د و�ضائل الإع���الم، ويتمثل ه���ذا يف م�ضاعفة عدد جن�م 
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اأحد الأمثلة ال�شاعقة يربز يف التغطية الإعالمية لق�شة اختفاء 

مادلني ماكني- البنة ال�شغرية لكايت وجريي ماكني من منزلهم يف 

الربتغال اأثناء مت�شيتهم للعطلة يف �شهر اأيار 2007، وكيفية انتهاك 

ال�شحف للمبداأ القائل باأن النا�س اأبرياء حتى تثبت اإدانتهم.  

ت�ضرين   13 انديبندنت"  "ذا  جملة   52

الأول من عام 2008 

امل�ض���رح وال�ضا�ض���ة الذين جل���اأوا للق�ضاء يف ع���ام 2005، 
و�ضكل����ا م���ا يق���ارب ثل���ث الق�ضاي���ا املرف�ع���ة يف اجنلرتا 
وويل���ز يف العامني 2007 و2008، مما �ضاعد يف جعل لندن 

عا�ضمة الت�ضهري يف العامل. 52  
اكت�ض���ف النج����م العامل�ن يف ال�ليات املتح���دة من اأمثال 
نيك����ل كيدم���ان ودافي���د ها�ضله����ف اأنه م���ن الأ�ضهل ربح 
ق�ضي���ة ت�ضهري يف حماكم اململك���ة املتحدة منها يف حماكم 
بالدهم. ويعك�س ازدياد عدد ق�ضايا الت�ضهري املرف�عة من 
قبل امل�ضاه���ري تنامي اهتمام ال�ضحاف���ة بهم وتزايد عدد 
التحقيق���ات ال�ضحفي���ة الدائ���رة ح�لهم، ولك���ن الآخرين 
ي�ضع���رون بالقل���ق م���ن اأن تك����ن ممار�ض���ات املحامني هي 
العامل امل�ضجع لزدياد مثل هذه الق�ضايا. ففي عام 2008، 
دع���ت جلنة حق�ق الإن�ضان التابعة ل���الأمم املتحدة اململكة 

املتحدة لإعادة النظ���ر يف ا�ضتخدام املحامني ملبداأ »ل ف�ز 
ل اأجر« يف عق�د اأج�رهم يف ق�ضايا الت�ضهري.

اإن الأمثل���ة الب���ارزة للمعاي���ري ال�ضحفي���ة ال�ضعيفة ترمي 
بثقله���ا على كاه���ل التاأييد العام ل��ضائ���ل الإعالم، وجتعل 
الأم����ر اأ�ضع���ب لإ�ضالح ت�ازن الق����ى يف ق�انني الت�ضهري. 
ومتثلت اأحدى هذه الأمثلة ال�ضاعقة يف التغطية الإعالمية 
لق�ض���ة اختف���اء مادلني ماك���ني- البنة ال�ضغ���رية لكايت 
وج���ريي ماكني م���ن منزلهم يف الربتغال اأثن���اء مت�ضيتهم 
للعطل���ة يف �ضه���ر اأي���ار 2007، وكيفي���ة انته���اك ال�ضحف 

للمبداأ القائل باأن النا�س اأبرياء حتى تثبت اإدانتهم.  
فق���د ربح ال�الدان تع�ي�ضًا كب���ريًا يبلغ ح�ايل ملي�ن دولر 
اأمريكي )550000 جنيه اإ�ضرتليني( من �ضحيفتي »دايلي 
اك�ضرب����س« و«دايلي �ضت���ار« اللتني اأوحيت���ا يف مقالتهما اأن 
ال�الدي���ن هما امل�ضئ����لن عن اختفاء ابنتهم���ا. كما دفعت 
اأحدى ع�ضرة �ضحيف���ة بريطانية اأخرى اأكرث من 600000 
جني���ه اإ�ضرتلين���ي لأحد ال�ضك���ان املحليني روب���رت م�رات 

نتيجة مزاعم بت�رطه يف عملية الختفاء. 
كم���ا تعر�ض���ت �ضحف اك�ضرب����س ل�ضربة اأخ���رى تتمثل يف 
دفعه���ا لتع�ي����س بل���غ 375000 جني���ه اإ�ضرتلين���ي لقذفها 
اأ�ضدقاء العائلة  الذين كان�ا يتناول�ن الع�ضاء مع الزوجني 
ماكني يف مطعم قريب من �ضقتهما يف ال�قت الذي اختفت 
في���ه الطفلة، فق���د اتهمتهم ال�ضحافة ال�ضف���راء بالت�ضرت 

على ال�الدين وت�ضليل ال�ضلطات يف التحقيقات. 
هيمن���ت ق�ضي���ة مادل���ني ماك���ني عل���ى عناوي���ن ال�ضحف 
الرئي�ضي���ة يف بريطاني���ا والربتغال وجزء كب���ري من اأوروبا 
لع���دة �ضه����ر، ولكنه���ا زادت يف ت�ض�ي���ه �ضمع���ة ال�ضحافة 
الربيطانية. حيث اإن التغطية الإعالمية جعلت اآفاق العمل 
املبكر لتثبيط ا�ضتخدام ق�انني الت�ضهري اجلزائية من قبل 

ذوي النف�ذ والغنى اأبعد مناًل من ذي قبل.
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واجتماعية  ثقافية  خللفيات  املنتمني  واخلربة  املعرفة  اأ�ضحاب  اجتذاب  على  تعمل  ودميقراطية  منفتحة  مهنة  ال�ضحافة  تعد 
متن�عة كتن�ع املجتمعات العاملة فيها. ويف ال�قت ذاته، حتتاج ال�ضحافة اإىل اأ�ضخا�س من ذوي الكفاءات واخلربة ويعمل�ن يف 
بيئة اآمنة مهنيًا واجتماعيًا. فكيف لنا اأن نحقق الت�ازن بني الطم�ح لت�ضهيل الدخ�ل لهذه املهنة وبني احلاجة ل��ضع احلد الأدنى 

من املعايري لها؟
تخ��س نقابات ال�ضحفيني ال�طنية يف الربازيل معركًة �ضارية مع اأ�ضحاب م�ؤ�ض�ضات الإعالم ح�ل املعايري التي من �ضاأنها ر�ضم 
م�ضتقبل ال�ضحافة يف البالد. فمن جهة، يرغب مالك و�ضائل الإعالم تطبيق معايري حرة وغري مقيدة جلميع العاملني بال��ضط 
ال�ضحفي، مع احلق يف تعيني الأفراد دون اأي قي�د. ويف املقابل، تخ�ضى النقابات من اأن يك�ن هذا املعيار حماولة خللق املزيد من 
فر�س العمل غري امل�ضتقرة وت�ظيف ال�ضحفيني �ضمن ظروف غري اآمنة واحلد من احلماية الجتماعية. وتعد امل�ؤهالت املهنية 
يف الربازيل، عادًة،  هي ال�ضبيل لت�فري احلماية الجتماعية. ومن جهة اأخرى ي�ضر ال�ضحفي�ن على اأن ال�ضهادات الأكادميية 
وحق�ق احلماية القان�نية يف بيئة العمل هي من الأم�ر الأ�ضا�ضية للحفاظ على املعايري ال�ضحفية وحمايتها، وعلى حد ق�لهم؛ اأنه 

بدون ت�فري اأقل حد من احلماية لل�ضحفيني، فاإن اأيام ال�ضحافة اجليدة باتت معدودة.
ي�ضعى اأرباب العمل يف الأو�ضاط ال�ضحفية اإىل اإلغاء جميع اأ�ضكال القي�د على و�ضع املعايري ال�ضحفية، حيث يزعم�ن اأنها هج�م 
على حرية ال�ضحافة. ويف املقابل، ينظر ال�ضحفي�ن اإىل هذه امل�ضاعي على اأنها اإ�ضرتاتيجية خلف�س الرواتب واإنقا�س حق�ق 

العمل من خالل ت�ضجيع ا�ضتخدام العمالة الرخي�ضة وغري امل�ؤهلة.
ظل الدخ�ل اإىل الأو�ضاط ال�ضحفية يف اأمريكا الالتينية ل�ضن�ات ط�يلة مقيدًا مب�جب القان�ن، حيث ل ميكن لأحد القرتاب 
من ال�ضحافة اإل من خالل ال�ضرتاك يف ع�ض�ية جمم�عات تعرف با�ضم "الكليات". وقد تعر�ضت بع�س هذه الدول لالنتقاد 

لفر�ضها قي�دًا غري مقب�لة على احلق يف ممار�ضة ال�ضحافة.
ب�ضبب  العتماد  املحرمة من  والأ�ضكال  الر�ضمية  الرتخي�س  اأنظمة  له  التابعة  والحتادات  الدوليني  ال�ضحفيني  يعار�س احتاد 
ميلها حل�ضر ال�ضحافة �ضمن فئة النخبة الذين ميثل�ن م�ضالح امل�ؤ�ض�ضة ال�ضحفية.  وقد فتحت النقابات والحتادات ال�ضحفية 
الباب اأمام تغيري املناخ ال�ضحفي واإزالة القي�د غري العادلة، فهم يق�ل�ن اأن الدخ�ل اإىل عامل ال�ضحافة يجب اأن ل يخ�ضع لأي 

قي�د �ض�ى احرتام املعايري الأخالقية؛ واأن العاملني يف الأو�ضاط ال�ضحفية يحق لهم العمل �ضمن ظروف لئقة.
وجاء العرتاف بال�ضهادات الأكادميية ال�ضحفية يف الربازيل ليك�ن جزءًا من عملية فتح الآفاق للدخ�ل اإىل عامل ال�ضحافة، 
والذي كان الدخ�ل اإليه حتى ذلك ال�قت يعتمد على العالقات ال�ضخ�ضية ال�ضيا�ضية، وجاء هذا العرتاف ك��ضيلة لدعم نزاهة 
ال�ضحافة وحريتها. ويحتج بع�س اأرباب العمل باأن و�ضع  حدود دنيا من املعايري اأوالأنظمة للدخ�ل اىل عامل ال�ضحافة قد ي�ؤدي 

اىل امل�ضا�س بحرية ال�ضحافة، اإل اأن ال�ضحفيني يفندون هذه احلجج باأنها �ضعيفة ويتعذر الدفاع عنها.     
ال�ضهادات  من  كل  بقاء  �ضرورة  على  املبادئ،  هذه  عن  الدفاع  حملة  قاد  الذي  الربازيل،  يف  ال�طني  ال�ضحفيني  احتاد  ي�ؤكد 
الأكادميية ال�ضحفية واحلد الأدنى من الظروف الجتماعية- التي مب�جبها يحق حلاملها قان�نيًا الدخ�ل اإىل عامل ال�ضحافة 

ملدة اأربعني عامًا- يف �ضميم طريقة تنظيم ال�ضحافة يف البالد وبالرغم من اعرتا�ضات اأ�ضحاب و�ضائل الإعالم. 
يف  الرائدة  ال�ضحفية  املجتمعات  ميثل�ن  مندوب   300 من  اأك��رث  طالب   ،2008 لعام  ال�طني  ال�ضحفيني  احت��اد  م�ؤمتر  ويف 
اأمريكا الالتينية املحكمة العليا يف البالد احلفاظ على احلد الأدنى من املعايري املهنية والجتماعية لالأفراد املن�ضمني لعامل 

ال�ضحافة.  
" اإن مهنتنا ت�اجه خطرًا جديًا من انحطاط املعايري وتدين  واأفاد ال�ضيد �ضريجي� م�ريل�- رئي�س احتاد ال�ضحفيني ال�طني: 
م�ضت�ى اجل�دة يف ن�عية الإعالم اإذا ما فقدنا الق�انني احلامية لها والتي ك�ضبناه بعد �ضن�ات من الن�ضال والكفاح". ومن ثم 
اأ�ضاف اأن انخفا�س الرواتب وتدين م�ضت�ى الرفاه الجتماعي وزيادة فر�س العمل الغري النظامية �ضيك�ن له اأثاره املدمرة على 
"اإنها تعد هج�مًا على ج�دة املعل�مات وحق امل�اطنني يف الطالع على  اأي�ضًا:  واأ�ضاف  ن�عية الإعالم وال�ضحافة الأخالقية. 

املعل�مات".
املعايري  عن  "املثايل" للدفاع  الربازيليني  ال�ضحفيني  بتدخل  الدوليني   ال�ضحفيني  احتاد  رئي�س  ب�ملها-  جيم  ال�ضيد  واأ�ضاد 
الرا�ضخة يف عامل الإعالم، كما اأ�ضار اإىل اأن نقابات ال�ضحفيني يف جميع اأرجاء العامل قد �ضهدت انخفا�س م�ضت�يات اجل�دة يف 
ن�عية الإعالم نتيجة لرفع مثل هذه القي�د. واأكد على اأن حماية الظروف الجتماعية لل�ضحفيني �ضرتفع من معن�يات العاملني 

يف هذا القطاع و�ضتعيد الثقة بالدور الإعالمي، تلك الثقة التي اأخذت بال�ضمحالل يف مناطق اأخرى من العامل.   

واحلقوق  للجودة  مبعايري  يطالبون  ال�شحفيون  الربازيل: 
الجتماعية يف حق الدخول لالأو�شاط ال�شحفية 
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احلايل  وقتنا  يف  اأ�ضبحت  الإع���الم  حما�ضبة  عملية  اإن 
الأوىل  بالدرجة  ذل��ك  وي��ع���د  م�ضى،  مم��ا  �ضع�بة  اأك��رث 
لعدد  الإذاع���ي  البث  وحم��ط��ات  ال�ضحف  تخفي�س  اإىل 
خف�س  �ضيا�ضة  ���ض��ي��اق  يف  فيها  ال��ع��ام��ل��ني  ال�ضحفيني 
ن�عية  على  �ضلبًا  ال�ضيا�ضة  ه��ذه  اأث���رت  وق��د  التكاليف، 
الآخ���ر،  ال�ضعيد  وع��ل��ى  الإع����الم.  و���ض��ائ��ل  وم�ضداقية 
اأ�ضبحت املناف�ضة و�ضغ�ط الإعالنات التجارية ت�ؤثر بعمق 
يف ج�ضد ال�ضحافة، حيث قل عدد التحقيقات ال�ضحفية 
على  العاملني  املحررين  ع��دد  وانخف�س  ال�ضتق�ضائية، 
هناك  واأ�ضبح  وامل�ضم�ن،  الأ�ضل�ب  يف  الأخطاء  ت�ضحيح 
اإ�ضافة  ال�ضطحية،  والأخبار  امل�ضاهري  اأخبار  على  تركيزًا 
اإىل انت�ضار ظاهرة برامج “تلفزي�ن ال�اقع” والتي تزدهر 
على طمع النا�س واإذللهم  وتعا�ضتهم. وتداخلت اخلط�ط 
وبني احلقائق  والإ�ضاعات من جهة  الرثثرة  بني  الفا�ضلة 
ال�ضالح  مفه�م  اأ�ضبح  لذلك،  ونتيجة  اأخ��رى.  جهة  من 
العام منف�ضاًل عن مهمة الإعالم التي يراها العديد من 
النا�س الي�م اأنها باتت اأكرث اهتماما بالأثرياء وامل�ضاهري؛ 
واهتماماتهم  الجتماعي   واقعهم  عن  البعد  كل  وبعيدة 

وم�ؤرقاتهم .
ومل�اجهة هذه التداعيات، هناك حاجة ملحة لإعادة النظر 
يف مبادئ  الن�ضباط  الذاتي  واملراقبة الداخلية وعملية 

ر�ضد ال�ضحافة ونقدها .
يتمثل التحدي الذي ي�اجه نقابات و�ضائل الإعالم واإداراتها 
يف كيفية تهيئة الظروف املالئمة لالرتقاء مب�ضت�ى ج�دة 
كيفية  يف  الأهمية،  من  القدر  وبنف�س  الإعالمي،  املحت�ى 

بناء الثقة
وامل�شداقية

املعايري والقوانني الأخالقية والعمل على تنميتها اخلطوة الأوىل يف بناء ثقة اجلمهور يف  يعد و�شع 

ال�شحافة، فعندما تعمل و�شائل الإعالم باأ�شلوب اأخالقي ومتتلك نظمًا حمددًة ملراقبة اأعمالها ال�شحفية 

والعرتاف باأخطائها وتو�شيح وجهة نظرها للعامة، فعندئٍذ فقط ت�شتطيع اأن حتوز على ثقة اجلمهور 

والتوا�شل معه. 

اإقامة ح�ار وات�ضال مع املجتمع املدين من اأجل ا�ضتعادة 
الثقة العامة.

يتمثل  ال�ضحافة  ن�عية  معه  تتبني  الذي  الأول  املحك  اإن 
هي  وم��ا  اأخطائها  م��ع  الإع���الم  و�ضائل  تعامل  كيفية  يف 
واملمار�ضات  الف�ضاد  لجتثاث  تتخذها  التي  اخل��ط���ات 
الالاأخالقية. فاإن مل يكن مبقدور النا�س الثقة ب�ضحفهم 
ت�ضحيح  على  والعمل  احلقيقة  اإىل  لل��ض�ل  واإذاعاتهم 
من  الأخ��ب��ار  على  للح�ض�ل  �ضي�ضع�ن  فاإنهم  الأخ��ط��اء، 

م�ضادر اأخرى. 
اأك���رث فاعلية عما  اأخ��ط��اء و���ض��ائ��ل الإع����الم  غ��دا ر���ض��د 
يخطها  كلمة  كل  الي�م  اأ�ضبحت  حيث  �ضابقا.  عليه  كان 
الك�ن  جت�ب  امل��الأ  على  يبث�نها  �ض�رة  وك��ل   ال�ضحفي�ن 

وتتعر�س للتدقيق والتفنيد والنتقاد.
تتالعب  اأن  الإع��الم  و�ضائل  على  ال�ضعب  من  اأ�ضبح  كما 
عدم  ذل��ك  بعد  وتت�قع  ذكرها،  يف  تتهاون  اأو  باحلقائق 
حما�ضبتها. فالي�م يف عامل النرتنت يجب اأن يك�ن �ض�ت 
و�ضائل الإعالم مميزا و�ضادقا وميكن العتماد عليه اأكرث 

من اأي وقت م�ضى.
يف  املفاجئ  التغيري  ه��ذا  املحنك�ن  ال�ضحفي�ن  يتفهم 
والعمالء  القراء  متكن  يعني  فه�  به؛  ويرحب�ن  ال�ضلطة 
يعلم�ن  اأنهم  كما  لها.  وال�ضتجابة  اأعمالهم  ر�ضد  من 
اإىل املحرر« مل تعد كافية يف زمننا  اأن »الر�ضائل املر�ضلة 
احلايل لالعتماد عليها كاآلية للح�ار ال�ضحفي مع القراء. 
نتيجة  جمرد  لي�س  اجلمه�ر  مع  امل�ضت�ى  عايل  فالتبادل 

حتمية للتغيري بل ه� اأمر مرغ�ب ومفيد.
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ماكدونلدز  يف الأخبار
لطاملا كانت الإعالنات ال�ضرية- الظاهرة على �ضكل و�ضع املنتج يف مكان معني- 
بالت�ضلل  م�ؤخرًا  بداأت  ولكنها  وال�ضينما،  الرتفيه  للجدل يف �ضناعة  �ضمة مثرية 
املتحدة  ال�ليات  يف  الإخبارية  القن�ات  �ضرعت  فقد  الأخبار.  غرف  داخل  اإىل 
ببيع م�ضاحات اإعالنية على مكاتب مقدمي الأخبار فيها، الأمر الذي يثري م�ضائل 
اأمام  امل�ضه�رة  التجارية  العالمات  اإعالنات  و�ضع  كان  اإذا  ما  ح�ل  اأخالقية 

مذيعيها اأثناء تقدميهم لالأخبار ه� تاآكل للمعايري ال�ضحفية.
التي مير بها القطاع املرئي وامل�ضم�ع والذي عانى  امل�ضاكل القت�ضادية-  لعبت 
املالية  والأزم���ة  الن��رتن��ت  ملناف�ضة  نتيجة  الإعالنية  الإي���رادات  يف  تراجع  من 
القا�ضية- دورًا رئي�ضيًا يف بحث ال�ضركات اإىل م�ضادر نقدية اأخرى من �ضاأنها اأن 

تثري الذعر لدى معظم ال�ضحفيني وجتعلهم يتقهقرون اإىل ال�راء .
وافقت �ضركة تابعة ل�ضبكة ف�ك�س التلفزي�نية يف مدينة ل�س فيغا�س يف كاليف�رنيا 
ل�ضركة  ال�ضماح  على  امل��ح��دودة(  ني�ز  م��ردوخ  روب��رت  جمم�عة   متلكها  )التي 
ملئهما  بعد  الأخبار  اأمام مقدمي  املثلجة  كاأ�ضني من قه�تها   ب��ضع  ماكدونلدز 
ب�ضائل وهمي ومكعبات من الثلج الزائف املتالألَئَة حتت اأ�ض�اء الأ�ضت�دي�. ووفقا 
ل�ضحيفة ني�ي�رك تاميز، مت الت��ضل اإىل اتفاقات مماثلة مع ال�ضبكة التلفزي�نية 
و�ضياتل.  وني�ي�رك  �ضيكاغ�  من  كل  يف  ال�ضاعة  �ض�ؤون  ح�ل  املعدة  براجمها  يف 
على  ي�ضعب  اإعالنية  م�ضاومة  �ض�ى  الإعالنات  هذه  اعتبار  ميكن  ل  وبالطبع، 

الأحرار العاملني يف حقل الأخبار حتملها.

تتمح�ر اإحدى نقاط ال�ضعف يف ال�ضحافة احلديثة ح�ل 
ف�ضلها يف تط�ير اأنظمة تنظيم ذاتي جديرة بالثقة، فاإذا 
ال�ضحفيني  اأيدي  يف  تبقى  اأن  ال�ضحفية  للم�ض�ؤولية  قدر 
دون اأن تخ�ضع ل�ض�ابط  قان�نية، فاإنه يتعني اأن تك�ن اأكرث 

م�ضداقية وا�ضتقامة.
الأو�ضاط الإعالمية  العاملني يف  ال�ضبب يتعني على  ولهذا 
النزيهة.  وامل�ضاَءلة  والنفتاح  ال�ضفافية  مببادئ  اللتزام 
فحينها فقط تبداأ املطالبة بالعرتاف بر�ضالة ال�ضحافة 
ك��ضيلة هامة تعمل من اأجل ال�ضالح العام بتحقيق املغزى 

املراد منها.
ول يزال اجلدل م�ضتمرًا يف املحيط ال�ضحفي ح�ل فعالية 
التنظيم الذاتي، وعلى وجه اخل�ض��س فيما يتعلق باأهمية 
اآليات العق�بة املتمح�رة ح�ل هذا القان�ن. والتي ت�ضتخدم 
املحت�ى  ل�ضبط  ب��اأخ��رى  اأو  بطريقة  ال���دول  غالبية  يف 
الإعالمي وعلى وجه اخل�ض��س يف القطاع املرئي وامل�ضم�ع، 
اأما يف الدول التي ل يطبق فيها مثل هذه الق�انني، في�ؤ�ض�س 
اغلب  يف  ايجادها  على  يعمل  �ضحفية  جمال�س  بالعادة 
فر�س  لتجنب  التحرير  وروؤ�ضاء  ال�ضحف  نا�ضرو  الأحيان 

ت�ضريعات حك�مية للحد من جتاوزات و�ضائل الإعالم.     
وعملية  اجل��دي��دة  التقنيات  خلقت  ال���ق��ت،  نف�س  ويف 
يف  ذلك  اأكان  �ض�اًء  الإعالمية-  ال�ضيا�ضات  يف  الندماج 
ب�ضكل  ت��داخ��اًل  الإن��رتن��ت-  اأو  الإذاع���ة  اأو  الكتابة  جم��ال 
ال�ضروري  ولذا جند من  ال�ضحفية.  املجالت  متزايد يف 
خدمة  لتقدمي  كثب  عن  معًا  التنظيمية  الهيئات  تعمل  اأن 
امل�ضهد  كامل  يف  امل�ضاءلة  ت�فر  اأن  �ضاأنها  من  متكاملة 
ت�ضاوؤلت  تثري  فهي  الن��رتن��ت،  �ضحافة  اأم��ا  الإع��الم��ي. 
ال�ضحفية يف �ضحافة  املعايري  جديدة ح�ل كيفية تطبيق 
متتد اإىل ما وراء احلدود ال�طنية. وعلى وجه العم�م، متيل 
نقابات ال�ضحفينًي ل�ضالح التنظيم الذاتي، وانطالقًا من 
جتاربها ال�ضابقة مع احلك�مات، ت�ؤكد هذه النقابات على 
اأن الأنظمة التي ت�ضعها احلك�مة لتنظيم ال�ضحافة تتجه 
ينجم  مما  الذاتية،  م�ضاحلها  خلدمة  املطاف  نهاية  يف 
عنه اأ�ضكال متعددة للرقابة والتدخل غري املربر للحك�مة، 
معظم  وتعمل  البداية.  يف  طيبة  ن�اياها  كانت  واإن  حتى 
يرزح  التي  والل�ائح  الق�انني  مئات  ت�ضريع  على  البلدان 
املتعلقة  الق�انني  ذلك  يف  مبا  ال�ضحفي�ن،  تاأثريها  حتت 
املحكمة  ح��رم��ة  وان��ت��ه��اك  والإه��ان��ة  والت�ضهري  بالقذف 
متزايدة  وب�ض�رة  الأطفال،  عن  والكتابة  واخل�ض��ضية 

التغطية الإعالمية لالإرهاب والق�ضايا الأمنية.
لفر�س م�اثيق  النقابات  بها  تق�م  التي  املحاولت  اأن  بيد 
نقابات  معظم  اأن  فمع  كامل.  ب�ضكل  تنجح  مل  ال�ضرف 
تغطية  على  تعمل  الأخ��رى  املهنية  والنقابات  ال�ضحفيني 

وال�ضروط  والأج����ر  املهنية  بالق�ضايا  املتعلقة  امل�ضائل 
والأحكام، اإل اأن الع�ض�ية فيها مل تعد اإلزامية وهي بالتايل 

ل تنطبق على جميع ال�ضحفيني. 
الأط��ب��اء  م�قف  ع��ن  يختلف  ال�ضحفيني  م�قف  اأن  كما 
واملحامني الذين يجب اأن يعمل�ا وفق الق�اعد املهنية التي 
ال�اقع  ويف  العمل.  يف  حقهم  فقدوا  واإل  نقابتهم  ت�ضعها 
و�ضعهم  ما يف  الإع��الم  و�ضائل  اأ�ضحاب  العديد من  يبذل 
دون  العمل  بيئة  يف  ال�ضحفية  النقابات  نف�ذ  لإ�ضعاف 
يف  ن�عية  مقايي�س  لرت�ضيخ  ج��ادة  حم��اولت  ب��اأي  قيامها 
غرف الأخبار تعمل على تعزيز النقا�س باأ�ضل�ب اأخالقي.

