
دليل 
صحافة استقصائية

من أجل التنمية



صحافة استقصائية
من ٔاجل التنمية

دليل



 Egypt Office

نشر من قبل مؤسسة فريدريش إيبرت )مكتب مصر(
حقوق الطبع © 2016 محفوظة لمؤسسة فريدريش إيبرت

جميع الحقوق محفوظة 
تمت الطباعة بجمهورية مصر العربية 

أصدر من قبل مؤسسة فريدريش إيبرت )مكتب مصر(
 

* هذا الكتاب ال يعبر عن رأى مؤسسة فريدريش إيبرت و يتحمل المؤلف كامل المسؤولية عن محتوى الكتاب

مالحظة للعالمة التجارية:

العالمة التجارية و شعار مؤسسة فريدريش إيبرت و مؤسسة فريدريش إيبرت,)مكتب مصر(
.Friedrich-Ebert-Stiftung e.V :مملوكة من قبل

و تستخدم بموجب ترخيص من قبل مالك العالمة التجارية.

حول مؤسسة فريدريش إيبرت في مصر

استلهامًا من أهداف مؤسسة فريدريش إيبرت العامة و المتمثلة في تعزيز الديمقراطية والعدالة االجتماعية، ودعم التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، والدعوة إلى حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين، بدأت المؤسسة عملها في مصر منذ عام 1976. يعمل المكتب بالتعاون 

مع شركاء محليين في إطار اتفاقية مبرمة مع الحكومة المصرية. هذه االتفاقية تم اعتمادها بقرار جمهوري رقم 1976/139 وموافقة 
البرلمان المصري. و قد تم تجديد هذه االتفاقية عام 1988 و تم اعتمادها بقرار جمهوري رقم 1989/244 و موافقة البرلمان المصري.

كانت المطالبة بإحداث تغيير اجتماعي وسياسي جوهري هي المحرك وراء الثورة المصرية سنة 2011. وسيكون التعامل مع هذه المطالب 
هو التحدي األساسي أمام المعنيين والمجتمع المصري بأسره على مدار السنوات القادمة و مؤسسة فريدريش إيبرت على أتم االستعداد 

لمساعدة الشعب المصري أثناء هذه العملية االنتقالية.

تتعاون مؤسسة فريدريش إيبرت مع الشركاء المصريين في مجاالت:

البيئة والتنمية المستدامة
التنمية االقتصادية واالجتماعية

تمكين الشباب و المرأة
التعاون والحوار الدولي

مؤسسة فريدريش إيبرت 

مكتب مصر

 4 شارع الصالح أيوب،
11211 الزمالك، القاهرة – مصر 

ت: 27371656-8 00202
ف: 27371659 00202

Email: fes@fes-egypt.org
www.fes-egypt.org

نسخة مجانية 



فريق العمل

رئيس الفريق

عميدة كلية اإلعالم ـ جامعة األهرام الكنديةأ.د/ إيناس ٔابو يوسف

أستاذ مساعد صحافة كلية اإلعالم ـ جامعة القاهرةد/محرز غالي

مدرس إذاعة وتليفزيون كلية اإلعالم جامعة القاهرةد/منى مجدي

مدير وحدة التدريب بمؤسسة »والد البلد«أ/تامر المحمدي

كبير محررين سابق بوكالة رويترزأ/ عصمت صالح الدين

مدرب صحفي - رئيس وحدة اإلنتاج والتليفريون بالمصري اليومأ/محمد الهواري

صحفية مستقلة - مدربةأ/ لينا غضبان

 رئيس قسم التحقيقات االستقصائية ومساعد رئيس تحرير الوطنأ/سماح عبد العاطي

رئيس مؤسسات إعالميات مصريات للتنمية أ/صفاء عبد الحميد

نائب رئيس قسم التحقيقات اليوم السابعأ/هدى زكريا

منسق المشروع

مديرة البرامج بمؤسسة فريدريش إيبرت أ/مريم عبد الباقي

تحرير
د/محرز غالي

ريشة
مصطفي البنا

صحافة استقصائية
من ٔاجل التنمية

دليل



4

صحافة استقصائية من ٔاجل التنمية

مقدمة التقرير

صحافة استقصائية من ٔاجل التنمية



5

ٔازمة الحريات في العالم العربي
بين مطرقة اإلرهاب وضرورات الحفاظ على األمن القومي 

     

وااللتبـاس،  االرتبـاك  شـديد  واقًعـا  السـابقة  السـنوات  خـالل  العربـي  العالـم  يواجـه 
تفجـر  بعـد  ومجتمعاتـه،  دولـه  مـن  كثيـر  بات  التـي  المزريـة  الفوضـى  حالـة  جـراء 
الثـوري  الحـراك  لحالـة  كنتـاج  ذلـك  جـاء  سـواء  واضطرابهـا،  الداخليـة  ٔاوضاعهـا 
الــدول،  مــن  كثيــر  شــهدتها  التــي  واإلعالميــة  واالجتماعيــة  السياسـية  والسـيولة 
بضـرورة  السياسـية،  القـوى  بعـض  تطلقهـا  التـي  الدعــوات  تصاعــد  اســتمرار  أو 
فــي  الثوريــة  الموجــة  هــذه  مــن  واالسـتفادة  اإلصـالح  سياسـات  فـي  التوسـع 
بعــد  وتٔاثيــره،  حضــوره  يفقــد  ٔان  كاد  الــذي  الوطــن،  لهــذا  االعتبــار  ٕاعــادة 
اإلرهــاب  لمنــاخ  كنتــاج  ٔاو  الممتــدة،  الوهمــي  واالســتقرار  الجمــود  ســنوات 
ثمــة  ٔان  بقــوة،  للعيــان  واضًحــا  يبــدو  الــذي  المخططــة،  الفوضــى  وســيناريو 
ٔاحـد. علـى  خافيـة  تبـدو  ال  ألسـباب  تنفيذه،  تسـتهدف  وخارجيـة،  محليـة  ؤاجهــزة   دوال 

خلـق  فـي  ٔاسـهمت  قـد  والفوضـى  االرتبـاك  مـن  الحالـة  هـذه  ٔان  فيـه  شـك  ال  وممـا 
يتمثـل  الرئيـسي  عنوانـه  مٔولـم،  واقـع  بٔانـه  بـه،  يوصـف  ٔان  يمكـن  مـا  ٔاقـل  واقـع 
تماسـك  علـى  الحفـاظ  شـتى:  ضـرورات  بيـن  االختيـار  ضـرورات  مفارقـات  فـي  بوضـوح 
الـدول الوطنيـة، والجيـوش الوطنيـة، واألمـن القومـي العربـي، وحتـى اعتبـارات األمـن 
الداخلـي، وبيـن اعتبـارات الحريـة والديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان وكل مطالـب اإلصـالح 
مــن  الجماهيــر  انتفضــت  التــي  المشـروعة  واالجتماعـي  واالقتصـادي  السياسـي 
ٔاجلهــا، فــي وقــت تتصاعــد فيــه ضربــات اإلرهــاب وتمــدد جماعـات العنـف المسـلح 

بقـوة ضـد كيـان هـذا الوطـن ووحدتـه واسـتقراره.
     

التوســع  بٔاهميــة  الكامــل  وٕايماننــا  الكامــل،  ٕادراكنــا  مــن  بالرغــم  ٔانــه  والحقيقــة 
وحقـوق  الديمقراطيـة  منظومـة  وتطبيـق  والتغييـر،  اإلصـالح  سياسـات  تطبيــق  فــي 
وكذلــك  واإلعالميــة،  والسياســية  العامــة  الحريــات  مجــال  فـي  والتوسـع  اإلنسـان 
ٕادراكنــا الكامــل بــٔان ضــرورات الحفـاظ علـى األمـن القومـي، ووحـدة الـدول الوطنيـة 
وتماسـكها، مرتبطـة فـي األسـاس بمـدى جديــة مشــروعات اإلصــالح المطروحــة مــن 
تعنـي  ال  ؤانهـا  العربيـة،  والمجتمعـات  الــدول  السائدة ألوضــاع  الحكــم  ٔانظمــة  قبــل 
فـي المقابـل تغييـب منظومـة الحريـات وتوسـيع دوائر القمــع واالســتبداد، ٕاال ٔان الثمــن 
الفــادح الــذي تدفعــه اآلن كثيــر مــن الــدول والمجتمعــات العربيــة، وســيادة منــاخ 
الوطنـي،  الصـف  وحـدة  وتــٓاكل  االســتقرار  وغيــاب  المجتمعــي  اليقيــن  عــدم  مــن 
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وشـيوع االسـتقطاب الحـاد فـي كثيـر مـن الـدول والمجتمعـات وتصاعـد موجـات اإلرهـاب 
المنظـم، قـد فـرض علـى كثيـر مـن القـوى السياسـية والثوريـة والديمقراطيـة، التـي 
وتلـح  بعضهـا،  ٔاو  القائمة  النظـم  ضـد  باألمـس  وشـعاراتها  الثـورة  رايـات  ترفـع  كانـت 
وتعيـد  الوقـت  بعـض  ٔانفاسـها  تلتقـط  ؤان  اختياراتهـا  تراجـع  ٔان  التغييـر،  سـرعة  علـى 
اإلصـالح  مشـروع  وال  ؤاهدافـه،  الثـورة  لمشـروع  تغييبـا  ليـس  حسـاباتها،  فـي  النظـر 
وسياسـاته ومطالبـه وتوجهاتـه، بقـدر مـا ٔاصبـح األمـر محاولـة واعيـة ومقصـودة مـن 

هـذه القـوى، لتحقيـق االصطفـاف الوطنـي حـول مشـروع الوطـن ذاتـه.
     

ٕان مــن يقــرٔا حقيقــة مــا يــدور فــي الواقــع العربــي، ويتٔامــل بدقــة فــي حجــم 
التضحيــات والخسائر التـي تحققـت خـالل السـنوات السـابقة  – وال تـزال – سـيدرك منـذ 

الوهلـة األولـى:

ٔإن كثيـًرا مـن المجتمعـات العربيـة قـد دفعـت ٔاثمان وتكاليـف باهظـة جـراء حالـة الفوضـى 
عنـاء  ٔاو  مبالغـة  دون  يـدرك  سـوف  كمـا  المجتمعـات،  هـذه  تشـهدها  التـي  واإلرهـاب 
شـديد ٔان الصحافــة والصحفييــن، واإلعالمييــن عموًمــا، كانــوا فــي مقدمــة القــوى 
التغييرواإلصـالح  عمليـات  وعنـاء  عـبء  بصالبـة  تحملـت  التـي  والمهنيـة  الديمقراطيــة 
واإلرهـاب  والفوضـى  االنفـالت  عمليـات  وعنـاء  المجتمعـات،  بعـض  تشـهدها  التـي 
الصحفيـون  دفـع  ٕاذ  العربـي،  العالـم  فـي  األخـرى  المجتمعات  بعـض  تشـهدها  التـي 
في  عليهـم  التضييـق  بيـن  تتـراوح  غالية،  ٔاثمان  النقابيـة  وتنظيماتهـم  ومٔوسسـاتهم 
ٔاو لالعتقـال  للعنـف واالنتهـاكات الجسـدية،  ٔاثنـاء ممارسـة مهـام عملهـم، وتعرضهـم 
التعبيــر  وفــي  المعلومـات،  علـى  الحصـول  فـي  عليهـم  بالتضييـق  مـروًرا  والسـجن، 
عــن ٔانفســهم بحريــة، وضيــق صدرالســلطة ونظــم الحكــم، مــن ممارســتهم حقهـم 
فـي النقـد وكشـف القصـور واالنحرافـات، ٕانتهـاًء بٔاعمـال القتـل واالسـتهداف بالذبـح، 
العربيـة.  المجتمعـات  بعـض  فـي  ضدهـم  اإلرهابيـة  التنظيمـات  بعـض  تمارسـها   التـي 

ٔاصبحـت  والملتبسـة  المرتبكـة  واألوضـاع  التحديـات  هـذه  كل  ظـل  فـي  ٔانـه  والحقيقـة 
كبيـر،  حـد  ٕالـى  المحـك  علـى  العربـي  العالـم  فـي  والصحفييـن  الصحافـة  حريـة 
فـي  التوسـع  بضـرورة  وئومنـون  وراءها  ويسـعون  الحقيقـة  ينشـدون  فالصحفيـون 
النحـو  علـى  رسـالتهم  ٔاداء  مـن  يتمكنـوا  حتى  السائدة،  الحريـات  وهوامـش  خيـارات 
فـي  الحكـم  ؤانظمـة  السـلطة  ٔاجهـزة  فيـه  زالـت  ما  الـذي  الوقـت  فـي  األمثـل، 
وجهــة  مــن  باعتبارهـا  وريبـة،  شـك  نظـرة  الحريـات  هـذه  ٕالـى  تنظـر  العربـي  العالـم 
الــدول  مــن  كثيــر  شــهدته  فيمــا  بٔاخــر،  ٔاو  بشــكل  ســبًبا  كانــت  الســلطة،  نظــر 
الرئيسية  األسـباب  مقدمـة  فـي  كانـت  ؤانهـا  وحـراك،  سـيولة  حالـة  مـن  والمجتمعـات 
فيمـا ٓالـت ٕاليـه هـذه األوضـاع. بـل ٕان هـذا األمـر قـد ٔاصبـح يـزداد حـدة اآلن، مـع دخـول 
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ؤازمـات  األحـداث  خـط  علـى  العربيـة  الـدول  مـن  كثيـر  فـي  موجاتـه  وتصاعـد  اإلرهـاب 
ضغـوط  يواجهـون  عموًمـا  اإلعـالم  ووسائل  والصحـف  الصحفيـون  فٔاصبـح  الواقـع، 
والعنـف  اإلرهـاب  جماعـات  واسـتبداد  جانـب،  فـي  وتضييقهـا  وقمعهـا  السـلطة 
الصحافـة  إلى  ينظـران  الطرفـان  بـات  ٕاذ  اآلخـر،  الجانـب  فـي  واسـتهدافها  المسـلح 
رسـالة  يـٔودون  باعتبارهـم  ليـس  عموًمـا،  واإلعالمييـن  اإلعـالم  ووسائل  والصحفييـن 
باعتبارهـم خطـًرا  وٕانمـا  ٔاعبـاء اإلصـالح والتغييـر،  تحمـل  بقـوة فـي  سـامية ويشـاركون 
عليهمـا، وباعتبـار ٔان كشـف الحقيقـة وتغطيـة األخبـار واألحـداث ونقلهـا بٔامانـة سـئودي 
الـذي  األمـر  وهـو  واالسـتبداد،  والفسـاد  القمـع  وجـوه  كل  كشـف  ٕالـى  النهايـة  فـي 
بعـض  وتراجـع  العـام،  المجـال  علـى  التضييـق  فـي  التوسـع  ٕالـى  النهايـة  فـي  ٔادى 
المنقضـي. العـام  خـالل  العربـي،  العالـم  فـي  والصحفييـن  الصحافـة  حريـة   مٔوشـرات 

هي  النهائية  والمحصلـة  والتحـوالت،  والظـروف  والمتغيـرات،  العوامـل  هـذه  كل  جـراء 
واالسـتبداد  القمـع  يواجهـون  ٔاصبحـوا  العربـي  العالـم  فـي  والصحفييـن  الصحافـة  ٔان 
مـن قبـل السـلطة ؤانظمة الحكـم فـي جانـب واإلرهـاب مـن قبـل الجماعـات التكفيريـة 
ٔازمـة  تواجـه  والصحفييـن  الصحافـة  حريـة  ؤاصبحـت  األخـر،  الجانـب  فـي  واإلرهابيـة 
حقيقيـة وخطـًرا حقيقيــًا، وهـو األمـر الـذي ٕان كنـا نتفهـم دوافعـه ؤاسـبابه ونقدرهـا، 
وتلبيـة  والتغييـر  اإلصـالح  سياسـات  فـي  التوسـع  بـٔان  نٔومـن  المقابـل  فـي  فٕاننـا 
احتياجـات ومطالـب الشـعوب المشـروعة، والتوسـع فـي هوامـش ومسـاحات الحريـات 
وكفيـل  ٔاخطـار،  ٔايـة  بمجابهـة  كفيـل  السائدة،  واإلعالميـة  واالجتماعيـة  السياسـية 
ٔايـة  وليـس  ذاتـه،  الوطـن  مشـروع  حـول  واالصطفـاف  الوطنـي  الصـف  لحمـة  بتحقيـق 

مشـروعات ٔايديولوجيـة ٔاخـرى.
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التغييــر  بعمليــات  وعالقتهــا  التنميــة  مفهــوم  تعريفهــم  فــي  الباحثــون  يختلــف 
الفكريـة  المـدارس  ولطبيعـة  لتوجهاتهـم  وفًقـا  المجتمـع،  فـي  واإلصـالح  والتحديــث 
التـي ينتمـون ٕاليهـا، ٕاال ٔانهـم يتفقـون علـى خطـورة هـذه القضيـة ؤاولويتهـا ؤاهميتهـا 
التنميـة  ٔان  الباحثـون والنقـاد  يـرى  الصحافـة ووسائل اإلعـالم فيهـا. حيـث  ؤاهميـة دور 
متعـدد  جهـد  مـن  البشـر  بـه  يقـوم  مـا  علـى  نجاحهـا  يتوقـف  متكاملـة  شـاملة  عمليـة 
الجوانـب واألشـكال. والتنميـة، كمفهـوم، شـاع الحديـث عنـه عقـب الحـرب العالميـة الثانيـة 
بخاصـة، لمـا نجـم عنهـا مـن مشـكالت اجتماعيـة بـارزة دفعـت دول العالـم ٕالـى بـذل جهـود 
مضاعفـة لتغييـر ٔاوضاعهـا وتحسـين ٔاحوالهـا الماديـة. لـذا فقـد ارتبـط مفهـوم التنميـة 
بالتقـدم االقتصـادي واالجتماعـي ومـا يعنيـه ذلـك مـن تغييـر فـي بنيـة االقتصـاد بتعـدد 

قطاعـات اإلنتـاج وتطـور خدمـات الصحـة والتعليـم ومـا شـابه ذلـك.
     

ونظـًرا إلى تبايـن مسـتوى التنميـة بيـن الـدول المتقدمـة وتلـك الناميـة، فقـد انقسـم الفكـر 
المعاصـر فـي تعريفهـا ٕالـى تياريـن رئيسيين: ٔاحدهمـا يمثـل الفكـر االقتصـادي الغربـي 
الـذي عـرف التنميـة بٔانهـا: العمليـة الهادفـة ٕالـى خلـق طاقـة تـٔودي ٕالـى تزايـد دائم فـي 

متوسـط الدخـل الحقيقـي للمجتمـع وللفـرد بشـكل منتظـم لفتـرة طويلـة مـن الزمـن.
     

اإلعالم وقضايا التنمية
في مجتمعات العالم الثالث 

منظور جديد ورٔوية بديلة لدور الصحافة 
االستقصائية في التغيير واالصالح
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ٔامـا التيـار اآلخـر، فقـد عبـرت عنـه كتابـات فريـق مـن الباحثيـن بـدول العالـم الثالـث، 
هيكليـة  تحـوالت  ٕاحـداث  ٕالـى  الهادفـة  العمليـة  ٔانهـا،  علـى  التنميـة  وعـّرف 
المجتمـع،  ٔافـراد  مـن  السـاحقة  لألغلبيـة  بموجبهـا  يتحقـق  اجتماعية  ـ  اقتصاديـة 
وتـزول  المسـاواة،  عـدم  ظلهـا  فـي  يقـل  التـي  الكريمـة،  الحيـاة  مـن  مسـتوى 
بالتدريـج مشـكالت البطالـة والفقـر والجهـل والمـرض، ويتوفـر للمواطـن قـدر ٔاكبـر 

توجيـه مسـار وطنـه ومسـتقبله. المسـاهمة فـي  المشـاركة، وحـق  مـن فـرص 

عالمنـا  فـي  االهتمـام  تزايـد  فقـد  والتكنولوجيـة،  اإلنسـانية  العلـوم  تقـدم  ومـع 
ال  باعتبارهـا  شـمولية  ٔاكثـر  ٓاخـر  معنـى  ٔاخـذت  التـي  التنميـة  بقضيـة  المعاصـر 
ٕانجـازات  نقـل  مجـرد  وال  العاليـة،  اإلنتاجيـة  معدالت  تحقيـق  علـى  فقـط  تقتصـر 
سائر  يضـم  ضخـم  وتربـوي  فكـري  بتحـول  ترتبـط  بقدرمـا  المتقـدم،  العالـم 
خدمـة  في  الموظفـة  والتكنولوجيـة  والثقافيـة  العلميـة  البشـرية:  اإلمكانـات 
فالتنميـة  لـذا،  وغيرهـا.  والسياسـية  واالجتماعيـة  االقتصاديـة  الشـاملة  التنميـة 
بمفهومهـا الشـامل، ليسـت عمليـة اقتصاديـة فحسـب، وليسـت عمليـة اجتماعيـة 
فحســب،  ثقافيــة  عمليــة  وليســت  فحســب،  سياســية  عمليـة  وليسـت  فحسـب، 
ولكنهــا مزيــج مــن هــذا كله وغيره، تحتـوي المتغيـرات االقتصاديـة واالجتماعيـة 
ٕاطـار  والسياسـية والثقافيـة، وتتفاعـل جميعهـا وتتداخـل بعضهـا مـع بعـض فـي 
المجتمـع.  ٕاليـه  يحتـاج  لمـا  وفقـا  تتغيـر  ٔاهـداف  تحقيـق  ٕالـى  تهـدف  شـمولي، 
بجميـع  األفضـل  نحـو  المجتمـع  تغييـر  علـى  وتعمـل  للتحقيـق،  ممكـن  هـو  ومـا 

تطلعاتـه. وكامـل  وجوهـه 

قطاعـات  بهـا  تقـوم  وموجهـة،  واعيـة  عمليـة  التنميـة  فتعتبـر  هـذا،  وعلـى 
ٕالـى مصـاف  بالمجتمـع  ٕايجـاد تغييـر شـامل يسـمو  واعيـة، خاصـة وعامـة، بهـدف 
نمــو اقتصــادي يعبــر  ٔاكثــر مــن عمليــة  لــذا فهــي  المتحضـرة.  الراقيـة  األمـم 
االجتماعـي،  ـ  االقتصـادي  البنـاء  فـي  تحــوالت  عمليــة  وجــود  عــن  فحســب، 
زيـادة  تحقيـق  ٕالـى  تـٔودي  ذاتيـًا،  مدعمـة  ٕانتاجيـة  طاقـة  تنميـة  علـى  قـادرة 

المنظـور. المـدى  علـى  للفـرد  الحقيقـي  الدخـل  متوسـط  فـي  منتظمـة 
     

بهـذا  ٔاخـذت  قـد  العربـي  العالـم  بلـدان  مـن  كثيـًرا  ٔان  مـن  بالرغـم  فإنه  والحقيقـة 
تفصلهـا  التـي  الهائلة  الفجـوة  لسـد  منهـا  محاولـة  فـي  للتنميـة،  المفهـوم 
عمليــة  تتفهــم  شــاملة  تربويــة  ثقافــة  خلــق  ومحاولـة  المتقدمـة،  األمـم  عـن 
القوميــة  وثرواتهــا  تتناســب  ٕانتاجيــة  مشــاريع  فــي  وتجســدها  التنميــة 
ٕاليــه،  تحتــاج  مــا  تٔاميــن  فــي  شــعوبها  تطلعــات  مــع  وتتجــاوب  الدفينــة، 
المقدمــة الضروريــة لحريتهــا االجتماعيــة  ٔان حريتهــا االقتصاديــة هــي  وٕادراك 
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سـيدرك  والمجتمعـات  الشـعوب  هـذه  أوضاع  في  المتٔامـل  ٔان  ٕاال  والسياســية، 
والمجتمعـات  الـدول  مـن  كثيـر  فـي  التنميـة  وبرامـج  خطـط  ٔان  وهلـة  أول  من 
اقتصـرت فـي األسـاس علـى تطويـر وتحديـث بنـى ومنظومـات اإلنتـاج، واهتمـت 
المجتمعـات  الـذي ظلـت هـذه  الوقـت  اإلنتـاج، فـي  ؤادوات  التكنولوجيـا  بتوطيـن 
ٕاحداث  دون  تحـول  والتقاليـد،  والفكـر  والثقافـة  القيـم  مـن  بمنظومـات  محكومـة 
السياسـية  النظـم  ٔان  ذلـك  مـن  ؤاهميـة  خطـورة  األكثـر  ٕان  بـل  جوهريـة.  تحـوالت 
التنميــة  مفهــوم  عنهــا  يغيــب  مــازال  الحاكمــة،  واالجتماعيــة  واالقتصاديـة 
البنــى  مــن  ٔانمــاط  عليهــا  يســيطر  ومــازال  والمتكامــل،  الشــامل  بمعناهــا 

الفصل األول: اإلعالم وقضايا التنمية في مجتمعات العالم الثالث 

االتصال

االنتشار

اإلقناع

اإلقناع
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العدالــة  وعــدم  والفقــر  التخلــف  تكــرس  التــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، ولعــل فــي قيــام ثــورات الربيــع العربــي واندالعهـا 
مـا يشير إلـى حقيقـة مـا ٓالـت ٕاليـه ٔاوضـاع هـذه الشـعوب وحقيقـة خطـط التنميـة 

النظـم لسـنوات وعقـود طويلـة. بهـا هـذه  التـي تشـدقت 
     

وشـامل،  ضخـم  حضـاري  ٕاحيـاء  مشـروع  التنميـة  بـٔان  القـول  فيمكـن  وهكـذا، 
مسـتند ٕالـى القبـول اإلرادي ألفـراد المجتمـع، وينبـع مـن ٕايمانهـم بجـدوى هـذه 
الحياتيـة،  ومتطلباتهـم  الحيويـة  مصالحهـم  تحقيـق  فـي  ؤاهميتهـا  العمليـة 
األفـكار  مـن  العقـل  تحريـر  طريـق  عـن  ذاتيــًا  التجـدد  مـن  المجتمـع  تمكيـن  وفـي 
التـي  اإلبـداع  مرحلـة  بلوغـه  دون  حائال  تقـف  والتـي  والتجديـد  للتغييـر  المناهضـة 
الحضـاري  مشـروعه  لتحقيـق  الضروريـة،  الماديـة  تقنياتـه  ٕانجـاز  مـن  بهـا  يتمكـن 
يصبـح  ذلـك،  مـن  وانطالقـًا  لـه.  واالرتهـان  بالغيـر  االسـتعانة  مـن  بـدال  المنشـود 
يـٔودي  للتنميـة ٔاساسـان: فكـري وٓاخـر مـادي، وهمـا فـي تفاعـل متبـادل ودائم 
المواتيـة  الفـرص  تخلـق  وفرضياتـه،  العلـم  فمناهـج  التنميـة.  ثمـرة  نضـج  ٕالـى 
مــن  بــد  ال  المــادي  التطــور  بــٔان  القــول  يمكــن  بحيـث  التكنولوجـي،  لإلبـداع 
التقـدم  فـي  االسـتمرار  ٔان  كمـا  لــه.  مــالزم  فكــري  بتطــور  مســبوًقا  يكــون  ٔان 
الكتشـاف  المتواصـل  العلمـي  للبحـث  الذهـن  يشـحذ  ٔان  شـٔانه  مـن  التكنولوجـي 

التقنيـات.  مـن  المزيـد 
     

ٔادوات  ٔاهـم  ٔاحـد  باتـت  قـد  المعاصـر  عالمنـا  فـي  اإلعالم  وسائل  ٔان  بخاٍف  وليس 
اإلصـالح  حركـة  فـي  ومٔوثـًرا  فاعـال  دوًرا  تلعـب  ؤانهـا  المجتمـع،  فـي  التغييـر 
فـي  المهم  الجـزء  كاهلهـا  علـى  يقـع  ٔانـه  ٕاذ  المختلفـة،  بمجاالتـه  المجتمعـي 
واالجتماعــي  الثقافــي  المنــاخ  تهيئة  فـى  يتمثـل  والـذي  اإلصـالح،  عمليـة 
القيـم  لمنظومـة  خلخلــة  مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  التغييــر،  عمليــات  لقبــول 
األفـراد  سـلوك  توجيـه  فـي  دورهـا  إلـى  ٕاضافـة  السائدة،  والتقاليـد  واألعـراف 

المجتمـع. يشـهدها  التـى  التغييـر  حركـة  فـى  ليصـب  والجماعـات 

 – اإلعالم  ٔاهــم وسائل  ٕاحــدى  باعتبارها   – الصحافــة  ٔان  الــى  الدراســات  وتشــير 
ٕازاء مــا يشــهده المجتمــع مــن توجهــات ٕاصالحيــة  تضطلــع بمســٔوولية كبــرى 
الصحافـة علـى  أن  إلـى  الدراسـات  تشـير هـذه  ٕاذ  والتحديـث،  التغييــر  إلى  تصبــو 
ممارسـة  علـى  الهائلة  بقدرتهـا  األخـرى  اإلعـالم  وسائل  عـن  تتميـز  تاريخهـا  مـدار 
يعـرف  مـا  ٔاو   )watch dog الحراسـة  )كلـب  بوظيفـة  األدبيـات  فـي  يسـمى  مـا 
يتجلــى  والــذي   )critical role( للصحافـة  النقـدي  الـدور  ٔاو  الرقابيـة  بالوظيفـة 
البديلـة  الـرٔوى  وطــرح  القائمة،  والتوجهــًات  السياســات  بنقــد  قيامهــا  فــي 
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قيامهـا  مـع  جنـب  إلـى  جنبـًا  وتطويـره  المجتمـع  ٔاوضـاع  ٕاصـالح  تسـتهدف  التـى 
القصـور  ٔاوجـه  المختلفـة والكشـف عـن  الدولـة ومٔوسسـاتها  ٔاداء هيئات  بمراقبـة 
كثيـر  يربـط  إذ  عنهـا،  والمسؤولين  الهيئات  هـذه  ٔاداء  تشـوب  التـى  واالنحرافـات 
ٔاو غيرهـا مـن وسائل  التـي تمارسـها الصحافـة  الوظيفـة  بيـن هـذه  الباحثيـن  مـن 
الرقابـي  الـدور  ٔان  ويـرون  المجتمـع  يشـهدها  التـي  التغييـر  حركـة  وبيـن  اإلعـالم 

الـذي تلعبـه وسائل اإلعـالم ومـن بينهـا الصحافـة دور رئيسي ومهم.

الفصل األول: اإلعالم وقضايا التنمية في مجتمعات العالم الثالث 
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ويـرى كثيـر مـن الباحثيـن ٔان قـراء الصحـف وجمهـور وسائل اإلعـالم بعامـة، يصبـح 
فيـه  تمـارس  الـذي  بالقـدر   )loyalty( لهـا  والًءا  ؤاكثـر  الوسائل  بهـذه  ارتباطـًا  ٔاكثـر 
في  المسـاهمة  علـى  وبقدرتهـا  جانـب،  فـي  الرقابيـة  وظيفتهـا  الوسائل  هـذه 
حركـة تحديث المجتمـع وإصالحه وتغييـره فـي جانـب ٓاخـر، وتشـير كثيـر مـن الدراسـات 
إلـى ٔان تراجـع ٔارقـام توزيـع الصحـف فــي العالــم، والخطــر الــذي يهــدد صناعــة 
ممارسـة  عـن  الصحافـة  تراجــع  إلى  األســاس  في  يرجع  التقليديــة،  الصحافــة 
يمثـل  الذي  االجتماعيـة،  ومسئوليتها  دورهـا  وتراجـع  والنقـدي،  الرقابـي  دورهـا 

رافـًدا ٔاساسـًيا فـي حركـة اإلصـالح والتغييـر تجـاه القـراء والمجتمـع. 
       

     
التنمية وقضايا  اإلعالم 

     
ٔان  يسـتطيع  التنمويـة  العمليـة  فـي  واالتصـال  اإلعـالم  وسائل  لـدور  المتتبـع  ٕان 
بفكـرة  األول  التيـار  ارتبـط  المجـال.  هـذا  فـي  ٔاساسـيين  فكرييـن  تياريـن  يرصـد 
وبدايـة  الخمسـينيات  نهايـة  فـي  بـدٔا  والـذي  الغربـي  للنمـوذج  وفقـًا  التحديـث 
الخــاص  التحديــث  نمــوذج  علــى  التيــار  لهـذا  النظـري  اإلطـار  ارتكـز  السـتينيات. 
ٔاوروبـا  األمريكيـة إلعمـار  المتحــدة  الواليــات  نفذتــه  الــذي  )مارشــال(  بمشــروع 
مــن  )الصعــود  ليرنيـر«  »دانيـال  كتابـات  وتبنـت  الثانيـة.  العالميـة  الحـرب  بعـد 
وسائل  علــى  القائمة  التحديــث  نظريــة  تبنــت  والتــي  التقليديــة(،   المجتمعــات 
نمـوذج  تقديـم  فـي  محوريـًا  دوًرا  تلعـب  أن  تسـتطيع  والتي  واالتصـال  اإلعـالم 
وانهيـار  واألميـة  والفقـر  التخلـف  مـن  يعانـي  كان  الـذي  الثالـث  للعالـم  التحديـث 
وٓاسـيا  إفريقيـة  فـي  حديثـًا  اسـتقلت  التـي  المجتمعـات  فـي  التحتيـة  البنيـة 

الالتينيـة. وأمريـكا 
     

قدمها  التي  المسـتحدثات(  )نشـر  نظرية  في  الفكرية  المدرسـة  هذه  وتجسـدت 
االتصاليـة  اإلسـتيراتيجيات  تبنـي  علـى  قامـت  والتـي   1976 عـام  روجرز«،  »إيفرت 
بتبنـى  وانتهـاء  بالمسـتحدثات  الوعـي  نشـر  مـن  بـدًءا  تسـاهم  التـي  الغربيـة 
فـي  الوقـت  ذلـك  فـي  النظرية  هـذه  تقوم  المسـتحدثات.  هـذه  لمثـل  الفـرد 
للمٔوشـرات  التنميـة وفقـًا  الـذي يقيـس  الليبرالـي  الفكـر  مجملهـا علـى فلسـفة 
المجتمعـات  عبـور  علـى  القـادرة  اإلقنـاع هـي  تكنيـكات  ويعتبـر  االقتصاديـة فقـط 
ٔان  علـى  »روجـرز«  ؤاكـد  الحداثـة.  إلـى  التلقيديـة  مـن  الثالـث  العالم  دول  فـي 
الحديثـة  التكنولوجيـة  والمسـتحدثات  األمـوال  لـرٔووس  نقـال  فقـط  ليسـت  التنميـة 
ارتفــاع  مــن  تمكــن  التــي  والمهـارات  والمعرفـة  لألفـكار  نقـل  ٔايضـًا  ولكنهـا 
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احتمــاالت تبنــي مثــل هــذه المســتحدثات، )Waisbord, 2003( وفـي هـذا اإلطـار 
الوعـي  رفـع  مـن  تبـدٔا  التـي  المراحـل  علـى  قائم  اتصـال  نمـوذج  »روجرز«  قـدم 
باألفـكار واالختراعـات الحديثـة فـي دول العالـم الثالـث، وحـدد دور وسائل االتصـال 

التالـى: النمـوذج  واإلعـالم فـي 

الفصل األول: اإلعالم وقضايا التنمية في مجتمعات العالم الثالث الفصل األول: اإلعالم وقضايا التنمية في مجتمعات العالم الثالث 

المستحدثات  تبنى 
التكنولوجية

المستحدثات  تبنى 
التكنولوجية

الفرد تنمية 
والمجتمع

الفرد  تنمية 
والمجتمع

التعرض لوسائل االعالم +آليات 
االتصال  االجتماعى +  التغيير 

الشخصى (وجها لوجه )

وأكـد »ليرنيـر« علـى ذات المفهـوم عندمـا طـرح نموذجـه الـذي لـم يختلـف عـن رٔويـة 
االتصــال  عمليــة  فــي  التقليديــة  االتصــال  وسائل  دور  تحديــد  فــي  ســوى  روجرز 
حـول  تصـوًرا  »روجـرز«  طـرح  كمـا  االجتماعي.  التغييـر  بعمليـة  وربطهــا  واإلقنــاع 
بالفـرد  اإلعـالم  وسائل  تحدثها  التـي  التأثيـر  ومراحـل  االتصاليـة  اإلقناعيـة  العمليـة 
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والمراحـل التـي يمـر بهـا حتـى يتبنـى التكنولوجيـا الحديثـة والتـي تبـدٔا بإثـارة الوعـي 
وفـي  التجربـة،  التقييـم،  ثـم  االهتمـام،  إثـارة  تليهـا  التكنولوجيـة،  المسـتحدثات  بٔاحـد 
نفسـه  يطـرح  التيـار  هـذا  اسـتمر  وقد  الحديثـة،  التكنولوجيـة  الوسـيلة  تبنـي  النهايـة 
المانحـة  الهيئات  مـن  العديـد  وتبنتـه  والسـتينيات،  الخمسـينيات  عقـدي  طـوال  بقـوة 
الدولـي  الدولـي والبنـك  النقـد  المتحـدة مثـل صنـدوق  التابعـة لألمـم  الدوليـة سـواء 

األمريكيـة. المعونـة  ؤايضـًا 

الرٔويـة  إلى  وجهـت  التـي  االنتقـادات  مـن  العديـد  ظهـرت  السـبعينيات  بدايـة  فـى 
النظريـة  أن  رٔاسـها  علـى  وكانـت  المسـتحدثات،  نشـر  ونظريـة  التنمية  فـي  الليبراليـة 
الثالـث  العالـم  دول  علـى  الغربـي  النمـوذج  تفـرض  جاهـزة  نمـاذج  تتبنـى  السـلطوية 
الخصوصيـة  االعتبـار  فـي  األخـذ  دون  ٔاسـفل  إلـى  ٔاعلـى  مـن  الرسائل  توجـه  وأنهـا 
البرزيلـي  للباحـث  الرائدة  الفلسـفة  اإلطـار ظهـرت  الـدول وفـي هـذا  الثقافيـة لهـذه 
التغيـر  عمليـة  فـي  واإلعالم  االتصـال  دور  ناقـش  الـذي   )1970( فيجـروه«  »باولـو 
يكونـا  أن  يجـب  أنهمـا  علـى  واإلعالم  لالتصـال  »فيجـروه«  رٔويـة  ارتكـزت  االجتماعـي. 
قائمين علـى الحـوار، والمشـاركة، بهـدف دعـم الهويـة الثقافيـة وبنـاء جسـور الثقـة 

والتمكيـن. وااللتـزام 
 

    
التكنولوجية والمستحدثات  المجتمع 

    
ووسـيلة  كهـدف  إليهمـا  النظـر  يجـب  االجتماعـى  التغييـر  ٔاجـل  مـن  واإلعـالم  االتصـال 
تحديـًدا  إحـدى مشـكالته  بتحديـد  المحلـي  المجتمـع  يقـوم  الوقـت. فعندمـا  ذات  فـي 
يواجهونهـا،  التـي  التنمويـة  المشـكلة  إلى  بالنسـبة  جماعًيـا  قـراًرا  ويتخـذون  دقيًقـا، 
المعطيــات  فهــذه  عمــل،  كفريــق  بتنفيذهــا  ويقومون  تنفيذيـة،  خطـة  ويضعـون 
فعندمـا  التنمويـة.  قضايـاه  مــع  المحلــي  المجتمــع  تعامــل  كيفيــة  فــي  ٔاساســية 
قد  بذلـك  تكـون  االجتماعـى  التغييـر  أجـل  مـن  اإلعـالم  ٓاليـات  باسـتخدام  قريـة  تقـوم 
التحديـات  مواجهـة  أجـل  مـن  الجماعـي  النقـدي  التفكيـر  لكيفيـة  نموذًجـا  قدمـت 

التنمويــة.
   