داعما  دوره���ا  جلعل  ال��ي���م  ال�ضحفيني  احت���ادات  تعمد 
وتثقيفيا اأكرث منه  تاأديبيا وعقابيا.  ويعد هذا الدور جمديا 
للكثري من ال�ضحفيني الراغبني يف اإيجاد منتدى للنقا�س 
اإل انه لي�س كذلك مع ال�ضحفيني املهملني اأو اأولئك الذين 

يتعمدون جتاهل الأنظمة والل�ائح النقابية.
ويتلقى ه�ؤلء ال�ضحفي�ن » الأ�ض�اأ حاًل » يف معظم الأحيان 
زي��ادة  يف  الراغبة  الإع���الم  و�ضائل  اإدارات  من  دعمهم 
مبيعاتها دون الهتمام بالطبيعة الأخالقية للطريقة التي 
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بدقة  الهتمام  دون  وبالطبع،  بها،  العمل  هذا  اجناز  مت 
املحت�ى اأو مدى ان�ضجامه. وحني تتك�ضف احلقائق، تق�م 
بال�ضدمة  بالتظاهر  ال�ضحف  واأ�ضحاب  الإدارات  تلك 
الأ�ض�س  وعدم املعرفة، ولكنهم يف احلقيقة هم من و�ضع 
احلري�ضة  ال�ضحافة  ل�ق�ع  ي�ؤدي  الذي  النظام  هذا  ملثل 

على م�ضداقيتها يف مثل تلك املاآزق.  
من  �ضابق  مكان  يف  املبينة  الهامة  مكانته  للقان�ن  اإن 
الفر�س  ت�فري  خ��الل  من  تنبثق  ل  ولكنها  الكتاب،  ه��ذا 
بل  رقابية،  كهيئة  ال�ضحافة  دور  لتق�ي�س  للحك�مات 
يف  مفيد  ب�ضكل  القان�ن  ه��ذا  تطبيق  اإمكانية  خ��الل  من 
حماية  ويف  بحرية؛  الر�ضمية  للمعل�مات  ال��ض�ل  �ضمان 
م�ضادرهم  عن  الك�ضف  على  اإجبارهم  من  ال�ضحفيني 
»بالعمل  القان�ين  احل��ق  ال�ضحفيني  منح  ويف  ال�ضرية؛ 
مبا ميليه عليهم �ضمريهم« دون املجازفة ب�ظائفهم؛ ويف 
املالية ل��ضائل الإعالم؛ ويف و�ضع  �ضمان �ضفافية الإدارة 
ق�انني تعمل على حماية التعددية من خالل منع املغالة يف 

الندماج بني و�ضائل الإعالم واملركزية يف ملكيتها.
عمل  تنظيم  كيفية  ال��ق��ان���ن  يت�ضمن  ع��ن��دم��ا  ول��ك��ن 
التعبري  حرية  من  كل  يق��س  اأن  ميكن  فاإنه  ال�ضحفيني، 
وحق و�ضائل الإعالم يف مراقبة ال�ضلطة. وبالطبع لن ي�ضل 
الن�ضباط الذاتي اأبدا اإىل درجة فعالية وق�ض�ة القان�ن يف 
كبح جماح ال�ضحافة واإبقائها �ضمن اإطار معني، ولكن يف 
حالة تطبيق الن�ضباط الذاتي مب�ضداقية عالية واأ�ضل�ب 
�ضيما  ل  للدميقراطية،  ح��ٌي  مثاٌل  عنه  �ضيتمخ�س  ج��اد 
املجتمع  قلب  اإىل  ال�ضحافة  اإي�ضال  على  انط�ى  ما  اإذا 
اأّي تدخل  ومنح النا�س حق ال��ض�ل ل��ضائل الإعالم دون 

حك�مي.
جزءا  الذاتي  الن�ضباط  ي�ضبح  اأن  يجب  ذلك،  لتحقيق 
يف  ومر�ضخًا  الإعالمية؛  والإدارة  ال�ضحفية  الثقافة  من 
يف  الأخ���رى  ال�ضحفية  الأق�����ض��ام  وجميع  الأخ��ب��ار  غ��رف 
م�ضداقية  ذا  يك�ن  اأن  يجب  كما  الإعالمية.  امل�ؤ�ض�ضات 
عالية، واأن يك�ن متاأ�ضاًل يف عملية التحرير والدفاع عن 
واأن يعزز  واأن يدافع عن ال�ضحفيني،  احلرية الإعالمية، 
اأعلى م�ضت�يات اجل�دة واملعايري ال�ضحفية؛ لتقدمي نتائج 

جديرة بالثقة.
وبالن�ضبة لل�ضحفيني، يعني الن�ضباط الذاتي ا�ضتمرارهم 
يف ا�ضتج�اب اأنف�ضهم عن كيفية ممار�ضتهم لل�ضحافة- اأي 
ال�ضعي ل�ضمان الدقة واملمار�ضة اجليدة يف كتابة التقارير 
تعقيدات  مع  يتعامل�ن  واجلذابة- حني  الهامة  ال�ضحفية 

�ضنع القرارات التحريرية.

ويف كل ي�م يتخذ مئات الآلف من ال�ضحفيني: مرا�ضلني، 
وحمررين، وعمال فنيني قرارات تطل من ورائها الأ�ضئلة 

الأخالقية الرئي�ضية التالية:
•هل، واإىل اي حد نقلت ما قاله هذا ال�ضخ�س بدقة  	

واإن�ضاف؟
بر�ضد  الإن�����ض��اين  والأمل  احل���زن  م��ع  تعاملنا  •ه��ل  	

وح�ضا�ضية؟
على  للح�ض�ل  املال  ندفع  اأن  ال�ضحيح  كان من  •هل  	

هذه املعل�مة؟
•هل هذه املقابلة مع الطفل منا�ضبة ومنظمة على نح�  	

لئق؟
من  ك���ان  وه���ل  اخل�ض��ضية  ح���دود  جت���اوزن���ا  •ه��ل  	

ال�ضحيح القيام بذلك؟
•متى يحق لنا اأن ن�ضتعمل التخفي؟ 	

•هل التزمنا بحدود اللياقة والت�ضامح؟ 	
وتبداأ عملية الن�ضباط  الذاتي من داخل غرف الأخبار، 
فمن ال�ضروري لل�ضحفيني اأن يك�ن�ا قادرين على مناق�ضة 
م�ضاكلهم وخماوفهم جتاه العمل الذي يق�م�ن به يف داخل 

مكاتبهم.
يف  تتمثل  ذل��ك  حتقيق  ل�ضمان  واح���دة  طريقة  ه��ن��اك 
وروؤ���ض��اء  امل��ح��ررون  يعقدها  التي  املنتظمة  الجتماعات 
الأق�ضام مع ال�ضحفيني واخلارجة عن نطاق الجتماعات 
اأف�ضل  الطريقة  هذه  وتعد  املعتادة.  الروتينية  الإخبارية 
لإدارة  الأخبار  املطل�ب يف غرف  النفتاح  لتحقيق  و�ضيلة 
النقابات   وتلعب  العمل.  اإجن��از  كيفية  ح���ل  فيه  نقا�س  
النقا�س،  هذا  مثل  يف  فعاًل  دورًا  ال�ضحفيني  واحت��ادات 
اإىل  مدخاًل  متتلك  ك�نها  اإىل  رئي�ضي  ب�ضكل  ذلك  ويع�د 
ال�ضبكات التي تعد دائما حكرا على روؤ�ضاء التحرير، كما 
ميكنها اأي�ضًا امل�ضاعدة يف الك�ضف عن امل�ضاكل الكامنة يف 
اأن تف�ضي  ثقافة امل�ؤ�ض�ضة الإخبارية والتي من املمكن لها 

اإىل �ضل�ك غري اأخالقي. 
فبدون هذا التبادل ال�ضريح لالآراء، من املمكن اأن ت�ضبح 
عمله  يجب  ملا  نهائية  قائمة  عن  عبارة  ال�ضحافة  مبادئ 
ومعنًى  هدفًا  تعطي  التي  هي  املبادئ  فهذه  يجب.  ل  وما 
التاأكد  اأثناء  الي�مية  التقارير  ج�دة  ح�ل  الدائر  للنقا�س 
من فعاليتها، من خالل نقد الزمالء لها يف خ�ضم ال�قائع 

التحريرية داخل وخارج املكتب.
الدفاع  ال�ضحفيني  نقابات  املطاف، يجب على  نهاية  ويف 
الإج���راءات  ات��خ��اذ  الأم���ر،  تطّلب  م��ا  واإذا  مهنتها،  ع��ن 
الالزمة مل�ضاعدة اأع�ضائها يف دعمهم ملبادئهم الأخالقية 
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املطالبة مبحا�شبة ال�شحافة:
 مراجعة زمالء املهنة

عندما يف�شل ال�شحفيون يف حتقيق اأدنى املعايري املتوقعة منهم، يفرت�س اأن تتم م�شاءلتهم عندئذ من 

قبل املجتمع الإعالمي الذي يعملون يف اطاره �شواًء يف داخل املوؤ�ش�شة اأو خارجها.  اإن راأ�شمال ال�شحفي 

هو �شمعته اجليدة وا�شمه النظيف، فهو ما مييز تفرده يف مهنة تعد من اأ�شد املهن تناف�شيًة. وانطالقًا من 

هذا املعنى، فاإن حما�شبة ال�شحافة هي اأن ي�شع ال�شحفيني اأنف�شهم واأعمالهم حتت جمهر  زمالئهم.  

53 ي��رج��ى الط�����الع ع��ل��ى ال��ع��ن���ان 

http:// ال����ت����ايل:  الل����ك����رتوين 
www.thehoot.org/web/

home

54 ي��رج��ى الط�����الع ع��ل��ى ال��ع��ن���ان 

http:// ال����ت����ايل:  الل����ك����رتوين 
www.fair.org

اأ�ضكال  من  �ضكاًل  تتخذ  اأن  ميكن  ال�ضحافة  م�ضاءلة  اإن 
املجال�س ال�ضحفية، والأ�ضاليب اخلالقة يف اأنظمة املراقبة 
الداخلية اأو غريها من الأنظمة غري الر�ضمية القائمة على 

مراقبة الزمالء والنابعة من داخل ال�ضحافة نف�ضها.
يهتم  وطني  �ضحفي  جمل�س  ي�جد  ل  حيث  فرن�ضا  ففي 
على  عق�بات  يطبق  ر�ضمي  نظام  اأي  اأو  القراء  ب�ضكاوي 
و�ضبكات  الإع��الم  و�ضائل  عينت  ال�ضحفية،  التجاوزات 
الإذاعة الرئي�ضية مراقبني و�ضطاء يتعامل�ن مع ال�ضكاوى 
الإعالمية  امل�ؤ�ض�ضة  نف�س  يف  داخليني  كمحققني  ويعمل�ن 
)اطلع  باملعايري.   املتعلقة  امل�ضائل  ح�ل  النقا�س  لتعزيز 

على القائمة(.
الداخلي  النقد  اأنظمة  �ضاعدت  التي  الأم����ر  ب��ني  وم��ن 
و�ضائل  ت�ليه  الذي  الكبري  الهتمام  ذلك  ه�  كبري  ب�ضكل 
الإعالم لبع�ضها البع�س، الأمر الذي اأدى اإىل تنمية برامج 
متخ�ض�ضة ومن�ض�رات تعمل كل منها على ت�فري فر�س ل 
تقدر بثمن لل�ضحفيني من اأجل مناق�ضة اأن�ضطة زمالئهم.
وعلى �ضبيل املثال، ي�ضدر يف بريطانيا �ضهريًا عددان من 
الإعالمي�ن  اأن�ضاأها  التي  ال�ضاخرة  اأي«  يفت  »برا  جملة 
�ض�ء  عن  الداخلية  والأخبار  الأقاويل  من  يدور  ما  لن�ضر 

ال�ضل�ك داخل الإعالم الربيطاين.
التغطية احلادة حتلياًل لذعًا لي�س لإخفاقات  وت�فر هذه 
امل�ؤ�ض�ضة الإعالمية وحدها بل ي�ضمل اأي�ضًا افتقار املرا�ضلني 

منهم  كل  يتنا�ضى  حيث  الأخالقية،  لل�ضفات  واملعلقني 
مناق�ضاتهم  يف  والع�اطف  امل�ضاعر  الأحيان  من  كثري  يف 

لالأزمة التي ت�اجه ال�ضحافة.
ففي الهند،  ي�ضجع م�قع »اله�ت«- الذي اأن�ضاأته جمم�عة  
اأنه  يدعي  وال��ذي  دلهي  يف  مقرها  من  الإعالمي  البحث 
البحثي  العمل  القارة«-  �ضبه  يف  الإع��الم  و�ضائل  »يراقب 
انه  حني  يف  امل�ضتقلة،  وال�ضحافة  الإع��الم  حرية  لتعزيز 
يعمل على ر�ضد  تط�رات ال�ضحافة يف واحدة من اأ�ضرع 

الأ�ض�اق الإعالمية من�ًا على م�ضت�ى العامل. 53  
ال�ضحافة  اأداء  تقييم  تقليد  ب��داأ  املتحدة،  ال�ليات  ويف 
عام  ق�تها يف  وم�اطن  فيها  الق�ض�ر  اأوجه  اإىل  والإ�ضارة 
ونقدها  ال�ضحافة  لر�ضد  جملة  اأول  اإط��الق  مع   1961
جملة  وهي  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  يف  ومراجعتها 
ك�ل�مبيا ملراجعة ال�ضحافة ال�ضادرة عن كلية ال�ضحافة  
يف جامعة ك�ل�مبيا. ومنذ ذلك ال�قت التحقت مطب�عات 
العدالة  جملة  بينهم  وم��ن  الركب  بهذا  اأخ��رى  اإعالمية 
اإعداد التقارير ال�ضحفية وهي جمم�عة تعنى  والدقة يف 
متار�ضه  عما  م�ثقًا  نقدًا  وتقدم  الإع��الم  و�ضائل  مبراقبة 

و�ضائل الإعالم من انحياز ورقابة منذ عام 1986. 54
وين�ضط الحتاد الدويل لل�ضحفيني يف هذا املجال، حيث 
الحت��ادات  جميع  ت�ضدرها  مطب�عات  باإنتاج  يق�م  اأن��ه 
وال��ن��ق��اب��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه يف ال��ع��دي��د م��ن ب��ل��دان ال��ع��امل 
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للتنظيم  الطوعية  الأبنية  اإزدهار  اأجل  من 

من  املزيد  لإ�شتثمار  حاجة  هناك  الذاتي، 

ال�شحفيني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ل��دف��ع  ال��ط��اق��ات 

وامل��ح��رري��ن وم���الك ال��و���ش��ائ��ل الإع��الم��ي��ة 

جديدة  �شبل  اإيجاد  �شرورة  على  والإتفاق 

لتعزيز جودة العمل ال�شحفي.

املجل�س  ميتلك  امل��ث��ال،  �ضبيل  على   55

داخلية  اأنظمة  ال���ض��رتايل  ال�ضحفي 
ال�ضحفية  التقارير  ن�ضر  تتمح�ر ح�ل 
العقلية،  وال�ضحة  بالنتحار  املتعلقة 
مل���زي���د م���ن امل��ع��ل���م��ات اط���ل���ع ع��ل��ى: 
و   ،  www. presscouncil.au

www.mediawise. على:  اأي�ضا 
org.uk  وفيه مراجع متعلقة يف هذا 

امل��ض�ع.

اململكة  يف  ت�ضدر  فمثاًل،  ال�ضحافة.  اأخالقيات  ملناق�ضة 
»دي  جملة  ه�لندا  ويف  ج�رنالي�ضت«؛  »ذا  جملة  املتحدة 
جملة  وا�ضرتاليا  املتحدة  ال���لي��ات  ويف  ج�رنالي�ضت«؛ 

»ووكيز ماغازين«. 
و�ضائل  واأداء  ال�ضحافة  اأخ��الق��ي��ات  ح���ل  النقا�س  يعد 
وال�ضبكات  والنقابات  العمل  اأماكن  داخ��ل  يف  الإع��الم- 
�ضميم  يف  ال�ضحفي�ن-  عليها  ي��رتدد  التي  الجتماعية 

تط�ير ثقافة املحا�ضبة.
املناق�ضات  فاإن م�ضاركة اجلمه�ر يف مثل هذه  ومع ذلك، 
لالحتجاج  الفر�ضة  ميتلك  ل  اإن��ه  حيث   ، حم��دودة  تك�ن 
والتحدي ومناق�ضة اأداء ال�ضحفيني اإل عن طريق الر�ضائل 
اأو  الن�ضية  والر�ضائل   اللكرتونية  والر�ضائل  الربيدية 
اتخاذ �ض�رة اأكرث ر�ضمية من خالل رفع �ضكاواهم للهيئة 

الرقابية املعنية بهذا امل��ض�ع.

جمال�س ال�شحافة والإعالم
من  ال�ضحف  عامل  ال�ضحفية يف  املجال�س  اأهمية  انبثقت 
ال��ذات��ي.  لالن�ضباط  التقليدي  ل��الإط��ار  ت�فريها  خ��الل 
تنظيمها،  طريقة  حيث  من  ال�ضحفية  املجال�س  وتتن�ع 
 ،« م�ضتقال   « منها  الأك��رب  واجل��زء  قان�نيًا  بع�ضها  فتجد 
اأما من ناحية طبيعة عملها فاإن ما يحدد ذلك ه� القطاع 

نف�ضه.
للق�اعد  طبقا  املجال�س  تلك  يف  ال�ضكاوى  يف  الف�ضل  يتم 
ا�ضتقالليتها  اأم��ا  الإع��الم،  و�ضائل  قبل  من  عليها  املتفق 
اأع�ضاء هذا املجل�س  باأن  التاأكد  فيتم حتقيقها من خالل 
هم معني�ن بطريقة ت�ضمن الت�ازن ما بني م�ضالح القطاع 
وبني امل�ضتهلكني والقراء. ول تقت�ضر ا�ضتقاللية املجال�س 
على هذا املعنى فقط، اإذ اأنها تعني اأي�ضًا ال�ضتقالل املايل 
وعدم وج�د اأية »قي�د« اأو تاأثري على القرارات للم�ضاهمات 

املالية التي تقدمها الدولة اأو يقدمها القطاع نف�ضه.   
الفدرالية  من  كل  يقدم  امل��ث��ال،  �ضبيل  اأملانيا،على  ففي 
ال�ضحفيني  احتاد  وم�ظف�  وفريدي  لل�ضحفيني،  الأملانية 
الأوروبيني الدعم ملجل�س ال�ضحافة، كما ت�ضاهم احلك�مة 
اأي�ضًا ولكن يتم ذلك من خالل اللتزام  يف هذا امل�ضمار 
تدخل  اأي  من  املجل�س  حتمي  التي  القان�نية  بال�ضروط 

�ضيا�ضي.
ويكمن التحدي - الذي ت�اجه املجال�س ال�ضحفية ل�ضمان 
ال�ضفافية  م�ضداقيتها كهيئة منظمة - يف حتقيق مبداأي 
تقارير  ب�ج�د  اإل  يتحقق  ل  الأمر  هذا  ولكن  والإف�ضاح، 
ت�ضمن  الق�ضائية،  ل��الأح��ك��ام  بيانات  وق��اع��دة  �ضن�ية؛ 
التنظيم  مب�ضاألة  تعنى  اأخرى  وم�اد  فيها؛  البحث  �ضه�لة 

الذاتي. وميكن ان تكت�ضب املجال�س ثقة النا�س من خالل 
الزمن،  من  فرتة  مدى  على  الإف�ضاح  �ضيا�ضة  ممار�ضة 
وهذا بدوره ي�ضاعد يف �ضمان المتثال لهم يف ظل �ضعف 
ت�ضدر  كما  ال�ضحفية.  للمجال�س  التنفيذية  ال�ضالحيات 
اأن  يحتمل  التي  للم�ضائل  دلياًل  اأي�ضًا  ال�ضحفية  املجال�س 
من  العديد  ين�ضر  حيث  ال�ضكاوى،  من  كبريا  عددا  ت�ضهد 
اإعداد  ح�ل  الت�جيهية  املبادئ  يبني  دلياًل  املجال�س  هذه 
تلك  اأو  النتحار  بق�ضايا  املتعلقة  ال�ضحفية  التقارير 

املتعلقة بال�ضحة العقلية. 55 
وم��ن الأم�����ر ال��ت��ي تعد ذات اأه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة، وخ��ا���ض��ة يف 
الأيام الأوىل لإن�ضاء املجل�س ال�ضحفي هي احرتام جميع 
التجارب  م�ؤ�ضرات  ت�ضري  اإذ  قبله.  من  املتخذة  القرارات 
الدولية اأنه يف حالة عدم احرتام هذه القرارات، ل ميكن 
الأمثلة  ومن  النجاح.  الذاتي  الن�ضباط  لتجربة  يكتب  اأن 
ن�ضاطاته  النم�ضاوية  ال�ضحافة  جمل�س  اأوقف  ذلك،  على 
عام 2001 نتيجة لرف�س ال�ضحف الرئي�ضية ن�ضر قراراته. 
لالأخبار  ال�طني  الأمريكي  ال�ضحفي  املجل�س  لقى  وقد 
من  عقد  بعد  اأعماله  لإنهاء  ا�ضطر  عندما  امل�ضري  ذات 
واجلمه�ر،  ال�ضحافة  من  الدعم  نق�س  ب�ضبب  الزمن 

ف�ضاًل عن نق�س التم�يل.
ويف اآخر اإح�ضائية، اأ�ضبحت املجال�س ال�ضحفية اأو الهيئات 
املماثلة حا�ضرة يف 60 دولة يقع معظمها يف اأوروبا. بع�ضها 
لعام 1916  ال�ض�يدي  املجل�س  – يع�د  را�ضخ  اأ�ضا�س  ذات 
وتع�د ق�انينه واأحكامه لعام 1923- اإل اأن معظمها حديثة 
ال�ضحافة  بداأ كل من جمل�س  املثال  �ضبيل  فعلى  الإن�ضاء، 
كان�ن  يف  عمله  ال�ضحفية  ال�ضكاوي  وحمقق  اليرلندي 
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الإعالمي  الذاتي  الن�ضباط  دليل   56

لعام 2008،
www.osce.org 

ثاين من عام 2008.
يتمح�ر العمل الأ�ضا�ضي للمجال�س ال�ضحفية يف العادة ح�ل 
تقدمي اخلدمة املتعلقة با�ضتقبال ال�ضكاوى من اجلمه�ر. 
ففي حالة رفع اأية �ضك�ى من اأي ن�ع، ي�ضبح الإعالم جمربًا 
من الناحية الأخالقية على ن�ضر النتائج املنبثقة عن تلك 
ال�ضك�ى. ويف بع�س الدول، مثل ال�ض�يد والدمنرك، يك�ن 
الن�ضباط الذاتي ملزمًا ل��ضائل الإعالم؛ وميتلك املجل�س 
بالعتذار  املطب�عات  من  اأي  مبطالبة  ال�ضلطة  ال�ضحفي 
عن اأخطائه والعمل على ت�ض�يبها وميكن اأن ي�ضل الأمر 
ولكن  الغرامات.  لفر�س  ال�ضتثنائية  احل��الت  بع�س  يف 
اأملانيا  امل�ج�دة يف  تلك  مثل  الأخ��رى،  احل��الت  بع�س  يف 
واململكة املتحدة، تعمل املجال�س ال�ضحفية ب�ضفتها �ضلطة 
التي  العقابية  الآليات  لفر�س  �ضلطة  ب�ضفتها  ل  اأخالقية 
ن�ضر عندما ترف�س  اأي دار  اأن تفر�ضها على  بها  يفرت�س 

الن�ضياع لق�انينها.
من  مل��ب��ادرة  نتيجة  ال�ض�يدي  ال�ضحفي  املجل�س  انبثق 
واحتاد  النا�ضرين«  »ن��ادي  هي  �ضحفية؛  منظمات  ثالث 
ال�ضحفيني ال�ض�يدي واحتاد نا�ضري ال�ضحف ال�ض�يدية. 
ت�ضريعات  ال�ضتينيات  ال�ض�يدي يف  الربملان  تبنى  اأن  فبعد 
ل�ضبط امل�ضائل ال�ضحفية املتعلقة باإثارة امل�ا�ضيع املثرية 
للمذهب احل�ضي، قام القطاع الإعالمي ب��ضع اأول جمل�س 
وبتعزيز  1969؛  عام  يف  ال�ضحفية  ال�ضكاوى  يف  للتحقيق 

الأنظمة والق�اعد الأخالقية لل�ضحافة.
جمل�س  ميثاق  بن�د  من  لبند  �ضحيفة  اأي  خ��رق  حالة  يف 
يف  وتعرف  الغرامات-  فر�س  للمجل�س  ميكن  ال�ضحافة، 
يقارب  ما  اإىل  ت�ضل  قد  التي  »الر�ض�م«-  با�ضم  ال�ض�يد 
1،100 ي�رو اإذا كان تداول ال�ضحيفة ي�ضل اإىل 10،000 
ن�ضخة؛ واإىل 3،000 ي�رو اإذا كان تداولها ي�ضل اإىل اأكرث 
ال�اقع  للمطب�عة  اإلزاميا  املجل�س  ويك�ن قرار  من ذلك.  

عليها القرار.
يف  اأن�ضئ  الذي  اله�لندي  ال�ضحفي  املجل�س  عمل  يرتكز 
بال�ضكاوى املقدمة  اآرائه  العام 1960 ك��ضيط يق�م بن�ضر 
»املمار�ضات  ب  واملتعلقة  الإع���الم  و�ضائل  م��ن  اأي  �ضد 
املرئي  اأو  املطب�ع  الإع��الم  ال�ضحفية اجليدة« يف كل من 
بعني  الأخ���ذ  م��ع  ال��ن��زاع��ات،  بحل  يق�م  كما  وامل�ضم�ع. 
العتبار جملة من الأم�ر املتعلقة باأية ق�انني مت تبنيها من 
ل ميتلك  ذاته  بحد  املجل�س  ولكن  اخلا�س.  الإع��الم  قبل 
اأنظمة وق�اعد �ضل�كية منبثقة عنه �ضخ�ضيًا اإل اأنه يتبنى 
ميثاق الحتاد الدويل لل�ضحفيني ويقر بها على الرغم من 

ك�نه ل ي�ضري اإليها ب�ضكل تلقائي يف قراراته.
ل�ك�ضمب�رغ  يف  ال�ضحفية  ب��امل��ج��ال�����س  يتعلق  وف��ي��م��ا 
لت�ضريعات قان�نية متتلك  نتيجة  ن�ضاأت  والدامنارك، فقد 

�ضمانات من�ض��ضًا عليها يف القان�ن ت�ضمن ا�ضتقالليتها 
عن احلك�مة.  