حـد  فـي  تعتبـر  االجتماعـي  التغييـر  أجـل  مـن  واالتصـال  اإلعـالم  عمليـة  أن  بمعنـى 
ذاتهـا هـدًفا تنمـوًيا ال يقـل ٔاهميـة عـن مخرجـات العمليـة التنمويـة. فعندمـا تسـتطيع 
التجمـع كفريـق لإلجابـة عـلى أسئلة محوريـة تخـص حياتهـم  المحليـة مـن  المجتمعـات 
اإلعـالم  نجـاح  يعكـس  فهـذا  الهـدف؟  يدركـون  كيـف  يريـدون؟  مـاذا  هـم؟  مـن  مثـل: 
تحقيق  والمهمشـين  الفقـراء  إلى  بالنسـبة  وبخاصـة  االجتماعـي،  التغيـير  أجـل  مـن 
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والتعلم  والتقييم  مستدام  تنموى  االتصال  اتصالية  قنوات  االستطالع  المراقبة  سلوك 
التيـار  ظهـر  سـبق  مـا  علـى  تٔاسيسـا  الكفء  المهنى  واالعالم  ومتعددة  متنوعة 
التشـاركى  التنمـوى  اإلعالم  نظريـًا قائم على فلسـفة  ٕاطـاًرا  ليقـدم  الثانـى  النقـدى 
يرتكـن  والذى  الحديثـة  التكنولوجيـة  للمسـتحدثات  الناقـل  واالتصـال  االعـام  وليـس 
التنموى  االعام  نموذج  ئوكد  المسـتحدثات  هذه  لتسـويق  االقنـاع  اسـتيراتيجيات  الـى 

التشاركى على عدة فرضيات هي :
     

1   إن اسـتدامة عمليـة التغييـر االجتماعـى لن تتحقـق اال إذا تمكن األفـراد والمجتمعات 

االتصاليــة ومضمــون  العمليــة  التغييــر مــن  المصلحــة مــن  المعنيــة ؤاصحــاب 
توصيلهـا.     يريـدون  التـي  الرسائل 

العــام  الــرأى  لتمكيــن  ٓاليــة  يكــون  أن  يجــب  التشــاركي  واالتصــال  اإلعــالم   2
فــي  ئاخــذ  أفقــيـًا  اتصــااًل  بكونــه  ويتســم  المحليــة،  المجتمعــات  فــي 
النخـب  مـن  أي  أسـفل،  إلـى  أعلـى  مـن  اتصـااًل  وليـس  الفئات  جميــع  اعتبــاره 
منحـاًزا  يكـون  وأن  لهـم،  صـوت  ال  مـن  صـوت  يكـون  وأن  الشـعبية  القواعـد  إلـى 
هـي  المحليـة  فالمجتمعـات  االتصاليـة.  أدواتـه  وملكيـة  المحليـة  قضايـاه  إلـى 

بهـا.    الخاصـة  االجتماعـي  التغييـر  بعمليـة  القيـام  علـى  القـادرة 

مــن  للمعلومــات  ناقــل  مجــرد  مــن  اإلعــالم  يتحــول  أن  ضــرورة  علــى  التٔاكيــد   3

ٓاليـة للحـوار والتناظـر والمفاوضـة فـي  الخـارج عـن طريـق الخبـراء الفنييـن إلـى 
المحلـي. المجتمـع  أفـراد  تهـم  التـي  القضايـا 

فـي  التغيـر  مجـرد  تتعـدى  أن  يجـب  التنمويـة  العمليـة  مخرجـات  أن  علـى  التٔاكيـد   4

السياسـات  وتغييـر  السـلبية  االجتماعيـة  العـادات  تغييـر  إلـى  الفـرد  سـلوك 
المحلـي.    المجتمـع  فـي  التغييـر  لبيئة  داعمـة  لتصبـح  والثقافـة 

ويعتمـد اإلطـار النظـري لنمـوذج اإلعـالم التنمـوي التشـاركي علـى نظريـة الديمقراطيـة 
بالمشـاركة التـي تطـرح مدخـل اإلعـالم الشـعبوي )الشـعبي( الـذي يعبـر عـن احتياجـات 
المواطنيــن. وتقتــرح النظريــة أن المواطنيــن لديهــم الحــق فــي الوصــول إلــى وسائل 
اإلعـالم واالتصـال المحليـة لديهـم، وأن يكـون لديهـم حـق الـرد وتمكينهـم مـن الوسائل 
اإلعالميـة واالتصاليـة التـي تضمـن تواصلهـم بشـكل فعـال علـى المسـتوى المحلـي فـي 
إطـاره الضيـق. وتشـير النظريـة إلـى أن وسائل اإلعـالم الملتزمـة هـي التـي تهـدف إلـى 
كبديـل  التفاعلـي  األفقـي  االتصـال  أطـر  وتٔوكـد علـى  المسـتقبلين  المرسـلين مـع  ربـط 
مـن ملكيـة الدولـة لوسائل اإلعـالم. وتطـرح فـي ذات السـياق وسائل اتصـال وإعـالم بديلة 
مثل الراديـو الريفـي، الصحافـة المحليـة، الصحافـة الشـعبية )Mwangi, 2003(. واسـتحداث 
اإلعـالم  مـن  واالسـتفادة  المحليـة،  المجتمعـات  فـي  واألقليـات  للمـرأة  ٕاعالميـة  وسائل 

الجديـد وشـبكات التواصـل االجتماعـى فـي ذات اإلطـار.  

الفصل األول: اإلعالم وقضايا التنمية في مجتمعات العالم الثالث 
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تٔاثير التكاملي في فهم  المدخل 
وسائل اإلعالم ودورها التنموي:

     
نظريـة  سـواء  النظريتـان  تقترحهـا  التـي  االتصـال  ٔانمـاط  مـن  المدخـل  هـذا  يسـتفيد 
نظريــة  ٔاو  واحــد،  اتجــاه  فــي  االتصــال  نمــوذج  تطــرح  الــتي  المســتحدثات  نشـر 
علــى  وئوكــد  اتجاهيــن،  فــي  االتصــال  نمــوذج  تطــرح  التــي  التشــاركي  اإلعــالم 
االجتماعــي.  والتغييــر  التنمية  عمليــة  فــي  واإلعــالم  االتصــال  إســتيراتيجيات 

المداخل االتصالية إلى توجهين ٔاساسيين: النموذج  ويقسم هذا 
     

1 االتصـال فـي اتجـاه واحـد: والـذي تتبلـور ٔاهدافه الرئيسـية في اإلعالم، واالنتشـار، 

المسـتحدثات.  ونشـر  اإلعالمية،  الحمالت  وتصميم 

العمليــة  ومخرجــات  االتصاليــة  العمليــة  تكــون  حيــث  اتجاهيــن:  فــي  االتصــال   2

ترتكـز بشـكل ٔاساسـي  ٕالـى اإلبـداع والنهايـات المفتوحـة ألنهـا  ترتكـن  التنمويـة 
علـى استكشـاف القضايـا، وتوليـد معرفـة جديـدة وحلـول مبتكـرة كبديـل مـن ٔان 

المعلومـات. نشـر  عـلى  دورهـا  يقتصـر 

السمات األساسية ألنماط االتصال
          

اتصال في اتجاهين اتصال في اتجاه واحد نمط االتصال

االتصال لالستكشاف االتصال 
للتمكين

 

االتصال لإلخبار واإلعالم

االتصال لإلقناع

مخرجات العملية 
االتصالية

تقييم، دراسة، تحليل القضايا
     

تجنب الصراعات، بناء القدرات
     

مشاركة ٔاصحاب المصالح

رفع الوعي زيادة المعرفة دعم 
االتجاهات تغيير السلوك

هدف العملية 
االتصالية

االستخدام المكثف لالتصال 
الشخصي

استخدام الحوار لدعم المشاركة
استخدام جميع وسائل االتصال 

بدًءا من الفلكلور مروًرا باالتصال 
الجماهيري انتهاًء باإلعالم الجديد 

وشبكات التواصل االجتماعي

وسائل االتصال اإللكترونية الوسائل 
االتصالية 
المفضلة
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بحــث،  مــن  المعتــادة  للمراحــل  وفًقــا  االتصاليــة  اإلســتيراتيجيات  تصميــم  ويتــم 
فـي  يكمـن  االختـالف  ٔان  ٕاال  والتقييـم،  والمراقبـة  والتنفيـذ،  اإلسـتيراتيجية،  وتصميــم 
علـى  يقتصـر  وال  المشـاركة  ٓاليـات  تسـتخدم  البحـث  مرحلـة  ففـي  التنفيـذ،  ٔاسـاليب 
المتخصصيـن فقـط ولكـن علـى ٔاصحـاب المصالـح الذيـن يتضمنوا اإلعالمييـن. وفـي هـذا 
تكـون  قـد  التي  المعلومـات  إلى  والوصـول  للبحـث  جيـدة  ٓاليات  استكشـاف  يتـم  اإلطـار 
المراحـل  باقـي  علـى  اآلليـات  ذات  وتطبـق  التقليديـة  الطـرق  عـن  وٕابداًعـا  كفـاءة  ٔاكثـر 
بمـا يضمـن المشـاركة الفاعلـة التـي تضمـن فـي النهايـة اسـتدامة العمليـة التنمويـة 

وعمليـة التغييـر االجتماعـي.
     

وئوكـد )Janservaes, 2013(، فـي دراسـته المهمـة التـي نشـرتها اليونسـكو تحــت عنــوان 
)دور وسائل اإلعــالم فــي التنميــة( ٔان مفهــوم اإلعــالم التنمــوي، ٔاو اإلعــالم الموجـه 
لصناعـة التغييـر فـي المجتمعـات المختلفـة، يرتبـط فـي األسـاس بمـدى قـدرة وسائل 
اإلعــالم علــى صناعــة ٔاو خلــق الوعــي الجماعــي لــدى المواطنيــن بمفهــوم التنميــة 
مفهـوم  هنـا  يصبـح  ثـم  ومـن  التغييـر،  وبرامـج  خطـط  كل  فـي  المشـاركة  ومفهــوم 
اإلعـالم التنمـوي مرتبًطا بمـدى قدرتـه علـى ٕاحـداث التغييـر ليــس فقــط فــي األنظمــة 
التـي  البنــى واألنســاق الفوقيـة  االقتصاديــة والماديــة والتكنولوجيــة، وٕانمــا فــي 
تشـمل منظومـات الثقافـة والفكـر والقيـم الحاكمـة، ويضيـف الباحـث: ٕأن كل الدراسـات 
والبحـوث التـي ٔاجريـت مـن بعـد دراسـة )ليرنـر 1958( تٔوكـد بمـا ال يـدع مجـااًل للشـك ٔان 
الوعـي  نشـر  خـالل  مـن  فقـط  ليـس  التنميـة،  عمليـة  فـي  مهمـًا  دوًرا  اإلعـالم  لوسائل 
التنميــة  وخطــط  المشــروعات  حــول  الجماعــي  الوفــاق  حالــة  وتحقيــق  والثقافــة 
المطروحــة، وٕانمـا مـن خـالل تعزيـز مشـاركة المواطنيـن سياسـًيا واقتصاديـًا واجتماعيـًا، 
ومـن خـالل ممارسـة الـدور الرقابـي والنقـدي علـى سياسـات وخطـط التنميـة ومـدى 

ارتباطهـا بٔاولويـات الجماهيـر. 

الـذي  التحديـث  نمـوذج  ٔان  علـى  تٔوكـد  ٔاجريـت  التـي  الدراسـات  كل  ٔان  الباحـث  ويضيـف 
دوًرا مهمـًا  تلعـب  اإلعـالم  ٔان وسائل  تٔوكـد  التـي  األساسـية  وافتراضاتـه  »ليرنـر«  صاغـه 
ورئيسًيا فـي عمليـة التغييـر والتحديث، بافتـراض كفاءة هذه الرسائل والوسائل اإلعالميـة 
ومـدى التزامهـا بـرٔوى مخططـة وموجهـة )نمـوذج االتصـال علـى مرحلـة واحـدة، والتٔاثيـر 
وطرحـت  ليرنـر،  طرحـه  الـذي  النمـوذج  هـذا  تجـاوزت  وقـد  اإلعـالم(،  لوسـائل  المباشـر 
نمـاذج بديلـة ٔاهمهـا نمـوذج المشـاركة والتنميـة بالمشـاركة، الـذي يفتـرض ٔاهميـة دور 

المواطنيـن فـي عمليـات التغييـر وفـي العمليـة االتصاليـة نفسـها.

الفصل األول: اإلعالم وقضايا التنمية في مجتمعات العالم الثالث 
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ٔان مفهــوم  التنميــة(،  )االتصــال ودوره فــي عمليــة  حــول  دراســة مهمــة  وتضيــف 
عمليــة التنميـة يرتبـط ٕالـى حـد كبيـر ليـس فقـط بالتحـوالت ودرجـة التغييـر التـي تطـرٔا 
علـى المجتمـع وٕانمـا ترتبـط ٔايًضا بجوهـر التطـور فـي مضمـون ومسـتوى وثقافـة وسائل 
اإلعـالم، والرسائل اإلعالميـة التـي تقدمهـا، حيـث تعتبـر وسائل االتصـال ومـا تنشـره مـن 
مضاميـن ورسائل اتصاليـة، وممـا تتضمنـه هـذه الرسائل مـن قيـم وأفـكار هـي بمثابـة 

السـياق العـام الذي يمكن ٔان يعزز عملية التنميـة، ٔاو يحول دونها. 

فـي  مهمـًا  دوًرا  تلعـب  والشـخصي  الجماهيـري  االتصـال  وسائل  ٔان  الدراسـة  وتضيف 
عمليـة التنميـة، مـن خـالل نشـر األفـكار والمعـارف والقيـم الحديثـة والمتطـورة، ومن خـالل 
فــي  ولعــل  وبرامجهــا،  التنميــة  وخطــط  مشــروعات  دعــم  علــى  الجماهير  تشـجيع 
الــدور الــذي تلعبــه وسائل اإلعــالم فــي مكافحــة الفقــر وفــي دعــم إســتراتيجيات 
الزراعيـة،  التنميـة  والصحـة,  التعليـم  سياسـات  وتطويــر  الســكاني،  النمــو  مواجهــة 
الوسائل،  هـذه  تلعبـه  الـذي  الـدور  حقيقـة  علـى  ئوكـد  مـا  المسـتحدثة،  األفـكار  ونشـر 
حيـث ٔاشـارت نتائج الدراسـات ٕالـى ٔان حالـة التغييـر والنهـوض والتحديـث التـي شـهدتها 
ٔان  لـو  حتـى  فيهـا،  ملحـوظ  بـدور  اإلعـالم  وسائل  ٔاسـهمت  قـد  المختلفـة،  المجتمعـات 
هـذا  ٔاو  وحـدوده،  الـدور  هـذه  طبيعـة  تفسـر  التـي  النمـاذج  مـن  للكثيـر  انتقـادات  ثمـة 
الباحثيـن  ٔافـكار ونماذج »روجـرز« وغيره مـن  التٔاثيـر ومضمونـه ومسـاراته، فالخـالف مـع 
الذيـن تبنـوا نمـوذج التحديـث ٔاو نشـر األفـكار المسـتحدثة، ليـس خافيـًا علـى دور وسائل 
والخطيـة  األحاديـة  رٔويتهـم  حـول  خـاٍف  وٕانمـا  والتغييـر،  التنميـة  عمليـة  فـي  االتصـال 
لجوهـر هـذا الـدور وحـدوده، وعزلـه عـن سـياقاته االجتماعيـة والثقافيـة األخـرى، والنظـر 
االعتبـار عمليات  األخـذ فـي  مبالـًغا فيهـا، دون  نظـرة  الجماهيـري  اإلعـالم  ٕالـى وسائل 
االتصـال الشـخصي والتفاعـالت االجتماعيـة األخـرى، وهـو مـا تجاوزتـه نمـاذج ونظريـات 
االتصـال الالحقـة، وبخاصـة النقديـة منهـا، والنظريـات الحداثيـة، وبخاصـة نظريـة المشـاركة 
الديموقراطيـة، والتـي تطـورت فروضهـا مـع تطـور وسائل االتصـال، ومع ظهـور اإلنترنت 
بالشـكل  االجتماعـي،  واإلعـالم  البديـل  اإلعـالم  وسائل  وظهـور  المختلفـة،  وتطبيقاتهـا 
ٕالـى سـيادة منظـور جديـد يفسـر دور وسائل اإلعـالم ووسائل  الذي ٔادى فـي النهايـة 
فاعليـة  ٔاكثـر  ٔاصبحـوا  المواطنيـن  ٔان  الرئيسـي  وقوامـه  التنميـة،  عمليـة  فـي  االتصـال 
وٕاقناعيـة  اتصاليـة  رسائل  تصلهـم  حينمـا  للمشـاركة،  اسـتعدادا  ؤاكثـر  وعيـا،  ؤاكثـر 
تسـير  االجتماعيـة  والتفاعـالت  الشـخصي  االتصـال  عمليـات  دور  ؤان  ومخططـة،  صادقـة 
فـي  الجماهيـري،  اإلعـالم  وسائل  تلعبـه  الـذي  الـدور  مـع  ومتكامـل  متقاطـع  بشـكل 
نشـر المعرفـة وفـي خلـق الوعـي، وفـي صياغـة السياسـات القوميـة، وخطـط التنميـة 

ؤاولوياتهـا.
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وظائف اإلعالم التنموي في مجتمعات العالم الثالث:
     

عمليـة  فـي  اإلعـالم  وسائل  دور  بدراسـة  المعنيـة  واألدبيـات  الدراسـات  معظـم  تتفـق 
التنميـة ٔان لوسائل اإلعـالم مجموعـة مـن الوظائف واألدوار التـي تٔوديهـا فـي المجتمعـات 

الناميـة يمكـن تلخيصها فيمـا يلـي:
   

  
هـذه  فـي  يحـدث  مـا  ونشـر  متابعـة  خـالل  مـن  وذلـك  البيئة،  مراقبـة  وظيفىـة   1
وٕامدادهـم  بهـا  علمـًا  الجماهيـر  وٕاحاطـة  وقضايـا،  ٔاحـداث  مـن  المجتمعـات 
فـي  يقـع  بمـا  والمواطنيـن  الجماهيـر  ربـط  لضمـان  وذلـك  حولهـا،  بالمعلومـات 
مجتمعاتهـم، كسـبيل لتفعيـل مشـاركتهم، ورفـع مسـتوى معارفهـم ومعلوماتهـم 
كلمـا  ٔانـه  على  الدراسـات  وتٔوكـد  والمتغيـرات،  واألحـوال  األحـداث  بهـذه  ووعيهـم 
كانـت وسائل اإلعـالم صادقـة ؤامينـة فـي نقـل األحـداث وفـي تغطيـة كل مـا يـدور 
فـي البيئة المحيطـة بموضوعيـة، كلمـا كانـت الجماهيـر ٔاكثـر اهتمامـا بمتابعـة مـا 

يحـدث، ؤاكثـر ٕادراكا لواقعهـا. 
         

الناميـة تفشـل  الـدول  ٕالـى ٔان وسائل اإلعالم فـي معظـم  الباحثيـن  ويشـير بعـض 
ٕالـى حـد كبيـر فـي االلتـزام بٔابعـاد وجوانـب هـذه الوظيفـة المهمـة، نتيجـة لكثيـر 
مـن االعتبـارات ٔاهمهـا طبيعـة نمـط الملكيـة السائدة فـي هـذه المجتمعـات، وغلبـة 
سـيطرة الحكومـات علـى وسائل اإلعـالم والتدخـل فـي سياسـاتها التحريريـة وفـي 
التٔاثيـر سـلبيا فـي طبيعـة هـذا  ٕالـى  النهايـة  يـٔودي فـي  الـذي  األمـر  تمويلهـا، 
الـدور وهـذه الوظيفـة، حيـث تتحـول بحكـم العوامـل السـابقة وغيرهـا مـن وظيفـة 
ٕاخباريـة معلوماتيـة مجـردة، ٕالـى نمـط مـن ٔانمـاط الدعايـة التـي تركـز فقـط في 
وبقائها،  السياسـية  النظـم  مصلحـة  خدمـة  فـي  تصـب  التـي  والقضايـا  األحـداث 
حيث ينصـرف دور وسائل اإلعـالم فـي هـذه الـدول والمجتمعـات ٕالـى نشـر الجوانـب 
المنطـق  ويصبـح  الحاكمـة،  األنظمـة  وتوجهـات  لسياسـات  والترويـج  اإليجابيـة، 
الرئيسي الـذي يحكـم وسائل اإلعـالم فـي ٔاداء هـذه الوظيفـة هـو نشـر مـا يبشـر 
المواطنيـن بالخيـر واألمـل، وفـي تجميـل صـورة ونمـط أداء الحكومـات، وهـو األمـر 
الـذي ٔادى مـع مـرور الوقـت وتراكـم الخبــرة ٕالــى ٕادراك الجماهيــر لهــذه الحقائق 

وٕالــى تراجــع وفقــدان مصداقيتهــا فــي وسائل اإلعـالم.  

الفصل األول: اإلعالم وقضايا التنمية في مجتمعات العالم الثالث 
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2 وظيفـة تحليـل األحـداث وتفسـيرها: وهـي وظيفـة ال تقـل فـي ٔاهميتهـا عن الوظيفة 
السـابقة، بـل ربمـا تفوقهـا ٔاهميـة، ٕاذ  تنصـرف  هـذه  الوظيفـة ٕالـى طبيعـة الـدور 
التعليــق  فــي  ومحلليهــا  كتابهــا  خــالل  مــن  اإلعــالم  وسائل  بـه  تقـوم  الـذي 
األحـداث  ربـط  خـالل  مـن  وتفسـيرها،  وتحليلهــا  شــرحها  وفــي  األحــداث  علــى 
والقضايـا والسياسـات والخطـط والبرامـج المطروحـة بسـياقات إنتاجهـا وبالظـروف 
مرحلـة  مجـرد  مـن  بالجماهيـر  ينتقـل  الـذي  األمـر  ٕاليهـا،  ٔادت  التـي  والعوامـل 
الوعـي واإلدراك والمعرفـة التـي يمكـن ٔان تٔوديهـا الوظيفـة األولـى ٕالـى مراحـل 
ومسـتويات ٔاخـرى ٔاكثـر ٔاهميـة تتمثـل فـي فهـم طبيعـة األحـداث وخلفياتهـا ومـا  
يترتـب عليهـا، وهــي المســٔالة التــي تــٔودي ٕالــى تبصيــر الجماهير بحقيقــة مــا 
وفـي  العامـة،  السياسـات  صناعـة  فـي  المشـاركة  فــي  دورهــا  وبحــدود  يــدور 

برامـج وخطـط التنميـة المطروحـة.
     

وبالرغــم مــن ٔاهميــة هــذه الوظيفــة ودورهــا فــي خلــق مجــال عــام مســتنير 
الجانـب  فـي  تٔوكـد  كثيـرة  دراسـات  ثمـة  ٔان  ٕاال  مجتمعـه،  قضايـا  مــع  ومتفاعــل 
اآلخـر، على ٔان هـذه الوظيفـة التـي يفتـرض ٔان تقـوم بهـا وسائل اإلعـالم وكّتابهـا 
ومّحللوهـا، تقـع هـي األخـرى فـي دائرة السـيطرة والتوجيـه السياسـي، مـن خـالل 
وتفسـير  تحليـل  فـي  دورهـم  يمارسـون  وٕاعالمييـن،  بكتـاب  واالسـتعانة  التوظيـف 
وفـي التعليـق علـى هـذه األحـداث مـن منظـور السـلطة ونيابـة عنهـا، فـي الوقـت 
النشـر  ومسـاحات  فـرص  وتقليـص  المعارضـة،  األصـوات  تهميـش  فيـه  يتـم  الـذي 
ٔامامهـا، وفـي التضييـق عليهـا، األمـر الـذي يسـفر فـي النهايـة عن تغليـب رٔويـة 
ٔاحاديـة تصـب فـي نفـس اإلطـار الدعائي الـذي سـبق اإلشـارة ٕاليـه، وفـي تغليـب 
السياسـي  التاريـخ  فـٕان  ذلـك  مـن  وبالرغـم  وتصوراتهـا.  ورٔواهـا  السـلطة  منطـق 
التـي  المناوئة  األصـوات  هـذه  مثـل  وجـود  يعـدم  ال  اإلعالم  لوسائل  واالجتماعـي 
الدراسـات  نتائج  مـن  الكثيـر  تشـير  حيـث  ومتمايـزة،  مغايـرة  ورٔوى  توجهـات  تحمـل 
ٔان  السياسـية  بالسـلطة  اإلعالم  ووسائل  الصحافـة  عالقـة  تناولـت  التـي  واألدبيـات 
الصحـف ووسائل  ٔاو فـي  اإلعـالم  النقديـة سـواء فـي وسائل  األصـوات  كثيـًرا مـن 
اإلعـالم المملوكـة لألحـزاب والشـركات الخاصـة،  ووسائل اإلعـالم البديل التـي تعبـر 
عنهـا المدونـات وشـبكات التواصـل االجتماعـي، قـد اسـتطاعت ٔان تخلـق لنفسـها 
هامًشا وتيـاًرا، مهمـا قيـل عـن محدوديتـه والصعوبـات والتحديـات التـي يواجههـا، 
ٔان يفـرض نفسـه ؤان يمـارس دورا نقديـًا ومهنيـًا يسـتهدف فـي  نجـح فـي  فقد 
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األسـاس صياغـة عقـول الجماهيـر والمواطنيـن وتبصيرهـم بـكل محـاوالت التضليـل 
الــذي  ٕاعـالم الســلطة وٕاعالمييــه، وهــو األمــر  التـي يمارسـها  وتزييـف الوعـي 
ٔادى فــي النهايــة ٕالــى تشــكيل نــواة حقيقيــة لنوعيــة متخلفـة مـن الجماهيـر 

أصبحـت لديهـا رٔويـة فـي مواجهـة مـا يطـرح ومـا يثـار فـي وسائل اإلعــالم. 
   

  

فـي  ويشـارك  المجتمـع  فـي  يحـدث  يمـا  ومسـتنير  واع  عـام  رٔاي  تشـكيل  وظيفـة   3
صياغتـه: والحقيقـة ٔان هـذه الوظيفـة ال تنفصـل كثيـرا عـن سـابقتها، بـل ٕانهـا تمثـل 
كثيـر مـن  يعمـدون فـي  والباحثيـن  الكتـاب  كثيـًرا مـن  ٕان  بـل  لهـا،  امتـداًدا طبيعيـًا 
افتـراض  علـى  بينهمـا،  حقيقـي  تبايـن  وجـود  رغـم  بينهمـا،  الجمـع  ٕالـى  األحيـان 
بمـا  واع  عـام  رٔاي  تشـكيل  ٕالـى  بالضـرورة  يـٔودي  وتفسـيرها  األحـداث  تحليـل  ٔان 
يحـدث حولـه،  ٕاال ٔان فريقـا ٔآخـر مـن الباحثيـن والنقـاد يميـز بيـن هاتيـن الوظيفتيـن 
انتقـال  األسـاس  فـي  بهـا  يقصـد  واع  عـام  رٔاي  تشـكيل  وظيفـة  ٔان  منطلـق  مـن 
المواطنيـن والجماهيـر مـن مجـرد حالـة الوعـي والمعرفـة واالهتمـام، ٕالـى مرحلـة 
الحركـة، وتشـكيل قـوة ضغـط معنويـة ملموسـة ومنظمـة، تتحـرك وفـق حسـابات 
الوظيفـة  خـالف  علـى  ٔاهـداف معينـة،  لتحقيـق  رٔوى مشـتركة،  وتجمعهـا  محـددة 
السـابقة التـي يمكـن ٔان يقتصـر مردودهـا فـي األسـاس علـى مجـرد حالـة االسـتنارة 

العقليـة وخلـق تيـار ٔاكثـر وعيـا بقضايـاه وهمـوم مجتمعـه. 
     

ولعـل المتابـع لتاريـخ وسائل اإلعـالم فـي المجتمعـات المختلفـة، المتقدمـة، وتلـك 
التـي ال تـزال فـي طـور النمـو، يسـتطيع أن يصـل ٕالـى حقيقة مٔوكـدة مفادهـا ٔان 
الـرٔاي  تشـكيل  فـي  مهًما  دوًرا  تلعـب  الصحافـة  مقدمتهـا  وفـي  اإلعـالم  وسائل 
مضمونـه  فـي  يتٔاثـر  الـدور  هـذا  ؤان  وحركتـه،  توجهاتـه  صياغـة  وفـي  العـام، 
الحضـاري والثقافـي  التطـور  ٔاهمهـا درجـة  لعـل  العوامـل والمتغيـرات،  بكثيـر مـن 
واالجتماعـي والسياسـي التـي بلغتهـا هـذه المجتمعـات، وطبيعـة نظرتهـا إلى دور 
وسائل اإلعـالم فـي المجتمـع، ودرجـة الحريـة المسـموح لوسائل اإلعـالم بهـا، وكذلـك 
مـدى ٕايمـان هـذه المجتمعات واألنطمـة بٔاهمية دور الجماهير ومٔوسسـات المجتمـع 
المدنـي فـي المشـاركة فـي رسـم السياسـات وفـي صناعـة القـرارات، ومـن هنـا 
يتبين بسـهولة لمـاذا تسـتطيع وسائل اإلعـالم فـي المجتمعـات المتقدمـة ٔان تمـارس 
هـذه الوظيفـة بكفـاءة وفاعليـة مقارنـة بنظيراتهـا فـي المجتمعـات الناميـة، حيـث 
تواجـه وسائل اإلعـالم فـي هـذه المجتمعـات األخيـرة قيـوًدا كثيـرة تحـول دون قيامهـا 
األمنيـة والتشـريعية،  القيـود  ٔاهمهـا  لعـل  الوظيفـة،  الـدور وهـذه  بممارسـة هـذا 
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وقيـود حريـة الحصـول علـى البيانـات والمعلومـات مـن مصادرهـا الرئيسـية، وليـس 
انتهـاء بضغـوط وتدخـالت السـلطة السياسـية فـي توجيـه سياسـات وسائل اإلعـالم 

وحـدود المسـموح والمحظـور فـي الممارسـة المهنيـة.

 ٕاال ٔانـه بالرغـم مـن ذلـك فـٕان المحلـل والمتابـع لحالـة التطـور التـي ٔافرزتهـا ثـورة 
االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات وتطبيقاتهـا المختلفـة، وظهـور وسائل اإلعـالم 
سـيدرك  االجتماعـي،  التواصـل  وشـبكات  اإللكترونية  والمواقـع  والصحـف  البديـل، 
دون شـك ٔان حالـة التطـور التـي ٔافرزتهـا هـذه الثـورة قـد ٔاسـهمت ٕالـى حـد كبيـر 
في تطـور وظائف وسائل اإلعـالم التقليديـة والمسـتحدثة، ؤان المنافسـة بيـن هـذه 
الوسائل قـد ٔادت فـي كثيـر مـن األحيـان ٕالـى تحريـر وسائل اإلعـالم التقليديـة مـن 
فـي  ٔادى  الـذي  األمـر  طويلـة،  سـنين  فيـه  تـرزح  عاشـت  الـذي  الجمـود  سـطوة 
ٔاداء  ٕالـى تفعيـل دورهـا ووظيفتهـا فـي تشـكيل رٔاي عـام ضاغـط علـى  النهايـة 
لـو  حتـى  القضايـا،  مـن  كثيـر  وفـي  األحيـان  مـن  كثيـر  فـي  واألنظمـة  الحكومـات 
ٔانـه ئوشـر فـي النهايـة  ٕاال  الـدور ومضمونـه ودوافعـه،  اختلفنـا حـول حـدود هـذا 

علـى ٕامكانيـة االسـتفادة منـه وتطويـره لـو توافـرت اإلرادة لذلـك.

   
والحفـاظ  للمجتمـع  والحضاريـة  الثقافيـة  الهويـة  صياغـة  فـي  المشـاركة  وظيفـة   4

عليهـا: فممــا ال شــك فيــه ٔان لــكل مجتمــع هويتــه الثقافيــة والحضاريــة، ؤان 
نظاًما ونسـًقا مفتوحـًا  بـل  جامـًدا ومغلًقا،  نسـًقا  ٔاو  قالبـًا  ليســت  الهويــة  هــذه 
يتٔاثـر وئوثرفـي السـياقات الحضاريـة والثقافيـة للمجتمعـات والشـعوب والحضـارات 
والذاتيـة  الثقافيـة  الهويـة  فمفهـوم  مسـتمر،  تفاعـل  حالـة  ٕاطـار  فـي  األخـرى، 
للتطـور.  قابـل  دينامـي  مفهـوم  هـو  بـل  إسـتاتيكًيا،  مفهومـا  ليـس   الحضاريـة 

وبالرغـم مـن ذلـك تتفـق كثيـر، بـل معظـم الدراسـات السوسـيوثقافية علـى ٔان لـكل 
مجتمـع خصوصيتـه الثقافيـة والحضاريـة، ؤان هـذه الخصوصيـة تنبـع فـي األسـاس 
عناصـر ومقومـات هـذه  حـول  المجتمـع  ٔابنـاء هـذا  بيـن  توافـق جمعـي  حالـة  مـن 
ؤانسـاق  وتقاليـد  قيـم  منظومـة  ومـن  مشـترك،  ثقافـي  تـراث  مـن  الخصوصيـة، 
ٕان  بـل  المواطنيـن،  ٔاغلبيـة  مـن  بهـا  ومعتـرف  مقبولـة  سـلوك  ومعاييـر  ؤاعـراف 
كثيـرا مـن الدراسـات تتفـق علـى ٔان المجتمعـات الحيويـة، والحضـارات األكثـر ديناميـة 
ٔايضـًا،  خصوصيتهــا  لهــا  فرعيـة،  ثقافـات  علـى  داخلهـا  فـي  تحتـوي  وفاعليـة، 
واالجتماعـي  السياســي  المســتوى  علــى  تطــوًرا  ٔاكثــر  المجتمــع  كان  وكلمــا 
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التعبيـر عـن نفسـها،  الفرعيـة مـن وسائل  الثقافـات  والحضـاري، كلمـا مكـن هـذه 
باعتبارهــا مناطــق قــوة وتنوع وروافــد ٕاضافيــة تعمــق جوهــر الطابــع الحضــاري 
لهــذا المجتمـع ٔاو ذاك، علـى خـالف النظـم والحضـارات التـي يغلـب علـى تشـكيلها 
البنيـوي الطابـع القبلـي التقليـدي، ٕاذ تنظـر هـذه الحضـارات التقليديـة ٕالـى هـذه 
الثقافـات الفرعيـة باعتبارهـا مـن عوامـل عـدم االسـتقرار والقالقـل، وباعتبارهـا تمثـل 
تهديـًدا آلليـات سـيطرة الدولـة علـى نظمهــا االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، 
فـي  األمنيـة  والرٔويـة  الجانـب  اعتبــارات  تغلــب  متخلفــة،  رجعيــة  نظــرة  وهــي 

فهـم مثـل هـذه الظواهـر االجتماعيـة والثقافيـة. 