وتفتقر بع�س املجال�س ال�ضحفية اإىل �ضلطة فر�س ال�ضروط 
اأكرث  ا�ضتنباط  ي�ضعها  ول  الإعالم،  و�ضائل  على  اجلزائية 
من بيان تق�م باإ�ضداره ح�ل امل�ضاألة م��ض�ع البحث. ويرى 
ال�ضيد وليام غ�ر من جلنة ال�ضكاوى ال�ضحافية الربيطانية 
اأن فر�س الغرامات اأو التع�ي�ضات على و�ضائل الإعالم من 

�ضاأنها »اأن تتعار�س مع فكرة التنظيم الذاتي«. 56
كما اأنه يذهب اإىل ما ه� اأبعد من ذلك، حيث اأنه يرف�س 
و�ضيلة  اأنها  وي��رى  الن�ضر  عن  �ضحيفة  اأي��ة  ت�قيف  فكرة 
»ملعاقبة اجلمه�ر بنف�س القدر الذي تعاقب فيه ال�ضحيفة«، 

ويرف�س اأي�ضًا فكرة احلق التلقائي يف الرد.
ويعتربونه  ال��راأي  هذا  يف  ال�ضحفيني  من  العديد  ي�ضكك 
لأ�ضباب  ال�ضحفي،  القطاع  ه��ذا  عن  الدفاع  من  ج��زءًا 
اأقلها اأن اآلية التنظيم الذاتي التي ل متلك �ضلطة لفر�س 
قراراتها ت�ضبح معتمدة اعتمادًا كليًا على ن�ايا املحررين 

والنا�ضرين احل�ضنة.
الأنظمة  جنحت  واإن  لت�ظيف-  الأ�ضباب  اأحد  ذلك  ويعد 
بني  التعاون  جم��ال  يف  الطاقات  من  املزيد  التط�عية- 
الإع��الم��ي��ة  ال������ض��ائ��ل  وم���الك  وامل��ح��رري��ن  ال�ضحفيني 
العمل  ج���دة  لتعزيز  ج��دي��دة  �ضبل  اإي��ج��اد  ���ض��رورة  على 

ال�ضحفي.
وللجمه�ر اأهميته يف هذا امل�ضمار، حيث اأنه  لي�س مبتفرج 
الرغم  على  ال�ضحفية  ال�ضاحة  على  يجري  مبا  مباليًا  ل 
من تاأثريه الطفيف على كيفية اتخاذ املجال�س ال�ضحفية 
ال�ضه�لة  ظل  ويف  الفريد  الع�ضر  ه��ذا  ففي  لقراراتها. 
ال�ضتثائية ل��ض�ل اجلمه�ر ل��ضائل الإعالم، مل يعد هناك 
ميكنهم  والكفاءة  امل�ض�ؤولية  عدميي  لل�ضحفيني  مكان 
الختباء فيه. ويف احلقيقة اإن اأف�ضل اجتاه اإعالمي �ضائد 
ب��ردود  ال��ذي يرحب  يف وقتنا احل��ايل ه��� ذل��ك الجت���اه 
الكتاب  اإن  �ضلبيًة.  اأم  ايجابيًة  اأكانت  �ض�اء  فعل اجلمه�ر 
ال�ضحفية  مقالتهم  ي�ضحب�ن  دائما  ال�ضحفيني جتدهم 
بعناوينهم اللكرتونية ليتم ت�ضجيع القراء على الن�ضمام 
ب�جهات  والإدلء  اللكرتونية  امل�اقع  على  النقا�ضات  اإىل 
نظرهم يف مناق�ضة الق�ضايا ال�ضيا�ضية والجتماعية  التي 

كانت يف ال�ضابق حكرا على �ضف�ة اخلرباء و املرا�ضلني .
فيها  تعمل  التي  املتغرية  للبيئة  ما  حد  اإىل  ولال�ضتجابة 
اأ�ضكال  م��ن  ل�ضكل  احل��اج��ة  اأ�ضبحت  الإع����الم،  و�ضائل 
من  متزايد  ع��دد  يف  ���ض��روري��ًة  م�ضاألة  ال��ذات��ي  التنظيم 
ال�ضحف  اأع��داد  يف  امل�ضطرد  للنم�  ذلك  ويع�د  البلدان، 
وال�ضبكات الإذاعية والتلفزي�نية امل�ضتقلة. كما خلق التط�ر 
يف الربيد اللكرتوين، على وجه اخل�ض��س، عادات لدى 
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حمقق ال�شكاوى اأم حمرر القراء؟
 

تعترب �ضبكة حمققي ال�ضكاوى وحمرري القراء اإحدى اأ�ضغر ولكن اأهم بنى التنظيم الذاتي يف العامل حيث تعمل ب�ضكل م�ضتقل 
داخل امل�ؤ�ض�ضات الإخبارية لر�ضم احلدود املزعجة بني ال�ضحفيني وقرائهم وم�ضتمعيهم وم�ضاهديهم.

حمقق�ا  اأما  ال�ضحفيني،  �ضد  املقدمة  ال�ضكاوى  يف  للنظر  اأق�ضامًا  باآخر  اأو  ب�ضكل  عام،  مئة  مدى  على  ال�ضحف،  امتلكت 
ال�ضكاوى فهم ظاهرة حديثة ن�ضبيا. فقد جاء اأول تعيني ل�ضخ�س يتمح�ر عمله فقط ح�ل معاجلة العالقات بني ال�ضحفيني 
والقراء قبل 40 عاما يف "�ضحيفة ك�رير" يف مدينة ل�ي�ضفل يف ولية كنتاكي. ومنذ ذلك احلني، اأن�ضاأت ال�ضحف الرائدة 
فرن�ضا  ورادي���  م�ند  ول�  والندبندنت  والغارديان  تاميز  وني�ي�رك  ب��ضت  وا�ضنطن  العام-  البث  خدمة  وم�ؤ�ض�ضات  عامليا 
مكانًا  ال�ضكاوى  وحمقق  القراء  حمرر  من  كل  خ�ض�س  احلالت،  اأف�ضل  ويف  ال�ضكاوى.  ملحققي  م�ضابهة  وظائف  الدويل- 

للقراء م�ضح�بًا مبطلق احلرية لكتابة ما يرغب�ن فيه من نقد دون اأن اإدخال اأي ن�ع من التعديالت على تعليقاتهم.
امل�ؤ�ض�ضات  يف  الذاتي  التنظيم  ح�ل  ي��دور  م�ؤمترًا  مدريد  يف  الإ�ضبانية  ال�ضحافة  جمعيات  احت��اد  عقد   ،2006 عام  ويف 
حمققني  ال�ضحافة  اآداب  لقان�ن  بالإ�ضافة  الي�م  ا�ضبانيا  ومتتلك  ال�ضحافة.  لآداب  قان�ن  اأول  اإ�ضدار  فيه  مت  الإخبارية، 
لل�ضكاوى الإخبارية يف ثالث �ضحف رئي�ضية وهي �ضحيفة البيه و�ضحيفة ل فانغاروديا و�ضحيفة ل ف� دو غالي�ضيا، اإ�ضافة 

. RTVE ل�ج�دهم يف الإذاعة العامة املحلية
اأو جمه�رها من خالل  وقرائها  معينة  اأنباء  وكالت  بني  الثقة  بناء  للمهنة  الذاتي  التنظيم  اأن�اع  من  الن�ع  هذا  وي�ضتطيع 
القراء.  يثريها  التي  الأخالقية  الق�ضايا  ب�ضاأن  املفت�ح  النقا�س  ومن خالل  ال�ضكاوى؛  مع  والنزيه  واملنظم  ال�ضريع  التعامل 
النقد  ت�ضجيع  خالل  الأخبار من  واأمانة غرف  �ضدق  على  املحافظة  على  ال�ضكاوى  يعمل حمقق�  املثالية،  الناحية  من  اأما 
امل�ث�ق  اأ�ضكال احل�ار  �ضكاًل من  لت�فريهم  اإ�ضافة  اأع�ضاء اجلمه�ر احلانقني؛  اإىل  يعمل�ن كمركز لال�ضتماع  الذاتي، كما 

حلل امل�ضاكل. 
وي�فر هذا النظام مل�ؤيديه فر�ضة حقيقية لبناء عالقة جديدة وق�ية بني ال�ضحفي والقارئ من خالل تط�ير ج�دة التحرير 

وزيادة ثقة اجلمه�ر يف بالطريقة التي يتم فيها اإنتاج الأخبار.
ويف ال�قت الذي يتفق فيه اجلميع على اأن ال��ض�ح وال�ضتقاللية هما اأمران يف غاية الأهمية بالن�ضبة لدور حمرري القراء، 
تعانى بع�ضها من فقدانها ال�ضيطرة على عملية التحرير. ويف العادة، يك�ن ملحققي ال�ضكاوى يف ال�ضحف عم�د اأ�ضب�عي حر 
ل ميكن حذفه اأو اإلغاوؤُه اأو تعديله دون اإذن من ه�ؤلء املحققني، ولكن مثل هذا العم�د مل يلق نف�س ال�ضدى من الرتحيب يف 
م�ؤ�ض�ضات املرئي وامل�ضم�ع. ينظم تلفزي�ن اآر �ضى اأن يف ك�ل�مبيا، وتلفزي�ن TV 4 يف ال�ض�يد برامج تلفزي�نية اأ�ضب�عية 
تدور ح�ل ال�ضكاوى التلفزي�نية، اأما حمقق�ا ال�ضكاوى العاملني يف هيئة الإذاعة الدامنركية و�ض��ضيتيه رادي� كندا يق�م�ن 

بن�ضر ال�ضكاوى املتعلقة بالتلفزي�ن والإذاعة على امل�قع اللكرتوين ولي�س على اله�اء.
وتعاين حركة التنظيم الذاتي اجلديدة ن�ضبيا ومهنييها املتميزين بج�دة اأعمالهم، يف ظل الأزمة املالية اخلانقة، من خطر 
اندثارهم ب�ضبب ال�ضغ�ط القت�ضادية والالمبالة املرت�ضخة يف داخل القطاع الإعالمي نف�ضه. حيث ي�ضبح ال��ضع مقلقًا 
نتيجة ملحاولة روؤ�ضاء التحرير تخفي�س تكاليف غرف الأخبار ب�ضكل متزايد وعدم الهتمام بق�ضية ا�ضتثمار الأم�ال يف نقا�س 
�ض�ء الت�ضرفات التحريرية. فقد قامت ادارات التحرير خالل عام 2008  بالتخلي عن عدد من حمققي ال�ضكاوى ومنا�ضب 
ال�ظيفة  ولالأ�ضف-  فيها-  مبا  املتحدة،  ال�ليات  يف  الإقليمي  امل�ضت�ى  على  ال�ضحف  اأكرب  من  �ضبع  يف  اجلمه�ر  حمرري 

الرائدة يف  ك�رير ج�رنال.
حتى �ضحيفة ني�ي�رك تاميز -التي اأوجدت من�ضب حمقق ال�ضكاوى يف عام 2003 على اأثر ف�ضيحة حلقت بها نتيجة تزوير 
من  م�ضب�قة  غري  حماولة  يف  العام  املحرر  با�ضم  واملعروف  املن�ضب  ذلك  من  التخل�س  فكرة  در�ضت  الق�ض�س،  واختالق 

تقلي�س وظائف التحرير. ولكن اقرتاح التقلي�س �ضبب احتجاجا وا�ضعا اإىل اأن مت اإلغاوؤه.57
ويق�ل ال�ضيد �ضتيفن بريت�ضارد، حمرر القراء يف �ضحيفة "اوبزرفر" يف لندن ورئي�س منظمة هيئة حمققي ال�ضكاوى الإخبارية 

وهي �ضبكة دولية ت�ضم ما يقارب 60 ع�ض�ا، ح�ل الأزمة احلالية:
 "الي�م ، هناك حمقق�ن يعمل�ن يف اأوروبا واأفريقيا واآ�ضيا وا�ضرتاليا واأمريكا اجلن�بية، ي�ضريون على اأعقاب الدور الريادي 
الذي مت ت�ضاأ�ضي�ضه يف ال�ليات املتحدة وكندا، ولكن من دواعي ال�ضخرية القا�ضية اأن يك�ن اأكرث مكان ي�اجه فيه هذا النظام 
بع�س  وترى  ال�ضحفيني.  زمالئهم  اي�ضا  ومعهم  وظائفهم  ال�ضكاوى  حمقق�  يخ�ضر  حيث  املتحدة،  ال�ليات  يف  ه�  اخلطر 

الإدارات وظيفة حمقق ال�ضكاوى على اأنها ترف ل ميكن حتمله على الإطالق".

57 يرجى الطالع على:

h t t p : / / w w w .
newsombudsmen.

org
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ومن ثم ي�ضيف:  " اإنهم بالطبع خمطئ�ن، فمحقق ال�ضكاوى ي�لد الثقة عند امل�ضتمع، والثقة هي م�ضدر ق�ة ايجابية يف اأي 
عمل وخ�ض��ضا يف و�ضائل الإعالم، ف�ج�د حمقق ال�ضكاوى مينح القراء وامل�ضاهدين وامل�ضتمعني الق�ة حني يعلم�ن اأن لديهم 
حكمًا م�ضتقاًل ميكنهم اللج�ء اإليه عند احلاجة، والتخل�س من هذه ال�ظيفة يعني اأن يغدو �ض�ت النا�س غري م�ضم�ع وبالتايل 
اأن ل يثق�ا بدوافع الإرادات . واإن دل هذا على �ضيء فاإنه يدل على مدى احتياجنا ملحقق ال�ضكاوى يف هذا ال�قت اأكرث من 

اأي وقت م�ضى". 
اأولئك النا�س من اأمثال بريت�ضارد الذين قد عمل�ا كمحققني لل�ضكاوى ممتلئني باحلما�س ب�ض�رة غري مده�ضة، وبالتاأكيد فاإن 

لديهم كل احلق ليك�ن�ا فخ�رين بذلك.
ومن ناحية اأخرى، تق�ل األي�ضيا �ضيربد- حمققة ال�ضكاوى يف الإذاعة ال�طنية العامة يف ال�ليات املتحدة اأنه مل يعد هناك 
الآن �ض�ى 34 "حمررًا عامًا " اأو "ممثل القارئ" يعمل�ن كمحققي �ضكاوى يف و�ضائل الإعالم الأمريكية، حيث يعمل اأربعة 

منهم فقط يف جمال املرئي وامل�ضم�ع.
اأما ه�ؤلء الذين جن�ا من حماولة خف�س التكاليف فهم جن�ا ك�نهم يلعب�ن دورًا هامًا ومفيدًا ل��ضائل الإعالم. ففي م�ضح ل 
132 �ضحيفة يف ال�ليات املتحدة، على �ضبيل املثال، وجد اأن 24 حمقق �ضكاوى يعمل�ن بدوام كامل اأو جزئي يف امل�ؤ�ض�ضات 

الإعالمية نف�ضها.58
ومن بني هذه الف�ائد اليجابية التي ن�ضرتها هذه املجم�عة:

•خلق مكان منتظم لن�ضر ت�ض�يب الأخطاء ال�ضحفية. 	
•حظر اإعالنات امل�اد الإباحية. 	

•تخ�ضي�س م�ضاحة اإ�ضافية لعناوين الق�ض�س الإخبارية الهامة لتجنب التحريف وتط�ير جمال الدقة. 	
•زيادة النتباه للمجم�عات املحلية والريا�ضات املحلية.  	

•عدم ا�ضتخدام عناوين ال�ضه�د يف ق�ض�س اجلرائم املحلية. 	
• فح�س منظم لدقة الق�ض�س التي اقتب�ضت مبا�ضرة من امل�ضدر لر�ضد الأخطاء امل�ج�دة فيها. 	

•حتليل ا�ضتطالعات راأي القراء وا�ضتخدامها بعناية اأكرب. 	
•تغطية اأكرث عدًل للجدال الدائر ح�ل العن�ضرية. 	

العديد من  اأثري   ال�ضحافة،  ن�عية   املدافعني عن  امل�ضاة  التحرير على جن�د  اأن يقع �ضيف  وبالرغم من ذلك، وحتى قبل 
ال�ضك�ك ح�ل قيمة هذا النظام.

ن�اياه احل�ضنة-  النظر عن  والذي- بغ�س  الإعالمية  امل�ؤ�ض�ضة  ال�ضكاوى ه� جزء من فريق عمل  اأن حمقق  البع�س  ويعتقد 
تت�ضكل مهمته يف النهاية يف حت�يل الأنظار عن النقد الأكرث منهجية وا�ضتقالليًة وتعقيدًا والقادم من خارج غرفة الأخبار.

حتدث ال�ضيد بن باغديكيان- وه� قائد احلملة املتمح�رة ح�ل احتكار و�ضائل الإعالم واأثره على ن�عية ال�ضحافة- للعديد 
من ال�ضحفيني يف ال�ليات املتحدة قائال اأن حمققي ال�ضكاوى هم اأف�ضل من ل �ضيء. 

اأفاد: "كانت هذه املنا�ضب ن�عًا من اأن�اع املبادرات املفعمة بالت�ضامح واملديح الذاتي اأطلقها العديد من النا�ضرين،  حيث 
ولكنني اعتقد اإنها كانت اآلية مفيدة وفعالة يف كثري من الأحيان، فهي خط�ة بدائية يف اإدراك انعزال معظم ال�ضحف عن 

جمتمعاتها ب�ض�رة متزايدة، واأنها قد تك�ن و�ضيلة جلعل اإدارة ال�ضحيفة اأكرث اإملاما بحقيقة جمتمعهم"59
ي�ضكل هذا التعليق، منذ الثمانينات، حتديا ل يزال قائما حتى ي�منا هذا لللعديد من املنابر العاملية امل�روثة من قبل الإعالم 

احلديث- ما ه� الهيكل التنظيمي الذي نحتاجه لتقريب "املجتمع احلقيقي" من ال�ضحافة؟
واإذا كان هناك ب�ضي�س اأمل، فعلى الأغلب اأنه �ضيك�ن يف عدد و�ضائل الإعالم التي ت�ضعى لتعيني حمققي ال�ضكاوى يف الدول 
التلفزي�ن والإذاعة  ال�ضكاوى يف  ا�ضت�نيا من�ضب حمقق  اأن�ضاأت  التي ل تك�ن حرية ال�ضحافة فيها م�ضم�نة. ففي 2007، 
املحلية . ويكتب تامرو تامرك- اأول �ضخ�س مت تعيينه يف هذا املن�ضب- نقدًا داخليًا على مدى اأربع اأو خم�س مرات يف الأ�ضب�ع 
اأوروب��ا.  وو�ضط  �ضرق  دول  ال�ضكاوى طاقات عظيمة يف  اأن ملحقق  يرى  فه�  امل��ض�ع،  �ضهري ح�ل هذا  اإذاع��ي  برنامج  وله 
ويفيد ال�ضيد تامرك: " ا�ضتطاعت هذه الدول-  الدول الأع�ضاء احلديثة يف الحتاد الأوروبي- بناء اأنظمة اإعالمية حرة و 

دميقراطية على مدى ال�ضنني اخلم�س ع�ضرة املا�ضية". 
زال  ما  الذي  ال�ضابق  ال�ض�فيتي  الحت��اد  يف  الإعالمي  ال�ضكاوى  حمقق  ملن�ضب  اأكرب  اإمكانيات  "هناك  ي�ضيف:  ثم  ومن 
ي�ضارع ح�ل كيفية حت�يل و�ضائل البث الإذاعي احلك�مية اإىل و�ضائل بث اإذاعي عامة،  واأيهما �ضيك�ن م�ضتقال من الناحية 

ال�ضحفية"60

ادماند لمبث،  اقتبا�س عن   58

ال�ضحافة امللتزمة، �ضفحة 89
يفعل  "ماذا  تايت  كا�ضندرا   59

ال�������ض���ك���اوى؟، جملة  حم��ق��ق��� 
ال�ضحافة،  ملراجعة  ك�ل�مبيا 

العدد اأيار/ حزيران 1984.
حمققة  �ضيربد،  �ضي  الي�ضا   60

ال�طنية  الإذاع��ة  يف  ال�ضكاوى 
 5 يف   )NPR( ال����ع����ام����ة 

حزيران 2008.
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اخت�شا�س  تغطية  ع���دم  م��ن  وب��ال��رغ��م 
املجل�س ال�شحفي �شوى ال�شحافة املطبوعة 
جلميع  احلي  ال�شمري  يعترب  اأنه  اإل  فقط، 

فروع القطاع الإعالمي.

على  احل�ض�ل  وت�قعهم  يتلق�ه،  م��ا  على  ب��ال��رد  النا�س 
اجابات خا�ضة مع ت�افر اإمكانية ال��ض�ل لأي �ضخ�س. 

احل�ار  هذا  ت��ضيع  على  العمل  يتم  اأن  اإىل  حاجة  هناك 
ف��اإذا  العامة.   مع  ال�ضراكة  لي�ضمل  وتعزيزه  والت�ا�ضل 
حقيقية  ات�ضالت  ع�ضر  يف  نعي�س  باأننا  حقًا  ن�ؤمن  كنا 

ومنفتحة، فمن ال�ضروري اإذًا التاأ�ضي�س لنهج جديد.

اأندوني�شيا وجنوب اإفريقيا
تخرجان احلكومة من غرف الأخبار

من  بال�ضحافة  اجلمه�ر  ثقة  وتغذية  بناء  يف  الرغبة  اإن 
تاريخ  لها  التي  ال���دول  يف  ق�ية  ال��ذات��ي  التنظيم  خ��الل 
اأندوني�ضيا. ففي كلتا  و  اإفريقيا  �ضيا�ضي مرير مثل جن�ب 
الدولتني، ازدادت الرغبة يف تعزيز مكانة ال�ضحافة �ضمن 
بنيان الدولة الدميقراطي نتيجة حلافز اآخر طراأ يف الأفق 
وه� حماية و�ضائل الإعالم وال�ضحفيني من تدخل احلك�مة 

واحلد من ا�ضتخدام القان�ن �ضد ال�ضحفيني.
تاأ�ض�س جمل�س ال�ضحافة الندوني�ضي عام 2000، ويعتمد يف 
عمله على قان�ن ال�ضحافة لعام 1999. ففي �ضن�اته ال�ضبع 
الأوىل، عالج املجل�س ما يزيد على 1300 �ضك�ى، ويف %99 
من تلك احلالت اأر�ضيت النف��س و�ض�يت اخلالفات ومل 

تتعرث املحاكم بق�ضايا تاأديبية مكلفة ومهدرة لل�قت. 
ه��ارمي���رت��ي-  بامبنغ  ال�ضيد  ي��ق���ل  رائ���ع«  لإجن���از  »اإن���ه 
الع�ض� يف املجل�س ال�ضحفي. وكان هارمي�رتي نف�ضه من 
الدعاوى  يف  وامل�ضاركني  احلك�مة  ل�ضغ�طات  املتعر�ضني 
وذلك  العدائية  وق�انينها  الر�ضمية   باجراءاتها  املتعلقة 

بحكم عمله كمحرر ملجلة الأخبار امل�ضتقلة »تيمب�«.
عن  معتدًل  بدياًل  املجل�س  يقدم  الأخ��رى،  الناحية  ومن 
نف�ضه  ال�قت  ويف  ال�ضحفيني،  مل�ضاءلة  املحاكم  ا�ضتخدام 
ال�ضحافة.  حرية  ل�ضالح  �ضاغطة  جهة  ي�ضكل  اأ�ضبح 
املتعلقة  املنازعات  واحلا�ضم يف  الأخري  فقد غدا احلاكم 

بتطبيق ق�انني اآداب املهنة.
بعقد  تق�م  اأنها  ال�ضحفية  ملجل�س  الأخ��رى  الأعمال  ومن 
دورات تدريبية للق�ضاة و�ضباط ال�ضرطة واملدعني العامني 
الر�ضميني ب�ضاأن قان�ن ال�ضحافة. فه� يج�ضد اأي�ضا من�ذج 
النا�س  ويحث  املجتمع،  مع  بالت�ا�ضل  ال��ذات��ي  التنظيم 
على جتنب ردة فعلهم املتمثلة برفع الق�ضايا على و�ضائل 
يف  املجل�س  اإج���راءات  وا�ضتخدام  وال�ضحفيني،  الإع��الم 

ا�ضتقبال ال�ضكاوي كخط�ة بديلة. 
ويف البالد  التي ل تزال فيها الدميقراطية يف ط�ر النم� 
ومل ترت�ضخ فيها ثقافة حتمل النتقادات العادلة واحرتام 
مراقبة ال�ضحافة للحياة العامة، يك�ن املجل�س  يف حالة من 
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التاأهب امل�ضتمر لالأخطار املحدقة بحرية ال�ضحافة. فقد 
�ضرح املجل�س يف كان�ن الثاين من عام 2008 يف انتقاداته 
ح�ل الغم��س القان�ين الذي ما زال يلف احل�كمة البيئة 
اإىل  اأ�ضخا�س  اأربعة  تقدمي  مت  عندما  لالعالم  القان�نية 
املحلية، حيث  ال�ضحف  ر�ضائلهم يف  ن�ضر  ب�ضبب  املحكمة 
حكم على اأحدهم بتهمة الت�ضهري مب�جب القان�ن اجلنائي 
كتع�ي�س  اأمريكي  دولر   108108 مقدارها  غرامة  وبدفع 
اإدانته من قبل  تتم  فلم  الآخ��ر  املتهم  اأم��ا  الأ���ض��رار،  عن 
فريق اآخر من الق�ضاة الذين حكم�ا على الق�ضية مب�جب 

قان�ن ال�ضحافة.
املن�ض�رة  املقالت  جميع  اأن  على  املجل�س  مبادئ  وتن�س 
�ضحفية  اأعمال  هي  احتجاج  ور�ضائل  اآراء  تت�ضمن  والتي 
نتيجة لأن و�ضائل الإعالم كانت هي امل�ض�ؤولة عن حتريرها 
ون�ضرها، كما يعزز املجل�س �ضيا�ضة تبني الردود ال�ضريعة، 
الأمر الذي �ضجع  و�ضائل الإعالم على تبني هذه ال�ضيا�ضة 
التي طبقتها �ضحيفة »جاكارتا ب��ضت« والتي تن�س على اأن 
التعامل مع ال�ضكاوى ال�اردة واإيجاد احلل�ل املنا�ضبة لها 
يجب ان يتم خالل ي�مني من تاريخ تقدميها. ومن الناحية 
الفر�ضة  الإع��الم  ل��ضائل  ال�ضيا�ضة  هذه  تتيح  الأخ��رى، 

لن�ضر ال�ضك�ى والرد عليها يف نف�س الي�م.
وبالرغم من عدم تغطية اخت�ضا�س املجل�س ال�ضحفي �ض�ى 
ال�ضمري احلي جلميع  اأنه يعترب  اإل   ، لل�ضحافة املطب�عة 
الق�ضايا  يف  املجل�س  اإىل  وي�ضار  الإعالمي،  القطاع  فروع 
املتعلقة بالت�ضرفات الأخالقية واملمار�ضات ال�ضحفية يف 
قطاع املرئي وامل�ضم�ع ب�ضكل روتيني وذلك من خالل قناة 
الر�ضال اخلا�ضة بالدولة والتي تعنى بالأنظمة والق�انني 
الفنية لالإعالم املرئي وامل�ضم�ع. ويتحدد مت�يل املجل�س يف 

القان�ن الذي ي�ضمح ب »الهبات غري املحدودة«.
احلك�مة  م��ن  امل��ايل  ال��دع��م  يطلب  اأن  للمجل�س  وميكن 
كان  وج���ده   الأوىل من  ال�ضن�ات اخلم�س  ففي  املركزية، 
با�ضتطاعته ممار�ضة عمله دون احلاجة للج�ء اإىل اأم�ال 
ب�ضكل  العمل  حجم  يف  التزايد  اأن  اإل  ال�ضرائب،  دافعي 
كبري ا�ضطره اإىل احل�ض�ل على الدعم من احلك�مة،  فقد 
اأ�ضبح الآن يتك�ن من 30 م�ظفا يتم مت�يلهم عن طريق 

املال العام.  
يعمل على اإدارة املجل�س مدير يتم تعيينه من قبل جمل�س 
يتم  ثالثة  اأع�ضاء-  ت�ضعة  من  املجل�س  ويتاألف  الإدارة. 
تعينهم من قبل احتادات ال�ضحفيني وثالثة يتم تر�ضيحهم 
من قبل النا�ضرين وثالثة اآخرين هم ممثل�ن مميزون عن 
املجتمع املدين يختارهم ال�ضحفي�ن والنا�ضرون معًا، اأما 
رئي�س املجل�س فال يك�ن يف العادة من ال��ضط الإعالمي بل 

يتم اختياره من بني ممثلي املجتمع املدين.
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اأفغان�شتان
اأفاد امل�ض�ر ال�ضحفي ريزا ديغاتي- الذي ي�ؤيد تط�ر 
دعمه-  على  ويعمل  اأفغان�ضتان  يف  امل�ضتقل  الإع���الم 
كيف   2004 ع��ام  يف  انعقد  ال���ذي  بر�ضل�نة  ملنتدى 
احلك�مة  �ضق�ط  بعد   1989 عام  كاب�ل  يف  عمله  كان 
الرو�ضية يف اأفغان�ضتان. فقد كان م�ج�دا عندما انفجر 
لغٌم يف اأ�ضفل با�س �ضغري يقل لجئني: "من بني الدخان والنار والف��ضى، نه�ضت فتاة 
خم�ضبة بالدماء ورك�ضت جتاهي وكنت اأنا جاهٌز للتقاط  �ض�رة تفتح يل اأب�اب الف�ز 
اإىل الحت�ضان  بالعديد من اجل�ائز.... ولكنني ت�قفت لأن تلك الفتاة كانت بحاجة 

اأكرث من الت�ض�ير "

61 اقتب�ضت من ميل والغارديان،

يف الأول من اآب 2007

تن�س املادة 15 من قان�ن ال�ضحافة على اأنه “مت تاأ�ضي�س 
وج���د  وت��ضيع  ال�ضحافة  حرية  تط�ير  بهدف  املجل�س 
باملهام  املجل�س  القان�ن  ي�يل  كما  ال�طنية”،   ال�ضحافة 

التالية:
•حماية حرية ال�ضحافة من اأي تدخل خارجي. 	

•اإجراء درا�ضات لتط�ير واقع ال�ضحافة. 	
تطبيق  �ضيا�ضة  و�ضبط  ال�ضحافة  لآداب  قان�ن  •�ضن  	

هذا القان�ن.
•درا�ضة ال�ضكاوى املقدمة من اجلمه�ر واإيجاد احلل�ل  	
لها واملتمح�رة ح�ل الق�ضايا ذات ال�ضلة بالتقارير 

ال�ضحفية.
•تط�ير الت�ا�ضل بني ال�ضحافة واجلمه�ر واحلك�مة. 	

ال�ضحفيني   : ال�ضحفية  امل�ؤ�ض�ضات  عمل  •ت�ضهيل  	
اإعالمية  اأنظمة  لتاأ�ضي�س  الإعالم  و�ضائل  واأ�ضحاب 
جمع  عملية  يف  ال�ضحفي  الح���رتاف  ن�عية  ورف��ع 

املعل�مات ح�ل امل�ؤ�ض�ضات الإعالمية.
املتعلقة  اجلمه�ر  �ضكاوى  جميع  يف  النظر  املجل�س  يقبل 
باأي جانب من ج�انب املحت�ى الإعالمي. ول يقبل املجل�س 
مل   ما  القان�نية  لالإجراءات  تخ�ضع  �ضك�ى  اأي  يف  النظر 
النتائج  ا�ضتخدام  بعدم  ر�ضمي  تعهد  على  امل�ضتكي  ي�قع 

التي ت��ضل اإليها املجل�س يف اأية اإجراءات قان�نية.
تتمثل  املجل�س  يتخذها  التي  املثلى  الإجرائية  ال�ضيغة  اإن 
اأو  الأف��راد  الذي من خالله يتمكن  الرد  ا�ضتعمال حق  يف 
الربامج  اأو   ، املقالت  حمت�ى  على  ال��رد  من  اجلماعات 

فيها  امل�ضتكي  ك��ان  ال��ت��ي  ال�ضك�ى  م������ض���ع  ال�ضحفية 
م�ضدرًا اأو م��ض�عًا لتلك التقارير. ومن الناحية الأخرى 
املجل�س  فيه  ويجد  القان�ن،  مب�جب  م�ضم�ٌن  احلق  فهذا 
احلل املنا�ضب ك�نه اأق�ضر طريقة واأ�ضهلها واأوفرها حلل 

النزاعات.
اأما احلالت التي ل ت�ضتطيع هذه الطريقة اأن حتل امل�ضكلة 
فيها فللمجل�س �ضالحية اتخاذ اإجراءات اأخرى للتعامل مع 
ال�ضك�ى، واإذا مل تفلح تلك الإجراءات فهناك دائمًا خيار 

اللج�ء اإىل املحكمة.
ويف العديد من الدول، ترف�س املجال�س ال�ضحفية ال�ضتماع 
اإىل  اللج�ء  يف  بحقهم  مقدم�ها  يحتفظ  التي  لل�ضكاوى 

الق�ضاء.
تاأ�ض�س املجل�س ال�ضحفي يف جن�ب اإفريقيا يف عام 2007 

وقد لقى ترحيبًا وا�ضعًا عند تاأ�ضي�ضه.
اأن قان�ن التنظيم الذاتي  وردت بع�س التذمرات مفادها 
ملهنة ال�ضحافة يتخلف وراء الإعالم املرئي وامل�ضم�ع التى 
وقد   ،1993 عام  منذ  لل�ضكاوى  بها  خا�ضة  جلنة  متتلك 
تعاملت مع اأكرث من 10،000 �ضك�ى مت اإحالة 1000 حالة 

منها اإىل الق�ضاء فيما مت اإقرار 100 حالة.
اأن�ضاأت  حما�ضبتها،  و�ضبل  م�ضداقيتها  ت�طيد  اأج��ل  من 
ح�ل  اأ�ضا�ضياته  يف  يتمح�ر  تنظيميًا  هيكاًل  ال�ضحافة 
وهيئة  ال�����ض��ك��اوى  مبحقق  وي��ع��رف  ال�ضحفي  املجل�س 
لالن�ضباط  متكاملة  اآلية   باأنه  نف�ضه  ويقدم  ال�ضتئناف، 

الذاتي .
امل��رئ��ي  يف  ه���  –كما  اإن�����ض��ائ��ه  م��ن  ال�ضحافة  وه��دف��ت 
وامل�ضم�ع- ت�فري اآلية حتكيم نزيهة و�ضريعة حلل اخلالفات 

ما بني القراء وال�ضحف و املجالت.
حرية  �ضيانة  اإىل  املجل�س  يهدف  الآخ��ر،  ال�ضعيد  وعلى 
ال�ضحافة وال�ضحافة امل�ضتقلة من خالل تعزيز التميز يف 
ال�ضحافة. فهناك قان�ن �ضحفي وطني ي�ضتدل به حمقق 
ال�ضكاوى وهيئة ال�ضتئناف. حيث قامت اأكرث من 640 دار 
ن�ضر بالت�قيع على اإقرار هذا القان�ن الذي مت اإ�ضداره يف 

عام 2007.
ن�ضال  ط�ل  بعد  جنح-  لقطاع  جديدة  بداية  فعاًل  اإنها   
�ضيطرة  دح�س  يف  العن�ضري-   الف�ضل  �ضن�ات  خ��الل 
خا�س  �ضحفي  جمل�س  اإن�ضاء  على  وافق  عندما  احلك�مة 
لي�س  املجل�س  اإن  الآن.  ال�ضبات  ط�ر  يف  اأ�ضبح  ولكنه  به، 
ن�ضخة من هيئة قدمية يعاد تدويرها، على حد ق�ل ال�ضيد 
غاي بريغر- من جامعة رود�س، حيث انه ي�ضتبقي مكتب 
املحققني ال�ضحفيني الذي  تاأ�ض�س عام 1996 ليحل حمل 

النظام القدمي املخزي. 61
يعد املجل�س �ضباقًا يف تعزيز مبادئ الإعالم واآدابه. حيث 
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اأنه يتعامل مع اجلمه�ر من ناحية ويعمل على متثيل م�ضالح 
جمتمع ال�ضحافة اأمام احلك�مة من ناحية اأخرى. وما زال 
اأقلها  الإجابة عليها،  تنتظر  التي  الأ�ضئلة  �ضيل من  هناك 
تلك املتعلقة بتمثيل اجلمه�ر يف املجل�س؛  واإلزام امل�ضتكني 
القان�ن من خالل قب�ل  اإىل  باللج�ء  بالتنازل عن حقهم 
حكم حمقق ال�ضكاوى املتمح�ر ح�ل �ضرورة تغرمي و�ضائل 
لآداب  النتهاك  اأن����اع  اأ�ضد  على  وال�ضحفيني  الإع���الم 

املمار�ضات ال�ضحفية. 
يتك�ن النظام يف جن�ب اإفريقيا من عملية تنق�ضم لثالث 
اإىل  الت��ضل  ر�ضمية ملحاولة  اجتماعات غري  اأول  مراحل: 
من  ر�ضمية  ا�ضتماع  جل�ضة  وثانيا  لل�ضكاوى.  ودية  ت�ض�ية 
اأع�ضاء  من  واثنني  ال�ضكاوى  حمقق  اأم��ام  الطرفني  كال 
هيئة ال�ضتئناف ال�ضحفية- ممثل عن ال�ضحافة وممثل 
من  ذكره  �ضبق  ما  كل  ف�ضل  حالة  يف  ثالثا  اجلمه�ر.  عن 
ر�ضمية  ا�ضتماع  جل�ضة  اإىل  الق�ضية  اإحالة  يتم  اإج��راءات، 
يف هيئة ال�ضتئناف ال�ضحفية والتي يراأ�ضها  قا�س �ضابق 
ي�ضاعده يف احلكم ممثل عن اجلمه�ر  العليا  املحكمة  يف 

وممثل عن ال�ضحافة. 
وينط�ي هذا القان�ن- الذي مت و�ضعه بهدف تعزيز الأنباء 
» ال�ضادقة والدقيقة والنزيهة«، ويعلق عليه باأنه »تعبري عن 
الراأي دون اأية �ضغينة اأو دافع غري �ضريف«- على بند ق�ي 

يتمح�ر ح�ل التمييز العن�ضري، وفيما يلي ن�ضه:

2. التمييز العن�شري وخطاب الكراهية
للتمييز  الإ����ض���ارة  جتنب  ال�ضحافة  على  ينبغي   2.1
على  بالأفراد  املتعلقة  ال�ضمعة  ت�ض�يه  اأو  العن�ضري 
عرقهم،  اأو  ل�نهم،  اأو  الب�ضرية،  �ضاللتهم  اأ�ضا�س 
اأو  اجلن�ضي،  ت�جههم  اأو  جن�ضهم،  اأو  دينهم،  اأو 
ب�ضبب  اأو  ج�ضدية،  اأو  عقلية  اإعاقات  اأو  اأمرا�س  اأية 

�ضنهم.
ال�ضاللة  اإىل  الإ���ض��ارة  ال�ضحافة  على  ينبغي  ل   2.2
اأو اجلن�س،  الدين،  اأو  العرق،  اأو  الل�ن،  اأو  الب�ضرية، 
اأو الت�جه اجلن�ضي، اأو املر�س اجل�ضدي اأو العقلي  يف 
ال�ضلة  امل�ا�ضيع ذات  اأو جارح فيما عدا  �ضياق م�ؤذ 
هامًا  �ضيئا  ت�ضيف  التي  تلك  اأو  ال�ضحفي  بالتقرير 

يرثي من فهم القراء للق�ضية م��ض�ع البحث. 
التقارير  تقدمي  واجبها  م��ن  ب��ل  احل��ق  لل�ضحافة   2.3
ال�ضحفية والتعليق على جميع امل�ضائل ذات امل�ضلحة 

العامة امل�ضروعة.

وه��ذا  ه��ذا احل��ق  ي��ت���ازن  اأن  الأه��م��ي��ة مبكان  م��ن  ولكن 
حد  تبلغ  قد  التي  امل���اد  ن�ضر  بعدم  اللتزام  مع  ال�اجب 

خطاب الكراهية.
عدم  واندوني�ضيا  اإفريقيا  جن�ب  من  كل  جتربة  ت��ضح 
فعالية وا�ضتحالة تطبيق فكرة وج�د من�ذج عاملي لق�انني 
املجتمعات  ت�ضعى  حيث  ال�ضحافة.  جمل�س  غ��رار  على 
الدميقراطية  بني  للف�ضل  البلدين  اإح��دى  يف  الإعالمية 
العن�ضري املرت�ضخ يف  التمييز  املر�ضخة حديثًا فيها وبني 
الآخر  البلد  يف  املجتمع  يطمح  بينما  املن�ضرم،  الع�ضر 
بلد  يف  الدميقراطي  والتبادل  احل���ار  ثقافة  اإيجاد  اىل 
الع�ضكري  احلكم  ب�ضبب  اإعالميٌا  كبتًا  ط�يلة  لعق�د  �ضهد 

والدكتات�رية.
الت�ضريع  م�ضاعدة  دون  اأو  بلد طريقها مب�ضاعدة  كل  جتد 
الذي  الجتماعي  وال���اق��ع  التقاليد  على  بناءا  القان�ين 

ي�ضكل ا�ضا�س فهم املجتمع اإىل للدميقراطية.
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الهدايا، ال�شيا�شة والكتابة عن املال:
حتا�شي ت�شارب امل�شالح

ميكن لت�شارب امل�شالح اأن يظهر يف اأي جمال من جمالت العمل، و ال�شحفيون حتديدًا هم الأكرث عر�شة 
لهذا الت�شارب كونهم ي�شكلون هدفًا لك�شب التاأييد من قبل احلكومات وال�شركات اخلا�شة واملنظمات غري 
احلكومية والتي حتاول التاأثري على الأخبار ون�شجها مبهارة فائقة. ولذا يتوجب على ال�شحفيني اتخاذ 
احليطة واحلذر عند التعامل مع هوؤلء، دون اإظهار اأي نوع من التحيز مل�شاحلهم اأو نفوذهم، اأو اإعطاء 

النطباع باأنهم يفعلون ذلك. 

من ال�اجب على ال�ضحفيني جتنب امل�ضالح واللتزامات 
اخلارجية التي قد ت�ضعهم يف م�قف ي�ضر ب�ضمعتهم ومي�س 
ال�ضحفي�ن  يخفق  وحينما  وعدلهم،  ونزاهتهم  بحيادهم 
يف جتنب ذلك، فاإنهم ي�ضبح�ن عر�ضة لالتهام بالتحيز 

اأو الف�ضاد.
ويف العم�م، يت�جب على ال�ضحفيني عدم قب�ل الهدايا اأو 
احل�ض�ل على مزايا �ضخ�ضية �ض�اء اأكانت لهم �ضخ�ضيًا 
اأو   ، امل�ؤ�ض�ضات  من  املقربني  لأ�ضدقائهم  اأو  لعائالتهم  اأو 
املهني.  ال�ضعيد  على  معهم  يتعامل�ن  الذين  الأ�ضخا�س 
املبالغ  اأو   ، الهدايا  على  ال�ضخ�ضية  املزايا  هذه  وت�ضتمل 
اخلدمات  اأو   ، اخل�ض�مات  اأو   ، القرو�س  اأو   ، النقدية 
اخلا�ضة اأو املنح ، اأو الرتفيه خارج نطاق ال�ضيافة املهنية، 
ويف حالة وج�د اأي �ضك ح�ل اأي من هذه امل�ضائل فيجب 

مناق�ضتها �ضمن اطار امل�ؤ�ض�ضة العالمية.
والفر�س  املجانية  بامل�اد  الأخبار  غرف  متتلئ  وبالطبع، 
للنقد؛  م��ضيقية  وم����اد  كتب  م��ن  لل�ضحفيني  املتميزة 
وع��ط��الت م��دف���ع��ة؛ وم��الب�����س اأن��ي��ق��ة؛ وت��ذاك��ر جمانية 
و�ضائل  اأغلب  وت�ضتخدم  والثقافية.  الريا�ضية  للفعاليات 
هذه  مثل  م��ع  للتعامل  و�ضفافة  منفتحة  نظمًا  الإع���الم 

الهدايا املجانية �ض�اء اأكانت �ضلعًا اأو خدمات.
ويف حالة عدم وج�د مثل تلك النظم، يجب مناق�ضة كيفية 
ال�اجب   املبداأ  يق�م  اأن  بد  ول  امل�ضائل.  هذه  مع  التعامل 
داخ��ل  الإف�����ض��اح يف  بتعزيز  احل���الت  ه��ذه  اإت��ب��اع��ه يف 

القيام  اأجل  فاإذا مت قب�ل عر�س من  امل�ؤ�ض�ضة وخارجها. 
�ضفر  برنامج  اأو  مقالة  ن�ضر  مت  وباملقابل  جمانية  برحلة 
هذه  باأن  الب�ح  عندئٍذ  فيجب  الرحلة،  تلك  نتائج  يغطي 
الرحلة هي مدف�عة وذكر ا�ضم دافع تكاليفها ما مل يكن 
ذلك ال�ضخ�س ه� ال�ضحفي نف�ضه اأو امل�ؤ�ض�ضة الإعالمية 

التي يعمل بها. 
ال��ربام��ج  م��ق��دم��ي  اأم��ث��ال  م��ن  ال�ضحفيني  ك��ب��ار  وع��ل��ي 
ال�ضحف  يف  الأع��م��دة  كتاب  اأو  امل�ضه�رين  التلفزي�نية 
الرائدة يجب اأن يك�ن�ا اأكرث حيادًا و انتباهًا  لهذا الأمر .
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على ال�ضحفي ان يعترب قب�ل اي �ضكل من اأ�ضكال الر�ض�ة 
هدفها التاأثري اما يف ن�ضر مادة �ضحفية اأو الدفع لخفائها 

ه� جنحة وا�ضاءة مهنية خطرية.

ميثاق الحتاد الدويل لل�شحفيني
ت�ضرتط  ق�اعد  الإع���الم  و�ضائل  من  الأك��رب  العدد  ي�ضع 
تتعلق  �ضبهة  لأي  �ضمعتها  اخلارجية  الأن�ضطة  تعر�س  األ 
ال�ضحفية،  والتحليالت  التقارير  اإع���داد  با�ضتقاللية 
�ضبيل  فعلى  لأخ���رى.  �ضركة  من  الق�اعد  ه��ذه  وتختلف 
الإذاع��ة  لهيئة  املف�ضلة  الداخلية  الأنظمة  تن�س  املثال، 
الربيطانية )BBC( على اأنه ل ينبغي على ال�ضحفيني 

القيام بالأعمال التالية خالل فرتة خدمتهم يف ال�ضبكة:
•الت�ضريح عن ت�ض�يتهم لأي حزب �ضيا�ضي اأو تقدمي  	

الدعم له.
•التعبري عن اآرائهم ل�ضالح اأو �ضد اأية �ضيا�ضة ت�ضكل  	
اية  م��ض�ع نقا�س �ضيا�ضي  ما زال قيد املناق�ضة يف 

حزب �ضيا�ضي.
جدال  م��ضع  تعد  م�ضاألة  ح���ل  معني  م�قف  •تاأييد  	
ال�ضيا�ضات  اإحدى  التغيري يف  اأو حتث على  نقا�س  اأو 

العامة الهامة.62
ومتثل هذه الأنظمة �ضمن املقايي�س املتعارف عليها مقيا�ضًا 
رائدًا، كما ه� مت�قع من م�ؤ�ض�ضة تعمل يف جمال اخلدمة 
التي  ال�ضحفية  امل�ؤ�ض�ضات  على  ينطبق  ل  ولكنه  العامة، 
ن�ايا  حتى  اأو  العامة  ال�ضيا�ضة  م�ضائل  على  التعليق  تعترب 
الت�ض�يت يف وقت النتخابات ه� جزء من تقاليد تك�ين 
دليل  نظرة  فاإن  هذا،  ومع  املقروءة.  ال�ضحافة  يف  الآراء 
الني�ي�رك  �ضحيفة  عن  ال�ضادر  الأخالقية  ال�ضحافة 
�ضمن  املطروحة  الآراء  م��ضعة  يجب  اأن��ه  تظهر  تاميز 

احلدود الأخالقية.63
ي�جد  “ل  اأنه:  على  لل�ضحيفة  الداخلية  الأنظمة  وتن�س 
يحق  ال�ضيا�ضي.  امللعب  اأر����س  على  �ضحفي  لأي  مكان 
لهم  يحق  ل  اأن��ه  اإل  بالت�ض�يت،  يق�م�ا  اأن  للم�ظفني 
القيام باأي عمل من �ضاأنه اإثارة الت�ضاوؤلت ح�ل حيادهم 
املهني....”، كما متنع هذه الأنظمة امل�ظفني من مت�يل اأو 
جمع ريع التربعات لأي ق�ضية �ضيا�ضية اأو مر�ضح �ضيا�ضي. 
عند  امللت�ية  الأ�ضاليب  اعتماد  ذل��ك  يعني  ل  وبالطبع 
كالرك  ال�ضيد  ق�ل  حد  على  ال�ضحفية،  التقارير  اإع��داد 
نف�ضه،  وج��د  وال��ذي  ال�ضحيفة  يف  العام  املحرر  ه�يت- 
لعام 2008،  الأمريكية  الرئا�ضية  النتخابية  اأثناء احلملة 
من  معظمها  يف  كانت  والتي  امل�ضتمرة-  الهجمات  ي�ضد 
جمه�ريني م�ضتائني- ح�ل حتيزه ال�ا�ضح لباراك اأوباما.                 

ينبغي على جميع ال�ضحفيني امل�ضاركني يف اإعداد التقارير 
من  الإم��ك��ان-  ق��در  يتحرروا-  اأن  ال�ضحفية،  وال��ربام��ج 
الرتباطات اخلارجية غري املالئمة، كما يجب اأن يتاأكدوا 
من عدم �ضل�ع اأي فرد من اأفراد عائالتهم اأو اأ�ضدقائهم 
يف  ت�ضارب  تخلق  اأن  �ضاأنها  من  عالقات  اأية  يف  املقربني 

امل�ضالح بالن�ضبة لهم.
لروؤ�ضاء  الإف�����ض��اح  ال�ضحفيني  م��ن  يت�قع  ال��ع��ادة،  ويف 
التحرير اأو مدرائهم املبا�ضرين عن اأية م�ضلحة �ضخ�ضية 

من �ضاأنها التاأثري على عملهم.  
الداخلية  الر�ضادية  الأنظمة  حتتاج  �ضبق،  ملا  وت��ك��رارًا 
واملدرين  لل�ضحفيني  ت��ضح  واأن   ، �ضليمة  بطريقة  للعمل 
املثال،  �ضبيل  فعلى  امل�ضالح.  يف  الت�ضارب  جتنب  كيفية 
يت�فر لدى و�ضائل الإعالم الرائدة كهيئة الإذاعة الكندية 
معل�مات  املتحدة  ال�ليات  يف  العامة  ال�طنية  والإذاع��ة 

مف�ضلة ح�ل كيفية تعاملها مع هذه امل�ضائل.
ومن املهم اأي�ضًا اأن يعرف ال�ضحفي�ن اللتزامات املفرو�ضة 
ولذا  م�ضروعة.  حق�قًا  ميتلك�ن  باملقابل  ولكنهم  عليهم، 
يجب عند و�ضع الأنظمة التاأكد من اأنها و�ضعت يف �ضياق 

ي�ضمن لل�ضحفيني ممار�ضة حقهم كم�اطنني.
امل�ضائل  ح�ل  املتمح�رة  ال�ضحفية  التقارير  اإع��داد  اأم��ا 
على  يت�جب  حيث  خ��ا���ض��ة،  حم��اذي��را  فتتطلب  امل��ال��ي��ة 
مع  تتعار�س  ل  وظيفتهم  اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د  ال�ضحفيني 
اأو جتارية  اقت�ضادية  اأكانت  �ض�اء  ال�ضخ�ضية  م�ضلحتهم 

اأو مهنية.
ويت�جب على ال�ضحفيني اأي�ضًا الإف�ضاح لروؤ�ضاء التحرير 

عن اأي من امل�ضائل التالية:
•اأي عمل �ضيا�ضي تط�عي اأو مدف�ع الأجر لأي م�ؤ�ض�ضة  	

خارجية.  
قرو�س  اأي��ة  اأو  ال�ضحفي  ميتلكها  هامة  اأ�ضهم  •اأي��ة  	
اأية  اأو  اخلا�ضة(  الإ�ضكانية  القرو�س  ع��دا  )فيما 
م�ضالح مالية تهم ال�ضحفي �ضخ�ضيًا اأو اأحد اأفراد 
عائلته اأو اأحد �ضركائه  من �ضاأنها  اأن ت�ضكل ت�ضاربًا 

يف امل�ضلحة باأي �ضكل من الأ�ضكال.
ويف هذا ال�ضياق، يعد اأي �ضحفي- يعمل على حترير ق�ضة 
اأو برنامج عن ام�ر ال�ضاعة له عالقة بالتم�يل اأو الأعمال 
التجارية- جزءًا من ال�ضحافة املالية، ويجب عليه اأي�ضًا، 
اأن ل ي�ضتخدم، باأي �ضكل من الأ�ضكال، املعل�مات املكت�ضبة 
ال��ت��داول  يف  منها  لال�ضتفادة  التقرير  اإع���داد  �ضياق  يف 
هذا  يعد  حيث  اأخ��رى.  جتارية  فر�س  اأي��ة  اأو  الأ�ض�اق  يف 
البلدان، غري  اأخالقي و�ضائنًا، ويف معظم  الت�ضرف غري 
اأي  قان�ين. كما يجب و�ضع اإجراءات ل�ضمان عدم متكن 
�ضحفي من التزود مبعل�مات عن الأ�ضهم التي ميلكها ه� 

اأو اأفراد عائلته.    
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على  النوعية  ال�شحافة  اجلوائز:  بريق 
من�شة التفوق

تعد اجلوائز ال�شحفية نافعة يف حالة ت�شجيعها لرفع م�شتوى املعايري ال�شحفية والعمل على تعزيزها، 

حيث اأنها ت�شلط ال�شوء على اأف�شل الأعمال ال�شحفية وتوفر فر�شة لعر�س الأعمال املتميزة التي عادة 

ما يتم حجبها وراء املحتوى الإعالمي العادي والباحث عن الإثارة واملاأخوذ بحياة امل�شاهري، هذا املحتوى 

الذي ن�شع عليه اللوم يف انخفا�س قيمة الأعمال ال�شحفية ب�شكل عام.  

من الأمثلة اجليدة على اجل�ائز ال�ضحفية؛ جائزة وولكلي 
باأكمله  القطاع  م�ضت�ى  على  م��ب��ادرة  وه��ي  ا�ضرتاليا  يف 
ففي  والرتفيه.  الإعالمية  الفن�ن  حتالف  بدعم  حتظى 
لال�ضرتاك  طلب   1500 من  اأك��رث  ا�ضتقبال  يتم  ع��ام  كل 
اختيار  يتم  ثم  ومن  اجلائزة،  على  احل�ض�ل  م�ضابقة  يف 
اأرجاء  امل�ضرتكني النهائيني من قبل 90 حمكم من جميع 
تغطي  اإخبارية  قناة   30 املتبارون  ه���ؤلء  وميثل  البالد، 

جميع القطاعات الإعالمية.
نظرة  لإل��ق��اء  املهتمني  اأم���ام  ال��ب��اب  اجل��ائ��زة  ه��ذه  تفتح 
اأن�اعها من ق�ض�س جديدة  ال�ضحافة بجميع  عامة على 
، ومقالت ، وريا�ضة ، وجتارة ، وحترير فرعي ، وتلفزي�ن 
والت�ض�ير  امل��ج��الت  يف  وال��ع��م��ل   ، اإذاع���ي���ة  وت��ق��اري��ر   ،
على  الرتكيز  مع  الكاريكات�رية،  والر�ض�م   ، الف�ت�غرايف 
و�ضائل الإعالم املحلية ، واملدنية ، اإ�ضافة لتلك التي تغطي 

�ض�ؤون ال�ضكان الأ�ضليني.
اإجراءات اجلائزة تنظيم الجتماعات يف املدن  وتت�ضمن 
الرئي�ضية من اأجل ت�ضجيع احل�ار العام ح�ل اأعمال و�ضائل 
اأهم  الجتماعات  هذه  يف  ويحت�ضد  ال�ضرتالية،  الإع��الم 
ملناق�ضة  البالد  يف  الرئي�ضية  الإعالم  وو�ضائل  ال�ضحفيني 
امل�ضائل التي تدخل يف �ضميم ال�ضحافة وو�ضائل الإعالم 
كدور  هامة  م�ضائل  فيها  يطرح  حيث  ب�ضاأنها،  والتحاور 
و�ضائل الإعالم يف اإعداد التقارير ال�ضحفية املتح�رة ح�ل 
العامة  ت�ؤثر العالقات  اأي مدى  ال�ضيا�ضية؛ واإىل  امل�ا�ضيع 
على اأعمال و�ضائل الإعالم. وانطالقًا من ذلك، تعد هذه 

بني  الإقليمي  الرتابط  خللق  فريدًة  فر�ضًا  الجتماعات 
و�ضائل الإعالم.