وتٔوكـد الدراسـات والبحـوث فـي مجالـي اإلعـالم واالجتمـاع، على ٔان لوسائل اإلعـالم 
والمجتمعـات  للشـعوب  والحضاريـة  الثقافيـة  الهويـة  صياغـة  فـي  مهمـًا  دوًرا 
والحفـاظ  والثقافيـة  الحضاريـة  الهويـات  دعـم هـذه  المختلفـة، وفـي  والحضـارات 
عليهـا، وذلـك مـن خـالل عـدد مـن اآلليـات والوظائف واألدوار التـي تمارسـها هـذه 
إلى  للمجتمـع  والحضـاري  الثقافـي  التـراث  نقـل  مقدمتهـا  فـي  ئاتـي  الوسائل، 
التـراث  هـذا  بٔاهميـة  مجتمعـي  وعـي  خلـق  ومحاولـة  اإلعـالم،  وسائل  جماهيـر 
هـذه  حضـارة  وبجوهـر  القوميـة،  بالشـخصية  وارتباطـه  عليـه،  الحفـاظ  وضـرورات 
الجوانـب  كافـة  نقـد  خـالل  مـن  وكذلـك  شـعوبها،  وتاريـخ  وتاريخهـا  المجتمعـات 
السـلبية فـي منظومـة القيـم والتقاليـد والمعاييـر السائدة، وفـي تطويرهـا، وفـي 
ٕابـراز الجوانـب المضيئة فـي تاريـخ الشـعوب والحضـارات والدعـوة ٕالـى اسـتلهامها 
ٕالـى محاولـة تحقيـق قـدر مـن التواصـل والتالقـح بيـن  واالسـتفادة منهـا، ٕاضافـة 
هـذا التـراث والطابـع الحضـاري وتـراث وحضـارات الشـعوب األخـرى، والتقليـل مـن 
حـدة الصراعـات والتنافـر بيـن الثقافـات الفرعية، ومحاولـة تحقيـق قـدر مـن التواصـل 
المختلفـة،  اإلعـالم  وسائل  تٔوديهـا  ووظائف  ٔادوار  مـن  وغيرهـا  بينهـا،  والتكامـل 
زيـادة  وفـي  للشـعوب،  الجمعـي  الوجـدان  صياغـة  فـي  يسـهم  الـذي  بالشـكل 
األخـرى  الحضـارات  وبيـن  بينهـا  واالنفتـاح  التواصـل  تحقيـق  وفـي  بينهـا،  الترابـط 

دون ٕافـراط ٔاو تفريـط.

وتشـير كثيـر مـن الدراسـات ٕالـى ٔان جوهـر هـذه الوظائف واألدوار التـي تمارسـها 
وسائل اإلعــالم فــي هــذا الصــدد ال بــد ٔان تنصــرف فــي األســاس ٕالــى خلــق 
حالــة مــن االعتــزاز والفخـار بالحضـارة والتـراث الثقافـي الوطنـي، فـي مواجهـة 
الثقافـات والحضـارات األخـرى، وبخاصـة المركزيـة والمتفوقـة منهـا، وليـس حالـة 
مـن الشـعور بالدونيـة واالحتقـار وجلـد الــذات، ٕاذ ٔان ممارســة هــذا الــدور يــٔودي 
وٕالـى  وتاريخهـا،  بنفسـها  ثقتهــا  الشــعوب  فقــدان  ٕالــى  الوقــت  مــرور  مــع 
تبعيتهـا وذوبانهـا فـي الحضـارات المتفوقـة، بمـا يـٔودي فـي النهايـة ٕالـى فقـدان 
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خصوصيتهـا وذاتيتهـا الثقافيـة والحضاريـة، كمـا تحـذر الدراسـات فـي الجانـب اآلخــر 
وفــي  التاريــخ  ٔاســر  وفــي  الماضــي  فــي  الشــعوب  اســتغراق  خطــورة  مــن 
ٕاســهاماتها الحضاريـة السـابقة دون محاولـة منهـا لالسـتفادة مـن الماضـي فـي 

تحقيـق مكانـة فـي الحاضـر وفـي التطلـع نحـو المسـتقبل.

وتٔوكـد نتائج الكثيـر مـن الدراسـات االجتماعيـة والثقافيـة التـي ٔاجريـت فـي كثيـر مـن 
بلـدان العالـم النامـي فـي ٔامريـكا الالتينيـة وفـي ٔإفريقيـا وٓاسـيا، على ٔان وسائل 
فـي  الرئيسية  وظيفتهـا  عـن  تخلـت  قـد  المجتمعـات  هـذه  مـن  كثيـر  فـي  اإلعـالم 
صياغـة الهويـة الحضاريـة لمجتمعاتهـا وفـي تشـكيلها والحفـاظ عليهـا وفـي نقـل 
الدراسـات  هـذه  ؤاكـدت  الجديدة.  األجيـال  ٕالـى  وشـعوبها  المجتمعات  هـذه  تـراث 
واألدبيـات ٔان غلبـة النزعـة التجاريـة والرغبـة فـي تحقيـق األربـاح وتعظيـم الوفـورات 
الـذي  األمـر  وتراجعـه،  الـدور  غيـاب هـذا  وراء  الرئيسـي  السـبب  يمثـل  االقتصاديـة 
ٔادى ٕالـى فقـدان كثيـر مـن هـذه الشـعوب، وبخاصـة بين ٔاجيالهـا الصغيـرة، تراثهـا 
التغريـب واالغتـراب  ٕالـى سـيادة منظومـات  الحضـاري، ؤادى  وخصوصيـة طابعهـا 
األمـر  الـدور،  هـذا  ممارسـة  في  اإلعـالم  وسائل  لفشـل  نتيجـة  األجيـال،  هـذه  بيـن 
التسـأوالت  من  كثيرا  والمجتمعـي  األكاديمـي  النقاش  سـاحات  فـي  ٔاثـار  الـذي 
الحائرة التـي ما زالـت مسـتعصية علـى الحسـم، تـدور معظمهـا فـي فلـك تسـأول 
رئيسي مــٔوداه: مــن نحــن؟ وكيــف نســتعيد حالــة الشــعور الوطنــي الجمعــي 
بمفــردات وعناصــر هويتنــا الثقافيــة والحضاريــة وروافدهــا ودورهــا فــي ربــط 
يجـب  التـي  األسئلة  وهـي  معـا؟  واحـد  ٓان  فـي  والمســتقبل  بالماضــي  الحاضــر 
علـى المثقفيـن والمفكريـن والعلمـاء ووسائل اإلعـالم ٔان يسـهموا فـي البحـث عـن 

ٕاجابـة سـريعة ورصينـة عليها. 
   

  
5  وظيفـة المشـاركة فـي رسـم السياسـات وخطـط التنميـة وبرامجهـا: فوسائل اإلعـالم 

فـي المجتمعـات المختلفـة شـريك ٔاساسـي فـي رسـم السياسـات وخطـط وبرامـج 
التنميـة المختلفـة، وهـي وظيفـة رئيسية مـن الوظائف التـي يفتـرض ٔان تضطلـع 
بهـا وسائل اإلعـالم، وتـزداد ٔاهميــة هــذه الوظيفــة والحاجــة ٕاليهــا كلمــا كانــت 
المجتمعــات تمــر فــي تاريخهــا السياســي واالجتماعـي بمرحلـة تحـول، ٕاذ تـزداد 
الحاجـة ٕالـى دور وسائل اإلعـالم في مناقشـة مسـارات التحــول وفــي مناقشــة 
هنـا  اإلعـالم  وسائل  دور  يقتصــر  وال  المطروحــة،  المختلفــة  والبرامــج  الخطــط 
بالمعرفة  بالمعلومـات والحقائق، وتزويدهـم  ٕامـداد الجمهور والقـراء  علـى مجـرد 
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الالزمـة لمقتضيـات المشـاركة، ورفـع مسـتوى الوعـي لديهـم، وٕانمـا يمتـد دورهـا 
ٕالـى طـرح البدائل المختلفـة، وٕالـى تقييـم البرامـج وخطـط التنميـة المسـتهدفة، 
ومحاولـة التعـرف علـى مردودهـا ونتائجها المتوقعـة، وذلـك مـن خـالل فتـح قنواتهـا 
وصفحاتهـا للخبـراء والمفكريـن مـن كافـة التيـارات والقـوى السياسـية واالجتماعيـة 
السائدة، ومـن خـالل اسـتعراض وتقديـم خبـرات وتجـارب الشـعوب واألمـم المتقدمـة 
يتجـاوز  األمـر  ٕان  بـل  والـدروس،  التجـارب  والناهضـة، وكيفيـة االسـتفادة مـن هـذه 
بهـا  مـا  وكشـف  الموضوعـة،  والخطـط  والبرامـج  السياسـات  نقـد  إلى  كلـه  ذلـك 
مـن جوانـب قصـور، ٕاضافـة ٕالـى محاولـة تقديـم قـراءة ٔامينـة ألولويـات الجماهيـر 
وذلـك  واالجتماعيـة،  واالقتصاديـة  السياسـية  وحقوقهـا  وتطلعاتهـا،  وقضاياهـا 
حتـى تكـون وسائل اإلعـالم بمثابـة حلقـة الوصـل بيـن هـذه الجماهيـر وبيـن السـلطة 

ؤانظمـة الحكـم، وحتـى تكـون معبـرة بصـدق عـن الـرٔاي العـام وتوجهاتـه. 
       

ولعـل فـي قـراءة التاريـخ السياسـي واالجتماعـي للوسائل اإلعالمـية ودورهـا فـي 
كثيـرة  مراحـل  فـي  اسـتطاعت  قـد  الوسائل  هـذه  ٔان  بوضـوح  ئوكـد  مـا  المجتمـع 
الــدور  هــذا  تمــارس  ٔان  متباينــة  واجتماعيــة  سياســية  ونظـم  مجتمعـات  وفـي 
بوضــوح، وبخاصــة فــي ظــل األنظمــة الديمقراطيـة، وحتـى فـي ظـل األنظمـة 
شـبه الديمقراطيـة الوطنيـة التـي تٔومـن بضـرورات تنميــة مجتمعاتهــا وتطويرهــا 
السياســية  النظــم  فــي  كثيــًرا  يختلــف  األمــر  هــذا  ٔان  ٕاال  بهــا،  والنهــوض 
واالجتماعيــة المتخلفــة والمســتبدة، التــي ال تٔومــن بضــرورات مشــاركة شــعوبها 
ووسائل ٕاعالمهـا فـي التنميـة، ٕاذ تنظـر هـذه النظـم والمجتمعـات ٕالـى دور الشـعوب 
ووسائل اإلعـالم بهـا نظـرة قاصـرة ومحـدودة، قوامهـا ٔان هـذه الشـعوب ووسائل 
ٕاعالمهـا ليـس عليهمـا ٕاال دعـم رٔويـة السـلطة، وبرامجهـا ومشــروعاتها والتسـليم 
بهـا، والتسـويق لهـا، ترويجهــا وتبريرهــا والدفــاع عنهــا، ومــن ثــم تصبــح ٔاي 
ٔاو  المطروحـة،  والـرٔوى  والخطـط  والتصـورات  البرامــج  هــذه  لمناقشــة  محاولــة 
نقدهـا، أو تقديـم بدائل لهـا،  هـو فـي منزلة التٓامـر، بـل وربمـا الخيانـة الوطنيـة، 
والمجــال  العــام  النقـاش  سـاحة  يعتمـل  مـا  إلى  ومتٔانيـة  مدققـة  نظـرة  ولعـل 
علــى  يدلــل  مــا  العربيــة،  واألنظمــة  الــدول  مــن  وغيرهــا  مصــر  فــي  العــام 
النهايــة  فــي  عليــه  يترتــب  الــذي  األمــر  وموضوعيتهــا،  الرٔويــة  هــذه  صــدق 
برامـج  علـى  األحاديـة  الرٔويـة  وغلبـة  السائدة،  التخلـف  منظومـات  نفــس  تكريــس 
وخطـط التنميـة، وفشـل جهـود االصـالح وعمليـات التحـول السياسـي واالقتصـادي 

واالجتماعـي، وتـٓاكل شـرعية النظـم الحاكمـة وعـدم رضـاء الجماهيـر عنهـا.
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6 وظيفـة الرقابـة علـى ٔاداء مٔوسسـات المجتمـع وهيئاته وكشـف جوانـب الفسـاد 

بينهـا الصحافـة، دوًرا  ٔان لوسائل اإلعـالم ومـن  والقصـور بهـا: فممـا ال شـك فيـه 
ٔاداء هيئات المجتمـع ومٔوسسـاته، وممارسـة دور نقـدي  الرقابة على  مهًما فـي 
ومظاهـر  ٔاوجـه  كشـف  الرئيسـي  قوامـه  والمٔوسسـات،  الهيئات  هـذه  ٔاداء  ٕازاء 
الفسـاد واالنحـراف والقصـور بهـا، وهـي الوظيفـة التـي اصطلـح علـى تسـميتها 
 ،)watch dog الحراســة  )كلـب  ٔاو  األميـن(  )الحـارس  بوظيفـة  الغربيـة  األدبيـات  فـي 
حيــث تنظــر المجتمعــات الديمقراطيــة ٕالــى الصحافــة ووسائل اإلعـالم باعتبارهـا 
النيابيـة،  والمجالـس  البرلمـان  مثـل  ذلـك  فـي  مثلهـا  الرقابـة،  ٔادوات  ٔاهـم  ٔاحـد 
وعــن  جمهورهــا  عــن  نيابــة  الــدور  هــذا  تمــارس  اإلعــالم  ووسائل  فالصحافــة 
الشــعب، وينظـر ٕاليهـا فـي هـذا الصـدد باعتبارهـا ٔاحـد ٔاهـم اآلليـات والوسائل التـي 
يمكـن مـن خاللهـا تحقيـق الشـفافية، وتفعيـل قيـم الرشـد والمحاسـبة، ٕاال ٔان هـذا 
المنطـق السائد فـي هـذه الـدول المتقدمـة، والـذي ال يمكـن اعتبـاره مثالًيا فـي 
التطبيـق بالضـرورة، يـكاد يكـون غائًبا فـي معظـم الـدول الناميـة، وفـي كثيـر مـن 
وسائل ٕاعالمهـا، وبخاصـة المملـوكة للدولـة، ٔاو حتـى الموالـية لهـا، ٕاذ ما زالـت هـذه 
النظـم والمجتمعـات تنظـر ٕالـى وسائل اإلعـالم بهـا باعتبارهـا مرفقـًا مـن مرافـق 
منظـور  مـن  االجتماعـي  والضبـط  السـيطرة  مٔوسسـات  مـن  ومٔوسسـات  الدولـة، 
السـلطة، وال تنظـر ٕاليهــا باعتبارهــا مٔوسســات مســتقلة، ووســيلة مــن وسائل 
الرقابــة وركيــزة مــن ركائز الديمقراطيـة، لذلـك تتراجـع هـذه الوظيفـة فـي كثيـر مـن 
هـذه المجتمعـات ٕالـى حـد كبيـر، نتيجـة للقيـود السياسـية والتشـريعية والتدخـالت 
الشــفافية  لغيــاب  ونتيجــة  اإلعــالم،  وسائل  علـى  المفـروض  والتضييـق  األمنيـة 
هـذه  لـكل  النهائية  والمحصلــة  بهــا،  والمعلومــات  البيانــات  تــداول  وحريــة 
العوامـل وغيرهـا ٔان وسائل اإلعـالم فـي كثيـر مـن مجتمعـات العالـم النامـي ومـن 
بينهـا الـدول العربيـة، ال تسـتطيع القيـام بهـذه الوظيفـة وهـذا الـدور علـى الوجـه 
األكمـل، صحيــح ٔان قــراءة تاريــخ وسائل اإلعــالم وتاريــخ الصحفييــن واإلعالمييــن 
ئالـو  ال  واإلعالمييـن  الصحفييـن  تيـاًرا مـن  ثمـة  ٔان  للشـك  يـدع مجـااًل  ال  بمــا  تٔوكــد 
التيـار اسـتطاع  الـدور وهـذه المهمـة، ؤان هـذا  جهـًدا فـي محاولـة القيـام بهـذا 
ٔان يخلـق لنفسـه مسـاحة وهامشـًا بيـن التيـار الرئيسي المسـيطر والموالـي، ٕاال ٔان 
تطـال  التـي  والتهميـش  والمطـاردة  والحصـار  التضييـق  وحالـة  والضغـوط  القيـود 
ٔانصـار هـذا التيـار، تجعـل الشـعور بـه، وتٔاثيـره فـي الواقـع السياسـي واالقتصـادي 

واالجتماعـي محـدوًدا للغايـة. 
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التكنولوجيــة  الثــورة  ٔافرزتهــا  التــي  التطــورات  ٔان  الحديثــة  الدراســات  وتٔوكــد 
الراهنــة ومــا ٔاتاحتـه مـن وسائل ٕاعـالم بديـل، ومـا ٔاسـهمت بـه مـن توسـيع هوامـش 
الحريـات السائدة فـي كثيـر مـن دول العالـم الثالـث رغمـا عـن السـلطة، قـد ٔاتاحـت 
لهـذا التيـار النقـدي مـن اإلعالمييــن والصحفييــن ومــن الجمهــور ممــن يســمون 
الثـورة  هـذه  منجـزات  مـن  االسـتفادة  ٕامكانيـة  الصحفييــن(،  بـ)المواطنيــن  اليــوم 
وتطبيقاتهـا المختلفـة والمتطـورة، والمجانيـة ٔاو محـدودة التكاليـف، فـي تعظيـم 
هـذه الوظيفـة وفـي تطويرهـا، ؤاصبحـت وسائل اإلعـالم الجديـدة، رغـم مراقبتهـا 
ٔايضـا واسـتهداف نشطائها تمـارس هـذا الـدور بشـكل ربمـا يفـوق وسائل اإلعـالم 
واالنحرافـات  الفسـاد  قضايـا  مـن  الكثيـر  كشـف  فـي  ولعـل  نفسـها،  التقليديـة 
السياسـية  المسـتويات  علـى  واألجهـزة،  المٔوسسـات  مـن  كثيـر  مارسـتها  التـي 
واالقتصاديـة واألمنيـة فـي مرحلـة مـا قبـل ثـورة ينانيـر ومـا بعدهـا، مـا ئوكـد علـى 
هـذه الحقيقـة، ولعـل الـدور الـذي لعبتـه هـذه الوسائل فـي التبشـير بالثـورة وفـي 

الدعـوة إليهـا وفـي حشـد القـوى الثوريـة ٕابانهـا، مـا ئوكـد علـى ذلـك ٔايضـا. 

الصحافة االستقصائية ومنظور تنموي بديل... لماذا اآلن؟
     

تقديـم  حـول  واإلعالمييـن  الصحفييـن  مـن  المهنيـة  الجماعـة  ؤابنـاء  الباحثـون  اختلـف 
مفهـوم واحـد محـدد للصحافـة االسـتقصائية، ٕاذ يعتبرهـا بعضهـم نمًطا معيًنا مـن ٔانمـاط 
التغطيـة الصحفيــة، يمثــل امتــداًد ا لمــا اصطلــح علــى تســميته فــي دراســات اإلعــالم 
التـي   ،)  in-depth reporting pattern( المتعمقـة،  التفسـيرية  بتيارالصحافـة  ؤادبياتــه، 
التحليــل  مداخــل  علــى  ومعالجاتهــا  تغطياتهــا  ؤانمــاط  عملهــا  ٔاســاليب  فـي  تركـز 
االنشـغال  زيـادة  خـالل  مـن  واألحـداث،  للظواهـر  المتعمقـة  والمعالجــات  والتفســير 
بٔاسـبابها والعوامـل المٔوثـرة التـي ٔادت ٕالـى وقوعهـا، وبيـان تداعياتهـا ونتائجها، وربـط 
إنتاجهـا السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة، بهـدف تقديـم خدمـة  كل ذلـك بسـياقات 
الشرسـة  المنافسـة  ظـل  فـي  ومكانتهـا،  بالصحافـة  وتليـق  بالقـاريء،  تليـق  صحفيـة 
التـي تواجههـا مـن وسائل اإلعـالم المختلفـة، وهـو التيـار والرٔويـة التـي تبناهـا بعـض 
الباحثيـن واألكاديمييـن فـي ٕاطـار المدرسـتين األكاديميتيـن الغربيـة والعربيـة، وٕان كانـت 
هـذه الرٔويـة قـد سـادت كتابـات بعـض الباحثيـن الغربييـن فـي مرحلـة مبكـرة مـن سـتينيات 
القـرن العشـرين، مـع دخـول صناعـة الصحافـة المطبوعـة فـي ٔازمتهـا االقتصاديـة، ؤازمـة 
عالقتهـا مـع جمهورهـا منـذ ذلـك الوقـت وحتـى اآلن، بشـكل ٔاوضـح وفـي مرحلـة مبكـرة 
جـًدا مقارنـة بنظرائهم مـن الباحثيـن فـي ٕاطـار المدرسـة العربيـة، فــي الوقــت الــذي 
يعتبرهــا البعــض اآلخــر منهجــًا مختلفـًا فــي العمــل ورٔويــة متمايــزة، تتجـاوز حـدود 
مـن  ؤاسـاس  رئيسي  مكـون  ٔانهـا  يفترضـون  التـي  المتعمقـة  والمعالجـات  التغطيـات 

الفصل األول: اإلعالم وقضايا التنمية في مجتمعات العالم الثالث 
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صحافة استقصائية من ٔاجل التنمية

ٔاساسـيات العمـل الصحفـي ال يجـب النظـر ٕاليهـا باعتبارهـا ٔامـًرا ٓاخـر، حتـى لـو طـال ٔامـد 
التفريـط فيهـا، وينظـرون ٕالـى الصحافـة االستقصائية باعتبارهـا تلـك الصحافـة المعنيـة 
ٔاداء مٔوسسـات  فـي األسـاس بالكشـف عـن ٔاوجـه الفسـاد واالنحرافـات والقصـور فـي 
الصحافة  تلـك  لـه،  والتصـدي  وفضحـه  الفسـاد  هـذا  محاربـة  وفـي  وهيئاته،  المجتمـع 
النيابيـة، وبالشـكل  البرلمانـات والمجالـس  التي تمـارس دورا رقابيـًا ونقديـًا يـوازي دور 
وفـي  المجتمـع،  مـوارد  علـى  الحفـاظ  فـي  رسـالتها  ٔاداء  مـن  الصحافـة  يمكـن  الـذي 

مسـاعدة األجهـزة والمٔوسسـات الرقابيـة األخـرى فـي ٔاداء دورهـا.

ؤايـًا مـا كانـت الـرٔوى والتباينـات التـي تسـود بيـن ٔانصـار هـذا الفريـق ٔاو ذاك، فـٕان ثمـة 
اتفاًقـا بيـن الفريقيـن علـى ٔان الصحافـة االسـتقصائية هـي نمـط مـن الصحافـة التـي تميـل 
ٕالـى المعالجـات التفسـيرية المتعمقـة، ؤانهـا تركـز فـي كثيـر مـن ٔاولويـات عملهـا علـى 
كشـف ٔاوجــه الفســاد واالنحرافــات فــي المجتمــع ومواجتهتهــا، ســواء كان ذلــك مــن 
خــالل منهــج خـاص ورٔويـة ؤاسـاليب عمـل محـددة، ٔاو مـن خـالل تطويـر تكنيـكات الصحافـة 
المسـتخدمة وتوظيفهـا فـي معالجـة القضايـا بشـكل مختلـف ونقـدي. ويتفـق كثير مـن 
الباحثيـن واإلعالميين علـى ٔان السـمة الرئيسية اإلضافيـة المميـزة للصحافـة االستقصائية 
تتمثـل فـي كونهـا صحافـة موثقـة، تعتمـد فـي عملهـا علـى توثيـق المعلومـات واآلراء، 
وعناصرهـا  وتفاصيلهـا  عنهـا  والكشـف  معالجتهـا  يتـم  التـي  القضايـا  توثيـق  وعلـى 
وجوانبهـا المختلفـة، كمـا يتفـق الباحثـون علـى كونهـا تسـتند فـي األسـاس ٕالـى خطـة 
والمعالجـات  العاديـة  الصحافـة  نمـط  عـن  تخـرج  تجعلهـا  األجـل،  وطويلـة  ممتـدة  عمـل 

العاديـة فـي كونهـا ال تخضـع لضغـوط ومتطلبـات ظروف اإلنتـاج وعنصرالوقـت.
     

تياًرا  ٔان الصحافـة االسـتقصائية ٔاصبحـت تمثـل  الدراسـات واألدبيـات الحديثـة على  وتٔوكـد 
ومدرسـة مســتقلة لهــا مناهجهــا ؤادوات ؤاســاليب العمــل الخاصــة بهــا، ؤان ثمــة 
اتفاقـًـا يــكاد يكــون عامـًا بيـن الباحثيـن اليـوم حـول ضرورتهـا ؤاهميتهـا، وحـول كونهـا 
واالنحرافــات  الفســاد  كشــف  عمليــة  تشــكل  الصحافــة،  مــن  ومتمايـًزا  مغايـًرا  نمطـًا 
التفســيرية  الفنــون  ٔان  التجــارب  ٔاثبتــت  ٔان  بعــد  الحقيقــي،  جوهــره  ومواجهتهــا 
تلتــزم  ال  الميدانيــة،  والتجــارب  الصحفيــة،  والحمــالت  التحقيقــات  مثــل  واالستقصائية 
بنفــس الضوابــط والمعاييــر والقيــود الصارمــة التــي يفتــرض ٔان يلتــزم بهــا الصحفيــون 
االســتقصائيون فــي عملهــم، وهــي نتيجــة تحســم كثيـرا مـن الجـدل وتبايـن الـرٔوى 
سـوف  مـا  وهـو  اآلن،  حتـى  تمتـد  وربمـا  سـابقة  مراحـل  فـي  وقعـت  قـد  كانـت  التـي 
نتطـرق ٕاليـه تفصيـاًل عنـد الحديـث عن الصحافـة االستقصائية ومناهـج عملهــا ؤاســاليبها 
هــذا  فــي  اآلن  يعنينــا  مــا  ٔان  ٕاال  الغــرض،  لهــذا  المخصــص  البــاب  فــي  ؤادواتهــا، 
الصــدد هــو اإلجابــة عــلى التســأول الرئيسي المطــروح فــي عنــوان هــذا المبحــث... 

لمـاذا الصحافـة االستقصائية اآلن؟ ولمـاذا الصحافة االستقصائية مـن منظـور تنموي؟  
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باحثـون  قدمها  كثيرة  اجتهـادات  ثمـة  ٔان  جحودهـا  ٔاو  ٕانكارهـا  ينبغـي  ال  التـي  الحقيقـة 
منظمـات  بـل  مدنـي،  مجتمـع  ومنظمـات  وٕاعالميـة  صحفيـة  ومٔوسسـات  ؤاكاديميون، 
ٔادلـة وكتـب ورسائل متميـزة حـول مفهـوم الصحافـة  ومٔوسسـات دوليـة، فـي صياغـة 
ألهميـة  ٕادراكنـا  وبرغـم  عملهـا،  ؤاسـاليب  ومناهـج  ومعاييـر  وضوابطهـا  االستقصائية 
هـذه الجهـود وتميزهـا واالسـتفادة الحقيقيـة منهـا، ٕاال ٔانهـا فـي مجملهـا قـد تناولـت 
هـذا الموضـوع مـن منظـور مهنـي فـي الغالب، وقليـل منهـا تناولـه مـن منظـور مهنـي 
ؤاخالقـي وتشـريعي، ٕاال ٔانهـا فـي مجملهـا قـد ٔاغفلـت المداخـل التنمويـة فـي الربـط 
بيـن هـذا النمـط مـن الصحافـة، وبيـن حقيقـة ؤاهميـة دورهـا فـي التنميـة، وفـي دعـم 
سياسـات وبرامـج االصـالح والتغييـر، لذلـك انشـغلت معظـم هـذه األدلـة وتطبيقـات عملهـا 
فـي  واالنحرافـات  القصـور  ومظاهـر  الفسـاد  عـن  الكشـف  فـي  تتمثـل  رئيسية  بقضيـة 
مٔوسسـات المجتمـع وهيئاته، دون تطويـر ٔاولوياتهـا بشـكل كبيـر، ودون تطويـر ٔاسـاليب 
االنشـغال  نحـو  التيـار  هـذا  ممارسـات  مـن  كثيـر  توجـه  ٕان  بـل  عملهـا،  وطـرق  ومناهـج 
باعتبـارات وقيـود  األسـاس  والمجتمعيـة مدفـوع فـي  والصحيـة  البيئية  القضايـا  ببعـض 
سياسـية ؤامنيـة، وباعتبـارات صعوبـة الحصـول علـى البيانـات والمعلومـات حـول قضايـا 
مجتمعـات  بهـا  تـرزح  التـي  واألمنـي  واالجتماعـي  واالقتصـادي  السياسـي  الفسـاد 
العالـم الثالـث، ومـن ثـم فـٕان ذلـك فـي نظرنـا ال يشـكل لـدى هـذا التيـار، وبخاصـة فـي 
مصـر وفـي عالمنـا العربـي، وفـي كثيـر مـن الـدول الناميـة ٔاولويـة حقيقيـة، رغـم ٔاهميـة 
هـذه القضايـا وخطورتهـا وتٔاثيراتهـا، وهـو األمـر الـذي دفـع بفريـق العمـل، فـي ٕاطـار 
هـذا المشـروع والمشـاركين فـي ٕاعـداد هـذا الدليـل، ٕالـى تبنـي هـذه الرٔويـة، باعتبارهـا 
ٔاو يقلـل مـن  تـراث وتراكـم، وال يخصـم منـه  ٕالـى مـا سـبق مـن  منحنـى جديـدا يضيـف 

شـٔانه، بـل يضيـف ٕاليـه ويسـعى ٕالـى تطويـره والتكامـل معـه.

اإلعـالم  يمارسـها  التـي  واألدوار  الوظائف  طبيعـة  حـول  وفصلنـاه  سـبق  فيمـا  ولعـل 
وهـذا  المنظـور  هـذا  ٔاهميـة  علـى  ئوكـد  مـا  المختلفـة،  المجتمعـات  فـي  التنمـوي 
المدخـل وهـذه الرٔويـة، ٕاذ تعـد الصحافـة االستقصائية مـن منظورنـا العلمـي ٔاحـد ٔاهـم 
والنزاهـة  الشـفافية  قيـم  ونشـر  الرقابـة  وسائل  ٔاهـم  ؤاحـد  ؤادواتـه،  التغييـر  وسائل 
والحوكمـة وقيـم المحاسـبة وديمقراطيـة اإلدارة ورشـدها،  وهـي القيـم والمتطلبـات 
األساسـية التـي ال بـد ٔان ترتكـز عليهـا ٔاي محاولـة حقيقيـة لإلصالح، ؤاي جهـود وطنيـة 
تصبـو إلى التغييـر والنهـوض واالرتقـاء بالمجتمـع ومٔوسسـاته وهيئاته، لـذا ومـن هـذا 
مراحـل  ٔاهـم  ٔاحـد  تمثـل  مرحلـة  فـي  المنهـج،  هـذا  العمـل  فريـق  يتبنـى  المنطلـق 
التحـول التـي يشـهدها المجتمـع المصـري بعـد ثورتيـن عظيمتيـن لـم تحققـا حتـى اآلن 
ٔايـًا مـن ٔاهدافهمـا وشـعاراتهما، نتيجـة لغيـاب الرٔويـة، ونتيجـة السـتمرار نفـس الـرٔوى 
واألنسـاق ونفـس المناهـج القديمـة، التـي ال تٔاخـذ فـي اعتبارهـا حقيقـة الـدور الـذي 
ينبغـي ٔان تلعبـه الصحافـة ووسائل اإلعـالم فـي المجتمـع، وال تٔومـن بٔاهميـة مشـاركة 

الفصل األول: اإلعالم وقضايا التنمية في مجتمعات العالم الثالث 



32

صحافة استقصائية من ٔاجل التنمية

جميـع القـوى السياسـية واالجتماعيـة فـي تحمـل ٔاعبـاء التغيير والنهوض وال في رسـم 
تقاريـر  فيـه  تشـير  زالـت  ما  الـذي  الوقـت  توجهاتـه ومسـاراته، فـي  وتحديـد  سياسـاته 
األجهـزة الرقابيـة الرسـمية، وتقاريـر المنظمـات الدوليـة، ومنظمـات المجتمـع المدنـي 
الهيئات  ٔاداء  فــي  االنحرافــات  ومظاهــر  الفســاد  معــدالت  زيـادة  ٕالـى  المحليـة، 
وٕاهدارهـا،  المـوارد  تبديـد  ظاهـرة  تفاقـم  وٕالـى  المختلفــة،  واألجهــزة  والمٔوسســات 
وسـوء اسـتغالل النفـوذ، وانتشـار قيـم الوسـاطة والمحسـوبية، وإقصـاء الكفـاءات مـن 
مٔوسسـات  وتراجـع  دورهـم،  وتهميـش  والمسـتقلين  المعارضـة  مـن  الوطنيـة  العناصـر 
الدولـة عـن دورهـا الـذي يحـدده الدسـتور والقوانيـن والتغـول عليهـا، ووجـود كثيـر مـن 
المٔوشـرات الخاصـة بتوجـه الدولـة نحـو تحريـر الخدمـات األساسـية فـي التعليـم والصحـة 
دورهـا  حسـاب  علـى  واألعمـال  المـال  رجـال  لطبقـة  السـافر  وانحيازهـا  والمرافـق، 
ومسئوليتها االجتماعيـة التـي حددهـا الدسـتور بوضـوح، وغيرهـا مـن قضايـا ومشـكالت 
وتحديـات، تٔوكـد بمـا ال يـدع مجـااًل للشـك ٔان هـذه المرحلـة الراهنـة تتطلب مـن المعنييـن 
القـوى  وكافة  اإلعالم  ووسائل  الصحافـة  بـدور  والمٔومنيـن  والتغييـر،  االصـالح  بقضايـا 
السياسـية واالجتماعيـة فـي المشـاركة فـي تحمـل أعبائه، والعمـل بصـورة ٔافضـل ومـن 
خـالل مداخـل تنمويـة متطـورة وبديلـة، ال تسـتهدف الصـدام مـع السـلطة فـي األسـاس، 
لتوجهـات  مسـاند  عـام  رٔاي  وخلـق  للتغييـر،  ومواٍت  مالئم  منـاخ  خلـق  تسـتهدف  وٕانمـا 
االصـالح، رقيـب عليـه، حتـى ال نعـود مـن جديـد ٕالـى نفـس المربـع )صفـر( الـذي ٔاقمنـا 

فيـه سـنوات وعقــود طويلــة ٔادت ٕالــى مــا ٓالــت ٕاليــه األوضــاع اآلن.

 تطــور الصحافــة االستقصائية ودورهـا فـي مواجهـة الفسـاد:
     

ظهـرت الصحافـة االستقصائية مـع بدايـة تطـور مفهـوم ودور الصحافـة في المجتمـع 
واتجاهها فـي اإلبـراز والتركيـز والتحـري عـن قضايـا معينـة تحـدث فـي المجتمـع، وبخاصـة 
جوانـب االنحــراف والفســاد ونتيجــة لذلــك ســمي محــررو هــذا اللــون بالمنقبيــن عــن 
الفســاد، وقــد ٔاطلـق هـذا االسـم علـى مجموعـة مـن الصحفييـن، الـذين قـادوا حمـالت 
صحفيـة مهمـة ضـد الفسـاد، واعتمـد هـٔوالء الملقبـون بـ )المنقبيـن عـن الفسـاد(، فـي 
وثائق  علـى  المبنيـة  الكاشـفة،  الصحفيـة  التحقيقـات  نشـر  علـى  الصحفيـة  حركتهـم 
الفسـاد كقـوة مهمـة  المنقبيـن عـن  الخبـراء، وبـرزت حركـة  رسـمية، وخاضعـة لمراقبـة 
المندوبيـن  اتحـاد  تٔاسـس  حتـى  وتٔاثيرهـا  دورهـا  ويـزداد  تتنامـى  واسـتمرت   ،1906 عـام 
ٕالـى  تهـدف  ال  صحفيـة  كجماعـة   ،  1976 عـام  ٔامريـكا  فـي  االستقصائيين  والمحرريـن 
الربـح، وذلـك علـى يـد مجموعـة مـن المحرريـن االستقصائيين بهـدف تشـجيع الصحافـة 

االستقصائية وتنميتهـا.
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وتسـتخدم الصحافـة االستقصائية اآلن بشـكل متسـع فـي مجـاالت كشـف الفسـاد فـي 
وسائل  تقدمهـا  ٔان  تسـتطيع  ال  التـي  الشـاملة  االستقصائية  الرٔويـة  وتقديـم  المجتمـع 
اإللكترونيـة  الحاسـبات  توظيـف  فـي  متزايـد  نمـو  هـذا  صاحـب  وقد  األخـرى،  اإلعـالم 
االستقصائيون  المحـررون  يحصـل  التـي  الكثيـرة  والبيانـات  المعلومـات  تصنيـف  ألغـراض 

عليهـا، وتحليلهـا بشـكل يسـاعدهم علـى الوصـول ٕالـى خالصـات كميـة دقيقـة.
     

جميــع  فــي  االستقصائية،  الصحافــة  علــى  قويــة  المنافســة  اليــوم  ٔاصبحــت  وقــد 
عمــل  وفــرق  ٔاقســام  بهــا  يوجــد  التــي  والصغــرى  الكبــرى  األمريكيــة  الصحــف 
استقصائي، بــل عــن بعــض الــوكاالت الصحفيــة الكبــرى مثــل وكالــة »أسوشــيتدبرس«، 
والتركيـز  اإلبـراز  فـي  الجرائد  توسـع  بعـد  التيـار  هـذا  جـاء  وقـد  أخيًرا  اســتحدثت  التــي 
والتحـري عـن قضايـا معينـة، ٔاو موقـف ٔاو ٔامـور تحـدث فـي المجتمـع وبخاصـة جوانـب 
االنحـراف والفسـاد، وتمتـاز ٔاعمـال هــذه المدرســة بٔانهــا تحتــاج إلى الوقــت والخبــرة 
والتكاليــف، ولكنهــا تخــرج القــراء عــن الملــل، وتســتخدم التغطيــة االستقصائية اآلن 
بشــكل متســع فــي مجــاالت كشــف الفساد في المجتمــع والنقـد، وقـد صاحـب هـذا 
المعلومـات والبيانـات  اإللكترونيـة ألغـراض تصنيـع  الحاسـبات  نمـو متزايـد فـي توظيـف 
علـى  يسـاعد  بشـكل  وتحليلهـا  عليهـا  االستقصائيون  المحـررون  يحصـل  التـي  الكثيـرة 

الوصـول ٕالـى خالصـات كميـة دقيقـة منهـا. )علـم الديـن،2010، 33-29(.
     