واملحررين،  ال�ضحفيني  على  ج�ائز  تقريبًا  بلد  كل  ت�زع 
اجن��ازات  لتقدير  كرمز  العادة  يف  اجل�ائز  ه��ذه  وتك�ن 

ال�ضحفيني ال�ضجعان.
جائزة  الي�ن�ضك�  متنح  ع��ام،  كل  من  اأي��ار  من  الثالث  يف 
الي�م  مبنا�ضبة  ال�ضحافة  حلرية  العاملية  كان�«  »غيريم� 
واملحرر  لل�ضحفي  وت��ك��رمي��ًا  ال�ضحافة  حلرية  العاملي 
الذي اغتيل يف  اأي�ضازا  الك�ل�مبي املخ�ضرم غيريم� كان� 
�ضغل  التي  »الإ�ضبكتادور«،  �ضحيفة  مكاتب  يف   1986 عام 

فيها من�ضب املحرر منذ بل�غه �ضن ال�ضابعة والع�ضرين. 
ال�ضحفية  ن�ضيب  من  اجل��ائ��زة  كانت   ،2008 ع��ام  ويف 
يف  كانك�ن  من  ريبريو  كا�ض�  ليديا  امل�ضتقلة  املك�ضيكية 
ال�ضيا�ضي  الف�ضاد  ف�ضح  يف  ل�ضجاعتها  وذل��ك  املك�ضيك 
ال��رغ��م من  ع��ل��ى  امل��ن��زيل  وال��ع��ن��ف  املنظمة   واجل��رمي��ة 
التهديدات بقتلها وحماولة العتداء على حياتها بالإ�ضافة 
اإىل الق�ضايا القان�نية. وكانت ال�ضحفية قد ك�ضفت ت�رط 
الطفال  لباحية  ع�ضابة  يف  النف�ذ  ذوي  من  اأ�ضخا�س 
تعر�ضت  ق��د  وك��ان��ت  بالقتل،  ا�ضتهدافها  اإىل  اأدى  مم��ا 
للم�ضايقات على يد رجال ال�ضرطة، ومل ينقذها من هذا 
حق�ق  وجماعات  للحك�مة  العاجل  التدخل  �ض�ى  ال��ضع 
الإن�ضان، وبعد م�ضي اأكرث من ن�ضف ي�م على �ضجنها، مت 
اإطالق �ضراحها دون اإ�ضابتها باأي اأذًى. وبعد عدة �ضه�ر، 
ظهرت اأ�ضرطة ت�ضجيل تك�ضف احلاكم الإقليمي وه� يتاآمر 
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ليديا كا�ض� ريبريو: �ضفرية بارزة لل�ضحافة.

ا�ضمه يف  اأعمال ذكرت كا�ض�  ل�ضجنها وترهيبها مع رجل 
تقريرها كمن�ضق ع�ضابة اباحية الأطفال.  

اأ�ض�ضت كا�ض� »مركز اإي�اء الن�ضاء املتعر�ضات لالإ�ضاءة يف 
مركز  رئي�ضة  لك�نها  اإ�ضافة  اإدارت��ه  على  وتعمل  كانك�ن« 
العنف  �ضحايا  م�ضاعدة  على  يعمل  الذي  امل��راأة  م�ضاعدة 
م�ؤخرًا  كا�ض�  فازت  كما  اجلن�ضني.  بني  والتمييز  العائلي 
بجائزة غيناتا �ضاغان حلق�ق املراأة والطفل ال�ضادرة عن 
ال�ضحافة  كا�ض� �ضفرية مهنة  وتعد  الدولية  العف�  منظمة 
تقر  اأنها  اإل  العامل،  يف  عليها  املتعارف  املقايي�س  بجميع 
لأبطالها،  تكرمي  من  ال�ضحافة  به  تق�م  ما  كفاية  بعدم 
يف  العاملني  نحن  »علينا  باأنه  امل��ض�ع  ه��ذا  ح���ل  وتعلق 
مهنتنا  حلماية  البع�س  بع�ضنا  مع  التعا�ضد  ال�ضحافة 
املك�ضيك،  يف  فمثاًل  �ضهاًل.  لي�س  الأم��ر  وهذا  ومعايرينا، 
التناف�س بني ال�ضحفيني بينما يقل الت�ضامن  ترتفع حدة 

فيما بينهم«   
لل�ضحفيني  ال��دويل  الحت��اد  مينح  الآخ��ر،  ال�ضعيد  على 
ج�ائز عديدة يف جمالت حق�ق الإن�ضان والت�ضامح كجزء 
من  والعرقي   ، العن�ضري  التمييز  ملقاومة  برناجمه  من 
خالل امل�ضاهمة يف تفهم الختالفات الثقافية ، والدينية 
واآ�ضيا  اأوروبا  الت�ضامح يف  وقد منحت ج�ائز  والعرقية.   ،

واأمريكا الالتينية واإفريقيا.
على  ال�ض�ء  ت�ضليط  على  اجل���ائ��ز  ه��ذه  اأهمية  وترتكز 
مناذج التقارير ال�ضحفية اخلارجة عن املاأل�ف. ففي دول 
جن�ب �ضرقي اأوروبا حيث ل تزال م�ضاكل التمييز العرقي 
الدويل  الحتاد  مينح  يعمل  الآن،  حلد  قائمة  والعن�ضري 
الأملانية  ال�ضركة  و  الإعالمية  واز  وجمم�عة  لل�ضحفيني 
التقرير  لتكرمي  اإقليمية  ج��ائ��زة  اإط���الق  على  لل�ضحف 

ال�ضحفي ال�ضجاع. 
خا�ضًا  اهتمامًا  منحها  يتم  التي  اجلائزة  ن�عية  وتتطلب 
اجل��ائ��زة.  ه��ذه  فيهما  تعطى  ال��ذي��ن  والبيئة  للمحيط 
واأحيانًا، يف ظل الظروف التي ل ت�ؤمن فيها الكفاءة املهنية 
وا�ضتقاللية و�ضائل الإعالم، ميكن ا�ضتخدام هذه اجل�ائز 
�ضمعة  م��ن  احل��ط  اإىل  ت�ضل  ق��د  مالئمة  غ��ري  بطريقة 
ال�ضحافة  واج��ه��ت  هيبتهم.  م��ن  والإق���الل  ال�ضحفيني 
ال�ضحفيني  جمعية  ق��ررت  عندما  الأم��ر  ه��ذا  الت�ن�ضية 
الت�ن�ضيني يف عام 2001 منح جائزة للرئي�س الت�ن�ضي بن 
التعبري،  حرية  حلق�ق  بقمعها  اإدارت��ه  ت�ضتهر  ال��ذي  علي 
وكان الهدف من وراء منح الرئي�س هذه اجلائزة احلفاظ 
على العالقات اجليدة مع هذا القائد الق�ي حتى ول� كان 
ذلك على ح�ضاب م�ضداقية ال�ضحافة الت�ن�ضية، وقد اأثار 

هذا الت�ضرف انتقادات وا�ضعة النطاق. 
هاربر«  »ت�ضرن�رايزت�س  ج�ائز  منحت  بلغاريا،  يف  اأم��ا 
ح�ضرته  ر�ضمي  احتفال  �ضمن  اأيار  �ضهر  يف   2008 للعام 
 ، الربملان  اأع�ضاء  من  وثلة   ، رائ��دة  �ضيا�ضية  �ضخ�ضيات 
وال�ضحفي�ن يف مدينة �ض�فيا، وذلك لالإ�ضادة بامل�ضاهمات 
بينها جائزة  وكان من  البلغارية.  ال�ضحافة  قدمتها  التي 
يف  ال��ع��ام��ل  روم��ي��ن���ف  ك��ال��ني  ال�����ض��اب  لل�ضحفي  منحت 
اجلائزة  ه��ذه  اأث���ارت  وق��د  الي�مية،  »ن�فينار«  �ضحيفة 
عا�ضفة من الحتجاجات يف الأو�ضاط ال�ضحفية وت�ضببت 
بالكثري من احلمالت التي نظمها املئات من الكتاب وقادة 
م�هبته  من  فبالرغم  ب�ضحبها.  للمطالبة  املدين  املجتمع 
ال�ضحفية البارزة، فقد عرف رومين�ف باآرائه العن�ضرية 
الأمر  وانتهى  البالد.  يف  الغجرية  الأقلية  �ضد  واملتطرفة 

ب�ضحب اجلائزة منه.  
احلادثة:  هذه  ح�ل  لل�ضحفيني  الدويل  الحتاد  علق  وقد 
حتمل  غري  من  حقيقية  �ضحافًة  تك�ن  ل  ال�ضحافة  اإن   «
»لقد  اأ�ضاف  ثم  ومن  العامة«.  امل�ضلحة  جتاه  امل�ض�ؤولية 
كيفية  ح�ل  يدور  ودقيق  جديد  ح�ار  لإن�ضاء  ال�قت  حان 
املتحيزة وغري  تلك  وال�ضلبة من  الق�ية  ال�ضحافة  متييز 
يف  والنا�ضرون  ال�ضحفي�ن  ا�ضتجاب  وق��د  املت�ضاحمة«. 
ن�عية  لتعزيز  معًا  بالعمل  بالتعهد  اجل��دل  لهذا  بلغاريا 
ال�ضحافة والق�ضاء على عدم الت�ضامح امل�ج�د يف و�ضائل 

الإعالم.    
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�شحافة يف عجز  

املفاجئ  العاملي  امل�شريف  النظام  بانهيار  متيزت  دوليًة  ماليًة  واأزم��ًة  عامليًا  رك��ودًا   2008 العام  �شهد 

وال�شتثنائي وبانخفا�س مفاجئ يف اأ�شواق الأ�شهم العاملية، الأمر الذي اأدى لو�شم هذا العام باأنه العهد 

الذي توقفت فيه عجلة ال�شوق الراأ�شمايل احلر عن الدوران.

اإن النهيار املفاجئ لالقت�ضاد الليربايل اجلديد واخلا�ضع 
حلد قليل من الق�انني التنظيمية جاء اإثر �ضح�ة احلك�مات 
يف كل من اأمريكا واأوروبا وحتركها ل�ضرف املليارات من 
املالية  وامل�ؤ�ض�ضات  البن�ك  لإنقاذ  ال�ضرائب  دافعي  اأم�ال 

املنهارة.
يف  التح�ل  ه��ذا  يف  خا�س  ب�ضكل  واح��دة  جمم�عة  تعنى 
الأحداث على ال�ضاحة العاملية والتي تعرف با�ضم املنتدى 
»جمل�س  املنتدى  ه��ذا  ان�ضاأ  حيث  العاملي،  القت�ضادي 
اإحدى  ومتح�رت  ال�ضحافة«.  مل�ضتقبل  العاملي  الربنامج 
امل�ا�ضيع التي طرحت اأمام فريق من اخلرباء الإعالميني 
التقارير  ن�ضر  مع  التعامل  يف  املالية  ال�ضحافة  اأداء  ح�ل 

املتعلقة بهذه الأزمة.

اأن الأ�ضئلة التي تدور يف فلك هذه الأزمة تتلخ�س يف كيف 
املالية بعد عقد من الزمن  الأزمة ال�ضحافة  باغتت هذه 
كانت خالله هذه ال�ضحافة من املجالت القليلة يف القطاع 
الإعالمي التقليدي التي ح�ضل فيها ت��ضع متثل يف قن�ات 
الك�ابل  ال�ضناعية وظه�ر  الأقمار  تلفزي�نية جديدة على 
الإعالم  و�ضائل  بذلت  وهل  ال�ضحفية؟  الأعمال  وازدهار 
قبل  احلدوث  ال��ضيكة  امل�ضاكل  من  للتحذير  كافيًا  جهدًا 
ال�ضفحات  اإىل  املالية  ال�ضفحات  م��ن  الق�ضة  انتقال 

الرئي�ضية؟
ملاذا ف�ضلت و�ضائل الإعالم الرئي�ضية يف م�ضاعدة اجلمه�ر 
على فهم التعقيدات وال�ضك�ك املتعلقة بال�ض�ق ب�ضكل كامل 
الذي  ال�قت  يف  اأي  القت�ضادي،  التفاوؤل  �ضن�ات  خالل 
وكانت  لالأعلى،  تت�ضاعد  القت�ضادية  ال��دورة  فيه  كانت 
تهيمن فيه الإ�ضاعات الق�ية  التي يطلقها »�ضادة الك�ن« يف 
وول �ضرتيت ويف اأماكن اأخرى؟ هل عملت ال�ضحافة على 
اإح�ضا�ضًا خاطئًا وخطريًا  واإعطائهم  النا�س  �ضع�ر  تخدير 
واحلكام  ال�ضرفاء  غري  الأط��ب��اء  يفعل  كما  بالطماأنينة 

املتهاون�ن وال�ضيا�ضي�ن الدكتات�ري�ن؟ 
ثقتهم  و�ضع�ا  واحلكام  ال�ضحفيني  اأن  ذل��ك  من  ويبدو 
بامل�ؤ�ض�ضات املالية الرئي�ضية ذاتها التي و�ضع فيها النا�س 
يعرف  يديرها  من  اأن  واعتقدوا  اأم�الهم،  وكذلك  ثقتهم 

ما يفعله.
يق�ل ال�ضحفي الجنليزي باول ل�ضمر ذو خربة الثالثني 
الإعالمية  التغطية  باأن  الكبرية  تغطية احل�ادث  عامًا يف 
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FOOD IN THE NEWS: A rice seller in 

Minguindano Province, Southern 

Philippines. Rice prices have surged 

to a 20-year high as a result of 

global food inflation. © Manoocher 

Deghati/IRIN

ال�ضحافة  ج��ري��دة  يف  ت��ق��ري��ر   64

الربيطانية يف 18 مت�ز 2008  

كيف باغتت هذه الأزمة ال�شحافة املالية بعد عقد من الزمن كانت 

الإعالمي  القطاع  يف  القليلة  املجالت  من  ال�شحافة  ه��ذه  خالله 

التقليدي التي ح�شل فيها تو�شع؟

الإ�ضارات  اإىل  ال�ضتجابة  يف  وف�ضلت  العمق  اإىل  افتقرت 
عن  تخرج  بداأت  املالية  الأنظمة  اأن  على  والدالة  املبكرة 
التقارير  ج���دة  ع��ن  بحث  ب��اإج��راء  ق��ام  فقد  ال�ضيطرة. 
العالية  الرهن ذو املخاطر  اأ�ض�اق  انهيار  ال�ضحفية قبيل 
القليلة  القلة  اأن  اإىل  البحث  هذا  وخل�س   ،2007 عام  يف 
حجم  ح�ل  اجلاد  بالتحقيق  تطرق�ا  ال�ضحفيني  من  من 
ا�ضتثمارية  هياكل  وراء  الكامنة  القت�ضادية   املخاطر 
اكتفاء  اىل  اأ���ض��ار  فقد  ال��ب��ح��ار.  وراء  م��ا  وت��ق��ع  معقدة 
ال�ضحفيني حيُث قبل�ا يف معظم الأحيان بب�ضاطة التف�ضري 
من  مبتكر  ج��زء  هي  التى  امل�ؤ�ض�ضات  ه��ذه  قدمته  ال��ذي 

الراأ�ضمالية اجلديدة.64    
الداخلي  التنظيمي  الهيكل  يف  امل�ضاكل  هذه  اإحدى  تكمن 
بني  ما  فج�ة  على  اأحيانًا  ينط�ي  الذي  الإع��الم  ل��ضائل 
الذي  ال�قت  ففي  العامة.  وال�ضحافة  املالية  ال�ضحافة 
الإخباريني  واملعلقني  ال�ضحفيني  العديد من  فيه  ا�ضتطاع 
تت�ضاعد  العالية  املخاطر  ذي  الرهن  اأزم��ة  ب���ادر  روؤي��ة 
التعليق  و�ضفحات  الإخبارية  الر�ضائل  خرباء  خالل  من 
لتلك  النتباه  من  العامة  ال�ضحافة  تتمكن  مل  الداخلية، 
الإ�ضارات التحذيرية حتى وقت وق�ع الأزمة. وعندما بداأت 
امل�ضاكل تت�اىل على الأ�ض�اق، دقت و�ضائل الإعالم ناق��س 
الآث��ار  ت�ضخيم  يف  الأح��ي��ان  معظم  يف  وغ��ال��ت  اخل��ط��ر، 

الناجمة عن الأحداث مما جعل امل�قف يزداد �ض�ءًا.
ب�ضاأن  ال�ضحفيني-  خم��اوف  ق�بلت  الأحيان  معظم  ويف 
ارتفاع م�ضت�يات الدي�ن وتذبذب م�ضت�يات ت�ظيف اأم�ال 
لزيادة  املالية  القرو�س  ا�ضتخدام  خ��الل  من  القرو�س 

العائدات على التعامالت بالأ�ضهم وال�ضتثمارات- بالرف�س 
من قبل ال�ضلطات الرا�ضية مبا يحدث يف الأ�ض�اق املالية 
بحجة اأنها اإما مثرية للمخاوف من غري داع اأو ل �ضلة لها 
بامل��ض�ع لأنها تتعلق بال�ضفقات اخلارجية ولي�ضت �ضمن 

نطاق الق�انني ال�طنية.   
املاليني  ال�ضحفيني  واجهت  التي  الأخ��رى  امل�ضاكل  ومن 
متثلت يف ح�ض�لهم على اهتمام اأق�ضام الأخبار يف و�ضائل 
لنت�ضار  رئي�ضي  ب�ضكل  ذل��ك  وي��ع���د  ال�ضائدة،  الإع���الم 
الذين  ال��ضاطة  و�ضركات  العامة  العالقات  �ضركات  نف�ذ 
عمل�ا على تقدمي ر�ضائل ملمعة ومنمقة باأن اأبناء املدينة 
الأذك��ي��اء م��درك���ن مل��ا  يفعل�ن واأن��ه��م ق��ادري��ن على حل 
الب�ضطاء  النا�س  ت���ؤرق  ما  كثريًا  التي  وامل�ضاكل  العقبات 

)مثل ال�ضحفيني( .
وك�ضف اأحد التقارير الإخبارية يف »برا يفت اأي« يف عدد 
العالقات  مل�ظفي  املع�ض�ل  الكالم  وّلد  كيف   2008 اأيل�ل 
و�ضائل  ل��دى  ع��ارم��ة  �ضعبية  اي�ضالندا  بن�ك  يف  العامة 
الإعالم الربيطانية متخ�س عنها دعاية جمانية اأدت اإىل 
من  اجلنيهات  ماليني  وح�ضد  امل���دع��ني  اآلف  اج��ت��ذاب 
فقد  امل�ضللة.  لتعامالتهم  و�ضمها  ال�ضخ�ضية  املدخرات 
قدمت البن�ك رحالت جمانية للعاملني يف و�ضائل الإعالم 
اإىل ريكيكيافيك، حتى اأنهم اأوجدوا »مقهى متحرك« لكي 
يتج�ل يف غرف التحرير ويقدم وجبة طعام خفيفة جمانية 
بينما يعمل�ن على تلقني ال�ضحفيني املعل�مات ح�ل مزايا 
ال�ضتثمار يف هذه البن�ك التي انهارت ابان الأزمة املالية.
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الإعالم  و�ضائل  اأ�ضيبت  املالية،  الأزم��ة  تك�ضفت  وعندما 
عليها  الأزم���ة  وق��ع  ح��دة  لتخفيف  تعمل  وب���داأت  بالذعر 
طريقة  يف  ح��ذرًا  اأك��رث  جديدة  ط��رق  با�ضتخدام  فقامت 
تناولها لالأزمة. وقال املتحدث با�ضم �ضحيفة وول �ضرتيت 
الآن جزءا من جمم�عة �ضركات  اأ�ضبحت  التي  ج�رنال- 
البتعاد عن  نحاول  الآن  اأ�ضبحنا  ني�ز-   م��ردوخ  روب��رت 
»انهيار” و’’الفزع” و”جلبة” و”التنب�ؤات”.  األفاظ مثل 
النف�س،  �ضبط  ل�ضيا�ضة  رائعًا  مثاًل  هذا  يعد  ناحية  ومن 
ولكن بالنظر اإىل فداحة ال�قائع املتبدية يف القطاع املايل، 
لرمبا ادى هذا اىل منع ال�ضحفيني من ا�ضتخدام الكلمات 

التي تالئم و�ضف هذه الظروف ال�ضعبة وال�ضيئة.   
كاي  ديفيد  القت�ضادي  الكاتب  حث  الأزم��ة،  غ�ض�ن  ويف 
زمالءه  تاميز-  ني�ي�رك  يعمل حل�ضاب  الذي  ج�ن�ضت�ن- 
املقرتحات  م��ن  ارت��ي��اب��ه��م  ع��ن  ي��ع��ربوا  اأن  ال�ضحفيني 
لإنقاذ  العامة  الأم�ال  من  الدولرات  مليارات  ل�ضتخدام 
ال�ضيد  اأف��اد  وقد  املنهارة.  املالية  وامل�ؤ�ض�ضات  امل�ضارف 
تكرروا  »ل  لي��ن:  اون  ب�ينرت  ن�ضرتها  مذكرة  ج�ن�ضت�ن 
املمار�ضات الفا�ضلة التي دمرت �ضمعتنا اأثناء ف�رة احلرب 
على العراق وعند تبني قان�ن ال�طنية ». ومن ثم اأ�ضاف: 
امل�ضئ�لني  ق�ل  ما ه� مربر ملجرد  اأم��رًا  اأن  تفرت�ض�ا  ل   «

ذلك«.
هذا التحذير من دقة الت�ضريحات الر�ضمية جاء متاأخرًا 
وهي  ال�ضريبية  العدالة  �ضبكة  اأمثال  من  للمراقبني  وفقا 
عبارة عن ائتالف دويل من الباحثني والنا�ضطني املهتمني  
ال�ضرائب  م��ن  ال��ت��ه��رب  على  امل��رتت��ب��ة  ال�����ض��ارة  ب��الآث��ار 
قامت  وق��د  ال�ضريبية.   واحلماية  ال�ضريبي  والتناف�س 
اإعداد  املرتتبة على  التبعات  ال�ض�ء على  بت�ضليط  ال�ضبكة 
واأ���ض��ارت  الأخ���رى،  الأط���راف  ير�ضي  باأ�ضل�ب  التقارير 
نقل  يف  الإعالم  و�ضائل  لف�ضل  وا�ضحة  عنا�ضر  ثالثة  اإىل 

جمم�عة الأزمات احلا�ضلة يف الأ�ض�اق:
اأول، كان احلجم الأكرب ل »الطرق اجلديدة املبتكرة« يف 
القطاع املايل يف العقد الأخري معقدًاً ومبهمًاً، وبالتايل كان 
ب�ض�رة  ولن�ضعها  اأغ�ارها.  و�ضرب  درا�ضتها  ال�ضعب  من 

حتى  اأو  ال�ضحفيني-  من  ك��اف  ع��دد  ي�ضتطع  مل  اأب�ضط؛ 
النتائج  فهم  ال�ضيا�ضيني-  اأو  امل�ضرعني  اأو  القت�ضاديني 

الناجمة عما كان يح�ضل يف القطاع املايل فهمًا حقيقيًا.
وال�����ض��رك��ات  ال��ب��ن���ك  اإع���الن���ات  ع���ائ��د  ت�ضاهم  ث��ان��ي��ا، 
الأ�ض�اق  يف  الرئي�ضية  ال�ضركات  من  وغريها  املحا�ضبية 
وو�ضائل  املالية  لل�ضحف  كبري  دخ��ل  حتقيق  يف  املالية 
ال�ضحف  اأثر يف فقدان  له  كان  الذي  املخت�ضة،  الإع��الم 

مل��ض�عيتها اأثناء تغطيتها للم��ض�ع. 
مكرا،  العنا�ضر  اأك��رث  من  العن�ضر  هذا  يعد  رمبا  ثالثا، 
ويتمثل يف اأن معظم �ضركات العالم الكربى هي يف ال�اقع 
ممل�كة من قبل الأ�ضخا�س وال�ضركات- الذين ي�ضتخدم�ن 
هياكل ا�ضتثمارية معقدة- يف جميع اأنحاء اأوروبا واأمريكا 
)على �ضبيل املثال، الهيكل التنظيمي املعقد لإمرباط�رية 
املحررين  العاملية(، مما مينع  الإعالمية  م�ردوخ  روبرت 
املالذات  مع  التعامل  كيفية  من  حا�ضم  م�قف  اتخاذ  من 

ال�ضريبية.
و�ضائل  على  يجب  التي  الأم���ر  اإىل حجم  �ضبق  ما  وي�ضري 
ثقة  بناء  اإع��ادة  اأرادت  ما  اإذا  مليًا  بها  التفكري  الإع��الم 
الجتماعية  احلقائق  فح�س  على  قدرتها  يف  اجلمه�ر 
والتعامالت  العاملية  التجارة  يف  احلا�ضلة  والقت�ضادية 
لن  املطلب  ولكن هذه  اأكرب.  وتعمق  بجدية  املعقدة  املالية 
يتحقق اإل عندما تعمل و�ضائل الإعالم على تغيري �ضيا�ضاتها 
املتمثلة بتقلي�س امليزانيات التحريرية والتعامل جديًا مع 
ت�ضارب م�ضاحلها واحلد من نف�ذ جماعات ال�ضغط من 

ال�ضركات على برامج الأخبار.
تهدف مبادرة ال�ضحافة الأخالقية اإىل تعزيز دور و�ضائل 
الإعالم يف هذا املجال كهيئة رقابية، على الأقل، من خالل 
الذي  املعقد  العامل  هذا  على  التدرب  من  املزيد  ت�ضجيع 
يعمل فيه راأ�س املال العاملي وال�طني مل�ضاعدة ال�ضحفيني 
يف فهم م�جز الأعمال ب�ضكل اأف�ضل. وخال�ضة الق�ل، كما 
الدعم  من  املزيد  لتقدمي  حاجة  هناك  دائمًا،  احلال  ه� 
لل�ضحافة ال�ضتق�ضائية واملزيد من ال�ضك ال�ضحي باآراء 

»اخلرباء«. 
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روؤى حمرفة: النحياز  يبقي الن�شاء خارج 
العد�شة

جتد يف معظم املجتمعات افرتا�شات ثابتة حول دور املراأة والرجل الأمر الذي يعك�س التحيز التقليدي 
والثقايف فيها، فهذه الفرتا�شات تكون متاأ�شلة يف اللغة والعادات. ومن اأحد اأكرب التحديات التي يواجها 
ال�شحفيون رجاًل ون�شاًء تتمثل يف العمل �شد هذه التنميطات يف اأعمالنا اليومية. ولكن لالأ�شف، يبدو 
اأن العديد من ال�شحفيني يعملون على العك�س مما هو مفرو�س، فهم يعملون على تعزيز واعادة انتاج هذه 

الروؤى امل�شوهة.