والحقيقــة هي ٔان كافــة األدبيــات قــد اتفقــت علــى ٔانــه ليســت هنــاك ٔايــة حــدود 
زمنيــة ومكانيــة لالسـتقصاء، ال سـيما ٕاذا كان مهنيـًا وقانونيـًا، ويصـب فـي خدمـة الصالـح 
الزمــن  صعيــد  فعلــى  شــخصية،  وعواطــف  مبيتــة،  نوايــا  علــى  يقـوم  وال  العـام، 
يمكــن اســتقصاء الماضــي والحاضـر وٓافـاق المسـتقبل، فالحـادث الـذي راحـت ضحيتـه 
استقصائيون  صحفيــون  فيــه  ينقــب  زال  مــا   ،1997 عـام  باريـس  فـي  ديانـا«  »األميـرة 

مــن مختلــف دول العالــم.
     

ويمكــن للصحفــي المســتقصي اســتخدام كل الطــرق المشــروعة واألســاليب التقنيــة 
الحديثــة لكشـف السـتار عـن الجرائم المختلفـة، ال سـيما ؤان شـبكة المعلومـات الدوليـة 
الوسائل  تقدمـه  مـا  إليهـا  يضـاف  المجـال،  هـذا  فـي  فائقة  خدمـات  تقـدم  )اإلنترنـت( 
واالتصـال  التسـجيل  وٓاالت  الرقميـة  والكاميـرات  اإللكترونـي  كالبريـد  الحديثـة  التقنيـة 

الحديـث. قســًما خاصــًا بالتحقيقــات االستقصائية.
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واقع الصحافة االستقصائية في العالم العربي

والتحديات التي تواجهها:
     

الفســاد  كشــف  فــي  االستقصائية  الصحافــة  تلعبــه  الــذي  الــدور  لخطــورة  ونتيجــة 
وهيئاته  ومٔوسسـاته  المجتمـع  فـي  السائدة  القصـور  ؤاشـكال  االنحرافـات  ومواجهــة 
ؤانظمتـه المختلفـة، فمـن الطبيعـي والبديهـي ٔان هـذا النمـط مـن الصحافـة سـوف ال 
يلقـى القبـول ٔاو الترحـاب المتصـور والمتوقـع، وبخاصـة من كل هٔوالء الذين يمارسـون 
الفسـاد، ٔاو يدعمونه ٔاو يسـتفيدون مـن بقائه، علـى خـالف الجمهـور والـرٔاي العـام، لـذا 
الديمقراطيـة  غيـر  وبخاصـة  المجتمعـات،  مـن  كثيـر  فـي  االستقصائية  الصحافـة  تواجـه 
سـبيل  فـي  عمـدا  توضـع  قـد  التـي  والعراقيـل  والتحديـات  العقبـات  مـن  الكثيـر  منهـا، 
العقبــات  جملــة  علــى  الوقــوف  ويمكننـا  بهـا،  المنـاط  بدورهـا  القيـام  مـن  منعهـا 
والتحديــات التــي تواجــه الصحافــة االستقصائية وبخاصــة فــي عالمنـا العربـي علـى 

النحـو اآلتـي: )المكتـب العربـي للقانـون, 2008, 45(.

 وجــود نقــص شــديد فــي 
المعلومــات وصعوبــة الحصــول 

علــى الوثائق والبيانــات 
واإلحصــاءات مــن مصادرهــا 

الرســمية.

 التهديدات القائمة والمحتملة 
للسالمة الشخصية للصحفيين.

 التضييـق علـى الصحفييـن 
االستقصائيين مـن قبـل 

السـلطات، ؤاجهـزة األمـن 
واإلدارة ومطاردتهـم وتهديدهـم 

وتوقيفهـم فـي كثيـر مـن األحيـان.

 ضيـق وضغـوط الوقـت ٔامـام 
الصحفييـن واإللحـاح عليهـم مـن 

قبـل مٔوسسـاتهم ورؤسائهم 
إلنهـاء المهـام الصحفيـة 

االستقصائية المكلفيـن بهـا.

 معارضــة ٔاصحــاب شــركات 
اإلعــالم والمٔوسســات الصحفيــة 
الخاصــة نشــر القصــص المثيــرة 
للجــدل خوفــا علــى مصالحهــم 

ومكتســباتهم.

 عدم وجود الميزانية الكافية للسفر 
ٔاو للمصاريف.

 الخوف من العقوبة من قبل ذوي 
المصالح السياسية ٔاو التجارية.

زيـادة األعبـاء الجسـدية والضغـوط 
النفسـية والجهـد الضخـم الـذي 

يتطلبـه هـذا النمـط مـن الصحافـة 
مقارنـة بغيـره مـن األشـكال األخـرى.
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فــي  االستقصائية  الصحافــة  ٔان  ٕالــى   )2012، ربيــع  )حســين  الباحثيــن  ٔاحــد  ويضيــف 
الــدول العربيـة تواجـه بصـورة عامـة مجموعـة مـن العوامـل والتحديـات تمنـع ظهـور هـذا 

النـوع مـن الصحافـة بمفهومـه الشـامل، ٔاو تحـد منهـا، وتتمثـل هـذه العوامـل فـي:
     

1 قوانيــن النشــر التــي ترهــب ٔاي عمــل صحفــي جــاد يتعــرض للفســاد، وبخاصــة 
فســاد النخبــة التــي تمثــل جماعــات ضغــط داخــل المجتمــع.  

كـوادر  قبـل  مـن  الـدور  هـذا  بمثـل  للقيـام  تحريريـة  سياسـات  ٕالـى  الصحـف  افتقـار   2

صحفيـة تمتلـك الكفـاءة العاليـة للقيـام بحمـالت االسـتقصاء.   

3 عــدم تجــاوب األنظمــة السياســية بشــكل كبيــر مــع مــا تتناولــه الصحــف عــن وقائع 

لمحاكمــات  بالفعــل  الصحــف  فــي  الحمــالت  تــٔودي  ال  فغالًبا  الفســاد،  وحمــالت 
حولهـم  تحــوم  ٔان  بعــد  مناصبهــم  عــن  لتخليهــم  ٔاو  الفســاد  لرمــوز  حقيقيــة 
لـم  ٕاذا  وبخاصـة  قضاياهـا،  بحفـظ  الحمـالت  هـذه  تنتهـي  الغالـب  وفـي  الشـبهات، 
ٔان نطلـق علـى  السياسـي مصلحـة فـي ذلـك، وباسـتثناء ذلـك يمكـن  للنظـام  يكـن 
مـا يطـرح فـي الصحافـة مـن ٔاشـكال استقصائية بٔانهـا موضوعـات شـبيهة بالصحافـة 
االستقصائية لـم تصـل بعـد ٕالـى هـذا المفهـوم سـواء مـن حيـث الشـكل أو المضمــون.

     
ومــن ٔاجــل ذلــك وضعــت منظمــة الشــفافية العالميــة صيغــة ُمرضيــة لصحافــة عربيـة 
التاليـة: )منظمة الشـفافية العالميـة:  النقاط  تواجـه الفسـاد، اشـتملت علـى مجموعـة 

)www.transparency.org
     

1 القيـام بعمليـة مراجعـة شـاملة للقوانيـن المختلفـة المتعلقـة بتقييـد الحريـات، وٕالغـاء 

قوانيـن المطبوعـات المقيـدة للحريـات، وتبنـي حمـالت وطنيـة إلقـرار قوانيـن حريـة 
الوصـول ٕالـى المعلومـات.

2 حمـالت توعيـة للمجتمـع المدنـي بضـرورة حريـة الصحافـة، وبالتالـي خـوض معركتهـا، 
لكونهمـا يمثـالن حلفـًا واحـًدا. 

3 حــث القطــاع الخــاص علــى إصــدار الصحــف لكونهــا خــط دفــاع مهم ضــد الفسـاد 

المشـروع  االحتـكار، والربـح غيـر  نحـو  العمليـة االقتصاديـة ويوجههـا  الـذي يشـوه 
فـي كثيـر مـن األحيـان.   

تمنـع  مـواد  المدنيـة  القوانيـن  بتضميـن  والحكومـات  الصحافـة  بيـن  االرتبـاط  فـك   4

الحكومـات مـن التملـك فـي الصحافـة.   

بالتعـاون  وتقـوم  الصحفييـن  عـن  تدافـع  وتجمعـات  نقابـات  تٔاسـيس  علـى  الحـث   5
المشـترك بيـن النقابـات العربيـة واألجنبيـة فـي هـذا األمـر.

الفصل األول: اإلعالم وقضايا التنمية في مجتمعات العالم الثالث 
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فـي  الفسـاد  قضايـا  فضـح  فـي  األهـم  بوصفهـا  االستقصائية  للصحافـة  الترويـج   6
المجتمــع.  

7 ٕاقرار قوانين تشجع المنافسة وتمنع االحتكار في السوق اإلعالمية.   

قضايـا  لمتابعـة  صفحـات  بتخصيـص  الصحافيـة  المٔوسسـات  ٕاقنـاع  علـى  العمـل   8

صحـف  دعـم  علـى  الخـاص  والقطـاع  المدنـي  المجتمـع  مٔوسسـات  وحـث  الفسـاد، 
متخصصـة فـي محاربـة الفسـاد.    

9 تخصيـص جوائز سـنوية ألحسـن موضوعـات عـن محاربة الفسـاد، ٔاو ألشـخاص يحاربـون 

في  ويتسـبب  المجتمـع  يفـكك  الـذي  الوبـاء  هـذا  لمواجهـة  ويتفرغـون  الفسـاد، 
نتائج مريعـة في كافـة مجاالتـه وقطاعاتـه.

المتخصصـة  االستقصائية  الصحافـة  علـى  الصحافييـن  لتدريـب  دورات  عقـد  تشـجيع   10

وسـبل كشـف قضايـا الفسـاد.      

هـذا  تطـور  مـدى  كبيـر  بشـكل  تحـدد  التـي  هـي  بالنظـام  الصحافـة  فعالقـة 
النـوع مـن الصحافـة، وهنــاك نمــاذج ألشــكال استقصائية شــبيهة بالصحافــة 
االســتقصائية الغربيــة فــي الصحــف المصريـة، ٕاال ٔان هـذه التحقيقـات غالبـا مـا 

انتهـت بحظـر النشـر مـن قبـل النائب العـام، ٔاو بٕادانـة وحبـس الصحفييـن.
     

التحديات التي تواجه الصحفيين االستقصائيين
في المجتمعات المختلفة:     

وبشـكل عـام يواجـه الصحفيـون االستقصائيون كثيـرا من التحديـات والعقبات فـي مختلف 
والتقـدم  الحريـة  درجـة  حسـب  التحديـات،  هـذه  درجـة  فـي  تباينـات  مـع  العالـم،  دول 
كمــا  مكلفــة(،  )فالحقيقــة  ذاك...  ٔاو  المجتمــع  هــذا  حققهــا  التــي  والديمقراطية 
 ،)WikiLeaks قــال الصحفــي األســترالي »جوليـان ٔاسـانج« مٔوسـس موقـع )ويكيليكـس
الـذي انطلـق فـي عـام 2006، ؤاقـام قاعـدة بيانـات تتضمـن ٔاكثـر مـن 1.2 مليـون وثيقـة، 
حتـى ٕأنـه قـال: »هـا ٔانـا ال ٔاملـك بيتـا ٔاعيـش فيـه مثـل باقـي النـاس، ؤارانـي متنقاًل مـن 
ٔاخـاف علـى  ٔاخـاف علـى نفسـي، وٕانمـا  لكننـي ال  العالم...  آخـر حـول  بيـت صديـق إلى 
مصـادري، واألشـخاص الذيـن يعملـون معـي«. ويجسـد مـا يعانـي منـه هـذا الصحفـي 
األسـترالي -ٕان صـح- شيئا يسيًرا ممـا يعانـي منـه صحفيـو األعمـال االستقصائية المتعمقـة 

مـن متاعـب جمة. وفيمـا يلـي سـوف نوجـز ٔابرزهـا باختصـار علـى النحـو اآلتـي:
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1 الحاجــة ٕالــى المــال والتفــرغ:  االســتقصاء الصحفــي يحتــاج ٕالــى عمليــات ٕاعــداد 

وعلـى  عليهـا،  اإلنفـاق  ويقتضـي  طويلـة،  زمنيـة  فتـرات  تسـتغرق  قـد  وتحضيـر، 
خطواتهـا المتالحقــة، ســواء فــي االنتقــاالت، ٔاو اإلقامــة، ٔاو األدوات الصحفيــة، 
ٔاو مراحــل العمــل، وقــد تعتــذر المٔوسســة الصحفيــة عــن تدبيــر هــذه التكاليــف، 
ترشــيد  بدعــوى  المهمــة)!(  لتلــك  الصحفــي  تفريــغ  عــن  ٔاحيانــا  وتعتــذر  بــل 
وتلــك  ٔاخــرى)!(.  موضوعــات  إلنجــاز  الصحفــي  ٕالــى  العمــل  وحاجــة  النفقــات، 
رٔويــة قاصــرة مــن مــدراء التحريــر ورٔوســاء األقسـام، وقـد يكـون السـبب فيهـا 
الرغبـة فـي عـدم صنـع كفـاءات تهددهـم فـي مناصبهـم، التــي حصــل بعضهــم 

عليهــا دون وجــه حــق، ودون توفــر ٔاي معاييــر للكفــاءة واألهليــة.

2   ضعــف القــدرات المهنيــة للصحفــي: كضعــف قدرتــه علــى البحــث عبــر النــت، 

ٔاو العمــل الميدانــي، ٔاو عــدم تمتعــه بــذكاء اجتماعــي يكفــي فــي مواجهــة 
ٔاو عــدم قدرتــه علــى الوصــول بجميــع مكونــات العمــل  المواقــف المختلفــة، 
العمــل  ٔان  برغــم  اللغــوي،  ٔاو فقــر قاموســه  بــر الســالمة،  ٕالــى  االستقصائي 
االستقصائي يحتــاج ٕالــى ذخيــرة لغويــة، ومعرفيــة هائلة... وذلــك كلــه ئوثــر -ال 

شــك- في العمــل االستقصائي في النهايــة. 

بـٔادوات  االستقصائي  المحـرر  يتسـلح  ٔان  مـن  فالبـد  التكنولوجيـة:  بـاألدوات  التسـلح   3

ٕالــخ(، وقــد  )كاميــرا رقميــة، وموبايــل حديــث، والبتــوب...  الثمــن  تقنيــة غاليــة 
يحتــاج ٕالــى تمويـل يمكنـه مـن السـفر، مـن ٔاجـل تقصـي واسـتخالص حقائق معينـة، 
تٔومـن  »المموَّل«، ألنهـا  الموضـوع  بفكـرة  تٔومـن  ال  العربيـة  الصحافة  ٔان  حيـن  فـي 

فقـط بالموضـوع »المموِّل«!

الفصل األول: اإلعالم وقضايا التنمية في مجتمعات العالم الثالث 
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4 ممارسـة الضغـوط علـى المحـرر: وقد يتمثل ذلك في محاولة احتـواء الصحفي، 

وإثنائه عن السـير ُقدًما فـي تنفيـذ الموضـوع ، بشـتى وسائل الترغيـب والترهيـب، 
وقـد يتـم فـي وقت الحق رفـع دعـاوى السـب والقـذف ضـده، ٔاو التقدم ببالغات 
نقابـة  للصحافـة،  األعلـى  المجلـس  العام،  النائب  جهـة...  من  ٔاكثر  ٔامام  بحقـه 
ٕارهاقـه،  ٔاجـل  من  ٕالخ،  بهـا...  يعمـل  التـي  الصحفيـة  المٔوسسـة  الصحفييـن، 
وممارسـة ضغـوط شـاملة عليـه، لكـي يتنـازل عـن المضـي فـي العمـل الصحفي 
الدعـاوى  تحريـك  مـن  النـوع  لهـذا  يتعرضـون  كثيـرون  )صحفيـون  ينجـزه.  الـذي 
الصحفـي  تسـلح  هـو  فيهـا  والعاصـم  واإلرهـاب،  االبتـزاز  مـن  كنـوع  القضائية، 
بالوثائق والمسـتندات، ٔاو تتــم مالزمــة الصحفــي فــي كل مــكان كظلــه، مــن 
خــالل األجهــزة الرســمية، ومحاولــة التحكــم فــي مســار عملــه، ومنعــه مــن 
لقــاء مصــادر معينــة، ٔاو توجيهــه للقــاء مصــادر )ٓامنــة( تابعــة لتلــك األجهــزة... 
ٔاو ٔان يتــم اتهــام الصحفــي باقتحــام المــكان دون ٕاذن، ٔاو بٔانــه يعمــل لحســاب 

اســتخبارات ٔاجنبيــة ٔاو اتهامــه باالعتــداء علــى جهــات رســمية...ٕالــخ.
بــل قــد تمــارس مٔوسســته الصحفيــة – نفســها- ضغوطــًاعليــه، عبــر رئيس 
غيــر  ألســباب  القانونيــة...  الشئون  ٕادارة  ٔاو  التحريــر،  مجلــس  ٔاو  القســم، 
مفهومــة! وفـي هـذا السـياق يحـدث ٔاحيانـًا ٔانـه عندمـا يعلـم بعـض المسـئولين 
فٕانـه  متاعـب  لـه  تسـبب  ٔاو  ترضيـه  ال  بمعالجـة  التحقيـق  ٕانجـاز  الصحفـي  بنيـة 
يسـارع بمحاولـة تلفيـق جرائم جنائيـة للصحفـي، وقـد تقـوم األجهـزة الحكوميـة، 
مـزورة  تقديـم شـهادة  ٔاو  الحالة،  الصحفي، في هـذه  باحتجـاز  الخاصة،  وحتـى 
ضـده.. فيتـم احتجـازه، وتتسـلمه ٔاجهـزة الشـرطة، وقـد يتـم السـير فـي طريـق 
مقاضاتـه، ٕاذا لـم يجـد مٔوسسـة قويـة، ونقابـة تحميـه. وهكـذا فـٕان رفـع دعـاوى 
المسئولين  مــن  الرســمي  التكذيــب  ٔاو  والســب،  بالقــذف  الصحفــي  علــى 
والجهــات الرســمية ٔامـر وارد جًدا بعـد نشـر العمـل االستقصائي. )يتكـرر سـيناريو 
ٕانـكار حقائق الموضـوع، ويتهـم الصحفـي بٔانـه مغـرض ٔاو يعمـل لحسـاب طـرف 
ٕاذا كان العمـل االستقصائي يكشـف عـورات قـرار حكومـي،  منافـس(، ال سـيما 
ٔاو سياسـات وزيـر، ٔاو انحرافـات مسئول... ٕالخ. فـٕاذا نجـا الصحفـي االستقصائي 
ٕانجـاز عملـه-  انتهائه مـن  - قبـل  يعـدم  لـن  فٕانـه  السـابقة كلهـا،  المتاعـب  مـن 
ٕالـى حل المشـكلة، وبالتالي يقطعـون الطريق عليـه في  مسـارعة المسئولين 
ٔان تم حل  ٕاتمام الموضوع، ومن ثم ال يجد سـبياًل سـوى التوقف عن نشـره، بعد 

المشـكلة، ولو مٔوقًتا! 
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)الديســك  ٔاو  التحريــر،  مجلــس  يبلغــك  قــد  التصويــر:  وصعوبــة  الوقائع  تحريــف   5

المركــزي( بــٔان موضوعــك فــي طريقــه للنشــر، فتســعد بذلــك ٔايَّمــا ســعادة، 
لكنــك تفاجــٔا بتغييــر عناوينــه، ومقدمتــه، وحتــى طريقــة معالجتــه، بمــا يقلــب 
ســبق  قــد  )الســيف  ســاعتها  ويكــون  عقــب.  رأًســاعلــى  الموضــوع  مضمــون 
العــذل(، كمــا يقولــون، ويفقــد الموضــوع ٔاهميتــه لديــك، برغــم مــا بذلت فيــه 
مــن جهــد وكــد. وألنــه ال بــد مــن توثيــق التحقيــق االستقصائي بالصــور الالزمــة، 
فهــذا يقتضــي ٕاقــدام الصحفــي علــى المغامــرة اللتقــاط الصــور المطلوبــة 
ٔاي  توثيــق  بهــدف  فيديــو،  فيلــم  التقــاط  عــن  فضــاًل  للموضــوع،  والمناســبة 

موضــوع عــن الفســاد ٔاو الرشــوة... ٕالخ. 

6 متاعـب مـن الزمـالء ٔانفسـهم: باالنتقـاص مـن ٔاهميـة الموضـوع، ٔاو السـخرية منـه، 

التـي  الفكـرة  بـٔان  البعـض  ٕادعـاء  ٔاو  حولـه،  العمـل  محيـط  فـي  األكاذيـب  نشـر  ٔاو 
ٔاول مـن عملـوا فيهـا،  ٔانهـم  ٔاو  ٔانجزتهـا هـي فكرتهـم، ؤانـك )سـرقتها( منهـم، 
الـذي تحقـق  اإلنجـاز  ٕاليهـم فـي  يرجـع  الفضـل  ٕاليهـم فيهـا، ؤان  لـم تشـر  ؤانـك 
ٔاثاروهـا... وهـو ٔامـر عجيـب حًقا، وهـو مـا سـوف نتطـرق  لـك، باعتبارهـم ٔاول مـن 
سـوف  التـي  التطبيقـات  وعبـر  التاليـة  الفصـول  خـالل  التفصيـل  مـن  بكثيـر  ٕاليـه 

نقدمهـا إلى الـدارس والقـارئ الكريـم.
    

   

الفصل األول: اإلعالم وقضايا التنمية في مجتمعات العالم الثالث 
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الفصل الثاني
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الصحافـة االستقصائية تعنـي فـي ٔابسـط مفاهيمهـا ٕازاحـة السـتار عـن المسائل التـي 
طريـق  عن  ٔاخفيت  ٔانهـا  ٔاو  مـا،  سـلطة  ٔاو  مـا،  شـخص  طريـق  عـن  ٕامـا  عمـًدا،  ٔاخفيـت 
الخطٔا، حيــث يســهم التعــرض لجميــع الحقائق والقضايــا المســكوت عنهــا ذات الصلــة 
بالجمهــور، بشـكل حاسـم فـي دعـم حريـة التعبيـر وحريـة نشـر المعلومـات، وهـي ٔامـور 
هيئات  علـى  الرقابـي  بدورهـا  تقـوم  ٔان  تريـد  كانـت  ٕاذا  اإلعـالم،  لوسائل  عنهـا  غنـى  ال 

المجتمـع ومٔوسسـاته كمـا يحـدث فـي معظـم المجتمعـات الديمقراطيـة.
     

فجوهـر الصحافـة االستقصائية هـو ممارسـة الوظيفـة الرقابيـة، التـي تعتبـر مـن الوظائف 
التــي يجــب ٔان تقــوم بهــا الصحافــة الحــرة نيابــة عــن المواطنيــن، وحراســة المجتمــع 
مــن ٕاســاءة اســتخدام الســلطة، انطالًقا مــن ٔان الحكومــات حتــى وٕان وصلــت ٕالــى 
القـرارات،  بصنـع  االنفـراد  ٕالـى  تميـل  قـد  فٕانهـا  الديمقراطــي،  الطريــق  عبــر  الحكــم 
وٕالـى حمايـة نفسـها ؤاشـخاصها، ومـن هنـا فـٕان هنـاك ٕامكانيـة كبيـرة فـي كل ٔانـواع 
الصحافـة  تمـارس  وهنـا  واالنحـراف،  والفسـاد  السـلطة  اسـتخدام  إلسـاءة  المجتمعـات 
دورهـا فـي الرقابـة علـى كل ذلـك وتكمـل دور البرلمان فـي حمايـة المجتمـع مـن ٔاي 

فسـاد ٔاو انحـراف بالسـطلة وٕاسـاءة اسـتخدامها.

الصحافة االستقصائية
 مفهومها ومراحل تخطيطها ومتطلباتها



42

صحافة استقصائية من ٔاجل التنمية

كمـا ٔان الصحافـة ال بـد ٔان تعمـل علـى حمايـة المجتمـع ضـد اسـتغالل السـلطة، ذلـك ٔان 
الكثيـر مـن األشـخاص فـي المجتمعـات المختلفـة يقومون باسـتغالل سـلطاتهم لتحقيق 
مكاسـب ٔاو منافع شـخصية علـى حسـاب المجتمـع ويقومـون بٕاهـدار ٕامكانيـات المجتمـع 
مـن  واحـدة  بمثابـة  الحراسـة  ٔاو  الرقابـة  تعتبـر  لذلـك  الشـخصية.  المنافـع  هـذه  لتحقيـق 
الواجبـات الرئيسية للصحفـي، حيـث يمثـل الصحفـي حـارس البوابـة للبـالد، ويتطلـب تحقيـق 
ذلـك العمـل فـي العمـق ونشـر القصـص التـي تعتمـد علـى البحـث والتنقيـب والمقابـالت، 
ويتطلـب مـن هـٔوالء الصحفييـن االستقصائيين قـدًرا كبيـًرا مـن القـدرة علـى طـرح األسئلة 

والتدريـب عليهـا، وٕامكانيـة الكشـف عـن المعلومـات وكتابـة القصـص األكثـر تكامليـة.
     

وكامـل  شـامل  تعريـف  وجـود  عـدم  علـى  اتفـاق  شـبه  هنـاك  ٔان  فرغـم  عـام  وبشـكل 
للصحافـة االستقصائية، ٕاال ٔان هنـاك شـبه اتفـاق علـى بعـض المالمـح والمبادئ العامـة 

 ) Forbes ، 2005 ، 6 ( :التـي تنهـض بهـا الصحافـة االستقصائية، وهـي
     

 البحـث األصيـل، فالتقريـر ٔاو التحقيـق االستقصائي ليـس موجـًزا، ٔاو تجميعـًا 
ٔاصيــل  بحــث  ولكنــه  ومعلومــات،  نتائج  مــن  اآلخــرون  إليــه  توصـل  لمـا 
يعتمـد  ٔان  ويمكـن  الخـام،  المـادة  باسـتخدام  غالًبا،  الصحفيــون  بــه  يقــوم 
واألرقـام  للحقائق  والمقارنـات  المطابقـات  ٔاو  الشـاملة،  المقابـالت  علـى 

واكتشـاف صـالت وعالقـات لـم تكـن معروفـة مـن قبـل.
     

 يركـز التحقيـق االستقصائي دائًما علـى جوانـب الخلـل والفسـاد والقصـور 
واالنحرافـات ٔاو اإلهمــال التــي لــم ينشــر حولهــا تفاصيــل كثيــرة ؤادلــة 
األدلـة  مراكمـة  إلى  بحاجـة  االستقصائي  فالصحفــى  هنــا  ومــن  دامغــة، 
والبيانـات والوثائق مقارنـة بغيـره مـن الصحفييـن، وهـو مـا يتطلـب المزيـد 
العـادي،  التقريـر  كتابـة  يحتاجـه  بمـا  الـدٔووب، مقارنـة  الوقـت والجهـد  مـن 

ولربمـا يسـتدعي ذلـك مشـاركة ٔاكثـر مـن مراسـل ٔاو محقـق.
     

 البعــض يحــاول ٕابقــاء المعلومــات المتعلقــة بالتقريــر ســرية، فكتابــة 
فيهـا  يتوقـف  التـى  النقطـة  مـن  تبـدٔا  االستقصائي  الصحفــي  التقريــر 
تقديـم  المسـٔوولين  رفـض  وال  السـرية،  تقبـل  ال  وهـي  اليومـي،  العمـل 

معلومـات، بـل تعتمـد علـى السـبر واالستكشـاف.
     

تقديــر  مــن  الصحفــي  عليــه  يحصــل  مــا  فبقــدر  المخاطــرة،  حجــم   
وتٔاثيــر عندمــا تنجــح القصــة، بقــدر الضــرر الــذى ســيلحق بســمعته حيــن 

يفشــل، ويمكــن ٔان تشــمل المخاطــرة الســالمة الشــخصية للصحفــي.
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ٔاهميـة  وتنبـع  المجتمـع:  قضايـا  خدمـة  فـي  ودورهـا  االستقصائية  الصحافـة  ٔاهميـة 
الصحافـة االسـتقصائية مـن الوظيفـة التـي تٔوديهـا، فهـي تعـد:

  

الفصل الثاني: الصحافة االستقصائية: مفهومها ومراحل تخطيطها ومتطلباتها

 جـزًءا مـن العمـل الرقابـي 

التخصصـي، الـذي يمكـن مـن 

صناعـة رٔاي عـام بيـن الجمهور 

وبخاصـة ٕاذا تبنـى نتائجه بعـض 

الجهـات السياسـية ووسائل 

اإلعالم.

 بوابة مهمة لشروع ٔاجهزة الدولة 

في فتح التحقيقات في جرائم المال 

واإلدارة.

تشكل مركًزا مهمـًا لمعلومات 

المٔوسسة، وقاعدة بياناتها الصحفية.

ٔاداة للوصـول إلى 
الحقيقـة )مـن مصدرهـا 

األصيـل(، والوقـوف علـى 
صدقهـا مـن كذبهـا، تضخيمهـا 

مـن تحجيمهـا، ٔاداة تعمـق 
فهـم الحـدث.

كاشـفة لجرائم وفضائح 

وفسـاد الساسـة والمسئولين، 

ويقـال فـي الغـرب: )ٔإن للصحافـة 

االستقصائية قـدرة ال تضاهـى علـى 

ربـط المسئولين بجرائم معينـة(.

ــل  تمثـ
ــا  جوهرهـ ــي  فـ

ــو  ــق، وهـ ــة العمـ ــط صحافـ نمـ
ــة  الناجحـ ــة  الحيـ ــة  الصحافـ ـــتقبل  مس

ــــتقباًل، كمــا يقــول الصحفــي  المٔوثرة مس
األميركــي الــذي يعتبــر مــن ٔاكفــٔا الصحفييــن 
ــــيمور هيــرش:  ــتقصائيين فــي العالــم س االس
)مســتقبل الصحافــة فــي صحافــة العمــق(، 

ـــتقصائية  االس ــة  الصحافــ ــٕان  فــ ــذا  لــ
ـــاتنا  ــرورة لنهـوض صحافـة مٔوسس ضـ

ــي  وهـ ــًدا،  تحديـ ــة  اإلعالميـ
لوجودهـا. مبـرر 
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ٔاوجه االختالف بين الصحافة االستقصائية واألشكال الصحفية األخرى:
     

) Askitikpi ، 2000 ،17 (، فـي الحقيقـة فٔإن هناك ثمـة فـروق واختالفـات جوهريـة بيـن 
الصحافـة االستقصائية وغيرهــا مــن األشــكال الصحفيــة األخــرى، ويــرى »Askitipi«، ٔان 

ٔاهــم هــذه الفـروق تتمثـل فـي:
     

ٔاوجــه  ٔاهــم  ٔاحــد  هــو  المتعمــق  والتنقيــب  والتحــري  البحــث  يعتبــر   
الصحافــة  ٔاشــكال  وباقــي  االستقصائية  الصحافــة  بيــن  االختــالف 
اإلخباريــة  والتقاريــر  العاديــة   والتحقيقــات  األخبــار  كقصــص  األخــرى، 
التحقيــق  يتطلب  حيــث  األخــرى،  األشــكال  مــن  وغيرهــا  التفســيرية 

االســتقصائي بحــًثا ٔاكثــر ووقــًتا وجهــًدا ٔاكبــر.
     

التـي تعتمـد علـى الفوريـة والنشـر اإلخبـاري  ٔاغلـب األشـكال الصحفيـة   
حيـث  المقلـوب،  الهـرم  قالـب  علـى شـكل  التحريريـة  الناحيـة  مـن  تكتـب 
األخـرى  التفاصيـل  وبقيـة  المقدمـة،  فـي  المهمـة  المعلومـات  تكـون 
ٔان  حيـن  فـي  الخبـر،  جسـم  فـي  ٔاو  القصـة  متـن  فـي  ٔاهميـة  األقـل 
ٔاخـرى، وتكـون  تٔاخـذ ٔاشـكااًل تحريريـة  التحقيقـات االسـتقصائية عـادة مـا 
متسلسـلة فـي سـرد المعلومـات بصـورة منطقيـة تهـدف ٕالـى اإلقنـاع.

     
عــن  البحــث  ٕالــى  تحتــاج  الصحفيــة  األشــكال  ٔاغلــب  أن  وبالرغــم مــن   
تمتـاز  االسـتقصائية  الصحافـة  ولكـن  لنشـرها،  والتفاصيـل  المعلومــات 
المعلومـات والكشـف عـن مسـبباتها،  ببحثهـا فـي مـا وراء هـذه  عنهـا 
واألحــداث  القضايــا  كل  وراء  عنـه  المسـكوت  عـن  تبحـث  مـا  ودائًما 

والظواهــر موضــوع االســتقصاء ٔاو التحــري.
     

 تركـز األشـكال الصحفيـة اإلخباريـة في الكثيـر مـن الموضوعـات والمجـاالت، 
واألحــداث  والشــئون  والرياضــة  والموضــة  والموســيقى  الفــن  مثــل 
فــي  تٔاخـذ  مــا  عــادة  االسـتقصائية  الصحافـة  ٔان  حيـن  فــي  الجاريــة، 
اعتبارهــا القضايـا واإلشــكاليات ذات األهميــة الكبرى والتٔاثيــر األقــوى، 
والتــي يهتــم بهــا قاعــدة جماهيريــة ٔاوســع مــن تلــك التــي تهتــم 
الفســاد  مواضيــع  المواضيــع،  هــذه  ٔامثلــة  ومــن  اآلنيــة،  باألخبــار 

المالــي واإلداري للنظــام الحاكــم، وقضايــا الرشــاوى وغيرهــا.
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 عـادة األشـكال الصحفيـة اإلخباريـة تعطـي القـارئ  ٔاو الجمهـور المعلومـات 
ٔان  بمعنــى  المثــارة،  ٔاو  الجاريــة  واألحــداث  الموضوعــات  بعــض  حـول 
األحــداث هنــا مــن يفـرض علـى الصحـف ووسـائل اإلعـالم ٔاجنـدة التغطيـة 
الـذي  النمـط  ذلـك  فٕانهـا  االسـتقصائية  الصحافـة  ٔامـا  ؤاولوياتهـا، 
تعمـل  سـوف  التـي  الظاهـرة  ٔاو  القضيـة  وتحديـد  صياغـة  إلى  يسـعى 
عليهـا، وتبحـث فيهـا وتنشـرها لتصبـح بعـد ذلـك وفـي نهايـة التحقيـق 

موضوعـات مثـارة لـدى الـرٔاي العـام وفـي وسـائل اإلعـالم.
     

 عــادة مــا تنتــج الصحافــة االســتقصائية وتقــدم وتخطــط علــى شــكل حمــالت 
فتــرات،  علــى  تنشــر  ٕاخباريــة  تقاريــر  ٔاو  متسلســلة،  تحقيقــات  ٔاو  صحفيــة، 
التحقيقـات  ٓاخـر  ٕاليـه  للتحقيـق، وحسـب مـا توصلـت  الفائدة  حســب مـا يحقـق 
مـن معلومـات، بعكـس األشـكال الصحفيـة اإلخباريـة التـي تعتمـد علـى الفوريـة 

واآلنيـة، وتعتمـد علـى الترتيـب الزمنـي لنشـر األحـداث حسـب وقوعهـا.
     

تنــاول  فــي  األخــرى  الفنــون  مــن  غيرهــا  عــن  االســتقصائية  الصحافــة  وتختلــف 
التحقيــق االسـتقصائي للقضايـا المـراد التحقيـق فيهـا بصـورة متعمقـة ال تتوافـر فـي 
التحقيقـات العاديـة، كذلـك فـي تركيـزه في زاويـة محـددة مـن قضيـة مـا، فعلـى سـبيل 
المثـال، )قضيـة تلـوث ميـاه النيـل(،  والتـي ٔانجـز فيهـا الزميـالن »هشـام عـالم« و«داريـن 
فرغلـي« مـن صحيفة »المصـري اليـوم« واحـدة مـن ٔاهـم التحقيقـات االسـتقصائية فـي 
النيـل  تلـوث ميـاه  ٔاال وهـي  التلـوث،  زاويـة واحـدة مـن قضيـة  الزميـالن في  ركـز  مصـر، 
بالمخلفـات الصناعيـة، ولمزيـد مـن التحديـد اختـار الزميـالن مصنـع سـكر الحوامديـة الـذي 
ٔاهالـي  التـي تصيـب  األضـرار  تحقيقهمـا حـول  النيـل، وركـزا  نهـر  يصـرف مخلفاتـه فـي 
مدينـة الحوامديـة جـراء شـربهم ميـاه تسـحبها محطـة التحليـة مـن مواسـير قريبـة مـن 
المواسـير التـي يضـخ عبرهـا المصنـع سـمومه فـي نهـر النيـل، وألن الزاويـة تـم تحديدهـا 
بهـذا التركيـز والدقـة فقـد نجـح الزميـالن ٔان يكشـفا عـن تسـبب المصنـع فـي ٕاصابـة ٔاسـرة 

كاملـة مـن مدينـة الحوامديـة بالفشـل الكلـوي. رابط التحقيق:
     

ArticleID?aspx.article2/com.almasryalyoum.today//:http=233547
     

ٔان  فـي  األخرى  الصحفيـة  الفنـون  مـن  غيـره  عـن  ٔايًضا  االسـتقصائي  التحقيـق  ويختلـف 
ٔاو دحـض فرضيـة معينـة يضعهـا الصحفـي،  ٕاثبـات  ٕالـى  التحقيق االسـتقصائي يسـعى 
وذلـك عبـر ٓاليـة معروفـة تبـدٔا بسـٔوال يطرحـه الصحفـي علـى نفسـه فـي موضـوع مـا، 
وبعـد البحـث والتحـري قـد تثبـت صحـة الفرضيـة ٔاو فشـلها، وهـو مـا يمنـح القصـة ٔاهميـة 
كونهـا قائمـة علـى التثبـت فـي المقـام األول، ٕاذ يجـب علـى الصحفـي االسـتقصائي ٔان 

يسـعى إلثبـات كل معلومـة يقدمهـا فـي تحقيقـه.

الفصل الثاني: الصحافة االستقصائية: مفهومها ومراحل تخطيطها ومتطلباتها
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أواًل: مداخل عمل الصحافة االستقصائية:
)علم الدين،2010، 81-93(

     
يـرى الدكتـور »محمـود علـم الديـن« ٔاسـتاذ الصحافـة بكليـة اإلعـالم جامعـة القاهـرة، ٔان 
االســتقصائيين  للصحفييــن  يمكــن  التــي  واألســاليب  المداخــل  مــن  مجموعــة  هنــاك 
بهـا  يعمـل  طـرق  بمثابـة  وهـي  عملهـم،  فـي  منهـا  االسـتفادة  وتعظيـم  تطبيقهـا 

الصحفي االسـتقصائي مـن ٔاجـل الوصـول ٕالـى غاياتـه ؤاهدافـه المرجـوة مـن البحـث ، 
     

وتتمثـل ٔاهـم هـذه المداخـل فـي:
     

والتعايـش  االقتـراب  الصحفـي  محاولـة  خـالل  مـن  بالمشـاركة:  المالحظـة   1

مظاهـر  لكشـف  يسـعى  التـي  الجماعـة  ٔاو  المٔوسسـة  ٔاو  البيئة  ٕاطـار  فـي 
األحـوال  كل  فـي  بالمشـاركة  المالحظـة  تعنـي  وال  بهـا،  الفسـاد  قضايـا  ٔاو 
ٕاذا فرضــت  ٕاال فـي حـدود ضيقـة،  ٔاويتنكـر،  الصحفـي شـخصيته،  ٔان يخفـي 
تحـول  قيـود  وجـود  حالـة  وفـي  ذلـك،  ئوديهـا  التــي  المهمـة  طبيعـة 
تشـوبه محاذيـر  األمـر  ٔان هـذا  ٕادراك  بعملـه، مـع ضـرورة  القيـام  وبيـن  بينـه 
بالمشـاركة  فالمالحظـة  تماًمـا.  بهـا  الوعـي  عليـه  يجـب  ومهنيـة  ٔاخالقيـة 
تسـاعد الصحفـي علـى دقـة اإللمـام بالقضيـة ٔاو الظاهـرة التـي يسـتهدف 
دراســتها والتحــري عنهــا ومتابعتهــا، وهــي تســاعد بشــكل عــام فــي 

رســم صــورة دقيقـة للمجـال الـذي يقـوم الشـخص بمالحظتـه.
     

2 التجربـة الميدانيـة: وهـو ٕاجـراء تجـارب ميدانيـة، الختبـار فرضيـات معينـة للتٔاكــد 

قائــم  التجربــة  ؤاســاس هــذه  بتٔاكيدهــا،  ٔاو  بنفيهــا  مــن صحتهــا ســواء 
تابـع،  متغيـر  في  تٔاثيـره  ومالحظـة  مسـتقل  متغيـر  توجيـه  ٔاو  تشـكيل  علــى 
فالصحفـي علـى سـبيل المثـال الـذي يفتـرض ٔان محـالت المشـويات فـي بعـض 
المناطـق الشـعبية ٔاو حتـى الراقيـة، تسـتخدم اللحـوم منتهيـة الصالحيـة فـي 
وجباتهـا، يسـتطيع لكـي يثبـت ذلـك مـن خـالل تجربـة ميدانيـة حقيقيـة، توجيـه 
عـدد مـن مندوبـي شـركات معينـة ٔاو تجـار محدديـن متفـق معهـم، لتسـويق 

هـذه النوعيـة مـن اللحـوم لـدى ٔاصحـاب هـذه المحـالت الختبـار فرضيتـه.
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3 مدخـل الدراسـة المنظمـة للوثائـق: وتسـمح هـذه التقنيـة للمحرريـن والقـراء 

بالوصـول ٕالـى خالصـات مبنيـة علـى قاعـدة صلبـة مـن المعلومـات، ال علـى 
تعتمـد  مثـاًل، ألنهـا  المحاكمـة  حجـرة  داخـل  المالحظـة  ٔاو  الحديـث  مزيـج مـن 
بالحاسـبات  مسـتعينة  الكمـي  المنهـج  وتسـتخدم  األصليـة،  المصـادر  علـى 

اإللكترونيـة.
     

عــن  ليكشــف  الصحفــي  ٕاليهــا  ويلجــٔا  العــام:  الــرٔاي  اســتقصاءات   4

اتجاهــات ومشــاعر فعليــة للمواطنيــن نحــو موقــف معيــن، ٔاو رٔاي مــا، 
وهــذا األســلوب منتشــر بكثــرة فــي الغــرب، حيــث تمتلــك المٔوسســات 
واســتقصاءات  االســتطالعات  فيهــا  يجــرى  ٔابحــاث،  مراكــز  اإلعالميــة 

الــرٔاي العــام بشــكل دائــم ومســتمر.
    

ثانًيا: خطوات ومراحل تخطيط العمل الصحفي االستقصائي:
     

ٔانـه   ،)Forbes،15-19،2005( االسـتقصائية  بالصحافـة  المعنييـن  كبـارالباحثيـن  ٔاحـد  يـرى 
ٓاليـة  يتتبـع  ٔان  عليـه  يجـب  وهدفـه،  مبتغـاه  إلـى  االسـتقصائي  الصحفـي  لوصـول 
معينـة منضبطـة ومنهجيـة فـي البحـث والتنقيـب، وهـي عبـارة عـن عـدد مـن األسـئلة 
والخطـوات التـي يجـب علـى الصحفـي ٔان يلتـزم بهـا للوصـول ٕالـى تحقيـق اسـتقصائي 
ناجـح، وهـي: ما هو الموضوع الرئيسي الذي سيتم التركيز فيه، ومعرفة الهدف منه. وضع 
رٔويـة مهنيـة حاكمـة  البحث والتنقيب. وجـود  فرضيات معينة واالنطالق منها في عملية 

ومعرفـة القيـم األساسـية التـي ينبغـي علـى الصحفـي االلتـزام بهـا فـي العمـل.
     

 مــا األدلــة التــي تختبــر صحــة الفرضيــات المطروحــة ومصادرهــا ودرجــة مصداقيتهــا.
     

للوصول  الصحفـي فـي االسـتقصاء  التـي سـوف يسـتخدمها  اآلليـات  ٔاو  الطـرق   مـا 
ٕالـى المعلومـات والبيانـات مـن مصادرهـا األصلية.

     
  تحليل األدلة ودراستها.

  ما العقبات التي تحول دون نشر القضية.

  ما الطريقة المثلى إليصال هذه المعلومات ٕالى الجمهور.
     

الفصل الثاني: الصحافة االستقصائية: مفهومها ومراحل تخطيطها ومتطلباتها



48

صحافة استقصائية من ٔاجل التنمية

النمــط مــن  بهــذا  المعنييــن  الباحثيــن والصحفييــن  كثيــر مــن  وقــد طــرح 
ينبغـي  التـي  والخطـوات  واالعتبـارات  المقومـات  ألهـم  رٔويتهــم  الصحافــة 
علـى الباحـث والصحفـي االسـتقصائي االلتـزام بهــا والسـير عليهــا، ٕاذا ٔاراد 

) Fleeson ، 6-26( :ٔان ينجـح فــي بحثــه وهــي
     

 الخطـوة األولـى: الدرايـة الكاملـة بالصحافـة االسـتقصائية وكيفيـة العمـل مـن خاللهـا 
وكذلـك بٔادواتهـا ومداخلهـا ومناهـج ؤاسـاليب عملهـا.

     
 الخطـوة الثانيـة: اسـتغالل مـا توفـره المٔوسسـة الصحفيـة مـن ٕامكانيـات ودعـم لعـدم 

البـدء مـن الصفـر.
     

 الخطوة الثالثة : بناء قاعدة واسعة من المصادر المتنوعة. 
    

بموضـوع  الخاصـة  والثقافـة  والوعـي  المعرفـة  مسـتوى  تطويـر  الرابعـة:  الخطـوة   
التحقيـق ٕالـى جانـب الثقافـة العامـة كصحفـي.

     
 الخطـوةالخامسـة: البحـث عـن الوثائـق، فهنـاك دائًمـا الكثيـر ممـا يمكـن الوصول إليه.

     
وعــدم  الميدانــي  للعمــل  والخــروج  المراقــب  دور  تقمــص  السادســة:  الخطــوة   
االكتفـاء بممارسـة العمـل مـن بيـن جـدران المٔوسسـة والمكاتـب، والمالحظـة المباشـرة 

فـي الواقـع.
    

 الخطوة السابعة: القدرة على التقييم والتقدير واتخاذ القرارات.

 الخطوة الثامنة: التحقيق وجمع المعلومات والتٔاكد من صدقها ودقتها. 

 الخطوة التاسعة: ترتيب المواد التي تم جمعها وجدولتها وتنظيمها. 

 الخطوة العاشرة: النشر بطريقة جيدة ومتسلسلة ومناسبة للجمهور.
    

كمـا طـرح )Forbes ، 2005 ، 10 ( مجموعـة مـن المهـارات والمقومـات التـي ينبغـي ٔان 
تتوافـر فـي هـٔوالء الذيـن يسـعون ٕالـى خـوض تجـارب العمـل االسـتقصائي، مـن ٔاهمهـا:
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القدرة على تسجيل األفكار المهمة، واالختزال والتسجيل الصوتي. تخزين وتسجيل التفاصيل 
والمعلومات  البيانات  جمع  في  الدقة  ٓامن.  مكان  في  السجالت  هذه  وحفظ  الصلة،  ذات 
والتعبير عنها. القدرة على تحديد النقاط الرئيسية في القصة. التفكير الناقد. قاعدة واسعة 
استخدام  المعلومات.  استنباط  على  وقادًرا  متشكًكا  عقاًل  يمتلك  المتنوعة.  المصادر  من 
الوسائل التكنولوجية في استخراج المعلومات من شبكة اإلنترنت. معرفة القوانين التي 

تحكم عمله وبخاصة قانون التشهير والقانون الخاص.
     

إتقان  والوثائق.  المصادر  تواجد  ٔاماكن  معرفة  يستطيع  الذي  الصحفي  الحس 
المحاسبة ومهارات الطب الشرعي.

     

ثالثًا: قواعد الصحافة االستقصائية
     

تقـوم الصحافـة االسـتقصائية فـي جوهرهـا علـى مجموعـة مـن األسـس والقواعـد، التـي 
تحكـم مـدى قدرتهـا علـى النجـاح فـي تحقيـق ٔاهدافهـا مـن عدمـه، وقـد حـدد »ٕانجـرام« 

)Ingram, Henshall, 1991, 39( :ٔاهـم هـذه القواعـد والمعاييـر والمبـادئ فيمـا يلـي
     

1 انتقـاء األخبـار التـي تسـتحق التقصـي حولهـا، واالنطالق مـن خبـر حقيقـي قيـم، بعيـًدا 

عـن الخـداع واألكاذيـب والقصـص المزعومـة.  

دوًما،  مفتوحتيــن  ؤاذنــاه  عينــاه  تكــون  ٔان  االســتقصائي  الصحفــي  علــى  يتعيــن   2

اللتقــاط كل خبـر وكل معلومـة، ويجـب عليـه ٔان يسـتمع إلى كل مـا يـدور حولـه، حيـث ٕان 
الصحفـي االســتقصائي الجيــد هــو مــن ال يــدع ٔاي قصــة تفلــت منــه.

3 جمـع الحقائق المخفيـة والمسـكوت عنهـا، ذات الصلـة بموضـوع االسـتقصاء، والتٔاكـد مـن 
صحتهـا ومصداقيتهـا.  

4 ربط الحقائق بعضها ببعض، والتٔاكد من ٔانها تشكل مًعا ٔامًرا ذا قيمة ومعنى.

5 ضـرورة التحقـق مـن الوقائـع والمعلومـات، والتٔاكـد مـن صحتهـا، ويجـب علـى الصحفـي 
متوقـع،  غيـر  االسـتقصائية  الصحافـة  فـي  المسـاعدة  تلقـي  ٔان  يعلـم  ٔان  االسـتقصائي 

لذلـك يجـب االبتعـاد عـن اسـتخدام ٔايـة واقعـة ٕاال بعـد التٔاكـد جيـًدا مـن صحتهـا ودقتهـا.

6 يتعيـن علـى الصحفـي االسـتقصائي االعتمـاد علـى ٔادلـة متعـددة وملموسـة فـي ذات الوقـت، 
ؤان ال يقتصـر علـى جمـع الحقائـق، بـل يجـب جمـع األدلـة التـي تدعـم هـذه الحقائـق وتٔوكدهـا.

الفصل الثاني: الصحافة االستقصائية: مفهومها ومراحل تخطيطها ومتطلباتها
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7  يجب الحفاظ على سرية المصادر وحمايتها ما دام ذلك ممكًنا.  

كثيريـن  ٕان  حيـث  تهديـًدا،  تلقـى  مـا  ٕاذا  صامًتا،  االسـتقصائي  الصحفـي  يقـف  ٔان  يجـب  ال   8

الصحفــي  وقــف  إلى  سيســعون  االســتقصائية  الصحافــة  بتقييــد  المعنييــن  مــن 
االســتقصائي عــن ٕانجـاز مهمتـه، وقـد يتلقـى فـي هـذا الصـدد تهديـدات عـدة، ولهـذا 
يجـب علـى الصحفـي عـدم الصمــت ٕازاء التهديــدات، ومــن الضــروري ٕابــالغ المٔوسســة، 
وتقاســم عــبء القلــق معهــا، حيـث سيشـكل ذلـك حمايـة ٕاضافيـة، ٕاضافـة ٕالـى ٕامكانيـة 

االسـتفادة مـن الشـهود علـى مثـل هـذه التهديـدات فـي القصـة عنـد ٕانجازهـا.

يمكــن  ال  الشــرطة  لرجــال  وخالًفا  القانــون،  ٕاطــار  فــي  االســتقصائية  الصحافــة  تعمــل   9

للصحفــي االســتقصائي ٔان يســتمع إلى مكالمــات اآلخريــن، ٔاو ٔان يســجلها دون 
علمهــم، وال يمكنــه دخــول مباٍن دون موافقــة مالكيهــا ٔاو ضــد رغبتهــم، و يجــب 
ٔان يعمــل الصحفــي االسـتقصائي فـي حـدود القانـون، ؤان يبتعـد عـن اسـتخدام 

األسـاليب غيـر األخالقيـة للحصـول علــى معلومــات.

التحقيــق االســتقصائي فــي الصحافــة المطبوعــة واإللكترونية: 
الخطــوات والمراحــل وتكنيــكات وقوالــب العــرض:

     
ال شـك أن هنـاك نقـاًطا كثيـرة مشـتركة فـى إنتـاج أي مـادة صحفيـة اسـتقصائية سـواء 
ينشــر  أو  الراديــو  علــى  يــذاع  أو  التليفزيــون  يعــرض فــى  اســتقصائيـًا  تحقيــًقا  كان 
وتحديــد  البحــث  النقــاط  هــذه  ؤاهــم  اإللكترونية،  المواقــع  فــي  أو  صحيفة  فــي 
ٔاســاليب  واختيــار  المصــادر  وتحديــد  التنــاول  زاويــة  وتحديــد  الفرضيــة  أو  التســأول 
صحفيـة  مـادة  إلنتـاج  العمـل  ترتيـب  مراحـل  تختلـف  لكـن  و  النــص.  وكتابــة  التقصــي 
اسـتقصائية باختـالف الوسـيط  وباختــالف الصحفــي أو المراســل القائــم علــى العمــل. 
ٔاُركــز هنــا في مراحــل وطريقــة إنتــاج تحقيــق أو فيلــم اســتقصائي تليفزيونــي، و 
تليفزيونـي  برنامـج  مـن  موسـمين  إلنتـاج  الشــخصية  التجربــة  هــو  مرجعــي  ســيكون 
متخصـص فـى التحقيقـات االسـتقصائية، هـو برنامـج أول الخيـط الـذي ُاذيـع علـى قنـاة 
»أون تـي فـي«، وهـو إنتـاج مشـترك لشـركة »بليـل« لإلنتـاج التليفزيونـي مـع قنـاة »أون 
تـي فـي«. ومـن خـالل عملـي كمقـدم للبرنامـج ومراسـل لبعـض الحلقـات، سـٔاقدم هـذا 
النُمـوذج مـن العمـل االسـتقصائي الـذى يتشـابه مـع البعـض ويختلـف مـع البعـض اآلخـر 
فـى أسـلوب العمـل، ففـي النهايـة ال يوجـد أسـلوب واحـد إلنتـاج تحقيـق اسـتقصائي، 
كل  فـى  اإلبداعـي  العمـل  ٔاشـكال  مـن  شـكل  أي  إلنتـاج  واحـد  ُأسـلوب  يوجـد  ال  كمـا 

المجـاالت ومنهـا الصحافـة.
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 الخطـوات األساسـية إلجـراء تحقيـق اسـتقصائي:

ٔاوال: الفكرة: كيف يحصل الصحفي االستقصائي على ٔافكاره؟   

يحصـل الصحفـي علـى ٔافـكاره مـن مالحظاتـه اليوميـة العابـرة كمـا فعـل الزميـالن »هشـام 
تحقيقهمــا  ٔاعــدا  حيــن  اليــوم«  »المصــري  صحيفــة  مــن  رجــب«  و»ٔاحمــد  عــالم« 
فتـح  تصـور  التـي  الفيديوهـات  عشـرات  شـاهدا  ٔان  بعـد  السـجون،  فتــح  عــن  المتميــز 
الشـرطة  تـورط  يكشـف  تحقيـق  ٕاجـراء  فقـررا  ينايـر   25 ثـورة  انـدالع  ٔاثنـاء  في  السـجون 
فـي فتـح السـجون غيـر ٔانهمـا توصـال ٕالـى نتيجـة مغايـرة تماًما، ٔاال وهـي ٔان السـجون 
ٔاعضائهمـا  بعـض  هـروب  لتسـهيل  و»حمـاس«  الله«  »حـزب  مـن  عناصـر  بمعرفـة  فتحـت 
الذيـن كانـوا مسـجونين داخـل سـجن المـرج بعـد ٕادانتهـم فـي قضايـا نظرتهـا المحاكـم 
المصريـة، وهـو مـا ٔاثبتتـه فيمـا بعـد لجنـة تقصـي الحقائـق التــي شــكلتها الحكومــة 

المصريـة فــي ٔاعقــاب الثــورة للتحقيـق فــي موضــوع فتــح السـجون.   

 http://www.almasryalyoum.com/details129006  :رابط التحقيق

هـو  بهـا  مـر  تجـارب  مـن  االسـتقصائية  تحقيقاتـه  ٔافـكار  علـى  الصحفـي  يحصـل  كذلـك 
الزميلتــان  ٔاجرتــه  الــذي  اللحــوم  تصنيــع  تحقيــق  المثــال  ســبيل  فعلــى  نفسـه، 
»مــروى ياســين« و»مهــا البهنسـاوي« جـاءت فكرتـه بعـد ٔان تناولـت الزميلتـان وجبـة 
تجريـا  ٔان  فقررتـا  بالتسـمم،  ٕاصابتهمـا  فـي  تسـببت  الالنشـون  علـى  تحتـوي  سـريعة 
»مصطفـى  وجائـزة  »ٔاريـج«  جائـزة  علـى  بـه  حصلتـا  الالنشـون  عـن  اسـتقصائيـًا  تحقيًقا 

وعلـي ٔاميـن«. 

  http://www.today.almasryalyoum.com/ArticleID?aspx.article313369 :رابط التحقيق

هنــاك ٔاخطــاء شــائعة عــن التحقيقــات االســتقصائية ٔاهمهــا هــو االعتقــاد بــٔان الصحافــة 
االســتقصائية يجــب ٔان تتنــاول ٔاشــياء غيــر معروفــة مــن قبــل، وهــذا ليــس صحيًحا.

بٕامـكان كل موضـوع ٔان يصبـح مـادة ٔاو فكـرة لتحقيـق اسـتقصائي متعمـق، ومـا يجعـل منـه 
قصـة ناجحـة هـي طريقـة التنـاول كمـا ذكرنـا مـن قبـل، كذلـك يجـب ٔان يكـون الموضـوع 
المـراد بحثـه هامـًا ألكبـر عـدد مـن النـاس، ٕاذ كلمـا كان الموضـوع يهـم قطاعـات عريضـة 
مـن المواطنيـن كلمـا كان تنفيـذه ملحـًا، ويعـود بالفائدة علـى المجتمـع والنـاس، ؤاكثـر 

مـن ذلـك يسـتحق الجهـد الـذي مـن المتوقـع ٔان يبـذل فـي انجـازه.
     
ثانًيا: جمع المعلومات:
     

بعـد اختيـار الفكـرة، علـى الصحفـي ٔان يقـوم بجمـع المعلومـات حـول الفكـرة التـي ينـوي 
جـرى  قـد  قصتـه  كانـت  ٕاذا  مـا  معرفـة  للصحفـي  يتيـح  المعلومـات  جمـع  عليها.  العمل 

الفصل الثاني: الصحافة االستقصائية: مفهومها ومراحل تخطيطها ومتطلباتها
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العمـل عليهـا مـن قبـل ٔام ال، كمـا تمنحـه فرصـة التعـرف علـى مواطـن الضعـف والقـوة 
تحقيــق  فــي  ٕاليهــا  الرجــوع  ينــوي  التــي  المصــادر  تحديــد  علــى  وتسـاعده  فيهـا، 
الوسـائل  بـكل  يسـتعين  ٔان  الصحفـي  علـى  المعلومـات  جمــع  مرحلــة  وفــي  قصتــه، 
المتاحـة، كالبحـث علـى شـبكة اإلنترنـت، واالســتعانة بمصــادر ذات خبــرة فــي موضــوع 
الفكــرة، وكذلــك االســتعانة بمــواد منشــورة مسـبًقا كاألبحـاث واالسـتطالعات والقوانيـن 
والقـرارات الحكوميـة، والبيانـات التـي تصدرهـا الـوزارات، والبيانـات التـي تنشـرها الصحـف 
القديـم منهـا والجديـد، والدراسـات المنشـورة فـي الكتـب، ومحاولـة العثـور علـى حـاالت 
حيـة تملـك تجـارب وذكريـات ٔاو تٔاثـرت بصـورة كبيـرة بالموضـوع الـذي يجـرى العمـل عليـه.

الصحفـي  التـي تسـاعد  كبـرى، فهـي  ٔاهميـة  االسـتقصائي  التحقيـق  وللمصـادر فـي 
عنـد جمـع معلوماتـه األوليـة، وهـي التـي تسـاعده عنـد العمـل علـى فكرتـه وتوثيقهـا، 
المتمثلـة  البشـرية  المصـادر  المفتـوح، ومنهـا  المغلـق ومنهـا  ٔانـواع، منهـا  والمصـادر 
فـي الخبـرات المسـتقلة التـي يلجـٔا ٕاليهـا الصحفـي كاألسـاتذة المتخصصـون، واألطبـاء 
المصـادر  وهنـاك  الدولـة،  رجـال  كالمسـٔوولين  المسـتقلة  غيـر  والخبـرات  والخبـراء، 
الدوليـة،  والتقاريـر  األرقـام  فـي  والمتمثلـة  الصحفـي  ٕاليهـا  يلجـٔا  التـي  المفتوحـة 
والمعاهـدات والقوانيـن والمقـاالت المنشـورة و األبحـاث التـي جـرى العمـل عليهـا فـي 

ٔاوقـات سـابقة... ٕالـى ٓاخـره.
        

ثالًثا: اختبار الفكرة:
     

علينـا بعـد ٔان نجمـع المعلومـات ٔان نختبـر قـوة فكرتنـا، ومواطـن الضعـف والقـوة فيهـا 
عبـر ٓاليـة يسـميها االسـتقصائيون )محامـي الشـيطان(، وتعنـي ٔان يلعـب المحـرر صاحـب 
الفكـرة دور محامـي الشـيطان الـذي يفنـد كل المعلومـات التـي حصـل عليهـا ليعـرف مـا 
ٕاذا كانـت قصتـه سـتصمد إلى النهايـة ٔام ال، وفـي كل مـرة يكتشـف نقطـة ضعـف فـي 
قصتـه عليه ٔان يقويهـا بالمعلومـات والمزيـد مـن البحـث والتقصـي وطـرح المزيـد مـن 

األسـئلة علـى مصـادره قبـل ٔان ينتقـل إلى المرحلـة التاليـة وهـي صياغـة الفرضيـة.
     

رابًعا: صياغة الفرضية ٔاو التسأول الرئيسي للقصة:
     

عمــا  فكرتنا  هــي  المغزى(،  )عبــارة  هــي  االســتقصائي  التحقيــق  فــي  الفرضيـة 
إلى  ويسـعى  نفسـه  علـى  الصحفـي  يطرحـه  الـذي  الكبيـر  السـٔوال  وهــي  حــدث، 
اإلجابـة عليـه طـوال مراحـل تنفيـذ التحقيـق، وفـي الفرضية ال شـيء ئاتـي مـن العـدم، 
القصـة، وعـن  التـي جمعها عـن  األوليـة  المعلومـات  الصحفـي كل  ٔان يسـتخدم  ينبغـي 
بهـا  سـيتناول  التـي  المعالجـة  زاويـة  تحديـد  مـن  الصحفـي  يتمكـن  الفرضيـة  طريـق 
موضوعـه، والتـي يجـب ٔان تكـون جديـدة لـم يسـبقه إليهـا ٔاحـد مـن قبـل، كمـا يجـب ٔان 
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تـٔودي إلى الكشـف عـن شـيء لـم يكـن معروًفا مـن قبـل، فعلـى سـبيل المثـال فـي 
مشـاكل  يسـبب  المنتـج  هذا  ٔان  هـي  المتوفـرة  المعلومـات  تكـون  الالنشـون  موضـوع 
صحيـة لمـن يتناولونـه، لذلـك نطلـق األسـئلة، ونحاول ٔان نفكـر بسلسـلة األحـداث التـي 
ٔادت ٕالـى ٔان يصبـح الالنشـون مصـدر مشـاكل صحيـة لمـن يتناولونـه، ثـم نحـاول ٔان نجيـب 
علـى ٔاسـئلة تتعلـق بطريقـة تصنيـع الالنشـون، ومـا ٕاذا كانـت تخضـع لرقابـة معينـة، ومـا 
ننتقـل  ثـم  ٔاساسـها،  علـى  الالنشـون  تصنيـع  يتـم  التـي  القياسـية  المواصفـات  هـي 
المشــاكل؟  تلــك  ماهــي  الالنشــون،  تنــاول  يسـببها  الـت  الصحيـة  المشـاكل  إلى 
وكيــف يمكــن عالجها؟ ومــا الــذي مــن الممكــن ٔان تـٔودي ٕاليـه؟ هـل تصيـب بٔامـراض 
مسـتعصية؟ ٔام تـٔودي ٕالـى الوفـاة؟ علينـا بعـد كل هـذا ٔان نصيـغ فرضيتنـا بحيـث تشـمل 
كل تلـك الجوانـب، فعلـى سـبيل المثـال مـن الممكـن ٔان تصبـح فرضيـة الالنشـون )غيـاب 
الرقابـة والقوانيـن الرادعـة ٔادت ٕالـى اسـتخدام مصانـع لحـوم مـواد محظـورة فـي تصنيـع 

لحـوم غيـر مطابقـة للمواصفـات القياسـية وتـٔودي ٕالـى اإلصابـة بمـرض السـرطان(.

خامًسا: تقسيم الفرضية:

موضــوع  ففــي  بتقســيمها،  يقــوم  ٔان  الصحفــي  علــى  الفرضيــة  وضــع  بعــد 
الرادعــة/  والقوانيــن  الرقابــة/  )غيــاب  الطريقــة  بهــذه  الفرضيــة  تقســم  الالنشــون 
ٔادت ٕالــى اســتخدام مصانــع لحـوم/ مـواد محظـورة/ فـي تصنيـع لحـوم/ غيـر مطابقـة 

للمواصفـات القياسـية/ وتـٔودي ٕالـى اإلصابــة بمــرض الســرطان(.
     

يبحـث  حـدة،  علـى  الفرضيـة  فـي  كلمـة  كل  يختبـر  ٔان  للصحفـي  يتيـح  الفرضيـة  تقسـيم 
فيهـا ويحققهـا ويدقـق ويجمـع حولهـا المعلومـات ويسـتعين بمصـادر يشـاركونه الشـرح 
فـي  ويفتـش  الرسـمية،  وغيـر  الرسـمية  بالبيانـات  يسـتعين  كمـا  والتدقيـق،  والتحليـل 
القوانيـن المنشـورة فـي الصحف الرسـمية، واألخـرى التـي تسـتقر فـي الكتـب، ويوثـق 
كل كلمـة يحصـل عليهـا، وكل نتيجـة يصـل إليهـا، ويجمـع معلوماتـه ووثائقـه ويحتفـظ بهـا 
متسـلسلة زمنيـًا ٔاو مكانيـًا حسـبما تقتضـي قصتـه ليسـهل عليـه بعـد ذلـك عمليـة الكتابـة.

         
سادًسا: ٔاساليب التقصي:

     
تتنـوع ٔاسـاليب التقصـي والتحقـق مـن المعلومات، سـواء عـن طريق االسـتعانة بالمصـادر 
التي تشـرح للصحفـي كل كبيـرة وصغيـرة متعلقـة بموضوعـه، ٔاو محاولـة الحصـول علـى 
فـي  بنفسـه  الصحفـي  يبذلـه  الـذي  بالجهـد  ٔاو  بالتحقيـق،  متعلقـة  وثائق  ٔاو  تقاريـر 
بطـل قصتـه، هـو شـاهد  االسـتقصائي هـو  التحقيـق  الصحفـي فـي  ٕان  ٕاذ  موضوعـه، 
ٔاو مــا  تحــت غطــاء،  بالعمــل  توثيــق قصتــه  ٔان يعمــل علــى  الـذي يسـتطيع  العيـان 
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يعــرف باإلنجليزيــة )Under Cover(، وهـي اآلليـة التـي يلجـٔا ٕاليهـا الصحفـي حيـن يعجـز 
عـن توثيـق قصتـه بالطـرق المعروفــة، فعلــى ســبيل المثــال فــي تحقيــق الالنشــون، 
اضطــرت الزميلتــان »مــروى ياســين« و»مهـا البهنسـاوي« إلى العمـل داخـل المصنـع 
كعاملتيـن لمـدة ثالثـة ٔايـام حتـي يتمكنـا مـن تصويـر مراحـل تصنيـع الالنشـون والتعـرف 
المصنـع  داخـل  تتـم  التـي  والتجاوزات  المنتـج،  تصنيـع  بهـا  يتـم  التـي  الطريقـة  علـى 
الشـهير. والعمـل تحـت الغطـاء هـو طريقـة معروفـة ومتبعـة منـذ زمـن بعيـد، ؤاكثرهـا 
تحقيقهـا  ٔاعـدت  عندمـا  بـاي«  »نيللـي  األمريكيـة  الصحفيـة  بـه  قامـت  مـا  هـو  شـهرة 

الشـهير بعنـوان )10 ٔايـام فـي مستشـفى المجانيـن( قبـل ٔاكثـر مـن مائـة عـام.

 http://digital.library.upenn.edu/women/bly/madhouse/madhouse  :رابط التحقيق
     

ومـن ٔاسـاليب التقصـي ٔان يوثـق الصحفـي المعلومـات التـي يحصـل عليهـا بمسـتندات 
رسـمية ٔاو وثائـق معتمـدة، وٕاذا تعـذر عليـه الحصـول علـى وثائـق رسـمية، عليـه ٔان يعمـل 
علـى صنـع تلـك الوثائـق بنفسـه، كٕاجـراء تحاليـل علميـة معمليـة فـي معامـل معتمـدة 
وهـو  الرسـمية،  صبغـة  عملـه  علـى  يضفـي  حتـى  الحكومـة،  قبـل  مـن  بهـا  ومعتـرف 
الالنشـون  تحقيـق  فـي  البهنسـاوي«  و»مهـا  ياسـين«  »مـروى  الزميلتـان  فعلتـه  مـا 
ليثبتـا  الصحـة،  لـوزارة  تابعـة  معامـل  فـي  وتحليلـه  المنتـج  مـن  عينـات  علـى  بالحصـول 
التـي  الضـارة  البكتريـا  حجـم  عـن  الكشـف  وكذلـك  اآلدمـي،  لالسـتهالك  صالحيـته  عـدم 
يحتـوي عليهـا المنتـج والتـي تـٔودي إلى اإلصابـة باألمـراض التـي جـاءت فـي الفرضيـة.

سابًعا: تحليل وتنظيم المادة:
     

عبـر  التحقيـق  مراحـل  توثيـق  علـى  والعمـل  مادتـه  جمـع  مـن  الصحفـي  ينتهـي  ٔان  بعـد 
بتحليـل  يقـوم  ٔان  عليـه  يجـب  بـه،  الخاصـة  التحقيـق  وثائـق  ٔاو صناعـة  تحـت غطـاء  العمـل 
مادتـه، والتثبـت مـن صحتهـا ؤاهميتهـا، كمـا ينبغـي عليـه ٔان يقـوم بتنظيمهـا فـي شـكل 
جـداول ٔاو ٔاوراق مرتبـة بطريقـة يسـهل الرجـوع ٕاليهـا واالسـتعانة بهـا عنـد الكتابـة، ويمكنـه 
ٔان يصنـع قاعـدة بيانـات قـد يعـود ٕاليهـا عنـد الحاجـة فـي الكتابـة، وقاعـدة البيانـات تسـهل 
قصًصا  لنـا  تمثـل  وهـي  علينـا،  هـي  تسـيطر  ٔان  مـن  بـداًل  قصتنـا  علـى  السـيطرة  علينـا 
اسـتقصائي  تحقيـق  بدايـة  تكـون  ربمـا  ٔاو  األيـام،  مـن  يـوم  نحتاجهـا فـي  ربمـا  مسـتقلة 

جديـد يحمـل زاويـة جديـدة فـي الموضـوع الـذي سـبق ؤان عملنـا عليـه مـن قبـل.

علينـا ٔايًضا تنظيـم التصريحـات والشـهادات التـي حصلنـا عليهـا مـن مصادرنـا، والمصـادر 
نفسـها يجـب ٔان يتـم تنظيمهـا تحـت ثـالث عناويـن كبيـرة )الفاعلون - الضحايـا – الشـهود(، 

وتحـت كل عنـوان نضـع ٔاسـماء ؤارقـام وتصريحـات وتسـجيالت وبيانـات.
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والبيانـات  األرقـام  كل  مـن  والتثبـت  ٔاخـرى  مـرة  قراءتهـا  المـادة  تنظيـم  يتيـح  كمـا 
الموجـودة فيهـا، والعمـل علـى فهمهـا وتحليلهـا، وهـو شـيء ٕان لـم يتـح للصحفـي 
ٔان يقـوم بـه بنفسـه فعليـه ٔان يلجـٔا إلى متخصصيـن يسـاعدونه فـي فهـم مـا اسـتعصى 
عليـه فهمـه. وعلـى الصحفـي ٔان ينظـم مادتـه تنظيًما زمنيــًا فيبـدٔا باألقـدم فاألحـدث 
هـذه  تسـهل  ٕاذ  االسـتقصائيين،  المحققيـن  بيـن  شـيوًعا  الطـرق  ٔاكثـر  وهـي  فاألحـدث، 

الطريقـة علـى الصحفـي الكتابـة وصياغـة المـادة فـي شـكل سـلس وجـذاب.
    

ثامًنا: سرد القصة:
     

يسـعى  العـام  االتجـاه  ٔان  غيـر  متميـزة،  اسـتقصائية  قصـة  لسـرد  عديـدة  طـرق  هنـاك 
بشـرية  ٕانسـانية  بمصـادر  االسـتعانة  عبـر  االسـتقصائية،  التحقيقـات  ٔانـّسـنة  ٕالـى  دائًما 
تمنـح القصـة جاذبيـة لـدى القـراء، وغالًبـا مـا يرتبـط اإلنسـان الـذي تتـم االسـتعانة بـه 
بالقصـة ارتباًطـا مباشـًرا، كٔان يكـون ٔاحـد المضاريـن مـن الموضـوع الـذي يتـم التحقيـق 
فيـه، وعـادة مـا يكـون هـو مفتتـح القصـة وبطلهـا والـذي يتـم تصديـره فـي مقدمـة 
القصـة، فعلـى سـبيل المثـال فـي قصـة الالنشـون افتتحـت القصـة بطالبـة مدرسـة تعـد 
لهـا والدتهـا الساندويتشـات مـن الالنشـون قبـل ٔان تكتشـف الفتـاة مرضهـا فـي الفصـل 

وتخبرهـا طبيبـة المدرسـة بأن السـبب يكمـن فـي الالنشـون.
     

القـراء إلى متابعـة  ٕانسـانيـًا جـذب  بعـًدا  القصـة منحهـا  الطالبـة فـي مفتتـح  ٕان وجـود 
فـي  جـاءت  التـي  القليلـة  السـطور  تلـك  فـي  ٔانفسـهم  يـرون  جعلهـم  كمـا  القـراءة، 
البدايـة وهـو نفسـه مـا حـدث فـي تحقيـق الحوامديـة حيـن افتتحـت القصـة بعائلـة »عـم 
حسـن« التـي تعانـي جميعهـا فشـاًل فـي وظائـف الكلـى نجـم عـن شـربهم لميـاه ملوثـة 

بمخلفـات مصنـع سـكر الحوامديـة.
     

القـراء،  ٕاليهـا  تجـذب  التـي  اإلنسـانية  التفاصيـل  كل  نحشـد فـي مقدمتنـا  ٔان  علينـا  ٕاذن 
ويجـب ٔان تكـون المقدمـة قويـة، ألن قـوة المقدمـة مـن الممكـن ٔان تـٔودي ٕالـى نجـاح 
القصـة بٔاكملهـا، فهـي ٔاول شـيء تقـع عليـه عيـن القـارئ، وعـن طريقهـا يقـرر ٕاذا كان 

سـيكمل قـراءة الموضـوع ٔام ال.
     