من  ال�ضائدة  والأمن���اط  بال�ض�ر  الإع���الم  و�ضائل  متتلئ 
ن�ضبيا،  م�ؤذ  غري  منها  العديد  ويعترب  والفتيات،  الن�ضاء 
على  ت��اأث��ريًا  اأك��رث  هي  والتي  ال�ض�ر-  تلك  بع�س  اأن  اإل 
نظر  للفت  حم��ف��زة  ك��م��ادة  امل����راأة  ت�ض�ر  املجتمعات- 
الطاهر،  امل��الك  الأم  ال�ضاحرة،  اجلن�س  قطة  الرجال- 
ال�ضيا�ضية  القا�ضية،  الأعمال  �ضيدة  ال�ضريرة،  ال�ضاحرة 
النتهازية. ففي كل منطقة وثقافة هناك  �ض�ر ثابتة واآراء 
يف  ت�ضكل  متحاملة  فعل  وردود  اجل��ذور  عميقة  متحيزة 

جمم�عها حتديات لل�ضحفيني والإعالميني.
على الرغم من التقدم الذي اأحرزته و�ضائل الإعالم على 
هناك  اأن  حيث  املا�ضية-  �ضنة  والع�ضرين  اخلم�س  مدى 
عددًا اأكرب من الن�ضاء يف و�ضائل الإعالم  واداراتها اأكرث 
اإل اأن و�ضائل الإعالم ما زالت تربز  من اأي وقت م�ضى- 
امل��راأة يف  نف�ذ  التي حتد من  ال�ضائدة  الأنث�ية  الأمن��اط  

املجتمع.
ومع م�ضي 40 عامًا على بدء �ضن الق�انني التي تعاقب على 
التمييز �ضد املراأة؛ والتي تن�س على حق املراأة بامل�ضاهمة 
الجتماعية  حق�قها  ومتنحها  ال�ضيا�ضية  احل��ي��اة  يف 
الأ�ضا�ضية وتعطيها حق امل�ضاواة يف الأج�ر والعمل، اإل اأن 
الإجحاف بحق املراأة مل يختف عند �ضن تلك الق�انني، وما 

زالت املعارك للح�ض�ل على امل�ضاواة قائمة يف كل دولة.
واملجالت  والأف���الم  التلفزي�ن  ا�ضتمرار  حقيقة  وت�ؤ�ضر 
من�ضفة  غري  �ض�ر  تقدمي  يف  الإن��رتن��ت  وع��امل  ال�ضعبية 

القت�ضادية  امل�ضالح  حتكم  ا�ضتمرار  على  للمراأة  وبالية 
وطرق العمل القدمية.

اعترب الحتاد الدويل لل�ضحفيني اأن و�ضع معايري اأ�ضا�ضية 
بذلت  حيث  ج�هري.  اأم��ر  ه�  ال�ضحافة  يف  امل��راأة  ل��دور 
يف  لالحتاد  املتتالية  العامة  امل�ؤمترات  يف  جديدة  جه�د 
ال�ضحفيني  نقابات  حلث   2007 و   2004 و   2001 اأع���ام 
بني  امل�ضاواة  حتقيق  اتخاذ  على  الإعالمية  وامل�ؤ�ض�ضات 
اجلن�ضني على حممل اجلد. ومع ذلك يعد اجلن�س دائما 
ه� احلد الفا�ضل عندما يحني وقت ر�ضم اأول�يات العمل. 
وتكمن اإحدى هذه امل�ضاكل يف ك�ن امل�ضاواة حملة م�ضتمرة، 
ول يبدو اأنها �ضتتحقق يف اأي مكان يف ال�قت القريب، اإل 
الق�ضية  و�ضع  اأهمية  ونقاباتهم  ال�ضحفي�ن  اأدرك  اإذا 
الت�ضريعات  يف  التقدم  من  بالرغم  اأول�ياتهم.  �ضلم  على 
املحلية اإل اأن ان�ضغال النقابات بق�ضايا اأخرى يف ال�ضن�ات 

الأخرية، اأدى اإىل اإبطاء عملية التقدم الجتماعي .
اأزمة التمييز العن�ضري يف كل من  ونتيجة لذلك، ت�ضتمر 
تق�ي�س  يف  الإع��الم  و�ضائل  ون�ضاطات  الإعالمي  املحت�ى 
املعايري ال�ضحفية واإ�ضعاف ثقة الن�ضاء العامالت يف هذا 

القطاع.
يف  ق�يًا  الن�ضائي  ال�ج�د  م��ازال  البلدان،  من  العديد  يف 
غرف الأخبار، اإل اأن و�ضائل الإعالم ل تزال حتت ال�ضيطرة 
الذك�رية  وبالأخ�س عندما ت�ضل امل�ضاألة لل�ظائف العليا. 
الن�ضاء  ت�ضع  مل  العامل،  من  الأخ��رى  الأماكن  بع�س  ويف 
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تتميز املنطقة )اإفريقيا( بالنزاعات املدنية 

وال�شطرابات ال�شيا�شية.... وغالبا ما ينظر 

لهذه الأحداث من خالل عيون الرجال.

الن�ضاء  ق�ض�س  الأن���ظ���ار:  ع��ن  ب��ع��ي��دًا 
اآلك  �ضيلفيا  اأم��ث��ال  م��ن  الإف��ري��ق��ي��ات، 
خميم  يف  ع��ام��ًا   50 العمر  م��ن  البالغة 
ي�غندا،  �ضمال  يف  داخ��ل��ي��ًا  للم�ضردين 
�ضليفيا  جنت  الأح��ي��ان.  اأغلب  يف  تن�ضى 
واأولده��ا ال�ضبعة من ويالت جي�س الرب 

للمقاومة، بينما زوجها مل ينج.
© Manoocher Deghati/IRIN
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اأجراها  درا���ض��ة  ففي  ال�ضلم.  درج��ات  اأول  على  قدميها 
 ،2008 ع��ام  اأف��ري��ق��ي��ا  يف  لل�ضحفيني  ال���دويل  الحت���اد 
متخ�ضت نتائجها عن ما ن�ضبته اأقل من 20% من وظائف 
باجل�  جابريال  ال�ضيد  ويق�ل  الن�ضاء.  ت�ضغلها  حتريرية 
مدير مكتب الحتاد الدويل لل�ضحفيني يف اأفريقيا اأن هذا 
القطاع  هذا  ازده��ار  من  بالرغم  م�ج�دا  زال  ما  التحيز 
ما  اأن  الدرا�ضة  بق�له:”تك�ضف  ذلك  عن  وعرب  وتنميته، 
بني  امل�ضاواة  لتحقيق  عمله  ينبغي  مما  الكثري  هناك  زال 
اجلن�ضني يف جمال ال�ضحافة يف املنطقة«. تتميز املنطقة 
فيها  مبا  ال�ضيا�ضية  وال�ضطرابات  املدنية  بالنزاعات 
احلرب الأهلية امل�ضتمرة منذ فرتة ط�يلة يف اإقليم دارف�ر 
ال�ض�داين؛ وامل�ضكلة امل�ضتمرة لن�ضاط املتمردين يف �ضمال 
اأوغندا؛ والقتال امل�ضتميت  واأعمال امليلي�ضيا يف ال�ض�مال؛ 
ب���رون��دي؛  يف  والقتال  واإري��رتي��ا؛  اإثي�بيا  بني  والتناف�س 
يف  ب��داأت  التي  العهد  احلديثة  ال�ضيا�ضية  وال�ضطرابات 
ينظر  ما  وغالبا  كينيا.  يف   2008 عام  من  الثاين  كان�ن 

لهذه الأحداث من خالل عي�ن الرجال.«
بينت الدرا�ضة اأن 17% فقط من م�ضادر الأخبار هن من 
الن�ضاء )على الرغم من اأن الن�ضاء ي�ضكلن 52 % من عدد 
ال�ضكان(، بينما ي�ضكلن الن�ضاء اأقل من 10% من امل�ضادر 
وي�ضكلن  والريا�ضية.  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  ال�ضحفية 
رغم  ال�ضيا�ضية  ال�ضحافة  م�ضادر  من  فقط   %8 اأي�ضا 
من  هن  املنطقة  ه��ذه  يف  ال��ربمل��ان  اأع�ضاء  من   %  17 اأن 

الن�ضاء.
الإع��الم  و�ضائل  بع�س  اأن  على  اأي�ضا  الدرا�ضة  اأظ��ه��رت 
من  ب���دءًا  الن�ضاء  م��ن  ال�ضحفيات  حق�ق  على  »تتعدى 
تقدميهن كاأ�ضياء لها عالقة باجلن�س؛ والتحر�س اجلن�ضي؛ 
والرتهيب؛ والإ�ضاءة اإليهن؛ وال�ضتهتار اأو جتاهل عملهن 
لإحباطهن  وو���ض���ًل  وحق�قهن؛  وجه�دهن  وجناحاتهن 

وتدمريهن جمازيا ».
و�ضائل  عن  مف�ضلة  درا�ضة  يف  العاملية  احلقيقة  وتظهر 
الإعالم يف 70 بلد قام بها امل�ضروع العاملي ملراقبة و�ضائل 
كيفية  فح�س  خاللها  من  ومت   ،2006 ع��ام  يف  الإع���الم 
تقدمي و�ضائل الإعالم العاملية للن�ضاء والرجال يف الأخبار. 
ي�ضنع  »م��ن  الدرا�ضة  ه��ذه  يف  امل��ط��روح  ال�ض�ؤال  وك�ضف 
التلفزي�نية  الأخبار  يف  امل��راأة  تهمي�س  مت  كيف  الأخبار؟« 
والإذاعية وال�ضحفية، واأنه اإذا وجدت املراأة يف الأخبار، 
ال�ضائد  النمطي  الأ�ضل�ب  فغالبا ما يك�ن ذلك من خالل 

للمراأة. 65
وتفيد الكاتبة مارغريت غالغري باأن نتائج الدرا�ضة ت�ضكل 
حتديًا ي�اجه و�ضائل الإعالم يف كيفية العمل على �ضمان 
حت�يل م�ضاواة الن�ع الجتماعي اإىل من�ذج ملهم اأخالقيًا 
ومهنيًا وم�ضابه لحرتام مبادئ الدقة والعدالة وال�ضدق. 
واأو�ضحت الدرا�ضات اأن املراأة ت�ضكل 21% فقط من النا�س 
الظاهرين يف الأخبار، واأن ق�ض�س الن�ضاء ل يتم ن�ضرها. 
ال�ضعبة  وخا�ضة  الأخ��ب��ار  جم��ال  على  ال��رج��ال  ي�ضيطر 
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من اأفغان�شتان اإىل قرب�س:
التهديدات �شد املراأة يف ال�شحافة

من  الرائدات  الإعالميات  تعمل  اأفغان�ضتان،  ولكن يف   ، العامل،  من  اأج��زاء عديدة  اأم��رًا م�ضم�نًا يف  امل��راأة  م�ضاواة  تعترب حق�ق 
خالل ثقافة ت�ؤمن بالتمييز بني الرجل واملراأة ويتعر�ضن لهجمات قاتلة. ففي ني�ضان من عام 2008، األقيت قنبلة يدوية على منزل 
ال�ضحفية الإذاعية خديجة اأحادي يف مقاطعة هرات وه� ثاين هج�م على منزلها يف غ�ض�ن اأ�ضب�عني. وتت�ىل خديجة من�ضب 
نائبة رئي�س حترير "اإذاعة فريا�س"، وتعمل كمنتجة لربنامج ح�اري يعنى مبعاجلة الق�ضايا ال�ضيا�ضية والجتماعية. وكانت خديجة 
قد تلقت مكاملات هاتفية جمه�لة حتذيرية برتك وظيفتها. و"اإذاعة فريا�س"، هي حمطة اإذاعية م�ضتقلة اأن�ضاأها خريج� جامعة 

هرات لل�ضحافة، وت�ضتهر بتعليقاتها الالذعة ل�ضيا�ضات احلك�مة.  
وقد اعلنت اجلمعية الأفغانية امل�ضتقلة لل�ضحفيني اأن م�ضلحني جمه�لني كان�ا م�ضئ�لني عن الهج�م. وتفيد جاكلني بارك- مديرة 
مكتب الحتاد الدويل لل�ضحفيني ملنطقة اآ�ضيا واملحيط الهادي اأن و�ضائل الإعالم امل�ضتقلة والتمثيل املت�ضاوي لل�ضحفيات ه� اأمر 
"اإن اجله�د  باأن  التح�ل الدميقراطي. وقد علقت جاكلني بارك  الآراء لزم لنجاح عملية  املعل�مات وتن�ع  �ضروري حلرية تدفق 
املبذولة من قبل جمم�عات مت�ضددة يف اأفغان�ضتان لل�ضغط على احلك�مة من اأجل التدخل يف و�ضائل الإعالم، وخا�ضة فيما يتعلق 

بدور املراأة ك�ضحفية و�ض�رة املراأة يف و�ضائل الإعالم ه� اأمر غري مقب�ل".
فريدة نكزاد رئي�ضة حترير ومديرة اأخبار وكالة باجه�ك لالأنباء  ونائبة رئي�س جلنة اإعالم جن�ب اآ�ضيا، هي بطلة تتغنى بها و�ضائل 
الإعالم. فهي كثريا ما تتلقى تهديدات بالقتل وخالل جنازة زميلتها، زكية زكي، التي كانت �ضحية اغتيال م�ضتهدف، تلقت مكاملات 
باأعج�بة من حماولة  اأمراء احلرب، جنت  اأحد  تدور ح�ل  عام 2003  كتبت ق�ضة يف  اأن  وبعد  امل�ضري.  بنف�س  تهددها  تليف�نية 

اختطاف.
وتفاديًا لأي هج�م حمتمل من قبل املهاجمني لقتلها، ت�جب عليها تغيري نظام حياتها الي�مية، فهي كثريا ما تبدل �ضيارتها، وتغري 
جدولها الي�مي، وتنام كل ليلة يف غرفة خمتلفة من غرف منزلها. وعلى الرغم من ال�ضغ�طات الهائلة التي تتعر�س لها يف العمل يف 
وقت تعي�س فيه ال�ضحفيات الأفغانيات حتت اخلطر الدائم، �ضممت نكزاد البقاء يف بلدها للعمل من اأجل حرية ال�ضحافة وحتقيق 

امل�ضاواة للمراأة ال�ضحفية. 
ال�ضحفيني  بارز يف احتاد  اول�دج، وهي ع�ض�  �ضيفج�ل  تدعى  اأخرى مهددة  بامل�ضاركة مع �ضحفية  نكزاد  فازت  يف عام 2008، 
القرب�ضي، بجائزتي ال�ضجاعة ال�ضحفية لعام 2008 اللتني تقدمهما امل�ؤ�ض�ضة الدولية لإعالم املراأة يف ال�ليات املتحدة. �ضيفج�ل 
اول�دج هي �ضحفية تعمل يف "�ضحيفة ينيدوزن" بداأت باإعداد التقارير ال�ضحفية عن املفق�دين واملقابر اجلماعية يف 2002، حيث 
اأثارت جدل عام ح�ل امل�ضاألة اأ�ضفر عن تدخل ر�ضمي للبحث عن املختفني والك�ضف عن القب�ر. تعي�س اول�دج يف اجلزء ال�ضمايل 
الي�نانيني  القبار�ضة  الطائفتني-  بني  التمييز  حدة  تخفيف  اإىل  �ضعت  التقارير،  تقدمي  خالل  من  ولكن  اجلزيرة  من  )الرتكي( 

والقبار�ضة الأتراك- يف تغطيتها الإعالمية. 
ني�ضان من عام 2003،  �ضهر  فيها هجمات عنيفة على حياتها. ويف  العقبات، مبا  العديد من  واجهت  بذلك،  قيامها  ومن خالل 

اأ�ضدرت �ضحيفة"ف�لكان" الي�مية، ل�ضان حال احلركة الق�مية، تهديدات بقتلها.
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الن�ضاء  اأم���ا  وال�ضيا�ضة،  والق��ت�����ض��اد  كاحلك�مة  منها 
فتجدها ظاهرة ب�ض�رة اأكرب يف الأخبار اخلفيفة املتعلقة 
من   %28 ن�ضبته  ما  فقط  ت�ضكل  التي  والفن  بامل�ضاهري 
عاتق  على  يقع  الناحية،  ه��ذه  ويف  الإخبارية.  امل�ا�ضيع 
املراأة اأن ت�ضر يف بع�س الأحيان وتتحكم بنف�ضها ليك�ن لها 
تاأثري على و�ضائل الإعالم. فمن ي�ضتطيع اأن ين�ضى �ض�رة 
عن  الإع��الم  و�ضائل  لإقناع  ت�ضعى  وهي  كلينت�ن  هيالري 
لالنتخابات  تغطيتها  خالل  ال�ضنع  املنزيل  الكعك  ن�عية 

التمهيدية لل�ليات املتحدة؟ 
وما زال راأي اخلبري يف نظر و�ضائل الإعالم يعترب ذك�ريًا، 
التحدث  اإل  للرجال  بالقيا�س  الن�ضاء  ت�ضتطيع  ل  حني  يف 

من    %86 ن�ضبته  ما  الرجال  ي�ضكل  حيث  اأنف�ضهن-  عن 
الن�ضاء،  اأما  »اخل��رباء«.  من   %83 و  الر�ضميني  املتحدثني 
فيتم تقدميهن يف العادة للتعبري عن جتاربهن ال�ضخ�ضية 

اأو الراأي العتيادي.
الرجال  على  حكرًا  وتقدميها  الأخ��ب��ار  نقل  ي��زال  ل  كما 
 %57 اأن  حيث  التلفزي�ن،  يف  تقدم  التي  تلك  با�ضتثناء 
يف  اأم��ا  الن�ضاء.  قبل  من  تقدم  الإخبارية  الق�ض�س  من 
ال�ضحف، فما ن�ضبته 29% من الق�ض�س تكتبها مرا�ضالت 
واحلك�مية  ال�ضيا�ضية  الق�ض�س  من   %32 و  �ضحفيات، 
تعدها �ضحفيات باملقارنة مع ما ن�ضبته 40% من الق�ض�س 
امل�ضتندة اإىل الق�ضايا الجتماعية مثل التعليم والعالقات 

الأ�ضرية.
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النمطي  الأ�ضل�ب  تعزيز  على  الإخبارية  الق�ض�س  وتعمل 
ال�ضائد على اأ�ضا�س اجلن�س اأكرث من م�اجهته- حيث تركز 
10% فقط من الق�ض�س الإخبارية على املراأة، ول ت�ضلط ما 
ن�ضبته 96% من الق�ض�س الإخبارية ال�ض�ء على الق�ضايا 
ت��ضف  كما  عدمها.  اأو  اجلن�ضني  بني  بامل�ضاواة  املتعلقة 
املراأة ب�ض�رة اأكرب من الرجل على ح�ضب �ضلتها ب�ضخ�س 

ما كاأن تعرف ب “ابنة فالن” اأو “زوجة فالن”.
زالت  وم��ا   1995 ع��ام  منذ  ب��داأت  التي  الدرا�ضة-  تظهر 
تنظم ح�ل العامل كل خم�س �ضن�ات- بع�س التط�ر يف هذه 
الناحية اإل اأنه، مع الأ�ضف، بطيء. وتفيد غالغر”اإن حال 
امل�ضاواة بني اجلن�ضني ل يح�ضد عليه،  الإعالم يف م�ضاألة 
ا�ضتمر  فاإذا   .1995 عام  منذ  �ضئياًل  تط�رًا  اأظهر  ولكنه 
اآخر  عاما   75 اإىل  نحتاج  ف�ض�ف  املعدل  هذا  على  التغري 

لتحقيق العدل والت�ازن بني اجلن�ضني”.
الإعالم  و�ضائل  بن�ع اجلن�س يف  املتعلقة  الق�ضايا  ملعاجلة 
�ضمان  ال�ضحفيني  نقابات  من  يت�خى  فعالة،  ب�ض�رة 
اأعلى  اإىل  واأن�ضطتها  الداخلي  التنظيمي  هيكلها  ارتقاء 
يف  ووج�دها  امل��راأة  تقدمي  حت�ضني  خالل  من  امل�ضت�يات 

الأن�ضطة النقابية والإدارة.
للن�ع  ال��دويل  املجل�س  لل�ضحفيني  ال��دويل  الحت��اد  اأ�ض�س 
الهادفة  ال�ضيا�ضات  لت�ضجيع  منه  حماولة  يف  الجتماعي 
يف  متثيلها  ودع��م  ال�ضحافة  يف  امل��راأة  حق�ق  تط�ير  اإىل 
النقابات ال�ضحفية. وقد مت تنفيذ برامج مكثفة يف العامل 
العربي واإفريقيا واآ�ضيا واأمريكا الالتينية واأوروبا لتحقيق 

هذه الغاية.
وا�ضتند هذا العمل على اأن مبداأ م�ضاواة الن�ع الجتماعي 
لي�س ق�ضية خا�ضة باملراأة فح�ضب، لأن عملية الق�ضاء على 
هنا  ومن  اجلميع.  على  بالفائدة  تع�د  العن�ضري  التميز 
انبثقت فكرة عامة بخلق ترابط ما بني الرجال والن�ضاء يف 
داخل وخارج نطاق قطاع ال�ضحافة. وتقدم هذه التقارير 
والندوات لل�ضحفيني والنقابات ن�ضائح ح�ل كيفية جتنب 
خالل  من  �ض�اء  عملها،  يف  امل��راأة  �ضد  اجلن�ضي  التمييز 
لالإجراءات  اإ�ضافًة  الب�ضري،  التعبري  اأو  اللغة  ا�ضتخدام 
والتمثيل  احل��ق���ق  جعل  اأج��ل  م��ن  اتخاذها  ينبغي  التي 

املت�ضاويني حقيقة واقعية يف احلياة النقابية.
ظ��ه��رت بع�س الأدل�����ة ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��غ��ي��ري، ف��ال��ت��ح���لت 
ال�ضرق  منطقة  يف  اجل��اري��ة  والقت�ضادية  الجتماعية 
الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، على �ضبيل املثال ، متهد الطريق 

لتط�ير امل�ضاواة بني اجلن�ضني.
ودعمًا لهذا الجتاه، نظم الحتاد الدويل لل�ضحفيني حملة 
على  للعمل  النقابية«  القيادة  يف  �ضريكات   « �ضعار  حتت 
اإفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  يف  ال�ضحفيات  ت�ضجيع 
حمالت  خ��الل  م��ن  النقابي  العمل  يف  الن��خ��راط  على 
جمم�عات  �ضمن  والعمل  ال�ضبكات؛  واإق��ام��ة  التدريب 
اإىل  وال��ض�ل  النقابية؛  لالنتخابات  والرت�ضح  ال�ضغط؛ 
ت�ن�س  اإط��الق ه��ذه احلملة من  ال��ق��رار. ومت  دوائ��ر �ضنع 
يف �ضهر ني�ضان 2008 من قبل �ضحفيات ميثلن النقابات 
اأحد ع�ضر بلدًا، وتنط�ي احلملة على خطة  ال�ضحفية يف 
وتعزيز وج�دها  املراأة  اأجل دعم متثيل  للعمل من  �ضاملة 
م�اقع  على  احل�ض�ل  من  ومتكينها  النقابي  العمل  داخل 
حلقات  تنظيم  مت  احلني،  ذلك  ومنذ  النقابة.  يف  قيادية 
عقد  )مع  وفل�ضطني  واجلزائر  العراق  يف  وطنية  درا�ضية 
اجتماع ثان يف غزة( والمارات واليمن، وغالبًا ما كانت 
هذه احللقات تنط�ي على جمم�عة من احلمالت املحلية 
م�ضت�ى  على  الإعالميات  الن�ضاء  تعمل  للم�ضاواة.  امل�ؤيدة 

املنطقة من اجل ت�ضعيد املطالبة بحق�قهن. 

اأفغان�شتان:
الق�شة غري املروية

الإذاعة  تلفزيون هيئة  ميلي�شا فونغ- من  ال�شحفية  املرا�شلة  الإفراج عن  مت 
الكندية يف يوم ال�شبت 8 ت�شرين الثاين من عام 2008- بعد خطفها يف كابول 
الذي يعترب غري عادي يف حمنتها هو  الأمر  اإن  اأجل احل�شول على فدية.  من 
الثمانية وع�شرين يومًا من اعتقالها. عند تلقي  ن�شر اخلرب طيلة  اأنه مل يتم 
كلمة الختطاف، تلقى تلفزيون هيئة الإذاعة الكندية ن�شيحة من احلكومة 
من  علنيًة  اخلرب  ن�شر  اأن  من  التلفزيون  فيها  ح��ذروا  الع�شكريني  وامل�شئولني 
�شاأنه و�شع حياة ميلي�شا يف خطر اأكرب.   اأجرت ال�شبكة ات�شالت مبا�شرة مع 
وطلبت  واأفغان�شتان  واأوروبا  املتحدة  والوليات  كندا  يف  الإخبارية  املوؤ�ش�شات 
القائم  ال�شراع  حمادثة  كل  وتناولت  اختطافها.  م�شالة  على  التكتم  منهم 
التي  املعلومات  لن�شر  الإعالمية  والغريزة  ما بني و�شع حياة �شخ�س يف خطر 
يعرفونها. ونتيجة للتعتيم الإعالمي الذي فر�شه الإعالم العاملي على نف�شه، 
مل يتم ن�شر خرب اختطاف ال�شحفية. من بني املوؤ�ش�شات الإعالمية التي وقعت 
رويرتز؛  ووكالة  بر�س؛  ا�شو�شيتد  اأنباء  وكالة  وكانت  الإعالمي  التعتيم  على 
و�شحيفة نيويورك تاميز؛ ووا�شنطن بو�شت؛ و�شيكاغو تريبيون؛ وبي بي �شي؛ 

و�شي اإن؛ و �شي بي ا�س؛ والعديد غريها.
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الأطفال: �شرد ق�ش�س يظهر الحرتام

يتطلب ن�شر الق�ش�س ذات ال�شلة بحياة الأطفال من ال�شحفيني وو�شائل الإعالم توخي الدقة يف موازنة 

امل�شوؤولية بني حقوق هوؤلء ال�شغار ال�شعفاء وبني امل�شلحة العامة. ول بد اأن نعلم باأن الطريقة التي 

ت�شور بها و�شائل الإعالم هوؤلء الأطفال ترتك اأثرها العميق يف موقف املجتمع من الأطفال والطفولة 

ب�شكل عام، كما توؤثر يف نظرة الطفل نحو العامل. ولذا، فال يوجد يف هذا امل�شمار جماًل للجهل وعدم 

الكرتاث.  