بعـد المقدمـة ننتقـل ٕالـى سـرد القصـة مـن مختلـف جوانبهـا فـي صـورة مشـاهد ٕان ٔامكـن، 
مـع التركيـز في التفاصيـل التـي تسـاعد علـى ٕاقنـاع القـراء، وهـي التفاصيـل التـي يجـب ٔان 
تتضمـن اقتباسـات مـن ٔاقـوال المصـادر التـي اسـتعنا بهـا، وعلينـا ٔان نعـي جيـًدا ٔاهميـة تنويـع 
ٔارقـام وتحليـالت،  الكتابـة فـي الفقـرة الواحـدة، كٔان نذكـر فيهـا تفاصيـل مـع اقتباسـات مـع 
غيـر ٔاننـا يجـب ٔان نتجنـب وضـع اقتباسـات لعـدد مبالـغ بـه مـن األشـخاص، علينـا ٔان ننتقـي مـن 
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تلـك االقتباسـات مـا يهـم قصتنـا بالفعـل، حتـى ال يشـعر القـارئ بالملـل ٕان هـو وجـد ٔاشـياء ال 
عالقـة لهـا بموضـوع التحقيـق، ٔامـا فيمـا يتعلـق باألرقـام واالحصائيـات فهـي هامـة جـًدا، ومـن 
الواجـب ٔان تكـون موظفـة بشـكل جيـد، وفـي بعـض األحيـان ال يصبـح هنـاك مانـع مـن ٔان نضـع 
ٔاننـا بحاجـة ٕاليهـا،  فقـرة كاملـة مـن اإلحصـاء، كذلـك نحـاول العـودة ٕالـى الوثائـق ٕاذا شـعرنا 
بالكامـل فـي  ٔان نسـرد مـا جـاء فيهـا  التحقيـق، فٕامـا  الوثائـق فـي  وهنـاك طريقتان لدمـج 
التحقيـق، وٕامـا ٔان نلخصـه تلخيًصا سـريًعا مـع نشـر الوثيقـة كاملـة مـع التحقيـق، وربطهـا بـه 
وعنـد االنتهـاء مـن كتابـة القصـة ينبغـي ان تٔاتـي الخاتمـة فـي نفـس قـوة المقدمـة، وبعـض 
الصحفييـن ينهـون قصتهـم بالعـودة مـرة ٔاخـرى ٕالـى مـا كتبـوه فـي المقدمـة ليبـدو األمـر 
ٕانهـا تذكـر القارئ بالبدايـات. لتربطها  ٕاذ  وكٔانـه دائـرة كبيـرة، وهـي الطريقـة األكثـر شـيوًعا، 

ربًطا مباشـًرا، وفـي كلتـا الحالتيـن ينبغـي التركيـز فـي الوثيقـة علـى مـا يدعـم قصتنـا.
     

تاسًعا: المراجعة:
     

بعـد االنتهـاء مـن كتابـة القصـة علينـا الدفـع بهـا ٕالـى المراجعـة اللغويـة وكذلـك المراجعـة 
القانونيـة والتـي مـن الضـروري ٔان يقـوم بهـا مستشـار قانونـي تابـع للمٔوسسـة التـي 
ٕالـى  القصـة  ٔامـر  يتسـرب  ال  حتـى  الحـرص،  فـي  زيـادة  وذلـك  الصحفـي،  بهـا  يعمـل 
الخـارج، وعـادة مـا يراجـع المستشـار القانونـي األرقـام والوثائـق الـواردة فـي التحقيـق، 
القانونيـة  الثغـرات  هـي  ومـا  صورهـم،  نشـر  وكيفيـة  المصـادر،  ٔاسـماء  سـرد  وطريقـة 
بالتقاضـي  الصحفـي  علـى  بالرجـوع  المختصـة  الجهـات  تدفـع  ٔان  الممكـن  مـن  التـي 

والمطالبـة بالتعويضـات.
     

 عاشـًرا: النشـر: 

عقـب المراجعـة اللغويـة والقانونيـة تٔاتـي مرحلـة النشـر، والتـي يجـب ٔان تمنـح مسـاحات 
المتعلقـة والوثائـق والبيانـات والجداول، فـٕاذا كان  المكتوبـة إلدراج الصـور  كافيـة للمـادة 
الموضـوع يسـتلزم النشـر فـي صفحتيـن فيجـب ٔان يتـم تخصيـص صفحتيـن لـه وليـس صفحـة 

واحـدة، وكذلـك ٕاذا مـا كان يحتـاج إلى صفحـة واحـدة، فـال داعـي لنشره علـى صفحتيـن.
     

حـادي عشـر: المتابعـة:

عقـب نشـر القصـة علـى الصحفـي ٔان يقـوم بمتابعتهـا، وقيـاس رد الفعـل الـذي ٔاحدثـه 
النشـر، سـلًبا ٔاو ٕايجاًبا، مـع البحـث عـن معلومـات جديـدة تمكنـه مـن فتـح ملفـات متعلقـة 
وتدفـع  المصداقيـة،  مـن  مزيـًدا  الموضـوع  تعطـي  والمتابعـات  ٔاحـد،  ٕاليهـا  يلتفـت  لـم 
ٕاذا امتلكـوا معلومــات جديـدة، فيحـدث مثـاًل  ٕالـى محاولـة مسـاعدة الصحفـي  بالقـراء 
عنهــا  يعــرف  يكــن  لــم  معلومــات  قرائــه  مــن  الصحفــي  يتلقــى  ٔان  النشــر  عقــب 

شيًئا، تفيــد تحقيقـه وتفيـد القـراء.  
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القيـم والمعاييـر المهنيـة التـي تحكـم الصحفـي عنـد 
كتابـة التحقيـق االسـتقصائي:

     
تحكـم  التـي  األخالقيـة  واالعتبـارات  القيـم  مـن  ومجموعـة  ٔاساسـية  معاييـر  هنـاك 
الصحفـي عنـد كتابـة القصـة النهائيـة فـي التحقيقـات االسـتقصاية، وبرغـم تشـابه هـذه 
القيـم والمعاييـر مـع تلـك التـي تحكـم عمـل الصحفييـن عموًمـا، ٕاال ٔان هنـاك فـارًقا بيـن 
االثنيـن فـي حـدود فهمهمـا وتطبيقهمـا فـي الواقـع نتيجـة الختـالف ٔاسـاليب العمـل 
المهنيـة  القيـم والمعاييـر  ٔاهـم هـذه  نتنـاول  ودوافعـه ومناهجـه، وفيمـا يلـي سـوف 
الدخـول مباشـرة إلى عمليـة  بعـد ذلـك  يليهـا  الشـرح والتفصيـل،  واألخالقيـة بقـدر مـن 

الكتابـة وتكنيكاتهـا وخطواتهـا وذلـك علـى النحـو التالـي :
     

فلـن  سـليم  بشـكل  األساسـية  الحقائـق  ذكـر  تسـتطع  لـم  ٕاذا  الدقـة:   
يصـدق ٔاحـد ٔاي شـيء ٓاخـر ممـا كتبـت.

     
ٔاو علـى  ٔان طرًفا مـا علـى صـواب  ٔابـًدا  العقلية: كـن مرًنا، ال تفتـرض   

خطـٔا، كـن متفتـًحا.
     

 الوضـوح: ال تغـرق فـي التفاصيـل واألرقـام، اسـتخدم ٔاسـلوًبا بسـيًطا 
ذات  ويلـز«  جـي.  »ٔإتـش.  البريطانـي  والكاتـب  الصحفـي  قـال  ومباشـًرا. 
مباشـر  بشـكل  ٔاسـير  كمـا  اسـتطاعتي  قـدر  مباشـر  بشـكل  »ٔاكتـب  مـرة: 
وفـي خـط مسـتقيم قـدر المسـتطاع ألن هـذا ٔافضـل سـبيل إلى الوصـول«.

          
حاذًفا  األقـل  علـى  مرتيـن  كتبـت  مـا  قـراءة  ٔاعـد  والمراجعـة:  التنقيـح   
األخطـاء والكلمــات غيــر الضروريــة. راجــع األرقــام وتٔاكــد مــن صحتهــا، 
القواعــد اللغويــة، راجـع كل شـيء وبخاصـة ٔاسـماء األشـخاص واألماكـن. 

ال تنتظـر ٔان يكتشـف شـخص ٓاخـر ٔاخطـاءك.

فهــي  وجذابــة،  جيــدة  اقتباســات  عــن  دائًما  ابحــث  االقتباســات:   
تبالـغ فـي  ال  ولكـن  عليـه مصداقيـة،  تكتبـه وتضفـي  لمـا  روًحا  تعطــي 
اسـتخدام االقتباسـات، فالكثيـر منهــا يصعــب اســتيعابه، ٕاذا كان الــكالم 
ٔاغلــب الموضــوع، انقــل عـن المتحـدث مسـتخدًما  الــذي قيــل يشــكل 
األسـلوب غيـر المباشـر، مـع قليـل مـن االقتباسـات المباشـرة األساســية. 
لمسـاعدة  منطقـي  تسلسـل  خـالل  مـن  المختلفـة:  النقـاط  بيـن  اربـط 
القـارئ علـى االنتقـال بشـكل سـلس مـن نقطـة إلى أخـرى. حافـظ علـى 

سـالمة تدفـق المعلومـات فـي الخبـر.

الفصل الثاني: الصحافة االستقصائية: مفهومها ومراحل تخطيطها ومتطلباتها
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طــرف،  ألي  بانحيــازك  يشــي  ال  تكتبــه  مــا  ٔان  من  تٔاكــد  التــوازن:   
النــزاع فــي  تٔاكــد مــن عــرض طرفــي  ٓاراءك،  الخبــر  ؤانــك ال تضمــن 
للـرد.  فرصـة  مـا  جـرم  بارتـكاب  متهـم  شــخص  ٔاي  وامنح  مــا.  مســٔالة 
تجنـب اسـتخدام كلمـات مثـل »زعـم« التـي تفيـد بٔانـك تشـك فيمـا قيـل. 
تجنـب كلمـات مثـل »مخـاوف« و»ٓامـال« فـي سـياقات سياسـية معينـة 
مثـل »يخشـى ٔان« ألنهـا توحـي بٔانـك تنحـاز ٕالـى جانـب معيـن. اسـتخدام 
وكلمـات  خطـٔا  ارتكـب  مـا  شـخًصا  بـٔان  توحـي  »ٔاقـر«  ٔاو  »اعتـرف«  كلمـة 
مثـل »ٔاكـد« ٔاو »ٔاشـار ٕالـى« توحـي بٔانـك تصـدق مـا قالـه المصـدر. فـي 

جميـع هـذه الحـاالت اسـتخدم كلمـة »قـال« فهـي محايـدة.

الموضوعـات  روًحا على  التفاصيـل واألوصـاف تضفـي  الجـذب:  عناصـر   
فـي  ٕأنـك  للقـارئ  توضـح  ٔاو  ٔاكبـر  بدرجـة  حقيقيـًا  يبـدو  الشـخص  وتجعل 

مـكان الحـدث بالفعل.
     

 قوالب كتابة التحقيقات االستقصائية وتكنيكاتها: الخبــر، يمكــن أن ال 
تكــون مقيــدة بعنصــر الزمــن علــى اإلطــالق ٔاوقــد تكــون مصاحبــة.

     
عنـد تغطيـة زلـزال قـوي ٔاو كارثـة طبيعيـة مشـابهة، فـٕان المراسـل الجيـد 
سـيكتب قصـة ٕاخباريـة رئيسـية واحـدة تتنـاول جميـع الزوايـا، ويكتـب ٔايًضا 
تحقيًقا حوله، فعلـى سـبيل المثـال، قـروي يحفـر بيـن األنقـاض بيديـه 
بحًثاعـن ابنتـه المفقـودة، إللقاء الضوء علـى البعد اإلنسـاني للمٔاسـاة.

قواعـد  ٕاخباريـة  قصـة  فـي  األولـى  الفقـرة  لكتابـة  العامـة  القواعـد 
جامـدة ٕالـى حد مـا. ولكـن عنـد كتابـة الفقـرة األولـى فـي تحقيـق فـال 

توجـد قواعـد محـددة طالما ٔانهـا مناسـبة.   

مثال
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فيما يلي بعض الفقرات األولى من تحقيقات نشرتها رويترز:

  
لـوس أنجليـس – ابتعد »فيكتور« ؤامعـن النظـر فالتقـت عينـاه بعينيهـا ودون 
كلمـة واحـدة بـدا ٔان »كونـي« تعـرف مـا يريـد. ربما ألنـه الشـيء نفسـه الـذي 

تريـده هـي األخـرى.
     

)تحقيـق عـن سلسـلة جديـدة مـن الروايـات العرقيـة الرومانسـية
 حـول األمريكييـن مـن ٔاصـل كوبـي(.

     
ٔانـه  تصـور  فرويد«  »سـيجموند  على  الصعـب  مـن  كان  ربمـا  أيـرس–  بوينـس 
فـي مـكان بعيـد جـًدا عـن وطنـه النمسـا سـيكون اسـمه معروًفا مثل »كارلو 

سجرادل« ٔاسـطورة التانجـو.
     

)تحقيق عن العدد الكبير من المحللين النفسيين في األرجنتين(
     

ماكوليك )جنـوب ٔإفريقيـا( – يضـع »دانييـل ماشـفا« الكيـس المملـوء بالكرنـب 
والبطاطـا الحلوة فـي سـيارة ٔاجـرة متهالكـة ليبـدٔا رحلـة تسـتمر تسـع سـاعات 
الرجـل  يصـل  وعندما  جوهانسـبرج.  فـي  السـوق  إلـى  حارقـة  شـمس  تحـت 
البالـغ مـن العمـر 48 عاًما يكـون نصـف محصولـه قـد فسـد، ليعـود ٔابو األطفـال 

الخمسـة ٕالـى قريتـه الفقيـرة وقـد زادت ثروتـه بضـعة قـروش.   
    

)تحقيـق عـن الفقـر فـي جنـوب ٕافريقيا(

 
مثـل ٔاي قصـة ٕاخباريـة يجـب ٔان تكون للتحقيـق مقدمة تقـود القـارئ وتٔاخـذه عبر تسلسـل 
السـياحة،  عـن  تحقيـق  مثـل  مترابطـة  غيـر  زوايا  عـدة  لـه  تحقيًقا  تكتـب  عندما  منطقي. 
اكتـب جميـع العناصـر المهمـة فـي ورقـة ثـم ابحـث عـن نقـاط تقـود بوضـوح إلى نقـاط 

ٔاخـرى. واربـط بيـن هـذه النقـاط بوضـوح.
     

وعلـى عكـس القصـة اإلخباريـة التـي تتـم كتابتهـا بحيـث يمكـن اختصارهـا وحـذف فقـرات 
لـه  ٕاذ  بكاملـه،  يسـتخدم  بحيـث  كتابتـه  تتـم  التحقيـق  فـٕان  األمر  تطلـب  ٕاذا  نهايتهـا  من 
بدايـة ومنتصـف وخاتمـة. والفقـرة األخيـرة قـد تعيـد القـارئ فـي بعـض األحيـان إلى مـا 
جيـدة  ٔاخيـرة  فقـرة  كتابـة  جاهديـن  الصحفييـن  بعـض  ويحـاول  األولـى  الفقـرة  فـي  ورد 
تعيـد القـارئ إلى بدايـة التحقيـق لكنهـم ٕاذا لـم يبذلـوا الجهد الكافـي فسـينتهي بهـم 

األمـر إلى فقـرة مقحمـة بشـكل سيء.

الفصل الثاني: الصحافة االستقصائية: مفهومها ومراحل تخطيطها ومتطلباتها
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قمـر  فـي  تصويـر  ٓالـة  تتصـور  ٔان  التحقيقـات  كتابـة  فـي  المسـتخدمة  األسـاليب  مـن 
تفتـح  ذلـك  وبعد  حالتـه.  فتصـف  فـرد  ٕالـى  بدايـة  تنظـر  فهـي  الفضـاء،  فـي  صناعـي 
العدسـة لتشـمل نطاًقا ٔاوسـع يضـم ٔاسـرة هـذا الشـخص وكيـف تٔاثـرت، ثـم تنفتـح بدرجـة 

ٔاوسـع لتصويـر بلدتـه ثـم فـي نهايـة األمـر تعـرض الحـال فـي الدولـة ككل.
     

هناك العديد من األساليب والقوالب الشائعة في كتابة التحقيق منها:

المباشــر:

يكــون  ٔان  بشــرط  ٕاخباريــة  قصــة  ٔاي  مثل  مباشــر  بشــكل  التحقيــق  كتابــة  يمكــن 
الموضــوع مشــوًقا بدرجــة كافيــة.

     
البلغـار  إلى  بالنسـبة  ٔاسـود  يوًمـا  مايـو  مـن  والعشـرون  الحـادي  كان 
اسـتيقظوا مـن  بامتـالك سـيارة. فقـد  الحـظ   لهـم حسـن  الذيـن سـمح 

نومهـم ليجـدوا ٔان سـعر البنزيـن ارتفـع بنسـبة 92 %.
  

   
المٔوثـر:

هذا األسـلوب يجـذب انتبـاه القـارئ مـن بدايـة الموضـوع فهـو يركز في نقطـة مٔوثـرة 
فــي المقدمة.

     
بندقيتـه  ويهدهـد  سـيجارة  يدخـن  وهـو  مسـترخًيا  الصغيـر  المقاتـل  بـدا 
ٔاكثـر  بالفعـل  لكنـه قتـل  العاشـرة مـن عمـره  ٕانه فـي  بيـن يديـه.  اآلليـة 

مـن اثني عشـر من جنود الحكومـة.
ٔاو:

التـي  المـرٔاة  ٔان  األوغنـدي  الشـاب  اكتشـف  عندمـا   – )ٔاوغنـدا(  جولو 
بحبـل  نفسـه  شـنق  ٔامـه...  هـي  الالجئيـن  مخيـم  ظـالم  فـي  اغتصبها 

يتدلـى فـي كوخهـم.

المتٔاخـر:

عنـد اتبـاع هذا األسـلوب ئوجـل الصحفـي الجـزء بالـغ التٔاثيـر فـي الموضـوع ٕالـى فقـرة 
متٔاخـرة فـي التحقيـق. لكـن ال تٔوخرهـا كثيـًرا.

مثال

مثال
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واد  نهايـة  فـي  يلـوح  »دراكـوال«الـذي  لقصـر  المثالـي  المـكان  ٕانـه   
يكسـوه الضبـاب بوسـط جبـال ترانسـيلفانيا فـي رومانيـا. عـوى كلـب ٔاو 
ربمـا ذئـب عـن بعـد عندمـا فتـح الزائـرون البـاب الـذي ٔاصـدر صريـًرا مدويـًا، 
الســيدة  وصحبتنـا  بالسـواد.  متشـحة  سـيدة  اسـتقبالهم  فـي  وكانـت 
دراكــوال«  »فــاد  وينام  ويعمــل  يــٔاكل  كان  ٔايــن  لترينــا  جولــة  فــي 
الزعيــم المتعطــش للدمـاء فـي القـرن الخامـس عشـر، الـذي اسـتوحى 
الكتـاب منـه ٔاسـطورة دراكـوال مصـاص الدمـاء. المشـكلة الوحيـدة كانـت 
حسـبما قـال مكتـب السـياحة الحكومـي فـي رومانيا هـي ٔان دراكـوال لـم 

يـٔات ٕالـى هذا المـكان قـط.
    

ال تٔوخـر حبكـة القصـة كثيـًرا وٕاال فسـيمل القـارئ وال يكمـل قـراءة التحقيـق. 
اذكـر النقطـة الرئيسـية فـي الفقـرة الرابعة علـى ٔاقصـى تقديـر.

     
التاريخي:

يستخدم هذااألسلوب حادثة تاريخية للبدء بسرد القصة. قبـل 30 عـاًما احتفلـت مانشوكسـتان 
القاعـدة االقتصاديـة  ٔالـف قتيـل ودمـرت  ٔاهليـة داميـة سـقط فيهـا مئـة  بانتهـاء حـرب 

للبـالد.
     

الروائـي:

وهـو  البدايـة.  مـن  ألحداثهـا  التاريخـي  التسلسـل  حسـب  قصـة  يـروي  األسـلوب  هذا   
ٔاســلوب يمكنــه جــذب القــارئ لكــن علــى الــراوي ٔان يســارع بالوصــول ٕالــى النقطــة 

التــي سـتجذب انتبـاه القـارئ.

     
مثـال: صبـاح يـوم بـارد من إبريـل الماضـي، التقـى ثالثـة رجـال فـي وسـط 
لنـدن، اســتقل كل منهــم ســيارة  ٔاجــرة  وتوجهــوا ٕالــى مطــار صغيــر 
قــرب الساحل. ســلك كل منهــم طريًقا مختلًفا عـن اآلخـر  ووصلوا علـى 
رحلـة  فـي  الصنـع  سـوفيتية  قديمـة  شـحن  طائـرة  وأقلتهم  التوالـي 
عسـكري  مطار  فـي  وهبطـوا  جنوًبـا  متجهيـن  سـاعات  ٔاربـع  اسـتغرقت 

سـابق فـي منطقـة نائيـة فـي البوسـنة.
          

مثال

مثال
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خفيـف الظـل:

فـي  محدود  بشـكل  اسـتخدمت  ٕاذا  تنجـح  قـد  لكنهـا  سـهلة  ليسـت  ظـل  بخفـة  الكتابـة 
الفقـرة األولـى.

     
ألبانيـا  فـي  الشـيوعية  السـلطات  وعـدت  سـنوات  بضـع  قبـل  تيرانـا- 
النسـاء بانـه يمكنهـن التقاعـد مبكـًرا خمـس سـنوات إذا كان لديهـن سـتة 

ٔاطفـال. وقالـت: ٔانجبـن 12 طفـاًل وسـنعطي كاًل منكـن بقـرة.
     

األسـلوب المعتمد علـى المفارقـات: 

هـذا األسـلوب مفيـد عنـد كتابـة تحقيـق عـن شـخصية. اجتـذب القـارئ عـن طريـق روايـة 
شـيء مـن ماضـي الشـخصية.

     
المدينة.  ٔاكبـر متجر في  العملية ماسـًحا ألرضية  حياتـه  بدٔا  جـون سـميث 

وبعد عشر سـنوات اشترى المتجر.
  

   
 األسلوب الوصفي:

 
ارسم صورة ثم ادخل في الموضوع.

     
قطنيـًا  وقميًصا  األزرق  الجينـز  مـن  سـروااًل  مرتدًيا  الطيـار  سـار   - مثـال 
برتقالـي اللـون وقبعـة بيسـبول مزهـًوا علـى المـدرج وصـاح قائـاًل: »هيـا 
ياشـباب فلنقـم بهـذا العـرض« و)العـرض( كان لطائـرة عمرهـا 32 عاًمـا 
مـن طـراز )دي. سـي- 3( وبعـد لحظـات ٔاقلعـت واحـدة مـن ٔاقـل الطائـرات 

شـهرة فـي العالـم متجهـة ٕالـى جزيـرة.

     
الخبر االتحقيقي المتقصي للحقائق:

     
يدفـع البعـض بـٔان ٔاي خبـر صحفـي هو عمـل يرمي إلى تقصـي الحقائـق ألن الصحفـي 
لتقصـي  الهـادف  التقريـر  ٔان  غيـر  صورهـا.  ٔافضـل  ٔاو  الحقيقـة  عـن  دائما  يبحث  الجيد 

الحقائـق ٔاو الكشـف عنهـا لـه سـمات خاصة، هـي ٔانـه:

مثال

مثال

مثال
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ٔاو نمط نشاط  اتجاه  البشر. عادة ما يبحث في  الوقت ومع   يتطلب استثماًرا كبيًرا في 
وليس حدًثا فرديـًا. عادة ما يبحث في قضية لم تغطها وسأئل اإلعالم من قبل.

     
ملفــات  فــي  والمخبــٔاة  الســرية  اإلحصــاءات  مثــل  ٔاصليــة  مصــادر  علــى  يعتمد   

الشــركات ٔاو الهيئــات والمٔوسســات الحكوميــة.
    

   
عادة ما يركز في جريمة ٔاوفساد ٔاو استغالل للنفوذ.

     
يشــمل فــي بعــض األحيــان العمــل متخفًيا. )اتــرك ذلــك للمتخصصيــن. فهو يتطلــب 
قــراًرا ٔاخالقيـًا وقـد تكـون لـه عواقـب وخيمـة لو اكتشـف ٔامر الصحفـي وبخاصـة ٕاذا كان 
األمـر يتعلـق بتحقيـق فـي ٔاعمـال الجريمـة المنظمـة(. وفـي بعـض الـدول يعد اسـتخدام 
ٔاجهزة تسـجيل صوتية مخبأة أمًرا غير مشروع، ويجـب ٔان يكشـف البحـث األولـي عـن ٔاكبر 
قـدر ممكـن مـن المعلومـات المتاحـة علًنا. كـن علـى درايـة بقوانيـن بلـدك فيمـا يتعلـق 

بحريـة تبـادل المعلومـات واسـتخدمها فـي البحـث. 
  

األخـرى  والسـجالت  والقوائـم  الرسـمية  والمطبوعـات  والشـركات  الحكومـة  تقاريـر 
الموجـودة فـي المكتبـات العامـة، واإلنترنـت مصـدر غنـي للبحـث عـن التفاصيـل ولكـن ال 

تفتـرض ٔان المعلومـات التـي تحصـل عليهـا صحيحـة بشـكل مطلـق.
     

وباسـتخدام هـذه المعلومـات حـاول إقنـاع األشـخاص المعنييـن بسـد الثغـرات بالحصـول 
تنشـر شـيًئا منسـوًبا  ٔاال  ٔاوباطالعـك شـخصيـًا على  بالنقـل عنهـم  تفاصيـل سـواء  علـى 

ٕاليهـم.
     

وٕاذا كانـت قصتـك تتعلـق باتهـام ٔافـراد بارتـكاب مخالفـات يتعيـن ٔان تتصـل بهـم للرد عليها 
حتـى لـوكان الـرد »ال تعليـق« ويجـب ٔان تضمـن الخبر هـذا الـرد.

     
المقابالت:

      
 التحضيـر: اجمـع ٔاكبر قـدر ممكـن مـن الخلفيـات عـن الشـخص والمٔوسسـة التـي يعمــل 
بهــا وٕاال فســتضيع وقتـًا فــي توجيــه ٔاســئلة بديهيــة ٔاو تســهل معرفــة الرد عليهــا. 
سـيجعله  وهذا  لها،  جيـًدا  ٔاعددت  ٔانـك  المقابلـة  معـه  تجـري  لمـن  هـذا  سـيتبين  كما 
يشـعر بثقة ٔاكبر فـي قدراتـك وسـيكون ٔاكثـر اسـتعداًدا علـى األرجـح لتقديـم مزيـد مـن 

المعلومـات.
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االطـالع المسـبق علـى األسـئلة: ٕاذا ٔاصـر الشـخص الـذي تريـد إجـراء المقابلـة معـه   
علـى االطـالع مقدًما علـى األسـئلة فلتفعـل ذلـك ٕاذا كنـت مضطـًرا، ولكـن عندمـا يحيـن 

موعد المقابلـة ال تشـعر ٔان هـذه هي األسـئلة الوحيـدة التـي تسـتطيع توجيههـا.
     

كنـت  وٕاذا  العموميـات.  عـن  للحديـث  المقابلـة  مـن  األولـى  الدقائـق  كـرس  التحيـة:   
قـد ٔاعـددت جيـًدا للمقابلـة، فسـتكون قد عرفـت شـيًئا عن اهتمامـات الشـخص الـذي 

تقابلـه، وهذا يسـاعد على خلـق حالـة مـن االسـترخاء.
     

 تحقق من األسماء والمناصب.
     

 لغـة العيـون والحركـة: التجـذب مقعـًدا ٕالـى جانـب مكتبـه وتنقـض عليـه. فقـد يجد ذلـك 
ٕالـى الـوراء. وانظـر  ٔابعـد مقعـدك قليـاًل وضعـه فـي زاويـة واجلـس مسـتنًدا  مزعًجا. 

بانتظـام مـن ٓان إلى آخـر فـي عينـي مـن تجـري معـه المقابلـة.
     

لـك  سـمح  وٕاذا  تسـجيل.  جهـاز  اسـتخدام  يمكنـك  كان  ٕاذا  اسـٔال  والكتابـة:  التسـجيل   
فال تضــع الجهــاز ٔامامــه بشــكل مباشــر فيكــون بمثابــة تذكــرة دائمــة بــٔان كل ما 
يقــول سيجـري تسـجيله. ضعـه فـي جانـب واحـد. حـاول أن ال تخـرج مدونـة الكتابة علـى 

الفـور، ضعها علـى ركبتيـك وليـس علـى المكتـب.
     

 وجـه ٔاسـئلة قصيـرة: تذكـر ٔانـك تحـاول اسـتخالص معلومـات مـن المصـدر ال ٔان تبهـره 
بمهاراتـك. ال توجـه األسـئلة الصعبـة فـي البدايـة - فٔانـت بذلـك تغامـر بٕاغضابـه وٕانهـاء 
المقابلـة. اتـرك األسـئلة الصعبـة لوقـت الحـق لتضمـن ٔانـك حصلـت علـى األقـل علـى 

كـم مـن المعلومـات يمكـن اسـتخدامه في كتابـة المقابلـة.
         

 ٔاحـد منتقديـك قال »هـذا ٔاحـد ٔاسـاليب توجيـه األسـئلة الصعبـة«. فهـو يظهـر ٔانـك ال 
تشـارك هـذا المنتقد الـرٔاي.

     
تبـدٔا هكـذا  عـادة ما  المغلقـة  األسـئلة  ٔاسـئلة مغلقـة:  ٔاسـئلة مفتوحـة وليـس  وجـه   
»هـل فعلت«... »هـل يمكنـك«... »هـل ٔانـت«... ويمكـن الـرد عليها عـادة بكلمـة واحـدة 
»نعـم« ٔاو »ال«. حـاول صياغـة ٔاسـئلة مفتوحـة مثـل »ماهو شـعورك حيـال...؟« ٔاو »ماذا 
تسـمع عـن...؟« ٔاو »ما ٔاهميـة...؟« ٔاو »كيف تصـف...؟« ولكن هناك دائًما فرصة لتوجيـه 

سـٔوال مغلـق عندمـا تكـون تسـعى ٕالـى رد قاطع »نعـم« ٔاو »ال«.
          

 تجنب األسئلة متعددة العناصر: فمحاورك سيجيب ببساطة على الجزء األسهل.
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المقابلـة  الـذي تجـري معـه  التـزم الشـخص  ٕاذا  بتعليـق  اسـتخدم الصمـت: ال تتطـوع   
ٕاذا كان  ٔاو يفكـر فيمـا  ٔان يقـول  الصمـت بعـد سـٔوال. فلعلـه يفكر فيمـا يتعيـن عليـه 

سـيدلي لـك بمعلومـة مهمـة. ٔاعطـه بعـض الوقـت.
     

كنـت  »ٕاذا  مثـل  عبـارات  اسـتخدم  يقـول،  ما  لتفهـم  تجاهـد  كنـت  ٕاذا  المتفهـم:  ٕاذا   
ٔافهمك بشـكل سـليم...« ٔاو »كيـف تشـرح ذلـك لرجـل الشـارع؟«، هـل هنـاك شـيء ٓاخر 
كان يتعيـن علـيَّ ٔان ٔاسـٔاله؟ اسـتخدم سـٔوال المسـح الشـامل فـي نهايـة المقابلـة. 
معلومـات  المقابلـة  معـه  تجـري  الـذي  الشـخص  لـدى  يكـون  األحيـان  بعـض  ففـي 

بشـٔان قضايا لـم تكـن علـى علـم بهـا.
     

خطوات ومراحل التحقيق االستقصائي التليفزيوني:
     

تكـون  تـكاد  وتنفيذهـا،  االسـتقصائية  التحقيقـات  تخطيـط  ومراحـل  خطـوات  ٔان  في  شـك  ال 
الوسـائل،  بيـن هـذه  السـائدة  االختالفـات  ٔان جوهـر  ٕاال  اإلعالميـة،  الوسـائل  واحـدة فـي كل 
فــي  اختالفــات  ثمــة  المقابــل  فــي  تفــرض  قــد  ونمطهــا،  الخاصــة  لطبيعتهــا  نتيجـة 
بعــض مراحــل وخطـوات تخطيـط التحقيقـات االسـتقصائية وتنفيذهـا، ومـن هـذا المنطلـق 
العامليــن  الزمــالء  إتاحــة الفرصــة لعــدد مــن  الدليــل  العمــل بهــذا  ارتضـى فريـق  فقـد 
كامـل  إلبـداء  والمرئيـة(،  )المطبوعـة  اإلعالميـة  الوسـائل  مــن  النمطيــن  هذيــن  فــي 
تصوراتهـم حـول هـذه الخطـوات والمراحـل، مـن واقـع خبراتهـم الشـخصية والمهنيـة، لضمـان 
ٕاثـراء الدليـل وتعميقـه، حتـى لـو بـدا للبعـض ٔان ثمـة تكـراًرا فـي هـذا األمـر، وفيمــا يلــي 
االسـتقصائي  التحقيــق  ومراحــل  لخطــوات  والتصــورات  الــرٔوى  هــذه  نســتعرض  ســوف 

التليفزيونـي مـن واقـع الممارسـة المهنيـة والخبـرة العمليـة، وذلـك علـى النحـو التالــي:

التحقيق 
االستقصائي 
التليفزيوني
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1 الفكرة: الفكرة هي المحرك لعمل أي تحقيق استقصائي، ممكن أن تكون فكرة يتم 

ٕادارة القناة مثاًل، أو تكون فكرة بادر بها أحد األشخاص  تكليف المراسل بها من قبل 
للمراسل ليتبناها، أو تكون فكرة نابعة من المراسل ذاته. وفى كل األحوال ال بد أن 
تكون الفكرة مهما كان مصدرها، هى فكرة يهتم بها المراسل ويجد لها صدى داخليـًا 
يجعله شغوًفا بها، فالتحقيق االستقصائي على عكس التقرير االخباري ال بد أن يشعر 
المراسل بانتماء شحصي له حتى يستطيع بذل ما يتطلبه من مثابرة في البحث لمدة 

تصل فى بعض األحيان إلى سنوات، حتى يخرج التحقيق إلى النور.

2 البحث المبدئي: بعد الحصول على فكرة ما يكون المطلوب البحث المبدئي لتحديد ما هو 

متاح من معلومات حول الفكرة، وتعد هذه المرحلة من المراحل المفصلية، ففي كثير من 
األحيان ئودي هذا البحث المبدئي إلى نسف الفكرة برمتها، أو تحويرها، أو بلورتها بشكل 
ٔافضل ودلياًل على هذا، فقد حدث في أثناء عملي مع فريق البحث فى إحدى التحقيقات 
حول مشاكل القطاع الصحي من نقص اإلمكانيات وتدنى مستوى الخدمة، وجدنا خالل 
البحث خبًرا عن ٕاغالق عدد من )مستشفيات التكامل الصحى(، و علمنا من الخبر بأن هناك 
عدًدا كبيًرا من تلك المستشفيات التى تم بنأوها فى عدد من القرى وبعد سنوات تم 
إغالقها. هذا الخبر جعلنا نترك تماًما الفكرة األصلية لنتتبع موضوع المستشفيات هذه 
الذي لم نسمع عنه من قبل، وبالفعل اتضح خالل مراحل ٕانجاز التقرير أن القضية هى 

قضية إهدار مال عام لم يتم إثارتها من قبل، على األقل بهذا الشكل.
  

   
3 تحديد الفرضية ٔاو التسأول: بعد البحث المبدئي وتحديد الفكرة بشكل نهائي، يصبح 

لدى المراسل القدرة على بناء فرضية أو افتراض معين يريد إثباته، أو يكون لديه تسأول 
لدينا فرضية  الصحى(، كان  التكامل  اإلجابة عليه. فى حالة تحقيق )مستشفيات  يريد 
وتساؤل. الفرضية كانت )أن القرارات الوزارية المتضاربة ٔادت إلى إهدار المال العام(، أما 
التسأول فكان لماذا، لماذا تم بناء المستشفيات، ولماذا تم إغالقها؟ ومن الذي أخطٔا؟ 

من بنى أم من ٔاغلق؟
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االسـتقصائي،  الفيلـم  محـور  سـتكون  التـي  األسـئلة  نحـدد  عندمـا  المصادر:  تحديد   4

فسنسـتطيع أن نحـدد المصـادر التـى ستسـتعين بهـا لإلجابـة علـى تلـك األسـئلة. فمثـاًل 
إذا كانـت األسـئلة الرئيسـية هـي التـي سـبق وذكرناهـا كمثـال فـى الخطـوة السـابقة، 
يكـون تحديـد المصـدر بنـاًء علـى مـن يملـك اإلجابــة أو مــن هــو فــى موقــع يجعلــه 
أحـد  كان  الصحـى  التكامـل  األســئلة، ففــي مثــال مستشــفيات  علــى  للــرد  األنســب 
قـرار  اتخـذ  الـذي  والمسـٔوول  البنـاء  قـرار  اتخـذ  الـذى  المسـٔوول  هـو  المصـادر  أهـم 
ٔاهميتهـا،  رغـم  الرسـميين  المسـٔوولين  علـى  المصـادر  تقتصـر  ال  عـادة  ولكـن  اإلغـالق. 
ؤاطبـاء   مرضـى  منهـا  متنوعـة،  مصـادر  إلى  هـذه  قصتنـا  فـى  نلجـٔا  أن  علينـا  فمثـاًل 

وموظفيـن عايشـوا  تلـك المستشـفيات. 