اأي  يف  اأ�شا�شي  عن�شر  هي  واملحرتفة  واملراعية  الواعية  ال�شحافة  "اإن 
الإن�شان  بحقوق  املتعلقة  املعلومات  ن�شر  نوعية  لتح�شني  اإعالمية  اإ�شرتاتيجية 

واملجتمع...." 
امل�شائل  وجميع  الأطفال  حقوق  انتهاك  اعتبار  الإعالم  و�شائل  على  "يجب 
ال�شحية  ورعايتهم  وتعليمهم  واأمنهم  وخ�شو�شيتهم  الأطفال  ب�شالمة  املتعلقة 
والجتماعية وجميع اأ�شكال ال�شتغالل الأخرى كموا�شيع هامة ت�شتحق اإجراء 
يف  احلق  مطلق  ولالأطفال  العام.  للنقا�س  وطرحا  فيها  ال�شحفية  التحقيقات 
احل�شول على اخل�شو�شية، وال�شتثناء الوحيد لهذه القاعدة هي تلك املن�شو�س 

عليها �شراحًة يف هذه املبادئ التوجيهية...." 
"ينبغي تنفيذ الن�شاطات ال�شحفية التي مت�س حياة الأطفال ورفاهيتهم بقدر 

من الوعي والتقدير للمواقف ال�شعف املرتبطة بالأطفال...."
"ي�شعى ال�شحفيون واملوؤ�ش�شات الإعالمية للمحافظة على اأعلى معايري املمار�شات 

الأخالقية عند ن�شر التقارير ال�شحفية املتعلقة ب�شوؤون الأطفال".

-مقتطفات من املبادئ الت�جيهية لالحتاد الدويل لل�ضحفيني 
ح�ل اإعداد التقارير ال�ضحفية املتعلقة ب�ض�ؤون بالأطفال

66 امل�اد امل�ج�دة يف هذا الق�ضم مت ا�ضتخراجها من مطب�عتني تابعتني لالحتاد 

الت�جيهية  امل��ب��ادئ  ال�ضحيح:  امل��ك��ان  يف  الأط��ف��ال  و�ضع  لل�ضحفيني:  ال���دويل 
لل�ضحفيني والإعالميني الذي مت ن�ضره يف عام 2002. 

يف  ن�ضره  مت  الذي  الإع��الم،  وو�ضائل  ال�ضتغالل  الطفل،  حق�ق  ق�ض�ضهم،  ن�ضر 
عام 2004

م��ض�ع  يف  الإع���الم  و�ضائل  ت�اجه  التي  التحديات  من 
ح�لها  ال�ضحفية  التقارير  ن�ضر  منها  وتتطلب  الطف�لة 
ال�عي لدى اجلمه�ر ح�ل  باأمانة ودقة و�ضدق هي زيادة 
منها  يتطلب  كما  تعزيزها،  على  والعمل  الأطفال  حق�ق 
املتن�عة  الأطفال  اآراء  لعر�س  كافية  م�ضاحة  ت�فري  اأي�ضًا 
واملختلفة واخلالقة.66  وتقع امل�ض�ؤولية على عاتق املهنيني 
يف  الإعالمية  وامل�ؤ�ض�ضات  الإع���الم  و�ضائل  يف  العاملني 

اإدراك حق�ق الأطفال واإبرازها يف اأعمالهم ال�ضحفية.
مفرتق  على  امل������ض���ع  ه��ذا  يف  نف�ضها  ال�ضحافة  وجت��د 
طرق، ففي ال�قت الذي تربز فيه اأهمية ال�ضحافة ودورها 
لها  ميكن  لالأطفال،  الإ�ضاءة  ق�ض�س  ن�ضر  يف  اجل�هري 
اأي�ضًا اأن تق�م بدور امل�ضتغل لالأطفال من خالل و�ضع �ض�ر 
على حتفيز  تعمل  التي  الإعالنات  اأو  الأخبار  الأطفال يف 
)على  ك��ضيلة  تعمل  الأح�ال،  باأ�ض�اأ  اأو  اجلن�ضية،  الإثارة 
من  الأطفال  يتعر�س  الدعايات(  خالل  من  املثال  �ضبيل 

خاللها لالإ�ضاءة. 
اأثارت النرتنت قلقًا عامليًا يف هذا  وعلى ال�ضعيد الآخر، 
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الأطفال  على  والكذب  التحايل  يف  خطري" يتمثل  "انتهاك 
يف عام 2001، اأيدت جلنة ال�ضكاوى ال�ضحفية 
اإيفننغ  "لندن  �ضحيفة  �ضد  �ضك�ى  الربيطانية 
�ضتاندرد" بعد اأن قام مرا�ضل �ضحفي بتقم�س 
دور م�ضاعد املدر�س ملدة اأ�ضب�ع من اجل اإعداد 
وقد  املدر�ضة.  ح�ل  فح�اه  يدور  �ضحفي  تقرير 
اأقرت اللجنة ب�ج�د "انتهاكات خطرية" ملبادئ 
يف  الأول  يتمثل  ل�ضببني:  ال�ضحفية  املمار�ضة 
املدر�ضة.  اإىل  الدخ�ل  اأجل  من  املرا�ضل  حتايل 
اأما ال�ضبب الثاين في�ضتند اإىل حقيقة اأن التقرير 
ال�ضحفي مكن النا�س الذين يعرف�ن املدر�ضة- 
الطفل  على  التعرف  ال�ضدفة- من  بطريق  ول� 
املتعر�س لالعتداء اجلن�ضي. وقد رف�ضت اللجنة منطق الدفاع القائم على اأن ن�ضر التقرير كان يف �ضياق امل�ضلحة العامة. 
ال�ضكاوى  ال�طاأة على جلنة  تنفيذ مهمة �ضحفية- كان عاماًل �ضديد  اأجل  اإذا كان من  الأطفال- وخا�ضة  فالكذب على 

ال�ضحفية.   

الإباحية  امل���اد  ن�ضر  ال��ذي  نطاق  لت�ضاع  ل�ضيما  املجال 
عن الطفال، وب�ضبب الطريقة التي ميكن فيها مل�ضتهديف 
اأجل حتقيق  التقنية من  الإ�ضاءة لالأطفال ا�ضتخدام هذه 

اأهدافهم. 
الزمن  من  عقد  قبل  لل�ضحفيني  ال��دويل  الحت��اد  اطلق 
يغطي  لل�ضحفيني  الت�جيهية  للمبادئ  م�ضروع  م��ب��ادرة 
للمناق�ضة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وقدمت  الأط��ف��ال.  جم��ال حق�ق 
اأقر  ثم  ومن  واآ�ضيا  واإفريقيا  الالتينية  اأمريكا  يف  اإقليميًا 
عام  لل�ضحفيني يف  الدويل  الحتاد  م�ؤمتر  ر�ضميًا يف  بها 
ال�ضحفية  املعايري  رفع  اإىل  املبادئ  هذه  وتهدف   .2001
عند ن�ضر م�ضائل تتعلق بالأطفال؛ وت�ضجيع و�ضائل الإعالم 
للعمل على تعزيز حق�ق الأطفال وال�ضتماع لهم. وتتلخ�س 

الأم�ر التي يعززها هذا القان�ن مبا يلي:
يف  اإل  ه�يتهم  وحماية  الأطفال  خ�ض��ضية  •احرتام  	
اأجل  من  ك�ضفها  �ضرورة  فيها  يثبت  التي  احل��الت 

امل�ضلحة العامة.
•�ضرورة منح الأطفال حق ال��ض�ل اإىل و�ضائل الإعالم  	

للتعبري عن اآرائهم اخلا�ضة.
•اللتزام بالتحقق من املعل�مات قبل ن�ضرها. 	

املطب�عات  عن  الناجمة  النتائج  يف  النظر  •�ضرورة  	
وتقليل حجم ال�ضرر ال�اقع على الأطفال.

ن�ضر  ت�ضمن  ل  والق�انني  املبادئ  هذه  اإن  احلقيقة،  ويف 
حتديد  لها  ميكن  ول��ك��ن  اأخ��الق��ي��ة،  بطريقة  املعل�مات 
املع�ضالت الفنية التي ت�اجه ال�ضحفيني وو�ضائل الإعالم 

ليك�ن�ا على علم بحجم امل�ض�ؤولية ال�اقعة على عاتقهم. 
ال�ض�ء على  ت�ضليط  اأف�ضل و�ضيلة ميكن من خاللها  ولعل 
ن�ضر  زي��ادة  على  العمل  هي  اأك��رب  ب�ض�رة  الطفل  حق�ق 
امل�ا�ضيع املتعلقة بالأطفال يف و�ضائل الإعالم، حيث ميكن 
ال�ضيئة  بالظروف  ال�ضلة  ذات  الق�ض�س  ن�ضر  لل�ضحافة 
الق�ض�س  تلك  فمثاًل،  العامل.  يف  بالأطفال  حتيط  التي 
التي تدور ح�ل نزول 250 ملي�ن طفل يف العامل اإىل �ض�ق 
العمل من اأجل البقاء على قيد احلياة، اأو ظاهرة اأطفال 
ال�ض�ارع يف املدن، اأو امللي�ن طفل الذين يعمل�ن يف الدعارة 

على ح�ضب تقدير الي�ني�ضف.
ويك�ن تركيز ال�ضحافة يف العادة على اجلهة ال�ضلبية من 
الإيجابية  الق�ض�س  ن�ضر  على  تعمل  فال  الأطفال،  حياة 
يف  تنت�ضر  الأطفال  م�ضلحة  اأن  مع  حياتهم  يف  امل�ج�دة 
جميع مناحي احلياة من تعليم اأو �ضحة اأو ق�ضايا العنف 
وال�ضالم اأو الريا�ضة اأو الرتفيه اأو البيئة. ومن اأكرث الأم�ر 
القت�ضادية،  الأم���ر  هي  الأطفال  على  وزره��ا  ت�ضع  التي 
اأثر  فيها  يرد  مقالة  عن  ن�ضمع  اأو  نقراأ  ما  ن��ادرًا  ولكننا 
العاملية على الأطفال يف العامل.  اأو التجارة  الأزمة املالية 
ولذا ينبغي على ال�ضحفيني اإعطاء الأطفال فر�ضة للتعبري 
مبا  وا�ضتغاللها  وخرباتهم  اآرائهم  وتقدير  اأنف�ضهم؛  عن 
ال�قت،  نف�س  ويف  ن�ضجهم.  ودرجة  اأعمارهم  مع  يت�افق 
ينبغي اأن ينتبه ال�ضحفي�ن اإىل حقيقة اأن ه�ؤلء اليافعني 
قد ل ميتلك� مقدار الثقة التي قد ي�حي بع�ضهم بامتالكها 

وبالتايل يجب عدم ا�ضتغالل �ضعفهم.  
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حقوق الطفل
تعد اتفاقية حق�ق الطفل التي ت�ضعى حلماية الأطفال و�ضمان حق�قهم الإن�ضانية 
اأما اتفاقية منظمة العمل الدولية  اأكرث التفاقيات امل�ضدق عليها يف العامل.  من 
رقم 182 ب�ضاأن حظر وا�ضتئ�ضال اأ�ض�اأ اأ�ضكال عمالة الأطفال ومن بينها الدعارة، 
املائة وال�ضبعة وال�ضتني.  فقد مت تبنيها بالإجماع من قبل ممثلي الدول الأع�ضاء 
ولكن على الرغم من تاأكيد هذه التفاقيات حلق�ق الأطفال )املعرفني بالأ�ضخا�س 
دون �ضن الثامنة ع�ضر(، اإل اأنه يف احلقيقة، يفتقر الأطفال لل�ضلطة يف �ضمان هذه 

احلق�ق باأنف�ضهم. 

والتعبري  نظرهم  وجهات  ت�ضكيل  يف  احلق  الأطفال  الطفل  حق�ق  اتفاقية  ومتنح 
عنها حتى يف و�ضائل الإعالم.

اآرائه اخلا�ضة  القادر على تك�ين  تكفل الدول الأطراف يف هذه التفاقية للطفل 
حق التعبري عن تلك الآراء بحرية يف جميع  امل�ضائل التي مت�س الطفل، وت�ىل اآراء 

الطفل العتبار ال�اجب وفقا ل�ضن الطفل ون�ضجه. )املادة 12(

واأي�ضا

 للطفل احلق يف حرية التعبري، وي�ضمل هذا احلق حرية طلب جميع اأن�اع املعل�مات 
اأو  الكتابة  اأو  بالق�ل  �ض�اء  للحدود،  اعتبار  اأي  دون  واإذاعتها،  وتلقيها  والأفكار 

الطباعة، اأو الفن، اأو باأية و�ضيلة اأخرى يختارها الطفل. )املادة 13(

ينبغي عند اإجراء مقابلة مع الأطفال- وي�ضتثنى من هذا 
النتباه  الطفل-  حلق�ق  اخلا�ضة  احلالت  بع�س  الإجراء 
كاأحد  الطفل  م�ضلحة  على  ويل  �ضخ�س  وج���د  ل�ضرورة 
دعت  ما  اإذا  املقابلة  ت�قيف  اأجل  من  املعلم  اأو  ال�الدين 
يق�م  ال���ذي  ال�ضحفي  على  يجب  كما  ل��ذل��ك.  احل��اج��ة 
اأنه  اأن يتاأكد من افهام الطفل  باإجراء املقابلة مع الطفل 
�ضيتم ن�ضر ما يق�له اأو اإذاعته. اأما املراهقني الأكرب �ضنًا، 
ال��ضاية،  من  ن�ع  اأي  دون  معهم  املقابلة  اإج��راء  فيمكن 
اتخاذهم  اأو  ت�ضليلهم  خلطر  ذل��ك  يعر�ضهم  قد  ولكن 
ال�ضحفيني  على  ويت�جب  لحقًا.  عليه  يندم�ن  قد  لقرار 
يفهم  لأن  خا�ضة  اأهمية  اإي��الء  املراهقني  حالت  يف  حتى 
ه�ؤلء املراهقني كيفية ا�ضتخدام املعل�مات ال�ضادرة منهم 

فيما بعد واإعطاء م�افقتهم على ن�ضر تلك املعل�مات.
مع  املقابلة  اإج��راء  عند  نف�ضها  تطرح  التي  الأ�ضئلة  ومن 
اأ���ض��م��اء الأط��ف��ال وعر�س  الأط��ف��ال ه��ي ه��ل يجب ذك��ر 
�ض�رهم يف التقرير ال�ضحفي؟ اإن املخاوف املنبثقة ح�ل 
حتديد ه�ية الأطفال غالبًا ما ترتبط بالتغطية الإعالمية 
الأ�ضا�ضية  الطفل  حق�ق  اأح��د  اأن  اعتبار  وعلى  ال�ضلبية. 
امل��ب��ادئ  و�ضعت  ا���ض��م،  على  الطفل  ح�ض�ل  يف  تكمن 
على  امل�ض�ؤولية  لل�ضحفيني  ال��دويل  لالحتاد  الت�جيهية 
عاتق و�ضائل الإعالم اختيار ذكر ا�ضم الطفل اأو عدم ذكره 
ب�ضرط اأن يك�ن هذا الإف�ضاح يف �ضميم امل�ضلحة العامة. 
ويبقى تخ�ف واحد على املحك يف هذا املجال وه� �ضمان 
عدم تعري�س الطفل للخطر نتيجة تلك التغطية الإعالمية 

)على �ضبيل املثال ن�ضر عناوين بي�تهم(.
الت�شوير الفوتوغرايف والأفالم

اإىل عدم ت�ض�ير  الناحية  العامة يف هذه  القاعدة  ت�ضتند 
على  احل�ض�ل  دون  الأف��الم  يف  اأو  ف�ت�غرافيًا  الأط��ف��ال 
ي�ضتطيع�ن  ل  امل�ض�رين  ولكن  منهم.  حم��ددة  م�افقة 
ت�ض�ير الأفالم يف الأماكن العامة يف حالة ت�اجد الأطفال 
من  اأن��ه  حيث  ال�ضاطئ(،  على  الكرة  رم��ي  )مثاًل  فيها 
ال�ضعب ا�ضتيعاب الفكرة القائمة على اأن اإخفاء الأطفال 
اأن  ميكن  ال�ضحف  اأو  التلفزي�ن  �ضا�ضة  على  الظه�ر  من 
يعزز حق�قهم. وعلى ال�ضعيد الآخر، ينبغي على امل�ض�رين 
اإيالء الأهمية لنتهاك حق الطفل باخل�ض��ضية، فهم مل 
يق�م�ا باأي عمل ي�ضتحق مالحقة ال�ضحفيني الف�ض�ليني 
باأ�ضل�بهم التطفلي واخلايل من احل�ضا�ضية. وانطالقًا من 
كل ما �ضبق، يجب على ال�ضحفيني اأخذ اإذن الطفل املراد 
تقت�ضي  التي  احلالت  اإل يف  عليه،  ال��ضي  ومن  ت�ض�يره 

فيها امل�ضلحة العامة عك�س ذلك.  
من يتحمل امل�شوؤولية؟

وال�ضحفيني  الإع���الم  و�ضائل  عاتق  على  امل�ض�ؤولية  تقع 
حيث  الأطفال،  مع  التعامل  يف  اأ�ضل�بها  اأخالقية  لإظهار 

عدم  ل�ضمان  الرئي�ضية  امل�ض�ؤولية  الإعالم  و�ضائل  تتحمل 
اإيذاء الأطفال اأو ا�ضتغاللهم  يف التغطية الإعالمية لأحدى 
الق�ضايا. ولذا يجب على تلك امل�ؤ�ض�ضات و�ضع بروت�ك�لت 
حمددة يتخذ فيها القرار ح�ل متى يك�ن مالئمًا ت�ض�ير 
داٍع  هناك  ك��ان  ما  واإذا  معه،  مقابلة  اإج���راء  اأو  الطفل 
للح�ض�ل على اإذن وكيفية احل�ض�ل عليه، وكيفية تف�ضري 
ما يح�ضل لالأطفال. وبالإ�ضافة لكل ما �ضبق، ينبغي على 
ملناق�ضة  وا�ضحة  اأ�ضاليب  متتلك  اأن  الإعالمية  امل�ؤ�ض�ضات 

الق�ضايا ال�ضعبة واإيجاد طرق حللها.
ول تقع امل�ض�ؤولية على عاتق امل�ؤ�ض�ضات وحدها، بل يتحمل 
كل �ضحفي واإعالمي امل�ض�ؤولية يف الت�ضرف اأخالقيًا حتى 
ول� كان ذلك ال�ضخ�س يتعر�س ل�ضغ�طات كبرية من اأجل 
احل�ض�ل على م�اد من اأجل التقرير ال�ضحفي. وبالطبع، 
التعليمات”  “اإتباع  عبارة  ا�ضتخدام  لل�ضحفيني  ميكن  ل 
املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  ب��الأط��ف��ال.  الأذى  لإحل���اق  كذريعة 
باتباع  يلتزم�ا  اأن  والإع��الم��ي��ني  ال�ضحفيني  على  يجب 
عليهم  ميليه  ما  وفق  والعمل  ال�ضحفية  املمار�ضة  مبادئ 
�ضمريهم، وحتى ل� كان ذلك يعني حدوث �ضقاق وخالف 

مع مدرائهم.
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تقرير اخالقي
للرعاية ال�شحية

املتعلقة  ال�شحفية  التقارير  اأن  اإل  وامل�شاهدين.  القراء  تهم  التي  املوا�شيع  اأهم  هي  ال�شحة  تكون  قد 

مبوا�شيع ال�شحة كثريًا ما تخ�شع لتاأثريات ال�شناعات الدوائية التي تعمل على اإنفاق املاليني لي�س فقط 

من اجل العثور على اأحدث العالجات بل من اأجل التاأثري على التقارير ال�شحفية . 

اآب  والنا�ضر"  "املحرر  يف  ذك���رت   67

2008
 IMS( البيانات من قبل 68 مت جتميع 

رويرتز امل�ضدر   .)Health

http://uk.reuters.

com/article/health/

idUKN1546365220080415

والربامج  الخبارية  امل�ضاحات  على  التنازع  خ�ضم  يف 
يف  التجارية  املجم�عات  اأق����ى  اإح���دى  تق�م  الإع��الم��ي��ة 
بهدف  العامة  العالقات  من  ذخريتها  با�ضتخدام  العامل 
اإب��ق��اء ���ض���رة الأدوي���ة اجل��دي��دة واملنتجات امل���ج���دة يف 

مقدمة الخبار. 
قامت جمم�عتان �ضحفيتان يف ال�ليات املتحدة باإ�ضدار 
حتذير م�ضرتك ل��ضائل الإعالم الإخبارية يف العام 2008 
ح�ل امل�ضاكل الأخالقية التي تن�ضاأ من العالقات املت�ضاهلة 
اخلا�ضة  وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحفيني  املرا�ضلني  ب��ني  م��ا 
واجلهات القائمة على الرعاية ال�ضحية.67 وقد قامت كل 
من جمعية �ضحفيي الرعاية ال�ضحية وجمعية ال�ضحفيني 
قيام  اكت�ضافهم  ل��دى  م�ضرتك  حتذير  باإ�ضدار  املهنيني 
امل�ضت�ضفيات بالدفع مل�ؤ�ض�ضات اإعالمية مقابل قيامها بن�ضر 
اأو بث ق�ض�س معدة م�ضبقًا، اأو تقارير، اأو اأخبار �ضحفية، 

اأو مقابالت.
قيام  من  ال�ضحية  الرعاية  �ضفحي  جمعية  ا�ضتكت  وقد 
على  ال�ضيطرة  مبحاولة  متعددة  ح��الت  يف  امل�ضت�ضفيات 
حترير التقارير من خالل تزويد الإعالم بق�ض�س مكت�بة 
اإعالمية اأخرى بل وقيام بع�ضها بالدفع  اأو م�اد  وجاهزة 
ببيع  ال�ضحف  اإح��دى  قامت  وقد  ال�ضيطرة.  هذه  مقابل 
اإ�ضدارها  على  تعمل  التي  الأ�ضب�عية  ال�ضحية  ال�ضفحة 
امل�ضت�ضفى  اأ�ضبحت  بحيث  املحلية  امل�ضت�ضفيات  لإح��دى 
قامت  كما  ال�ضفحة.  تلك  حمت�يات  تزويد  عن  م�ضئ�لة 
بع�س امل�ؤ�ض�ضات الإعالمية املتلفزة ببث برامج معدة من 
هذه  اأن  يعتقد  بحيث  جمه�رها  م�ضللة  امل�ضت�ضفيات  قبل 

الربامج معدة من قبل املحطة الإعالمية املحلية.
و�ضع  على  ال�ضابقتني  ال�ضحفيتني  املنظمتني  عملت  لذا 
قائمة من الإر�ضادات ملنتجي الأخبار حتثهم على اللتزام 

مبا يلي:
عن  الكامل  بالإف�ضاح  القيام  الإع��الم  و�ضائل  •على  	
جمعها  يتم  ل  التي  التحريرية  امل���اد  جميع  م�ضدر 
اأو  ال�ض�ر  اأو  ال�ض�تيات  اأو  )الفيدي�  م�ضتقل  ب�ضكل 

الكلمات(.
ق�ض�س  ن�ضر  ع��ن  الم��ت��ن��اع  الإع���الم  و�ضائل  •على  	
اأو  امل�ضت�ضفيات،  اإنتاج  من  م�ضبقًا  معدة  اإخبارية 
�ضركات  اأو  ال�ضحية  الرعاية  عن  امل�ضئ�لة  اجلهات 

الأدوية ما مل ين�س �ضراحة على اأنها م�اد دعائية.
ال�ضركات  المتناع عن حماباة  الإعالم  و�ضائل  •على  	
اأو  ال�ضركات الراعية عند اختيار م�ا�ضيع  اأو  املعلنة 
م�ضادر التقارير الإخبارية، وعليها اأن ت�ضعى للت��ضع 

يف م�ضادر تقاريرها.
اأو  الإعالنات  يف  الأخبار  م�ظفي  ا�ضرتاك  يج�ز  •ل  	

الربامج التي تبث حتت رعاية اأي طرف. 
يف عام 2007، تنامى �ض�ق العقاقري العاملي مبعدل %6.4 
لت�ضل قيمته اإىل 712 مليار دولر اأمريكي.68 بحيث كانت 
الن�ضبة الأكرب من هذا النم� حتدث يف الأ�ض�اق اجلديدة- 
فمثاًل، منت الأ�ض�اق الآ�ضي�ية )با�ضتثناء اليابان وا�ضرتاليا 
يف  الأ�ض�اق  منت  فيما   ،%13 على  يزيد  مبا  وني�زيلندا( 
مبيعات  وت�ضدرت   .%11 على  يزيد  مبا  الالتينية  اأمريكا 
العاملية  العالجات  فئة  م��ن  مثيالتها  ال�ضرطان  اأدوي���ة 
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ال�ضرب   " ا�ضاليب  من  التحذير   69

عنق  ���ض��رط��ان  ح����ل  باملنجنيق" 
الرحم، الغارديان 26 اآذار 2007

زيادة  يف  مبا�شرًا  دورًا  الإع��الم  و�شائل  تلعب  ما  كثريًا 

دخل �شركات الأدوية ويف ت�شجيع اإقرار هذه الأدوية 

من قبل اجلهات الر�شمية – اأحيانا تقوم بذلك م�شتندة 

اإىل اأدلة غري ثابتة.