5 اختيار ٔاساليب التقصي األخرى: إضافــة إلــى اللقــاءات المختلفــة مــع المصــادر 

المتنوعــة، فهنــاك عــدد ٓاخــر مــن ٔاســاليب التقصــي الــتي عــادة مــا نلجــٔا إليــها 
فــي التحقيقــات االســتقصائية، تختلــف باختــالف الموضــوع محــل االســتقصاء. ٔاحــد 
التحقيــق،  بموضــوع  الصلة  ذات  وثائــق  علــى  الحصــول  هــو  األســاليب  تلــك  ٔاهــم 
وكثيــًرا مــا تكــون إمــا وثائــق ســرية أو وثائــق منشــورة ولكـن لـم ينتبـه إليهـا أحـد 
مـن قبـل أو لـم توضـع فـى السـياق الـذي يجعلهـا وثيقـة هامـة. قـد يلجـٔا المراسـل 
ٔاذكـر مثاليـن، األول فـى تحقيـق  تجربـة مـا إلثبـات فرضيـة مـا، وهنـا  إلـى عمـل  أيًضـا 
اسـتقصائي أنجـزه المراسـل »أحمـد شمسـي« عـن )شـركات األمـن الخاصـة فـي مصـر( 
وكانـت   .2014 فـي  فـي.«  تـى.  »أون.  شاشـة  علـى  الخيـط  أول  برنامـج  فـي  وعـرض 
الفرضيـة التـي انطلـق منهـا المراسـل هـي غيـاب المعاييـر الالزمـة لتعييـن ٔافـراد ٔامـن 
فـى تلـك الشـركات وغيـاب أي رقابـة حقيقيـة علـى عمـل تلـك الشـركات ممـا يـٔودى 
المراســل  قــام  وقــد  طائلــة.  مبالــغ  مقابــل  المواطــن  يشــتريه  زائــف  ٔامـن  إلـى 
فـى  ٔامـن  رجـل  وظيفـة  لشـغل  تقـدم  حيـث  شـخصية  بتجربـة  الفرضيــة  تلــك  إلثبــات 
إحـدى شـركات األمـن الخاصـة فـي مصـر، وبالفعـل تـم تعيينـه فـي نفـس اليـوم دون 
بالدليـل  أثبـت  وهكـذا  الشـرطة.  لـدى  سـجله  مـن  التٔاكـد  أو  هويتـه  عـن  تحـرٍّ  أو  تدريـب 

العملـي والصـورة والتجربـة الشـخصية فرضيـة التحقيـق.
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الجنســي فــي مصــر والــذي  التحــرش  تحقيــق حــول  الثانــي فــي  المثــال  وفــي 
أن  التحقيــق  هــذا  فــي  عمــل  كفريــق  حاولنــا  البرنامــج،  نفــس  فــي  أيًضــا  عــرض 
نختبــر شــعور الرجــل إذا تعـرض لنفــس المضايقــات والتحـرش الــذي تتعـرض لـه المـرٔاة 
فـي الشـارع، فقمنــا باالتفــاق مــع ممثــل شــاب علــى أن يتنكــر فــي شــكل امــرٔاة 
ويعــود ليــروي لنــا شــعوره. وبالفعــل قــام »وليــد« بالتنكــر فــى زى امــرٔاة وبعــد 
الســير فــي عــدد مــن شــوارع القاهــرة عــاد ليــروي أمــام الكاميــرا مــا مــر بــه مــن 
مضايقــات وتحــرش لفظــى، مٔوكـًدا على أنـه لـم يكـن يتوقـع ٔابـًدا حجـم المعانـاة التـى 

تتحملهـا المـرٔاة بالسـير فـي الشـارع.
     

وبالرغـم مـن أن التجـارب الشـخصية سـواء للمراسـل أو آلخريـن فـي التحقيقات االستقصائية 
قـد تكـون مفيـدة جـدـًا إال أننـا يجـب أن نفكـر بعمـق قبـل اإلقـدام عليهـا لنتٔاكـد مـن أنها 
تكـون  أن  ال  فرضيـة،  ٕاثبـات  أو  حقيقـة  كشـف  فـي  وتسـاهم  للتحقيـق  فعـاًل  سـتضيف 
مقحمـة دون تبريـر ومـن األسـاليب التـي تسـتخدم كثيـًرا فـي التحقيقـات االسـتقصائية، 
التجـارب واالختبـارات المعمليــة، وعــادة مــا يرتبــط هــذا بالتحقيقــات الخاصــة بالغــذاء  
االلتـزام بمعامـل  النتائـج منهـا مثـاًل  نزاهـة  األدويــة، وغالًبــا توجــد اشـتراطات لضمـان 

بعينهـا لعمـل االختبـارات.

6 تحليل وتنظيم المادة: بعد البحث وجمع المعلومات وتحديد المصادر المختلفة وتحديد 

زاوية التناول،  وتحديد ٔاساليب التقصي التي سيتم استخدامها في التحقيق، يكون 
مادة  من  مهم  هو  ما  وتحليل  حاجة،  إليه  ليس  ما  استبعاد  أي  المادة،  تنظيم  علينا 

لدينا، وتحديد ما ينقصنا وفرص الحصول عليه.
     

اإلســكريبت   كتابــة  ترتيــب  حــول  المراســلين  بيــن  خــالف  يوجــد  اإلسكريبت:  كتابة   7

الكتابــة،  فــي  الشــروع  قبــل  التصويــر  يتــم  أن  على  يصــر  فالبعــض  التصويــر، 
نــص  مســودة  هنــاك  يكــون  أن  علــى  منهــم،  ؤانــا  ٓاخــر  فريــق  يصــر  بينمــا 
العملية،  التجربة  خالل  من  الترتيب  وهذا  تصويــر،  فــي  الشــروع  قبــل  وإســكريبت 
التصوير ال  إذا جد جديد وقت  أنه  الجهد والوقت، ولكن هذا ال يعني  الكثير من  يوفر 
يتم تعديل النص ليواكب هذا التعديل، ولهذا نعتبر أن اإلسكريبت في مرحلـة مـا قبـل 

التصوير هو مسـودة إسـكريبت قابل للتعديـل بعد التصوير وحتـى بعد المونتاج.
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8    التصوير: يتم تنظيم التصوير وفًقا لإلسكريبت ويبدٔا بعد ترتيب دقيق بين المراسل 

والمصور حتى تخرج الصورة بالشكل المتصور فى اإلسكريبت. ومن المفيد جًدا 
عمل زيارات ميدانية إلى أماكن التصوير قبل يوم التصوير كلما ٔامكن هذا. أما 
تصوير اللقاءات فيجب فيه أيًضا مراعاة طبيعة التحقيق وطبيعة عمل الضيف، 

وغالًبا ما يكون االختيار األفضل هو تصوير اللقاء فى محيط الضيف الطبيعي 
         ) الطبيب فى عيادته مثاًل(.

    
وكثيًرا ما نلجٔا في األفالم االستقصائية إلى ما يسمى بٕاعادة التمثيل، وهو 
عبارة عن تصوير لمشاهد تمثيلية تروي لنا مشاهد ال نستطيع تصويرها فعليـًا. 
أو  أو سرقة  السجون وجرائم قتل  التعذيب في  المثال مشاهد  فعلى سبيل 
يكون  ما  وغالًبا  لتصويرها.  جيدة  ترتيبات  إلى  المشاهد  هذه  وتحتاج  غيرها، 
المراسل جزًءا رئيسيـًا في الفيلم االستقصائي، وهذا يعطي انطباًعا بتفاعل 
يزور  وهو  ضيوفه،  يحاور  وهو  المراسل  نرى  فمثاًل  التحقيق،  مع  للمراسل 
ٔاماكن ذات مغزى مهم،  وممكن أيًضا وهو يقوم بتجربة شخصية مثل »أحمد 

شمسي« المراسل الذي قام بتصوير نفسه كفرد ٔامن.
    

    

    
الصــورة  تكــون  المرحلــة  هــذه  فــي  اإلسكريبت:  ومراجعة  الصور  مراجعة   9

ٔاكثــر وضوًحــا، فالمراســل بعــد التصويــر تكــون لديــه كل عناصــر التقريــر، 
تعديــل  عليــه  يحتــم  جديــد  يوجــد  ال   أنــه  مــن  التٔاكــد  عليــه  ويكــون 
عندمـا  السـياحة،  عـن  اسـتقصائي  تحقيـق  فـى  حـدث  مثلمـا  اإلسـكريبت، 
تحدثنـا مـع مسـٔوول وزارة الســياحة ففوجئنــا بٔانــه يشــكو لنــا مــن نفــس 
النــص   نعــدل  ٔان  علينــا  فــكان  بهــا،  لنواجهــه  ذهبنــا  التــى  األوضــاع 
ولهــذا  منــه،  ونســتفيد  بــل  التطــور  هــذا  ليواكــب  التقريــر  وتسلســل 
فعلينــا ٔان نعتبــر أن اإلســكريبت هــو مبدئــي قبــل التصويــر حتــى وإن كان 
مفصــاًل وفـي المقابـل علـى المراسـل التٔاكـد مـن أن كل الصـور واللقـاءات 

المضمنـة فـى اإلسـكريبت قـد تـم تصويرهـا بالفعـل.
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خــالل  ويراعــى  ٔاماكنهــا.  فــى  القطــع  كل  وضــع  وهــى  األخيــرة،  المرحلــة  المونتــاج:   10

مرحلــة المونتــاج االلتــزام باإلســكريبت، فمثــاًل اذا كان هنــاك اســتخدام لمٔوثــرات مــا مثــل 
أن تكــون الصــورة ٔابيــض ؤاســود، ٔاو ٔان تكــون الصــورة بســرعة بطيئــة أو ســريعة ومــن 
المهــم جــًدا عنــد اســتخدام الموســيقى أن تكــون مناســبة للمشــهد وللفيلــم بشــكل 
عــام، وعــدم اإلفــراط دون دواعــي منطقيــة لمٔوثــرات المونتــاج المختلفــة، أو للموسـيقى 
علـى حسـاب الصـوت الطبيعـي للصـورة )صـوت شـارع، مشـادة... إلـخ(، وبعـد االنتهـاء مـن 
يشـعر  األحيـان  بعـض  وفـي  النهائـي،  الشـكل  لمراجعـة  التحقيـق  مشـاهدة  يتـم  المونتـاج 
المراسـل بأن الفيلـم ال يعطـي تمـام االنطبـاع الـذي توقعـه عندمـا كتـب اإلسـكريبت، وهنـا 
ربمـا تكـون المشـكلة هـي مشـاهد طويلـة، أو لقـاءات مملـة، أو وتيـرة عامـة للفيلـم تحتـاج 
إلـى تعديـل. وأحـد األمثلـة التـى عايشـتها، كانـت بعـد مونتـاج فيلـم التحـرش الجنسـي، وقـد 
شـعرنا بأن بعـض اللقـاءات تحتـاج إلـى اختصار ووضعهـا فـى سـياقها بشـكل ٔاوضـح، وهكـذا 
إعـادة  وتمـت  تٔاثيـًرا،  أكثـر  لتكـون  المونتـاج،  بعـد  واإلسـكريبت  النـص  مـن  أجـزاء  تعديـل  تـم 
المونتـاج لهـذه األجـزاء، كمـا تمـت إعــادة المونتــاج لتجربــة الممثــل الشــاب الــذي تنكــر 
فــي زي امــرٔاة، حتــى ال تكــون مملـة وٕانمـا جاذبـة للمشـاهد. وعندمـا يسـتقر المراسـل 

علـى المونتـاج النهائي يكـون التحقيـق االسـتقصائي التليفزيونـي جاهـًزا للعـرض.

كتابة القصة االستقصائية التليفزيونية:
     

المراحـل  مـن  بمجموعـة  التليفزيونيـة  االسـتقصائية  التحقيقـات  كتابـة  عمليـة  تمـر 
والخطـوات المهمـة التـي تـٔودي فـي النهايـة ٕالـى خـروج هـذه التحقيقـات ٕالـى النـور 
بشـكل ٔاكثـر مهنيـة واحترافيـة، وفيمـا يلـي سـوف نتطـرق إلـى بعـض الجوانـب والمعاييـر 

المتعلقـة بكتابـة هـذه النوعيـة مـن التحقيقـات وطريقـة عرضهـا: 

 جمع المعلومات من مصادرها المختلفة.
 

 معالجة المعلومات )تصنيفها وتوثيقها(.  

 التفسير والتحليل المتعمق لكل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها.  

 الشرح من خالل ربط األحداث والقضايا بسياقها والعوامل التي ٔادت ٕاليها.
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 قاعدة عامة
   

اعرض وال تخبر السرد

اعرض ما عندك من الناس وال تكن ٔانت المتحدث

 معالجة المعلومات:

 التحليل الكمي.

 التفسير.

     
تنظيم الكتابة:

 
 سجل يومياتك.

     
 ابِن الملـف الرئيسـي داخلـه ملفـات فرعيـة سـجل تفاصيـل كل مقابلـة ربمـا  

تحتاجهـا فـي التحقيق.

     
ابدٔا الكتابة من المراحل األولى من العمل:

 تساعدك على اكتشاف الثغرات.
     

 تساعدك على تركيز مسار محبك كل عمل ٔانجزه سريًعا حتى التنس تفاصيله.
    

 انَس كلمة »يقال« ال يوجد مبني للمجهول في التحقيق االستقصائي.
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 ٔاخطاء يجب تجنبها:
     

 عدم التوثيق واالعتماد علي الذاكرة.

 االعتماد على االفتراضات )سمعت – الحظت...(.

 االعتماد على المعلومات من مصدر ثاٍن. 

 ال ترِو القصة، اعرضها كما هي.

 أنّسن القصة  )ٔاعطها ٔابعاًدا ٕانسانية(.
     

 ابدٔا البحث عن السيناريوهات اإلنسانية.
 

من أفضل طرق السرد في التلفزيون:
   

المشـهد ينتقـل مـن مشـهد إلـى مشـهد وكل مشـهد مدتـه مـن دقيقـة ونصـف 1:30 
إلـى دقيقتيـن. 

     
 االنتقال من مشهد إلى آخر.

 االنتقال من مكان إلى آخر.
     

السرد التلفزيوني:

 إذا ٔاوقفنا الصوت وشاهدنا الصوره فهمنا القصة.

 حدد الحاالت اإلنسانية.

 توقيت المقابلة مهم.

 للتاكد من المصداقية اسٔال ٔاكثر من مرة ؤاكثر من مصدر.
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نقاط الضعف في التحقيق:

 معلومات ناقصة.

  مصادر غير موجودة.

 معلومات غير متكاملة  )أعِط للمتسبب في الحدث فرصة للرد(. 

 ال بد من توصيف األرقام بدقة. 

 توضيح ٔاهمية التحقيق للجمهور، ٔانت ٔاصغر من الموضوع ، وال بد من تحديد 
الموضوع بشكل جيد.

    
     

)فرضية(
     

شـركات المقرمشـات تسـتخدم مـواد تحتـوي علـى مركبـات تضـر بصحـة األطفـال فـي 
غيـاب رقابـة وزارة الصحـة.
     

 كيف ُتمتع الناس بالصورة:

 دع المشاهد يستمتع بالصورة.

 الدخول إلى الموضوع مباشرة والتحديد والتنظيم والدقة في عرض الموضوع. 

 تحديد الفرضية بدقة ٔاهم شئ في هذا األمر.

قاعدة عامة

احفظ بينك وبين المصدر مسافة دائًما
     

الفصل الثاني: الصحافة االستقصائية: مفهومها ومراحل تخطيطها ومتطلباتها
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الضوابط والمعايير األخالقية المنظمة للعمل 
الصحفي االستقصائي:

)قراءة في دليل المراسل الصحفي الصادر عن رويترز(
     

موحــدة  قواعــد  هنــاك  ليســت  فٕانــه  لرويتــرز  الصحفــي  المراســل  لدليــل  طبًقا 
بهــا  يمــارس  ٔان  لــه  المســموح  الكيفيــة  ٔاو  الصحفــي،  المراســل  عمــل  لكيفيــة 
ٔاو التـي يسـمح لـه باتباعهـا تتبايـن  ٕاذ ٕان األســاليب التــي يتبعهـا فـي عملـه  عملــه، 
يتفقـون  الصحفييـن  لكـن  بلـد.  لـكل  والثقافيـة  والتاريخيـة  اإلقليميـة  االختالفـات  بحسـب 
يقـوم علـى  لألخبـار  جيـًدا ومسـٔوواًل  نقـاًل  الغالبيـة  تعتبـره  لمـا  الرئيسـية  العناصـر  علـى 
البحـث عـن الحقيقـة قـدر المسـتطاع فـي ظـل الظـروف السـائدة والمبـادئ اإلرشـادية 

الرئيسـية القليلـة هـي الدقـة والموضوعيـة واألمانـة والنزاهـة.
     

ألن  االعتبـار،  ذات  المهنيـة  القيـم  مـن  وقيمـة  األهميـة  بالـغ  عنصـر  وهـي  الدقـة:   
الصحفـي ٕاذا لـم يعـرض الحقائق األساسـية بشـكل سـليم – األسـماء واأللقـاب واألرقـام 
– فمـن غيـر المرجـح ٔان ئاخـذ القـراء ٔاي معلومـات ٔاخـرى تقدمهـا المٔوسسـة اإلعالميـة 
التـي يعمـل بهـا بجديـة، ودائًمـا مـا تطولـه وتطـول المٔوسسـة نظـرة الشـك والريبـة 

فـي مصداقيتهـا.
     

كثيـرون  يدفـع  ٕاذ  صعوبـة.  األكثـر  والعناصـر  القيـم  مـن  وهـي  والحيـاد:  الموضوعيـة   
بـٔان الموضوعيـة الكاملـة مسـتحيلة، ألن خلفيتنـا ونشـٔاتنا تٔوثـران في ٔاسـلوب انتقائنـا 
وعرضنـا للمعلومـات فـي التقاريـر اإلخباريـة، ٔاضـف ٕالـى ذلـك ضغـوط  مـالك المٔوسسـة 
لكـن  بالربـح.  تتعلـق  ٔاهـداف  ٔاو  سياسـي  برنامـج  لهـم  يكـون  قـد  الذيـن  اإلعالميـة 
الموضوعيـة  مـن  عاليـة  درجـة  الممارسـة  مـع  يكتسـب  ٔان  يمكـن  الصحفـي  المراسـل 

والحيـاد.
     

اختـالق  السـهل  فمـن  الجـاد.  للصحفـي  قصـوى  ٔاهميـة  لهـا  قيمـة  وهـي  األمانـة:   
المصـادر ٔاو االقتباسـات، ومـن السـهل نسـبيـًا – وٕان يكـن خطـًرا – سـرقة تقاريـر كتبهـا 
ٓاخـرون. وعليـك ٔان تتٔاكـد من ٔانـك ٕاذا بـدٔات سـلوك هـذا النهـج فمـا مـن سـبيل سـوى 

السـقوط سـريًعا.
     

الصحفـي:  العمـل  ألخالقيـات  المنظـم  للصحفييـن«  الدولـي  »االتحـاد  ميثـاق  وينـص 
الحصـول علـى األخبـار  النزيهـة فـي  يتبـع سـوى األسـاليب  ٔاال  ٔانـه »علـى الصحفـي 
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والصـور والوثائـق«، وهـذا يعنـي ٔان تعرف نفسـك دائًما باعتبـارك صحفيـًا، ؤاال تخـدع 
النـاس لحملهـم علـى تقديـم معلومـات بحجـج كاذبـة ؤاال تلجـٔا إلى التهديـد ٔاو الترويـع.

والمٔوسسـات الصحفيـة فـي كل بلـد لهـا ميثـاق عمـل خـاص بهـا يختلـف فـي بعـض 
النقـاط  فـي  يتفـق  ٔاغلبهـا  ٔان  غيـر  المحلية،  والعـادات  الظـروف  حسـب  التفاصيـل 

األساسـية.

 التلفق ٔاوتسرق خبًرا.
     

 ال تٔاخـذ رشـوة: العديـد مـن الصحفييـن فـي الـدول الناميـة اليتقاضـون سـوى القليـل 
لذلـك يكونـون عرضـة لتلقـي الرشـاوي مـن الساسـة والشـركات لكتابـة تقاريـر تخـدم 

مصالحهـم ٔاو لمنـع كتابـة تقارير سـلبية.
     

 قــاوم باســتمرار مطالــب مــن تجــري معهــم مقابــالت بــٔان يوافقوا علــى قصتــك 
اإلخباريــة قبــل نشــرها.

     
الغــداء دون  علــى  ليســت هنــاك دعوة  الضيافــة:  بكــرم  يتعلــق  حــذًرا فيمــا  كــن   
ما  عـادة  النـوع  هذا  مـن  ضيافـة  كـرم  تعـرض  التـي  والمنظمـات  األشـخاص  مقابـل. 

تنتظـر شـيًئا في المقابـل.
     

 ال تكشـف عـن مصـادرك - دخـل صحفيـون فـي دول عديـدة السـجن نتيجـة عـدم القبـول 
بالكشـف عـن مصادرهـم حفاًظا علـى مصداقيتهـم والتزامهـم بٔاخالقيـات التعامـل مـع 

المصـادر.
     

 ٔاقِص ٓاراءك السياسية عن تقاريرك.

السالمة المهنية خيار ضروري... وليست رفاهية:

  سـالمتك هـي ٔاهم شـيء، وليسـت هنـاك قصـة ٕاخباريـة ٔايـًا كانت تسـتحق المخاطرة 
بالحيـاة ٔاوباإلصابة.

     
كمراســل  منــك  االســتفادة  فــٕان  شــارع  فــي  عنــف  ٔاعمــال  وســط  حوصــرت  ٕاذا   

صحفــي تكــون محــدودة للغايــة.

الفصل الثاني: الصحافة االستقصائية: مفهومها ومراحل تخطيطها ومتطلباتها
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 ٕاذا كان هنـاك احتمـال ألن تتعـرض لهـذا الخطر، ٔابلـغ رٔوسـاءك ما تقتـرح عملـه واشـرح 
المخاطـر. ٕاذا كنـت تغطـي مظاهـرات يمكـن ٔان تتحـول إلى عنـف فعايـن المـكان مقدًما 

ورتـب طريـق الفـرار.
     

المٔوسســات  ٔاغلــب  وتطلــب  الحــروب.  تغطيــة  الصحفييــن  معظــم  مــن  يطلــب  ال   
اإلعالميـة اآلن مـن المراســلين الذيـن يغطـون الصراعــات تلقــي دورة تدريبيـة بشــٔان 
تغطـي  كنـت  ٕاذا  سـابقون.  عسـكريون  يعدها  ما  عـادة  معاديـة،  بيئـة  فـي  التصـرف 

صراًعـا مسـلًحا، فهناك بعـض القواعد األساسـية التـي يتعيـن ٔان تتبعهـا:

 قيم المخاطر وقرر ما ٕاذا كان الخبر يستحق المخاطرة. 

 تعلم اإلسعافات األولية وبخاصة كيفية وقف النزيف.

 ال تحمل سالًحا ٔاو تسافر مع صحفي يحمل سالًحا.

بـٔاي  نفسـك  تصـف  ال  ٔاحد  اسـتوقفك  ٕاذا  واضـح  بشـكل  دائًما  نفسـك  عـرف   
شـيء سـوى ٔانـك صحفـي.

رسـمي  حربي  كمراسـل  معتمًدا  كنـت  ٕاذا  ٕاال  دائًما  المدنيـة  المالبـس  ارتـِد   
ومطلوب منـك ٔان ترتـدى زيـًا خاصـًا. ال ترتـِد زيـًا عسـكريـًا ٔاو زي قوات األمن.

     
 كــن منتبًها دائًما للعالمــات الدالــة علــى ٔانــك توشــك علــى الدخــول فــي 

وضــع متغير، ربمــا منطقــة نفــوذ فصيــل ٓاخــر.
     

 ٕاذا كنــت تعمــل علــى جبهّتي صــراع، التعــط طرًفــا معلومــات عــن العمليــات 
العســكرية للطــرف اآلخــر.

     
 ال تحمل خرائط عليها ٔاي عالمات قد توحي بٔانك تقوم بٔاعمال تجسس.

     
علـى  تحافـظ  ٔان  فحـاول  ٔانـاس  فيـه  يهـددك  وضـع  فـي  نفسـك  وجـدت  ٕاذا   
هدوئـك وتعامـل بشـكل ودي، احمـل معـك بعـض السـجائر ٔاو ٔاي شـيء يمكـن 

تقديمـه ٕاليهـم.
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 ارتد سواًرا ٔاو شارة توضح فصيلة دمك للتعرف عليها حال ٕاصابتك.
     

يتسـم  لوضـع  تغطيـة  فـي  تكـون  عندمـا  الركـض  مـن  ُيمكنـك  مريح  حـذاء  ارتـد   
بالخطـر.

     
 تساءل ٔاين ذهب السكان المحليون ولماذا يبدو المكان هادئا. اشعر بالخوف، فهذا 

ٔامر طبيعي، لكن التفزع.
     

 التٔاميـن، ٕاذا كنـت تعمـل فـي منطقـة خطـر تٔاكـد مـن ٔان المٔوسسـة التـي تعمـل 
بهـا تكفـل لـك التٔاميـن الـالزم.

الفصل الثاني: الصحافة االستقصائية: مفهومها ومراحل تخطيطها ومتطلباتها
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الفصل الثالث
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ٔاصبــح الحديــث عــن ٔاخالقيــات اإلعــالم ؤاســاليب الضبــط الذاتــى لإلعالمييــن المعــادل 
المجتمــع.  ذاتــه، ؤادواره ومهامــه فــي  اإلعــالم  ٔاهميــة  للحديــث عــن  الموضوعــي 
وفــي الوقـت الـذي يندفـع فيـه الكثيـرون إلطـالق اآلراء فـي هـذا الموضـوع الهـام فـٕان 
اإلعالمييـن ٔانفسـهم ما زالـوا بعيديـن عـن االهتمـام بالموضـوع الـذي يمـس ليـس فقـط 
اإلعالمـي  مهنـة  وحاضـر  بمسـتقبل  يتعلـق  وٕانمـا  المصـري  اإلعـالم  واسـتقاللية  حريـة 
ومٔوسسـاتها التـي ربمـا تتعــرض إلشــكاليات ومخاطــر عديــدة ٕاذا لــم يجتهــد اإلعالميــون 
المصريــون فــى صياغــة عالقـة صحيـة وصحيحـة مـع مكونـات النظـام السياسـي الـذي 

يتشـكل فـي مصـر بعـد الثـورة. 

قوانيـن  ٕاصـدار  لتجنـب  لهـم  الذاتـي  التنظيـم  ٕالـى  اإلعالمييـن  سـعي  ٔاهميـة  وتعـود 
الصحفيون  يشـارك  وحتـى  المهنـة  فـى  المتخصصيـن  غيـر  مـن  اإلعـالم  حريـة  في  تٔوثـر 
واإلعالميون بوعـي وٕاصـرار فـي صياغـة الوثائـق األساسـية للنظـام الجديـد وبخاصـة فيمـا 
يخـص الحريـات العامـة وحريـة الـرٔاي والتعبيـر والنشـر والبـث والحصـول علـى المعلومـات 
هـذه  وتركـز  العامـة  الحريـات  مـن  وغيرهـا  اإلعالميـة  الوسـائل  امتـالك  وحريـة  وتداولهـا 
ومٔوسسـات  ٔاشـكال  وٕادارة  صياغـة  فـي  اإلعالمييـن  مشـاركة  مفهـوم  في  الدراسـة 
التنظيـم الذاتـي لإلعـالم وتقـدم خلفيـة معرفيـة ٔاساسـية حـول تطـور النظـم اإلعالميـة 
لتوضيح  ذاتهـا  المصريـة  التجـارب  ومـن  والغـرب  الشـرق  مـن  متعـددة  وتجـارب  ونمـاذج 
تحقـق  متجـددة  عمـل  ٓاليـات  ابتـداع  في  للمسـاعدة  الذاتى  الضبط  ؤاسـاليب  مفاهيم 
االجتماعيــة  المســٔوولية  مضاميـن  وتجسـد  لإلعالمييـن  الذاتـي  التنظيـم  مـن  األهـداف 
لوســائل اإلعــالم. كمــا تشــرح الدراســة فــى عجالــة ٔادوار اإلعــالم الجديـدة والمتطـورة 
فـى ٕاطـار التواصـل االجتماعـي غيـر المحـدود للبشـرية الذي نعيشـه اآلن. وتبـرز ارتبـاط 
منظومـة حقـوق اإلنسـان بٓاليـات الضبـط الذاتـي وبصفـة خاصـة تٔاثيـر حريـة الـرٔاى والتعبيـر 
واإلبـداع  والحـق فـي المشـاركة السياسـية واالجتماعيـة وحـق الحصـول علـى المعلومـات 
والحـق فـي ٕانشـاء الجمعيـات والنقابـات والحـق فـي العمـل واألجر المناسـب والحق فـي 
التنميـة المسـتدامة كمـا تقـدم نمـاذج إلشـكاليات الضبـط الذاتـي محليـًا وٕاقليميـًا ودوليـًا.

التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم
ؤاهم المعايير والضوابط األخالقية التي تحكم ٔاداءها
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ويهمنا ٔاواًل أن نرصد طبيعة األهمية التى يمثلها اإلعالم واإلعالميين للمجتمع:
     

 ٕاعالم البيت الواحد: 

يلعب اإلعالم مع منتصف العقد الثاني من األلفية الثالثة ٔادواًرا متعددة في تسيير حياة الفرد 
قرية  ٕالى  العالم  حول  قد  اإلعالم  »ٕان  مقولة  تطورت  فقد  والدولة،  والمجتمع  والجماعة 
الماضي،  القرن  من  األخيرين  العقدين  خالل  وسادت  »ماكلوهان«،  طرحها  التي  صغيرة«، 
حيث وفرت وسائل االتصال واإلعالم اإللكترونية في مطلع الثمانينيات تواصاًل ٕانسانيـًا عابًرا 
المعمورة.  ٔارجاء  ٕالى كل  الرسالة اإلعالمية  الجغرافية، لتصل  للحدود السياسية والفواصل 
ؤاصبح البشر اليوم بفعل وسائل اإلعالم ٔاشبه بمن يعيشون فى بيت واحد حيث يتواصل ٔافراد 
البشرية وكٔانهم فى اتصال مباشر ولم يعد تواصلهم يقف عند حد معرفة األخبار ٔاو تبادل 
اآلراء ٔاو عبر االعتماد على وسيلة اتصال واحدة، بل تحول ٕالى ممارسة السلوك الواحد مثل 
العالم في وقت واحد وبشعارات واحدة  خروج تجمعات بشرية وتظاهرات في كل عواصم 
وبٔاسلوب واحد في التعبير عن المطالب اإلنســانية ٔاو كمــا حــدث فــي ثــورة 25  ينايــر 2011  
المصريــة مــن تحــركات جماهيريــة ثوريــة مســتمرة، اعتمــدت بصفــة ٔاساســية علــى 

رســائل اتصاليــة ٕاعالميــة قصيــرة نجحــت بهــا الثــورة فــي تحقيــق معظــم ٔاهدافهــا.

ٕاعالم البيت الواحد
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وكان هذا التطور النوعي في ٔادوار اإلعالم ، وتٔاثيره في الفرد والمجتمع مرتبًطا بتحقق 
العديد من مرتكزات نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم. فقد شهدت األعوام الثالثون الماضية 
االحتياجات  تلبية  في  والمتنوعة  السريعة  االتصال  وسائل  عبر  واإلعالميين  الصحفيين  نجاح 
األساسية للجمهور، ؤاصبح اإلعالم يساعد المتلقي على اتخاذ قرارات تجاه تفاصيل حياته 
اليومية، حيث توجه نشرة األحوال الجوية ـ مثاًل ـ المشاهدين ٕالى نوعية المالبس المناسبة 
والتنبيهات  المالى،  للدخل  تبًعا  المتاح  الطعام  نوعية  تحدد  السلع  ٔاسعار  ٔاخبار  لليوم وكذا 
اإلعالمية حول حركة المرور تجعلك تغير طريقك من شارع إلى آخر فضاًل عن تحذيرات تعطل 
تجاه  معينة  نظر  وجهة  تكوين  ٔان  كما  بعينها.  سلوكيات  تفرض  والتي  الكهرباء  ٔاو  المياه 
األحداث ما هي ٕاال حصيلة ما يتعرض له المشاهد ٔاو المستمع ٔاو القارئ من ٔاخبار وتقارير 

وٓاراء تحملها الصحف والبرامج اإلعالمية. 

ارتباًطا  يوم  بعد  يوًما  قوة  يزداد  واإلعالميين  اإلعالم  بوسائل  المتلقي  تٔاثر  ٔاصبح  ولذلك 
اإلعالميين  من  فيها  العاملين  ومهارة  وسرعتها  ودقتها  اإلعالمية  الوسيلة  بمصداقية 
على ٕابداع ٔاساليب متنوعة للجذب والتٔاثير في جمهورهم. وقد كان احترام وثقة الجمهور 
الجمهور  بارتباط  المسئولية على اإلعالميين حتى يحتفظوا  ٔاعباء  المزيد من  يقابله دائًما 
ومساندته المادية والمالية لإلعالميين والوسيلة اإلعالمية التي يعملون فيها. وكان الصراع 
محور  هو  عليهم  والمجتمع  الدولة  من  المفروضة  والقيود  اإلعالميين  حرية  بين  الدائم 
اإلعالمي هي  الصحافة واإلعالم. وكانت حرية  لدعاة حرية  والقانوني  السياسي  االجتهاد 
ٔاداء ٔادواره لخدمة الجمهور والمجتمع وتتيح له الوصول إلى المعلومات  التي تمكنه من 
الصحيحة والمدققة والولوج ٕالى مناطق الخطر ٔاو مواجهة ٔاصحاب النفوذ بحًثا عن الحقيقة 
والرأي الحر وتوصيلهما ٕالى الجمهور. وفي المقابل كانت القوانين واإلجراءات والعقوبات 
وسيلة الدولة لتنظيم النشاط اإلعالمي على خلفية مراقبته والتحكم في الترخيص للوسائل 
اإلعالمية والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والثقافة والعادات والتقاليد السائدة 

في المجتمع. 

وتبرز ٔاهمية ٔاخالقيات اإلعالم ؤاساليب الضبط والتنظيم الذاتي لإلعالميين في كل األحداث 
الهامة المجتمعية والتى تتعدد فيها وجهات النظر والرٔوى ويتحمس كل طرف فيها لصحة 
وجهة نظره ويكيل االتهامات لإلعالم واإلعالميين ٕاذا ما اختلف بعضهم مع ٓارائه ٔاو سلوكياته 
ويبدو التنظيم الذاتي لإلعالميين هو الوسيلة األنجح لتحقيق حق المجتمع في حرية الصحافة 
ومستقرة  ضابطة  ومهنية  ٔاخالقية  بمعايير  الوقت  ذات  في  اإلعالميين  والتزام  واإلعالم  
لمهنتهم ؤادوارهم المجتمعية. ولذلك فقد تعرضت ٔاخالقيات اإلعالم ؤاساليب الضبط الذاتي 
لإلعالميين لعثرات متعددة منذ ظهور الصحافة ارتباًطا بالنظم اإلعالمية التي ظهرت في دول 
العالم عبر الزمن وسوف نستعرض في تركيز حالة ٔاخالقيات اإلعالم ؤاساليب الضبط الذاتي 

للصحفيين واإلعالميين في األنظمة الصحفية اإلعالمية األساسية السائدة في العالم.  

الفصل الثالث: التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم ؤاهم المعايير والضوابط األخالقية التي تحكم ٔاداءها
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ٔاوال: ٔاخالقيات اإلعالم
في النظم الصحفية واإلعالمية المختلفة:

اكتشفت النظم السياسية الحاكمة في كل دول العالم مبكًرا ٔاهمية اإلعالم فسعت ٕالى 
الدراسات  وتشير  فيها.  واإلعالميين  والصحفيين  اإلعالم  وسائل  مع  خاصة  عالقة  صياغة 
ٔاثرت بقوة في طبيعة اإلعالم  اإلعالمية ٕالى ٔان طبيعة النظام السياسي في الدولة قد 
ؤاسلوب ٕادارته ومدى تمتع اإلعالميين بالحرية في عملهم ومن ٔاهم التقسيمات للنظم 
اإلعالمية التى تربط  بين اإلعالم وطبيعة النظام السياسي في الدولة ما جاء به »شرام« 
)ماكبرايد  تقرير  ثم   ،)1956 اإلعالمية  عن)النظم  دراستهم  فى  و»بيترسون«  و»سيبرت« 
1976( ودراسة )ماكويل 1989(. وبصفة عامة فٕان النظم الصحفية واإلعالمية في العالم قد 

تراوحت ما بين خمسة نظم رئيسية هي:
 

  
1 النظــام الصحفــي الشــمولي: )النظريــة الســلطوية(: تسـتخدم الصحافـة فـي هـذا 

النـوع مـن األنظمـة، فـي تضخيـم دور سـيطرة الدولـة بصفـة عامة والدفـاع باسـتماتة عـن 
مصالـح الطبقـة ٔاو الجماعـة الحاكمـة، ويعتمـد هـذا اللـون مـن اإلعـالم علـى توجيهـات 
النظريــة  هـذه  وتعتمـد  ورجالهـا،  للسـلطة  المطلـق  الـوالء  مـن  حالـة  تعكـس  نخبويـة، 
الســلطوية فــي منطلقاتهــا وفرضياتهــا الرئيســية علــى مســٔالة ٔاساســية تتمثــل 
فــي التشـكيك فـي الجماهيـر وقدراتهـا، حيـث يـرى ٔانصـار هـذه النظريـة، وقـادة هـذه 
المجتمعـات واألنظمـة التـي تطبقهـا الجماهيـر غيـر قـادرة ذهنيـًا ٔاو نفسـيـًا علـى اتخـاذ 
ٕالى  وينظـرون  شـيء،  كل  في  الحاسـم  التوجيـه  ٕالـى  ويحتاجـون  بٔانفسـهم،  القـرارات 
المعارضيـن باعتبارهم مرضى، ومارقيـن، ؤانهـم فـي حالـة ٕاذا مـا تولـوا السـلطة فٕانهـم 
سيشـكلون خطـًرا مدمـًرا للمجتمـع. ويجسـد هـذا اللـون مـن اإلعـالم الـذي ما زلنـا نـراه 
فـي دول الجنـوب الناميـة فكـرة النخبويـة، ؤان المتميزيـن هـم فقـط العناصـر التابعون 

للسـلطة فقـط، وهـم األجـدر علـى اتخـاذ القـرارات وممارسـة ٔاشـكال السـلطة.