مببيعات قدرت بح�ايل 41.4 مليار دولر. 
وقد ملع جنم العقار “غاردا�ضيل” الذي ي�ضاعد يف حماية 
 HPV الفتيات والن�ضاء من فريو�س البابيل�ما الب�ضرية
العقار  اإىل �ضرطان عنق الرحم. وتنتج هذا  ي�ؤدي  والذي 
“�ضركة  اأوروبا  يف  بت�ض�يقه  تق�م  فيما  مريك”  “�ضركة 

�ضان�يف با�ضت�ر”.
وقد مت اأطالق حتالف �ضد مر�س �ضرطان عنق الرحم من 
خالل ميثاق وقع عليه جملة من امل�ضاهري العامليني ومنهم 
التن�س  وجنمة  ك�مان�ضي،  ناديا  ال�ضابقة  اجلمباز  بطلة 
احلا�ضلة على بط�لة وميبلدون غابريال �ضاباتيني وجنمة 

التن�س البلجيكي جا�ضنت هنني. 
يف  ال�ضحة  �ضفحة  حم���ررة  ب��ضلي  ���ض��ارة  ق��ام��ت  وق��د 
ح�ضل  كيف  بك�ضف  “الغارديان”  الإجنليزية  ال�ضحيفة 
هذه  ح�ض�رهم  مقابل  مالية  دف��ع��ة  على  ال�ضحفي�ن 
لي�س  ل�ضحفيني  بالدفع  ال�ضركة  قامت  لقد   “ الفعالية. 
بل  واإقامتهم  ووجباتهم  �ضفرهم  م�ضاريف  لتغطية  فقط 
العامة  العالقات  �ضركة  وقد عر�ضت  وقتهم.  مقابل  حتى 
“الغارديان”  على  “�ضان�يف”  �ضركة  ل�ضالح  تعمل  التي 
واىل  من  والتنقالت  باري�س  اإىل  اجل�ية  الرحالت  تغطية 

مطار �ضارل ديغ�ل”.69
كما تق�م �ضركات الأدوية بتم�يل جمم�عات املر�ضى التي 
ح�ل  الإعالمية  التقارير  من  العديد  يف  امل�ضدر  ت�ضكل 
احلاجة للت�ضريع يف طرح الأدوية اجلديدة وغالية الثمن. 
ويف احلقيقة اأن احتمالية ت�افر دواء جديد حمتمل ه� من 
امل�ا�ضيع التي يجب اأن يتم عر�ضها على الراأي العام، اإل 

اأن ما يحدث ه� اأن التغطية الإعالمية كثريًا ما تغفل عن 
وتتجاهل  للعقار،  املنتجة  ال�ضركات  مزاعم  يف  التدقيق 
املخاطر املرافقة ل�ضتخدامه. فالإعالم يلعب دورًا مبا�ضرًا 
يف تعزيز اأرباح ال�ضركات الدوائية ويف ت�ضجيع اإقرار تلك 
يتم ذلك  واأحيانا   - الر�ضمية  قبل اجلهات  العقارات من 

بناء على اأدلة غري مثبتة. 
حازت ليندا غارمان على جائزة “اأف�ضل فيلم ريب�رتاج” 
اأقيم  والذي  ال�ضرطان  ح�ل  يتمح�ر  الأفالم  مهرجان  يف 
باإنتاج فيلم  اأيل�ل 2008. وكانت قد  قامت  يف جنيف يف 
احلقيقة ح�ل ال�ضرطان اإثر وفاة زوجها  مبر�س �ضرطان 
با�ضتعرا�س  فيلمها  يف  قامت  حيث  “ميزوثلي�ما”،  الرئة 

الثغرة ما بني املعلن  وال�اقع يف عالجات ال�ضرطان. 
وبح�ضب  اأمريكي  ف�ضاء  لعامل  ابنة  ك�نها  من  وانطالقًا 
ق�لها “متلك اإميانا مطلقًا بقدرة اأمريكا على حل امل�ضاكل 
م�ضت�ضفيات  اإىل  عادت  والتكن�ل�جيا”،  بالعل�م  املتعلقة 
اإ�ضابة  اأ�ضباب  يف  لتبحث  زوجها  تعالج  حيث  ب��ضطن 
اأي   ( املتف�ضي  بال�ضرطان  ع�ضرة  اأ�ضل  من  اأ�ضخا�س  ت�ضع 
ال�ضرطان الذي انت�ضر اإىل اأكرث من ع�ض� واحد( والذين ل 

يعي�ض�ن لأكرث من خم�ضة اأع�ام. 
اإنتاج هذا الفيلم الذي متيز  اأحد الأه��داف من  وقد كان 
تبثها  التي  اخلرافات  حتدي  ه�  حذافريه  بكل  بال�ضدق 

و�ضائل الإعالم.
عقدة من �ضناعات ال�ضرطان هنا يف  من  نعاين  “ نحن 
ال�ليات املتحدة التي تتغذى و�ضائل الإعالم عليها، وتعمل 
على م�ضاعدة ال�ضناعات العاملة يف جمال ال�ضرطان من 
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UNRELIABLE SOURCE: Journalists have to test the facts wherever they come from. This Police Chief in India, Gurdarshan 

Singh, fed media distortion in a high profile murder case. © UNI

الهند: الأخالقيات
تتمتع و�ضائل الإعالم الهندية مثل جميع عنا�ضر القت�ضاد 
ال�طني الهندي بفرتة من النتعا�س. فهناك طبقة و�ضطى 
متنامية تت�ض�ق ملزيد من الرتفيه ولديها وقت فراغ اأكرث مما 
ذي قبل. وقد اأدت التعديالت يف ق�انني ال�ضتثمار الأجنبي 
املحطات  عدد  يف  كبرية  زيادة  اإىل  املت�فرة  والتكن�ل�جيا 
اإل  الإذاع��ي.  البث  جمال  يف  وخا�ضة  املت�فرة،  الإعالمية 
اأن املناف�ضة ال�ضديدة ونق�س التنظيم اأديا اىل اإيجاد بيئة 
خطري.  ب�ضكل  والأخالقية  املهنية  املعايري  تهم�س  تناف�ضية 
على  تلفزي�نية  حمطة   40 تتناف�س  امل��ث��ال،  �ضبيل  فعلى 
ا�ضتقطاب امل�ضاهدين يف احد اأكرث اأ�ض�اق الإعالم العاملية 
اأو ما يعرف  الفخ  انت�ضار �ضحافة  اإىل  اأدى  ازدحامًا، مما 
ب sting journalism – والتي يعتربها الكثريون 
اأو مبثابة جرمية الإيقاع يف ال�ضرك-  انتهاكًا للخ�ض��ضية 

بحيث اأ�ضبحت ت�ضيطر على الن�ضرات الإخبارية. 
اخل��داع  ا�ضتخدام  ب��ان  يعتقدون  دائمًا  ال�ضحفي�ن  ك��ان 
ال�ضل�كيات  من  ه�  الف�ضاد  ك�ضف  بهدف  �ضريفة  لأغرا�س 
املربرة، كما حدث يف ق�ضية املجلة "تيهيلكا دوت ك�م" التي 
�ضفقة  يف  �ضما�ضرة  باأنهم  بالتظاهر  منها  �ضحافي�ن  قام 
وهم  اجلي�س  و�ضباط  ال�ضيا�ضيني  ك�ضف  بهدف  �ضالح 

يتلق�ن الر�ضاوى. 
وهم  ال��ربمل��ان  يف  اأع�ضاء  ت�ض�ير  مت  اأخ���رى  ح��الت  ويف 
الأم�ال  يف  وح�ضتهم  الأ�ضئلة،  طرح  مقابل  نق�دًا  يطلب�ن 
وهم  مل�ضئ�لني  �ض�ر  التقاط  مت  كما  للناخبني؛  املخ�ض�ضة 
من  الأطفال  ببيع  يق�م�ن  ولأطباء  الر�ضاوى؛  يتقا�ض�ن 
فتاوى مقابل  باإ�ضدار  يق�م�ن  دين  اأو رجال  امل�ضت�ضفيات؛ 
املال. كما مت ت�ض�ير رجل �ضرطة وه� يطلب ر�ضاوى لت�ضليم 

جثة رجل مت�فى لعائلته.
من ناحية اأخرى، يظهر بع�س الإعالميني اأنهم ي�ضتخدم�ن 
اأقل نباًل. فهناك ث�رة من القن�ات  هذه الأ�ضاليب بدوافع 
ال�ضحافة  وق��ن���ات  اجل��رائ��م  يف  املتخ�ض�ضة  الإخ��ب��اري��ة 
ال�ضفراء مما اأدى اإىل ما اعتربه النقاد قطاع من �ضحافة 
الأك�اخ من القذارة والأخبار ال�ضائنة. فمثاًل قامت اإحدى 
اأن زوجته ت�ضربه- بكامريات  القن�ات بتزويد رجل- قيل 
وهي  زوجته  لتظهر  املنزل  اإىل  اأر�ضلته  ثم  وم��ن  خمبئة، 

جتلده. 
ورغم اأن مثل هذه ال�ضحافة هي غري م�ضت�ضاغة من وجهة 
نظر �ضحاياها، اإل اأن لديها �ضعبية كبرية وخا�ضة يف ظل 
اأو  البريوقراطي  الدولة  نظام  يف  العامة  الثقة  ا�ضمحالل 

ال�ضرطة اأو الق�ضاء. 
ما يقلق العديد من ال�ضحفيني ه� اأن قيم امل�ضلحة العامة 
وال�ضحافة من اأجل اخلري يك�نان يف كثري من الأحيان اأقل 

اأهمية من اعتبارات زيادة اجلمه�ر وح�ض�س الإعالنات.

اأخبار غري �ضحيحة ل يجب الإعالن عنها. فتغطية  ن�ضر 
بطريقة  تغطيتها  يتم  العلمية  والخ��رتاع��ات  الجن��ازات 
هذه  من  العديد  عمري  يف  عا�ضرت  وق��د  م�ض�ؤولة.  غري 
العقارات، انرتل�كني، انرتفريون، جليفيك. ويف احلقيقة 
فائدتها  تثبت  مل  العقارات  هذه  اأن  يف  امل�ضكلة  تكمن  ل 
متت  التي  الطريقة  يف  بل  ال�ضرطانات؛  لبع�س  بالن�ضبة 
فيها تغطية هذه العالجات اإعالميا، بحيث مت و�ضعها يف 
اأعلى املراتب.  اإ�ضافة لعدم قيام التغطية الإعالمية بطرح 

الأ�ضئلة ال�ضحيحة ح�لها”. 
“ويف الطرف الآخر من املعادلة، هناك التغطية الإعالمية 
دع���ة  يتم  حيث  وينفري،  اوب���را  اأم��ث��ال  م��ن  ال�ضخ�ضية 
احلياة  قيد  على  بقائهم  عن  ليتحدث�ا  ال�ضرطان  مر�ضى 
ب�ضبب ممار�ضة الي�غا واحت�ضائهم امل�ضروبات املك�نة من 
التي يطحن�ها يف اخلالط  الطازجة  الأع�ضاب اخل�ضراء 
كل �ضباح، بينما يف ال�اقع، يك�ن ه�ؤلء املر�ضى قد مر�ض�ا 
باأن�اع ال�ضرطان القابلة للعالج ومت �ضفاوؤهم بف�ضل اأح�ضن 

الأدوية  املكت�ضفة يف هذه املرحلة”.
فاأنت  الإعالمي،  الطيف  نقي�س  من  الطرفني  كال  “ويف 
تق�م باإحلاق ال�ضرر مبجال الرعاية ال�ضحية من مر�س 
ال�ضرطان، �ض�اء اأكان ذلك من ناحية املر�ضى اأو القرارات 
التي يجب علينا اأن نتخذها كمجتمع ح�ل ا�ضتغالل م�اردنا 

وما املطل�ب اأن نركز عليه”.
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تث�ر خماوف م�ضابهة ح�ل اخلط�ة املثرية للجدل لأكرب جمم�عة 
الهند وهي جمم�عة بينيت وك�ملان و�ضركاهم، وهي  للن�ضر يف 
�ضركة خا�ضة خمت�ضة يف جمال الإعالم والرتفيه تق�م على ن�ضر 
عدد من اجلرائد واملجالت املعروفة.  حيث تخطط املجم�عة 
�ضحفها  اأ�ضهر  �ضفحات  �ضمن  اإخبارية  م�ضاحة  لتخ�ضي�س 
تن�ي  فهي   .)Times of India( انديا"  اأوف  "تاميز 
بت�ظيف  ليق�م  نت(  )ميديا  ا�ضم  حتت  لالأعمال  ق�ضم  اإن�ضاء 
من  معدة  حتريرية  اأخبار  بن�ضر  يق�م   بحيث  اإخباري  مكتب 
قبل املعلنني مقابل ثمن حمدد، اأو �ضركات العالقات العامة يف 
ملحق جلريدة "تاميز اوف انديا"، بحيث يك�ن امل�ؤ�ضر ال�حيد 
للقراء اأن هذه الن�ضخة مدف�عة الثمن هي اإدراج عبارة "ميديا 
نت" يف نهاية املقال. وبالن�ضبة لعدد كبري من ال�ضحفيني، كان 
امل�اد  ج�دة  ح�ل  الرتياح  عدم  تفاقم  اإىل  اأدى  الذي  التقرير 
د.  الأ�ضنان  طبيب  لق�ضية  الإعالمية  التغطية  هي  الإعالمية 
راجي�س تاولر. ففي 15 اأيار 2008، اأقدم مت�ضلل�ن على قتل ابنة 
"همراج"  املنزلية  "ارو�ضي" وعاملتهم  الطبيب ذات 14 عامًا 
وقد  احلديثة.  دلهي  �ض�احي  اإحدى  ن�يدا  منطقة  يف  ب�ح�ضية 
ت�ضاعف ه�ل ماأ�ضاة الطبيب وزوجته من خالل حمى التغطية 
م�ضب�قة  غري  اأبعادًا  و�ضلت  والتي  للخرب،  الالحقة  الإعالمية 
من التطفل وال�ضه�انية والدم�ية مما �ضبب �ضدمة حتى لأكرث 
باأخبار  تعج  التي  الهندية  ال�ضحافة  يف  حتماًل  امل�ضاهدين 

ال�ضحافة ال�ضفراء.
م�ضه�دة  الغري  الكفاءة  انعدام  من  امل�ضم�م-  املزيج  اأدى  فقد 
من قبل جهاز ال�ضرطة مع جتاهل الإعالم لل�قائع- اإىل اعتقال 
وقد  ال�ضمعة.  ال�ضيء  دا�ضنا  �ضجن  يف  وت�قيفه  ت��اولر  الدكت�ر 
اأن  اخل��رب  على  املتهافتة  ال�ضحافة  لأف���راد  ال�ضرطة  اأعلنت 
الطبيب قد غادر منزل العائلة بتاريخ وق�ع اجلرمية، ليع�د بعد 
�ضاعتني ويجد ابنته وخادمة املنزل معًا واأقدم على قتلهما بث�رة 
غ�ضب.  واحلقيقة اأن الدكت�ر تاولر، كما اأخرب املحققني معه، 
ويق�م  املنزل  النرتنت يف  �ضبكة  ي�ضتخدم  ال�قت  ذلك  كان يف 
باإر�ضال ر�ضائل الكرتونية بنف�س ال�قت الذي قالت ال�ضرطة اأنه 
ب�ضيط  بتحقق  بالإمكان،  وكان  ب�ح�ضية.  ابنته  بذبح  يق�م  كان 
من �ضجالت جهاز احلا�ض�ب و�ضبكة النرتنت، اأن يظهر اأنه يف 
ذلك ال�قت كان يرا�ضل الأكادميية الأمريكية لزراعة الأ�ضنان. 
وتبني كذلك اأن هرماج عك�س ما اأ�ضيع عن تدني�ضها ل�ضرف البنة 

كانت تدافع عنها من مهاجميها الأمر الذي اأدى اإىل مقتلها. 
ارو�ضي،  بخ�ض��س  تكهنات  ن�ضرت  قد  الإع��الم  و�ضائل  وكانت 
م�اقفها جتاه اجلن�س، اأفكارها اخلا�ضة، ون�ضرت �ضائعات عن 
عالقة غرامية ما بني والدها راجي�س تال�ار وزميلة له كانت قد 
ال�ضمعة؛ وعن  �ضيء  لناٍد  تال�ار  انت�ضاب عائلة  اكت�ضفتها؛ وعن 
احلياة اجلن�ضية لهمراج و�ضالتها ملا اأ�ضم�ه املاويني يف نيبال – 
وكان كل ما ن�ضروه حم�س اإ�ضاعات وتكهنات، ويف نهاية املطاف 

كان عبارة عن ت�ضهري يف الأحياء والأم�ات على حد �ض�اء.

�شدمات توؤدي اإىل الدعوة لت�شكيل  منتدى اإعالمي
هذه الق�ضة التي ت�ضدرت لأ�ضابيع عديدة العناوين الرئي�ضية يف 
ال�ضفحات الأوىل، وق�ض�س وقت الذروة يف جميع اأنحاء الهند 
قياديي  فيهم  مبا  ال�ضحفيني،  من  العديد  ا�ضتهجان  اإىل  اأدت 
ال��دويل  الحت��اد  يف  الع�ضاء  الثالثة   ال�ضحفية  الحت���ادات 

لل�ضحفيني. 
ت�ضع  الإعالم عندما  و�ضائل  باأن  قناعتهم  ه�ؤلء عن  وقد عرب 
ميكنها  والته�يل  الدرامية  لالإحداث  مناف�ضة  و�ضط  يف  نف�ضها 
والتحقيق  احلقيقة  قيم  لأب�ضط  اح��رتام  اأي  تفقد  اأن  ب�ضه�لة 

ال�ضحفي ال�ضليم.
وعندما بداأت احلقيقة تخرج اإىل الن�ر، مت ف�ضل اأو نقل �ضباط 

ال�ضرطة املهملني، كما مت الإفراج عن د. تال�ار. 
�ضركة  ورئ��ي�����س  اإع��الم��ي  ن��اق��د  دي�����ض��اي  �ضانت��س  ع��ل��ق  وق���د 
ما  بق�له"  املحزن  الإع��الم  و�ضائل  اأداء  على  في�ت�ضربراندز 
بت�ضخيم  قام  الإع��الم  اأن  ه�  بالفعل  للنظر  وملفت  مقلق  ه� 
املعل�مات بدًل من اأن يعمل على تدقيقها. وانتهى بها الأمر لأن 

تك�ن �ضريكة يف اإ�ضاءة تطبيق العدالة."
اإىل  النظر  اإع��ادة  اأث��رًا كبريًا يف  الق�ضية  لتداعيات هذه  كانت 
روح الر�ضالة الإعالمية والتهديد ب�ضرورة و�ضع ق�اعد قان�نية 
املتعلقة  التقارير  ببث  الإعالم  و�ضائل  قيام  كيفية  ح�ل  ملزمة 

بالدعاوى التي ما زالت قيد التحقيق.
يف مت�ز عام 2008، اأمر الق�ضاء و�ضائل الإعالم مبمار�ضة �ضبط 

النف�س والت�قف عن ت�ض�يه �ضمعة الدكت�ر تال�ار.
التقارير  ح�ل  العامة  للمخاوف  وا�ضتجابة  اجلدل  هذا  ظل  يف 
العديد من قن�ات  بثها يف  التي يجري  ال�ضحفية غري املالئمة 
هيئة  تاأ�ضي�س  عن  الهندية  الأخبار  بث  جمعية  اأعلنت  الأخبار، 
معايري بث الأخبار لتعمل هذه الأخرية على و�ضع واإلزام ق�اعد 

�ضل�كية واأخالقية ومعايري للبث الإعالمي.
وطني  نقا�س  اإط��الق  الهندية  ال�ضحفية  الحت��ادات  وتراأ�ضت   
ال�ضحفيني  ودع��م  ال�ضحافة  يف  للج�دة  احلاجة  ح�ل  جديد 
الذين ي�ضرون على الت�ضرف مبا يتفق مع مبادئ وقيم املهنة. 
وقاد نادى ه�ؤلء لإن�ضاء منتدى وطني لالإعالم والدميقراطية 
اأن  وق��رروا  البالد،  الإعالمية يف  الأزم��ة  النقا�س ح�ل  لتحفيز 
اأطلقها  التي  الأخالقية  ال�ضحافة  مبادرة  وتبني  �ض�يًا  يعمل�ا 
�ضمن  ال�عي  لزيادة  حماولة  يف  لل�ضحفيني   ال��دويل  الحت��اد 

و�ضائل الإعالم ح�ل احلاجة للتغيري. 
اتفق كل من  بتاريخ 29 مت�ز 2008،  يف اجتماع عقد يف دلهي 
ال�ضحفيني  واحت���اد  )ال��ه��ن��د(،  لل�ضحفيني  ال�طني  الحت���اد 
الهندي، واحتاد م�ظفي �ضحف كل الهند على دع�ة م�ضاركني 
امل�ؤ�ض�ضات  اأ�ضحاب  �ضمنهم  وم��ن  العالقة  ذوي  من  اآخرين 
�ض�يًا  للعمل  ال�ضحفي  واملجل�س  املحررين،  واحت��اد  الإعالمية 
الأخالقية  املعايري  اإعادة  اإىل  تهدف  وطنية  حملة  اإطالق  على 
اإىل ن�ضابها. وكان الهدف ه� حتدي اجنراف و�ضائل الإعالم 

نح� ا�ضتغالل الأخبار كن�ع من و�ضائل الرتفيه.
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كيف ميكننا اأن نغري هذه الأو�ضاع ؟ احد املقرتحات التي 
يجري مناق�ضتها ما بني ال�ضحفيني واحتاداتهم تتمثل يف 
احلاجة لالإف�ضاح عن اأي دعم مايل يقدم لل�ضحفيني من 
تغطية  مت  ما  فاإذا  وكالئهم.  اأو  الدوائية  ال�ضناعات  قبل 
تكاليف �ضفر واإقامة �ضحفي اأثناء حفل اإطالق منتج جديد 
الك�ضف عن  يتم  اأن  املنتجة، فال بد من  ال�ضركة  من قبل 

ذلك يف التقرير الذي يق�م ال�ضحفي باإعداده. 
امل�ا�ضيع  يغط�ن  ال��ذي  لل�ضحفيني  يك�ن  اأن  م��ن  ب��د  ل 
ال�ضحية القدرة على التعامل مع العلماء والأطباء، وعلى 
ب�ضيطة  بتعابري  وتف�ضريها  والإح�ضائيات،  املخاطر  فهم 
القدرة  لديهم  تت�فر  اأن  ال�قت يجب  نف�س  ووا�ضحة. ويف 

اأي  دون  اخلائفني  والأ�ضخا�س  املر�ضى  مع  التحدث  على 
ن�ع من ال�ضتغالل اأو التعايل.

يحقق العديد من ال�ضحفيني هذه املعايري العالية، ويتمكن�ا 
من ال��ض�ل اإىل الرتكيز على امل�ا�ضيع املهمة.

ب�ضاأن  �ضحفي  اأف�ضل  جائزة  على  ك���ن   فيكت�ريا  ح��ازت 
مقالتها  عن   2005 العام  يف  الأوروبية  ال�ضرطان  مر�س 
والتي  الهنغارية،  “نيبزابادزاغ”  �ضحيفة  يف  املن�ض�رة 
األقت فيها ال�ض�ء على احلاجة لت�فري عالج اأف�ضل ملر�س 
“ يف الدول غري  ال�ضرطان. وتعلق على هذا الف�ز بق�لها 
يف  ال�ضرطان  مر�س  م�ا�ضيع  ع��ن  الكتابة  تعد  الغنية، 
غاية الأهمية، لكنها يف ال�قت ذاته تنط�ي على حتديات 

اأخالقية”.
ملعظم  امل�ت  يعني  فهذا  ال�ضرطان،  مر�س  تق�ل  “عندما 
اأف�ضل  ب�ضكل  امل��ض�ع  هذا  م�اجهة  ميكنك  لذا  النا�س. 
اأخالقية  حتديات  اأواج��ه  اأن��ا  به.  ومعرفتك  اإملامك  عند 
لأنني اأعرف الأدوية املت�فرة، واأت�ضاءل اإن كان علي الكتابة 
عنها. لأن هناك الكثري من النا�س الذين لي�س مبقدورهم 

احل�ض�ل على تلك الأدوية. “
جاكلني م�نتيز اغين�، مرا�ضلة يف �ضحيفة “ل رازون” يف 
ب�ليفيا، حتدثت عن احلاجة لتثقيف الن�ضاء ح�ل �ضرورة 
اإجراء فح�س �ضرطان عنق الرحم الذي ي�ضكل 30% من 
اأمرا�س ال�ضرطان يف البالد. وقد اأفادت اأنه “يف املناطق 
الريفية ل يعرف النا�س كيف يحارب�ن مر�س ال�ضرطان. 
التقليدية  بالأدوية  التداوي  ميكنهم  اأنهم  يعتقدون  فهم 
والكمادات. ولي�س لديهم و�ضيلة لل��ض�ل اإىل املعل�مات. كما 
ل ميكنهم القراءة والكتابة، وهم على قدر من ال�ضذاجة، 
تق�م  ل  الإع��الم  و�ضائل  فان  لذا،  عليهم.  التاأثري  وميكن 
بعملها ب�ضكل جيد ملحاربة مر�س ال�ضرطان يف البالد. فال 
ي�جد لدينا عدد كاف من املقالت التي تتحدث عن هذا 
العالج  اإمكانية  امل�ضابني  لالأ�ضخا�س  تت�فر  ول  امل��ض�ع. 

واجلراحة ولالأ�ضف فاإنهم مي�ت�ن ب�ضبب مر�ضهم”.
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Media Ethics and Media 

Accountability Systems
http://www.media-accountability.org

Most of the 400-odd codes listed were 

drafted and adopted by individual media 

organisations or unions or press councils or 

associations. 

PressWise Codes of Conduct 
http://www.presswise.org.uk/display_page.

php?id=40 

Has a searchable database of more than  

70 journalistic codes. 

EthicNet: European codes  

of journalism ethics 
http://www.uta.fi/ethicnet/ 

Collection of codes from most of the Euro-

pean countries, translated into English. 

Ethics Cases Online 
http://www.journalism.indiana.edu/Ethics/ 

Created for teachers, researchers, professional 

journalists and consumers of news to help 

them explore ethical issues in journalism. 

PoynterOnline 
http://www.poynter.org/subject.asp?id=32 

The ethics page provides a toll-free ethics 

hotline number, case studies, tips on ethi-

cal reporting, and a bibliography of websites 

and books. 

New York Times – Handbook  

on Ethical Journalism
http://nytco.com/pdf/NYT_Ethical_

Journalism_0904.pdf

BBC Standards of Ethical Journalism
http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorial-

guidelines

روابط مفيدة

Columbia Journalism Review
http://www.cjr.org

American Journalism Review
http://www.ajr.org

Ethics and the law: ARTICLE 19
http://www.article19.org

Freedom of Information
http://www.freedominfo.org

Privacy International  
http://www.privacyinternational.org

 

Transparency International
http://www.transparency.org

Center for Public Integrity
http://www.publicintegrity.org

Associated Press Managing Editors 

http://www.apme.com/ethics

Eye on Ethics – Asia media watch
http://www.eyeonethics.org

Fairness and Accuracy in Reporting
http://www.fair.org/index.php

Institute of Communications Ethics
http://www.communicationethics.net

Journalism ethics for the global citizen
http://www.journalismethics.ca

Pew Research Center 
http://www.journalism.org/
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Some other web-sites covering ethical issues 

of interest for journalists: 

Society of Professional Journalists
http://www.spj.org (US)

Campaign for Press and Broadcasting 

Freedom
http://www.cpbf.org.uk/ (UK)

Center for Media Freedoms  

and Responsibility
http://www.cmfr-phil.org/ (Phillippines)

Centre for Defending Freedom  

of Journalists (Jordan)
http://www.cdfj.org

Crimes of War project
http://www.crimesofwar.org/

Dart Center for Journalism and Trauma
http://www.dartcenter.org/

International News Safety Institute
http://www.newssafety.com/

Online More Colour in the Media
http://www.olmcm.org/

Media Diversity Institute
http://www.media-diversity.org

Journalism in Southern Africa
http://www.journalism.co.za/

Journalism in South Asia
http://www.thehoot.org

Internews – gender in the media
http://www.internews.org/openmedia/om_

gender.shtm

Women in media and news
http://www.wimnonline.org/

Global Network for Women  

in News Media
http://www.iwmf.org

Global Media Monitoring
http://www.globalmediamonitoring.org/

Faith and media
http://www.faithandmedia.com/

Forum Against Islamophobia  

and Racism
http://fairuk.org

Get Religion – blog by journalists 

covering religious stories
http://www.getreligion.org

International Center for Journalists
www.icfj.org

International Journalists’ Network
https://www.ijnet.org/

European Journalism Centre
http://www.ejc.nl

British Journalism Review
http://www.bjr.org.uk

Media Monitoring South Africa
http://www.monitoringsa.com





الحتاد الدويل لل�ضحفيني ه� �ض�ت ال�ضحفيني العاملي. 
تاأ�ض�س الحتاد الدويل لل�ضحفيني �ضنة 1926، وه� الي�م اأكرب منظمة عاملية لل�ضحفيني

يعمل الحتاد عرب  كل القطاعات الإعالمية وميثل اأكرث من 600000 من العاملني الإعالميني 
والذين هم اأع�ضاء يف نقابات وجمعيات لل�ضحفيني يف 123 دولة 

www.ethicaljournalisminitiative.org

مبادرة ال�ضحافة الأخالقية هي عبارة عن حملة عاملية تت�ضمن براجما واأن�ضطة 
لدعم وتق�ية الن�عية املهنية يف الإعالم. وقد تبناها امل�ؤمتر العاملي لالحتاد الدويل لل�ضحفيني 

الذي عقد يف م��ضك� عام 2007 واطلقت ر�ضميا �ضنة 2008. 

الحتاد الدويل لل�ضحفيني
International Press Center, Residence Palace

Block C, 155 Rue De la Loi, 1040 Brussels

Tel: 0032 2 235 2200 Fax: 0032 2 235 2219

Email: ifj@ifj.org  http:://www.ifj.org