النخبــة  ٔاو  الحكومــة  انتقــاد  عليــه  ويحظــر  دائمـًـا،  الســلطة  ئويــد  هنــا  واإلعــالم 
العقوبـات مـن  بٔاشـد  السياسـية والدينيـة واألخالقيـة، ويعاقـب  ٔاو قيمهـا  المســيطرة، 
يخالـف ذلـك مـن الصحفييـن واإلعالمييـن. ويخضـع اإلعـالم الشـمولي لترسـانة مـن القواعـد 
الغلـق للوسـائل اإلعالميـة،  ٔاو  تتحكـم فـي حريـة الصحفـي والتصريـح  التـي  والقوانيـن 
فضـاًل عـن فـرض الرقابـة القبليـة علـى كل مـا تتداولـه وسـائل اإلعـالم، والتدخـل بالمنـع بـال 
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مبـرر ألي مـن المـواد الصحفيـة واإلعالميـة التـي قـد تحمـل مـا يخالـف توجهـات النظـام 
ٔاو تنتقـده. وملكيـة وسـائل اإلعـالم فـي ظـل هـذا النظـام السـلطوي خليـط بيـن الملكيـة 
ويخضـع  الدولـة  بتوجيهـات  يلتـزم  كالهمـا  كان  وٕان  الخـاص،  القطـاع  وملكيـة  الحكوميـة 
النظــم  هــذه  ظــل  فــي  الحاكمــة  الســلطات  ٕان  بــل  وسـيطرتها.  السـلطة  لتدخـالت 
تغــض الطــرف عــن ظواهــر الفســاد التــي تستشــري بيــن الصحفييــن واإلعالمييــن، 
فــي مقابــل دفاعهــم عنهــا، ٕاذ إن الســلطة ؤاجهزتهــا يعتمــدون مقولــة »الفســاد 
مقابــل التٔاييــد«، فــال تطبــق علــى هــذه النوعيــة مــن الفاســدين القوانيــن ٕاال فــي 

حالــة غضــب الحاكــم عليهــم فتعصــف بهــم. 

وتتعـرض ٔاخالقيـات اإلعـالم فـي هذا النظام السـلطوي ٕالـى انتهاكات بالجملـة، ويتحول 
ٕالـى االهتمـام بقـارئ ومسـتمع ومشـاهد واحـد فقـط  قيادات الصحفييـن واإلعالمييـن 
ٔاو  بالقـراء  يهتمـون  وال  مودتـه  علـى  والحفـاظ  لخدمتـه  يتفانـون  الـذي  الحاكـم  هـو 
المشـاهدين ٔاو القيـم ٔاو القانـون. ويعانــي الصحفيــون واإلعالميــون الذيــن يتميــزون 
باإلبــداع والرغبــة فــي القيــام بدورهــم اإلعالمــي الراقــي لخدمــة المجتمــع معانــاة 
والحصــار  لالســتبعاد  ويتعرضــون  الشــمولي  السياســي  النمــط  فــي هــذا  شــديدة 
كل  المتعمـد  التأجيـل  ٔاو  المطلـق  بالرفـض  الشـمولية  النظـم  وتعـادي  والمطــاردة. 
للمهــن  ٔاخالقيــة  مواثيــق  صياغــة  ٔاو  اإلعــالم  ٔاخالقيــات  تقنيـن  ٕالـى  الراميـة  الجهـود 
نظـر  وجهـة  مـن  حاجـة  هنـاك  فليـس  لإلعالمييـن  مهنيــة  نقابــات  ٕانشــاء  ٔاو  اإلعالميــة 
الذاتـي  الضبـط  ٔادوات  وال  اإلعـالم  أخالقيـات  إلى  الشـمولي  النظـام  فـي  السـلطات 
ٔاو ينـكل بهـم  بـالمناقشـة  ٔان ينفـذوا التعليمات  ٕاما  ألن اإلعالمييـن والصحفييـن عندهـم 

تعسـفيـًا ٔاو بالقوانيـن المفصلـة لحمايـة السـلطة.

فـي  ومنطلقاتهـا  الشـيوعية  النظريـة  تجلـت  وقـد  الشـيوعي:  الصحفـي  النظـام   2

ٔاو الحـزب الحاكـم فـي ٔاوضـح صورهـا  السـيطرة على وسـائل اإلعـالم مـن قبـل الدولـة 
وبدايـة تطبيقهـا فـي االتحـاد السـوفيتي السـابق اعتمـاًدا علـى )النظريـة الماركسـية( 
كبيـر  عـدد  ٕالـى  النظريـة  ذات  انتقلـت  وقـد   .)1917 روسـيا  فـي  اللينينـي  و)التطبيـق 
التطبيـق الصينـي للسـيطرة علـى وسـائل اإلعـالم – وحتـى  ٔان  العالـم، حتـى  مـن دول 
النمـوذج السـوفييتي، ويلخـص  - كان يتطابـق فـي معظـم جوانبـه مـع  سـنوات قريبـة 
»الطبقـة  ٔان  فـي  الصحفـي  النظـام  هـذا  عليهـا  يقـوم  التـي  األسـس  »ماكويـل« 
اإلعـالم،  وسـائل  علـى  تسـيطر  التـي  هـي  الشـيوعية  المجتمعـات  هـذه  فـي  العاملـة 
والصحفييـن  واإلعالمييـن  اإلعـالم  وسـائل  ؤان  الشـيوعية،  النظريـة  فلسـفة  ضـوء  فـي 
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يجـب ٔان يخدمـوا مصالـح هـذه الطبقـة بٕاخـالص وتفـاٍن، وتحظـر الملكيـة الفرديـة لوسـائل 
اإلعـالم، ويفــرض المجتمــع رقابــة قبليــة وقيــود قانونيــة لمنــع نشــر ٔايــة معلومــات 
حـال  واإلعالمييـن  الصحفييـن  ضـد  متنوعـة  عقوبـات  وتطبـق  الشـيوعية  ضــد  ٔافــكار  ٔاو 
علـى  بالقـدرة  واإلعالمـي  الصحفـي  النظـام  مـن  النـوع  هـذا  ويتميز  ذلـك«.  مخالفـة 
بـه  يهتـم  الـذي  الجمهـور  لصالـح  العـام  للجمهـور  الكامـل  والتغييـب  الحقائـق  ٕاخفـاء 
الصحفيـون واإلعالميـون فـي هـذا النظـام وهـم ٔاعضـاء الحـزب السياسـي الواحـد الـذي 
حـق  هنـا  ويتالشـى  الدولـة  مقـدرات  لـكل  الحـزب  احتـكار  اإلعـالم  ويدعـم  الدولـة  يحكـم 
الفـرد فـي المعرفـة ٔاو االختـالف فـي اآلراء مقابـل الرفاهـية االقتصاديـة كمـا فـي كوبـا 
مـن  خليـط  هـي  الشـيوعي  اإلعالمـي  النظـام  فـي  اإلعـالم  ؤاخالقيـات  حاليـًا.  والصيـن 
الحاكـم  الشـيوعي  الحزب  ويضعهـا  األخالقيـة  والقواعـد  الحزبيـة  التنظيميـة  االلتزامـات 
وليـس الصحفيون واإلعالميون ولذلـك فـٕان مواثيـق الشـرف اإلعالميـة فـي ذلـك النظـام 
والقانونية  والحزبيـة  السياسـية  القيـود  نتيجة  تطبـق  ال  ٔانهـا  ٕاال  عباراتهـا  بريـق  رغـم 

السـائدة فـي الدولـة.
 

ولذلــك وجدنــا ظاهــرة ٕاصــدار الصحفييــن واإلعالمييــن لمواثيــق شــرف ٔاخالقيــة فــي 
علــى  انهيــاره  بعــد  الســوفيتي  االتحــاد  عــن  انفصلــت  التــي  الــدول  مــن  العديــد 
الصحفيــون واإلعالميــون فــي  حيــث قــام  التســعينيات  ٔايــدي »جورباتشــوف« فــى 
روســيا ؤارمينيــا وطاجكســتان بٕاصــدار مواثيــق شــرف صحفيــة بعــد ٔان ٔاصبحــوا فــى 
حاجــة شــديدة إليهــا بمجــرد ٕالغــاء القواعــد والقوانيــن المكبلــة للحريــات ووســائل 
»اإلعالمييــن  ٔان  تٔوكــد  متشــابهه  معاٍن  المواثيــق  تلــك  ديباجــات  وحملــت  اإلعــالم. 
مــع  تتناســب  التــي  والقيــود  عملهــم  تنظــم  التــي  المعاييــر  بٔانفســهم  يضعــون 
للقيــود  بديــاًل  المجتمــع  مصالــح  وتحقــق  واإلعالمييــن  الصحفييــن  حريــة  تحقيــق 

التعســفية التــي ٔاهــدرت حريــة اإلعــالم والمجتمــع«.

3 النظــام الصحفــي الليبرالــي الرٔاســمالي )نظريــة الحريــة(: تعــود ٔاســس النظــام 

األوروبيــة  النهضــة  عصــر  خــالل   18 والــ  الــ17  القرنيــن  ٕالــى  الليبرالــي  الصحفــي 
وتعكــس ٔايدلوجيــة وٓاليــات النظــام السياســي الرٔاســمالي حيــث تعظيــم مفاهيــم 
وكان  وحضارتــه.  األبيــض  العنصــر  دور  وتعظيــم  والعمــل  والفرديــة  واإلبــداع  الحريــة 
صياغــة  وراء  والكنيســة  الدولــة  ســيطرة  مــن  للتحــرر  األوروبييــن  الصحفييــن  نضــال 
بفعــل  تطــور  الــذي  اإلعالمــي،  النظــام  هــذا  ٔاســس  يدعــم  ٔاخالقيــة  مبــادئ 
الــدول  فــي  مســتقرة  نمــاذج  لــه  ٔاصبــح  حتــى  ٔانفســهم  واإلعالمييــن  الصحفييــن 
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وغيرهــا.  ؤامريــكا  ٔاوروبــا  فــي  الرٔاســمالي  الليبرالــي  النظــام  اعتنقــت  التــي 
ويجســد النظــام اإلعالمــي الرٔاســمالي فكــرة الســوق الحــرة المفتوحــة بــال قيــود 
وعــدم تدخــل الدولــة فــي شــئون الصحافــة واإلعــالم وهــو مــا عبــر عنــه الدســتور 
ٔاو  تشــريعات  ٔايــة  ٕاصــدار  )البرلمــان(  الكونجــرس  علــى  يحظــر  الــذي  األمريكــي 
الصحافــة  ٔاو  لألفــراد  واالعتقــاد  واإلبــداع  والتعبيــر  الــرٔاي  حريــة  تقيــد  قوانيــن 
يكـون  ٔان  يجب  النشـر  »ٔان  النظـام في:  ٔاسـس هـذا  واإلعــالم. ويصـف »هربـرت شـيلر« 
حًرا بال رقابة مسـبقة وسـوق الصحافـة واإلعـالم مفتـوح لـكل شـخص ٔاو جماعـة تمتلـك 
وسـائل اإلعـالم وتديرها بال قيـود ٔاو تراخيـص مسـبقة مـن السـلطة، وال توجـد ٔايـة قيـود 
ٔاو  الدولـة  سـلطات  مـن  ألي  الصحفي  النقـد  يكـون  وال  المعلومات  وتـداول  جمـع  على 
والحريـة  المهنـي  باالسـتقالل  واإلعالميـون  الصحفيـون  ويتمتـع  للعقـاب  محـاًل  ٔاحزابهـا 

فيمـا يبدو أنه من ٓاراء«. 

طموحــات  ٔابرزهــا  متعــددة  مخاطــر  ٕالــى  الليبرالــي  الصحفي  النظام  تعـرض  وقد 
الرٔاســمالية المتطرفــة بحًثــا عــن النفــوذ واالحتكار واالسـتحواذ على المكاسـب الضخمة 
ولو على حسـاب المجتمعات التي تعيش فيها. وقـد تعـرض مفهـوم حريـة اإلعـالم فـي 
ظـل هـذه النظـم لتحديـات مسـتمرة وكـذا الحـال علـى صعيـد ٔاخالقيـات اإلعـالم ومعاييـره 
الحاكمـة. وقـد عـاش الصحفيـون واإلعالميـون حالـة مـن الصـراع مـا بيـن القبـول والرفـض 
األداء  فـي  والتحكـم  اإلعـالم  لوسـائل  اإلعالميـة  السياسـات  علـى  المـال  رٔاس  لهيمنـة 
العـرض  تفاعـل  علـى  القائـم  الحـرة  السـوق  قانـون  ٔان  مـن  الرغـم  وعلـى  اإلعالمـي. 
ٔان  ٕاال  الرٔاســمالية،  الـدول  فـي  اإلنسـانية  األنشـطة  كل  فـي  سـائًدا  زال  مـا  والطلـب 
ٔاخالقيــات اإلعــالم هنــاك كانــت وما زالــت تقــاوم رٔاس المــال بٔاشــكال التنظيـم الذاتـي 

التـي تتيحهـا الدسـاتير والقوانيـن فـي تلـك الـدول.

ٔان 10 شـركات ٔامريكية رٔاسـمالية ضخمة ولها مصالح  ٔابو يوسـف« ٕالى  وتشـير »د.ٕايناس 
مالية متعددة تسيطر على شبكات التليفزيون الفضائية الرئيسية )ABC - CBS ـ NBC( كما 
التليفزيـون  كابـل  ٔانظمة  مـن  و207  ٔاخـرى  فضائيـة  تليفزيونيـة  محطـة   34 علـى  تسيطر 
متنوعـة  باسـتديوهات  تسـجيالت  شـركة  و20  البـث  قوميـة  راديـو  محطـة  و62  األرضية 
و59 مجلـة منهـا: التايـم والنيوزويـك و62 صحيفـة منهـا: النيويـورك تايمـز والواشـنطن 
بوسـت ووول إسـتريت جرنـال ولـوس ٔانجلـوس تايمـز ويـو. إس. تـوداي، باإلضافـة ٕالـى 
مثـل: فوكـس وكولومبيـا. وهـو  السـينمائي  لإلنتـاج  و17 شـركة  الكتـب  لنشـر  41 شـركة 
مـا يمثـل نسـبة تزيـد عـلى 88% مـن ٕاجمالـى وسـائل اإلعـالم األمريكيـة الكبـرى. يعتمـد 
اإلعـالم فـي النظـام الرٔاسـمالي على اإلثـارة ؤاخبار الحـوادث والجنـس بصفـة ٔاساسـية 
ويبتعـد ٕالـى حـد كبيـر عـن المناقشـة الجـادة لهمـوم المجتمع. ويـرى »شـيلر« ٔان حريـة 
بـروز  ٕالـى  ٔادت  التـى  اإلعـالم فـي الغـرب ؤامريـكا بصفـة خاصـة قـد خضعـت للسـيطرة 

الفصل الثالث: التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم ؤاهم المعايير والضوابط األخالقية التي تحكم ٔاداءها
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صحافة استقصائية من ٔاجل التنمية

معينــة  مفاهيــم  تكريـس  علـى  تقـوم  والتـي  للجمهـور(  اإلعالمـي  )التضليـل  ظاهـرة 
للحريــة تنــزع ٕالــى الفرديــة ؤاصبــح اإلعــالم يهتــم بحمايــة الملكيــة الفرديــة وحراسـة 
رفاهيـة الفـرد وتراجـع االهتمـام بغيـر المفهوميـن لـدى اإلعالمييـن بصفـة عامـة. وهـو مـا 
يصفـه »تشومسـكى« بـ)االحتـكار الرٔاسـمالي فـي اإلعـالم( ممـا ٔادى ٕالـى تطابـق بيـن 
ٔاصحــاب رٔاس المــال المالكيــن للوســائل اإلعالميــة والنظــام الرأسمالي فــي الدولــة 
ؤانتــج خضوًعــا مذهــاًل مــن الصحفييــن واإلعالمييــن والجمهــور للنظــام الرٔاســمالي 
األمريكــي. ٕان النظــام اإلعالمــي الرٔاســمالي ومــا  ٓال إليــه مــن الســيطرة االحتكاريــة 
الرٔاســمالية عليــه، ٔافــرز مناًخــا لنمــو وتطــور نوعيــة خاصــة مــن ٔاخالقيــات اإلعــالم 
معــدالت  زيــادة  طريــق  عــن  األربــاح  مــن  المزيــد  وفكــرة  الفرديــة  تعظــم  التــي 
التوزيــع والمشــاهدة واالســتماع ولــو علــى حســاب ٔاخالقيــات الوظيفــة والمهنيــة 
اإلعــالم  وســائل  لمعظــم  االجتماعيــة  بالمكانــة  ٔاضــر  مــا  وهــو  العامــة.  والخدمــة 
المصداقيــة  حســاب  علــى  تتحقــق  مــا  عــادة  الربحيــة  ألن  واإلعالمييــن  والصحفييــن 
وهــو مــا ٔادى ٕالــى تدهــور معنويــات الصحفييــن األخالقييــن الذيــن يتشــككون فــي 

ٔاهميــة الــدور الــذي ئودونــه وقيمتــه للمجتمــع. 

4 نظريـة المسـئولية االجتماعيـة لوسـائل اإلعـالم: وقـد ظهـرت هـذه النظريـة للوجـود 

نتيجـة لتزايـد ظاهـرة االحتـكار الرٔاسـمالي لوسـائل اإلعـالم فـي الغـرب ومـع انهيـار االتحـاد 
الســلطوية  السياســية  األنســاق  تغيــر  ومــع  الشــيوعية  والمنظومــة  الســوفيتي 
فــي معظــم دول العالـم لصالـح مفاهيـم المشـاركة االجتماعيـة والسياسـية للمواطنيـن 
وبعـد ٔان تحولـت ممارسـة الصحافـة واإلعـالم خـالل القـرن الماضـي مـن هوايـة ٔاو عمـل 
مٔوقـت ٕالـى مهنـة واضحـة المعالـم وينتمـي إليهـا ٔاعـداد ضخمـة مـن العامليـن، وكذلـك 
المحليـة والدوليـة، ولهـا اقتصادياتهـا  الكبـرى،  ٕالـى صناعـة لهـا مٔوسسـاتها  تحولهـا 
لوسـائل  االجتماعيـة  المسـئولية  نظـام  بـرز  ٔايًضـا.  ؤاخالقياتهـا  وقواعدهـا  وقوانينهـا 
اإلعـالم وعبـر عـن نفسـه بٔاشـكال ودرجـات متنوعـة فـي معظـم دول العالـم وتٔاثـرت به 

كل النظـم الصحفيـة واإلعالميـة التقليديـة.
         

ويعتمد هذا النظام على فكرة ٔان هناك عقًدا اجتماعيـًا غير مكتوب بين كل مهنة والمجتمع 
فيحمي المجتمع هذه المهنة وممارسيها في مقابل خدمتهم للمجتمع وعدم التسبب 
في الضرر له ؤان حرية الصحافة ليست حقـًا طبيعيـًا للفرد فقط وٕانما هي امتياز مجتمعي 
منح على ٔاساس ٔان تشكل فائدة للمجتمع. ومن ثم فال بد من صياغة ٔاخالقيات وٓاليات العالقة 
بين اإلعالميين والمجتمع على هذا األساس ليستمر الدعم الشعبي لمهنة اإلعالم وتتقلص 
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ظاهرة التحكم فيها من السلطة ٔاو الحزب الحاكم ٔاو الحكومة ٔاو رٔاس المال. وقد توافقت 
فى  وممارسيها  واإلعالم  الصحافة  لمهنة  الجماهيري  الدعم  على  البشرية  المجتمعات 
لجنة  ٔاساسية. وكانت توصيات  اإلعالم بصفة  االجتماعية لوسائل  المسئولية  ٕاطار مفهوم 
للصحافة  البريطانية  الملكية  اللجنة  وتوصيات   1947 األمريكية  الصحافة  لحرية  »هوتشنر« 
ٔافق  ثم توسع  العالم.  اإلعالم في  االجتماعية لوسائل  المسئولية  لنظام  بلورة  ٔاول   1949
المبادئ  ويرصد »ماكويل«  له.  المتحدة  األمم  واتفاقيات  وثائق  دعم  خلفية  النظام على 

األساسية لهذه النظرية في:

 الصحافة ووسائل اإلعالم 
األخرى يجب ٔان تقبل وتنفذ 

التزامات معينة للحفاظ 
على المصداقية والمصالح 

المجتمعية.

يجب ٔان تتجنب الصحافة ووسائل 
اإلعالم نشر ما ئودي ٕالى 
الجرائم والعنف والفوضى 
االجتماعية وٕاهانة األقليات.

 تلتزم الصحافة ووسائل اإلعالم 
بالمعايير المهنية واألخالقية 
في نقل المعلومات والتي 

يضعها الصحفيون واإلعالميون 
وفي مقدمتها الدقة 

والموضوعية والتوازن ونقل 
الحقيقة كاملة.

ٕان الصحافة واإلعالم يجب ٔان 
تحرص على التنوع والتعدد 
وتعكس تنوع اآلراء واألفكار 

في المجتمع وتلتزم بحق الرد 
للمواطنين. 

يعد هذا النظام اإلعالمى 
األكثر غزارة في استخدام ٓاليات 
الضبط الذاتي لإلعالميين واألكثر 

تفصياًل لمفهوم ٔاخالقيات 
اإلعالم وٓاليات تفعيلها حيث 
سجل نماذج كثيرة ومتنوعة 

على المستوى المحلي 
واإلقليمي والدولي.

للمجتمع حق على 
الصحفيين واإلعالميين 
هو التزامهم بالمعايير 
األخالقية الرفيعة فى 

ٔادائهم لوظائفهم. فمن 
حق المجتمع التدخل 

العام فى شئون اإلعالم 
ٕاذا ٔاضر بالمجتمع لتحقيق 

المصلحة العامة.

 يقوم اإلعالميون 
والصحفيون ومالك 

وسائل اإلعالم بتنظيم 
ذاتي للعمل بما 

ئودي ٕالى تحقق تلك 
االلتزامات.

المبادئ 
األساسية لنظريـة 

المسـئولية االجتماعيـة 
لوسـائل اإلعـالم
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المجال  في  الديمقراطية  المشاركة  نظرية  تعتبر  الديمقراطية  المشاركة  نظرية   5

العالم، وهي تطور  تتبلور حاليـًا في  بدٔات  التي  النظريات اإلعالمية  ٔاحدث  اإلعالمي هي 
طبيعي لنظام المسئولية االجتماعية لوسائل اإلعالم وقد ظهرت نتيجة انتشار ثقافة حقوق 
اإلنسان، وتطور وسائط التواصل اإلعالمي واالجتماعي فى بداية األلفية الثالثة، وتنامي 
ظاهرة تدفق سيول المعلومات وامتالك األفراد والجماعات الصغيرة لوسائل اتصالية تحولت 

ٕالى وسائل ٕاعالمية محدودة الجمهور.
    

وتستند هذه النظرية الجديدة في منطلقاتها على عدة فرضيات ٔاساسية ٔاهمها: أن حق 
االتصال عبر وسائل اإلعالم ٔاساسي لألفراد والجماعات واألقليات في المجتمع، كما ٔان لهم 
الحق فى ٔان تلبي وسائل اإلعالم احتياجاتهم المعرفية والثقافية، ويجب ٔاال يخضع تنظيم 
العمل  اإلعالمي ألية سلطة سياسية ٔاو ٕادارية في الدولة، ؤان من حق الجمعيات والمنظمات 
ومٔوسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية ٔان يكون لها وسائل اتصالها واإلعالم 
الخاص بها. ؤان هذا النظام يحقق المشاركة االجتماعية والسياسية المنشودة مما يساعد 
على استقرار الدولة. وما زالت هذه النظرية لم تبدع ٔاشكااًل بالتنظيم الذاتي الخاصة بها. 
كما ال زالت تتبنى المنظومة األخالقية لنظرية المسئولية االجتماعية لوسائل اإلعالم. ولكن 
الالفت للنظر وجود عدد كبير من المنظمات والجمعيات غير الحكومية )NGO'S( التي تتبنى 
)بصحافة  يسمى  وما  المحلية  الصحف  قطاع  في  وبخاصة  وتدعمه  النظام  لهذا  الترويج 

الفقراء( في دول وسط ٔإفريقيا بصفة خاصة وبعض الدول العربية ومنها مصر.
     

ثانًيا: مفهوم التنظيم الذاتي لإلعالميين
     

يرتبط مفهوم التنظيم الذاتي ألية جماعة بشرية بحقيقة ثابتة عبر الزمن، تقوم على ٔان 
)صاحب الخبرة ٔاولى من غيره في وضع ٔاسس تنظيم احتياجاته(، ومن هنا ظهرت القواعد 
الذاتي لإلعالميين  الجماعات والمجتمعات والدول والتنظيم  التي تنظم حياة  القوانين  ثم 
هو امتداد لهذه الحقيقة. وقد تٔاخرت عملية التنظيم الذاتي للصحفيين واإلعالميين كثيًرا 
وهل  واإلعالمى  الصحفي  العمل  طبيعة  حول  الجدل  نتيجة  العشرين،  القرن  مطلع  حتى 
واعترفت  الماضي  القرن  من  الثالثينيات  منتصف  في  األمر  حسم  حتى  ال،  ٔام  مهنة  هو 
المجتمعات والباحثون بٔان الصحافة واإلعالم مهن متكاملة وينطبق عليها التعريف السائد 
»وظائف  بٔانها   )Professional( المهنة  هودجز«  »لويس  ويعرف  المهنة.  لوصف  علميـًا 
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محددة تقوم بها طبقة صغيرة لها سمات خاصة تميز المهنة عن ٔان تكون مجرد تجارة ٔاو 
عمل ولها وظائف ثابتة تقدم امتيازات والتزامات ووضًعا خاصـًا ألصحابها ويشترط ٔان يكون 
للمهنة تنظيم ذاتي ؤان يقوم المنتمون إلى هذه المهنة بتحديد معاييرهم األخالقية، ؤان 
التى يتفق  بالمعايير األخالقية والمهنية  ٔاعضاء المهنة  المناسبة إللزام  ينشئوا الوسائل 
عليها«. ويعرف »ٔاندرسون« ٔاخالقيات اإلعالم واالتصال بشكل عام بٔانها »مجموعة المعايير 
التي توجه العاملين في النشاط االتصالي ٔاو التي يمكن ٔان يستخدمها الناقد في الحكم 
واألخالقي  المهني  التعريفين  مكونات  في  والتدقيق  لالتصال«.  األخالقية  النوعية  على 
وقد  المهني  التعريف  هذا  عليهم  ينطبق  واإلعالميين  الصحفيين  ٔان  على  بوضوح  يدلنا 
كانت الجماعة الصحفية في مصر من ٔاوائل دول العالم حرًصا على اكتمال السمة المهنية 
فى  المصريين  للصحفيين  تجمعات  ٕانشاء  ثم   ،)1907 عام  الصحف  )مالك  نقابة  بٕانشاء  لها 
لوائح عملها حتى  المصريين عام 1943 وتطورت  الصحفيين  نقابة  ٔانشئت  الثالثينيات حتى 
اليوم وسار على خطاها  صدر قانونها األخير رقم 76 لسنة 1970 واستمرت قوية به حتى 
الصحفيون واإلعالميون في الجمهوريات العربية واإلفريقية واآلسيوية التي حصلت على 

استقاللها من االستعمار خالل النصف الثاني من القرن الماضي.
    

ومن خالل النقابات الصحفية صاغ ٔاعضأوها الصحفيون مواثيق الشرف الصحفية لهم وقد 
مثلت النقابات ومواثيقها مرجعيات مهنية ؤاخالقية لمهنة الصحافة والصحفيين كما كانت 
الحادة من  التدخالت  النقابات. وباستثناء  تلك  التي ظهرت فيها  ثابتة للمجتمعات  مرجعية 
األنظمة الحاكمة المتسلطة لفرض صياغات قانونية بعينها ٔاو قيادات نقابية موالية للسلطة 
ٔاو تعطيل األداء النقابي ٔاوالتدخل المباشر في عمل الصحافة والصحفيين )ميثاق الشرف 
الصحفي المصري ٔاعلن عام 1996 ولم يصدر ٕاال في 2003( نجحت النقابات الصحفية بٕاصرار 
األخالقيين من ٔاعضائها في التنظيم الذاتي للمهنة ٕالى حد كبير. واإلعالميون المصريون 
من  الرغم  على  يفلحوا  لم  المطبوعة  الصحف  خارج  األخرى  اإلعالم  وسائل  في  العاملون 
ٔاعلنت نقابة اإلعالميين  ٕانشاء نقابة لهم حتى مارس 2010 حيث  محاوالتهم المتعددة في 
اإلعالميون  ٔاصدر  وقد  بعد.  القانون  ٔامر  يحسم  لم  الذي  البرلمان  ٕالى  قانونها  وقدمت 

المصريون مشروع ميثاق شرف لهم في 31 مايو 2012  ما زال يخضع للنقاش العام. 

ثالًثا: التنظيم الذاتي ضرورة ٕانسانية: 

دعمت وثائق األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية التي ٔابرمت من خاللها وتطبق فى الغالبية 
للصحفيين  الذاتي  التنظيم  وٓاليات  اإلعالم  ٔاخالقيات  مفاهيم  العالم  دول  من  العظمى 
المقررة  اإلنسانية  الحقوق  من  بحزمة  لإلعالميين  الذاتي  التنظيم  يرتبط  حيث  واإلعالميين 

في مواثيق حقوق اإلنسان منها: 
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 ٔاواًل: الحق في المعرفة والحصول على المعلومات وتداولها وامتالك الوسائل اإلعالمية 
وتنص المادتان )18، 19( - وهما من ٔاشهر المواد الحقوقية اإلنسانية فى اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان 1948 )لها مٔوسسات دولية متعددة ترعاها وتدافع عنها( 
- على الحقوق اإلعالمية فقد جاء في المادة )18( ٔان من حق كل شخص حرية الفكر 
والوجدان والدين وٕاظهار معتقده وممارسة الشعار والتعليم للدين بمفرده ٔاو مع 

جماعة ٔامام المأل ٔاو على حدة.

ٔاما المادة )19( فٕانها نصت بوضوح على حق التمتع بحرية الرٔاي والتعبير والتماس 
وال  للحدود  اعتبار  ودونما  وسيلة  بٔاية  ٓاخرين  ٕالى  ونقلها  وتلقيها  واألفكار  األنباء 

يحق ألحد مضايقة صاحب الرٔاي ٔاو منعه من ممارسة حرية التعبير.
     

ثانًيا: الحق في المشاركة االجتماعية والسياسية وتكوين التنظيمات حيث تركز المادتان 
)20، 21( في اإلعالن العالمي على حقوق اإلنسان في المشاركة مع اآلخرين فمن 
واألحزاب  والنقابات  الجمعيات  وتٔاسيس  االجتماعات  االشتراك في  حق كل شخص 
وغيرها بشرط سلمية األهداف والممارسة في األنشطة وال يجوز ٕارغام ٔاحد على 
االنتماء ٕالى جمعية بعينها ولكل شخص حق المشاركة في ٕادارة الشئون العامة 
انتخابات  العام في  باالقتراع  حرية  يختارهم في  له  عبر ممثلين  ٔاو  لبالده مباشرة 

دورية نزيهة تكفل حرية التصويت وتساوي الفرص. 

ثالًثا: الحق في العمل الذي يحقق العائد المادي والمعنوي المناسب حيث تنص المادة 
)23( من ذات اإلعالن العالمي على ٔان لكل شخص الحق في العمل وحرية اختياره 
في  العامل  وحق  المتساوي  واألجر  مرضية،  عمل  شروط  على  وحصوله  لعمله 
تٔاكيًدا  مكافٔاة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيشة الئقة بالكرامة البشرية، ثم 
ٕانشاء  المشاركة في  لكل شخص حق  ٔان  القرارات حيث  اتخاذ  المشاركة في  لحق 
النقابات مع ٓاخرين واالنضمام ٕاليها من ٔاجل حماية مصالحه، وحق الراحة والحصول 
على ٔاوقات الفراغ واإلجازة ونصت المادة 24 على الحق في مستوى معيشة الئق 
والمسكن  والملبس  المٔاكل  صعيد  على  لألسرة  والرفاهية  الحرية  لضمان  للفرد 

والعناية الطبية والخدمات االجتماعية وٕاعانة البطالة. 

عام  اإلنسانية  الحقوق  إلى  ٔاضيف  جديد  حق  وهو  المستدامة  التنمية  في  الحق  رابًعا: 
مسئولية  و8(  و4   3( مواده  في  يفرض  وهو  للتنمية  العالمي  اإلعالن  في   1998
مما  البشرية  األسرة  في  فرد  كل  وعلى  عليها  والحفاظ  البشرية  الموارد  تنمية 

يحمل كل مهنة مسئولية الحفاظ عليها وتطويرها.
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وقد تٔاكدت ذات المعاني الخاصة بٔاهمية التنظيم الذاتي لإلعالميين وارتباطه بالحياة البشرية 
ٔاقرته مصر عام  الدولي للحقوق السياسية والمدنية 1976 والذي  العهد  المستقرة في 
1982 والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1976 واتفاقيات منظمات 
األمم المتحدة المتالحقة طوال القرن الماضى والتي وقعت عليها مصر واستفادت منها. 

بشدة  وينتقد  دورية  بصفة  بجنيف  اإلنسان  لحقوق  العالمي  المجلس  تنفيذها  يتابع  كما 
اإلعالم.  وسائل  في  باالتصال  والقائمين  واإلعالم  الصحافة  حرية  تنتهك  التي  التجاوزات 
والحقيقة الماثلة هي ٔان المشاركة في التنظيم الذاتي للجماعات والمهن البشرية هو 
التقدم واالستقرار بمشاركة فاعلة من  ٕالى  الرامية  المجتمع  ٕانساني تفرضه حاجة  واجب 
الجماعات البشرية المكونة للمجتمع. وتتبلور المسئولية اإلنسانية لإلعالم التي نصت عليها 
قرارات األمم المتحدة ووثائقها واتفاقياتها في دعم السالم والتفاهم الدولي واالمتناع 
عن دعوى الحروب وتبريرها واحترام تنوع الثقافات واحترام كرامة األفراد والدول والشعوب 
حقوق  واحترام  والمرض  التغذية  وسوء  الفقر  ومقاومة  العنصرية  التفرقة  ومقاومة 
االشعوب في الكفاح المسلح ضد االستعمار واحترام سيادة الدول واستقاللها والدفاع عن 
حقوق اإلنسان والعمل على تحقيق المساواة واحترام حقوق الشعوب في اختيار نظمها 
المعلومات  تدفق  في  االختالل  وتصحيح  والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 

واحترام حق الشعوب والدول واألفراد في االتصال.  

رابًعا: ٔاشكال التنظيم الذاتي لإلعالميين:

 تبلورت ٔاشكال التنظيم الذاتي لإلعالميين في معظم دول العالم في ٔاربعة ٔاشكال مستقرة 
هي:

.)Code of Conduct( مدونة السلوك  

.)Text Book( كتيب تعليمات الكتابة  
        

.)Organizations( المنظمات اإلعالمية  

.)Code of Ethics( ميثاق الشرف الصحفي  
  

وهي ٔاشكال تنظيمية ذاتية ال تلزم ٕاال ٔاصحابها وتكون بمثابة قانون ٔاخالقي وسلوكي 
باألساس  معنوي  ٔاخالقي  التزام  خالل  من  التنفيذية  قوتها  تٔاخذ  و  وضعوها  لمن  خاص 
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اتخاذ  ٕاجرائية تنفذها جهة مقننة لها سلطة  ارتبط بصياغة  ٕاذا  التزام مادي  ٕالى  يتطور 
قرارات تحدد الثواب والعقاب على الملتزمين بوثيقة التنظيم الذاتي. وسوف نستعرض 
الذاتي لإلعالميين وطريقة تفعيله ونماذج تطبيقه  التنظيم  طبيعة كل شكل من ٔاشكال 

التالى: النحو  على 

ٔاشكال  من  شكل  ٔابسط  السلوك  مدونة  تعد   :)Code of Conduct( السلوك  مدونة   
التنظيم الذاتي وهي عبارة عن قائمة من السلوكيات التي يتفق عليها مجموعة صغيرة 
من الصحفيين واإلعالميين في ٔاثناء متابعتهم لحدث معين ٔاو مشاركتهم في عمل مشترك 
النقد  مثل  معنوي  لعقاب  عنها  يخرج  من  ويتعرض  ٔاخالقيـًا.  بها  ويلتزمون  قصيرة  لفترة 

والتقريع والغضب من زمالئه.

متابعة  اإلعالم مثل  يتابعها  التي  الهامة  األحداث  متابعة  السلوك خالل  وتستخدم مدونة 
االنتخابات البرلمانية ٔاو الرئاسية ٔاو في ٔاثناء متابعة األزمات الخطرة التى تهدد المجتمع ٔاو 
في ٔاثناء تغطية المٔوتمرات الدولية الهامة، ويتم اقتراح ومناقشة وٕاقرار مدونة السلوك 
فى دقائق معدودة ٕاذا كان من يتابع الحدث مهنيون محترفون. وتحتوي مدونة السلوك 
على تعليمات سلوكية من قبيل تحديد وقت التجمع للصحفيين وطريقة الملبس والوقت 
المخصص لسٔوال المصدر في ٔاثناء المٔوتمر الصحفي واألسلوب المستخدم في المخاطبة 
مع المصادر وطريقة التصرف ٕاذا ما تعرض ٔاحد من الصحفيين ٔاو اإلعالميين للمضايقات ٔاو 

المنع من الحصول على المعلومات.

وعادة ما يلجٔا الصحفيون واإلعالميون ٕالى اختيار األكبر سنـًا واألكثر خبرة واألقدم في عضوية 
النقابة من بينهم ليكون مسئواًل عن تنفيذ مدونة السلوك التي يتفقون عليها. كما ظهرت 
المحررون  كٔان يصيغ  المتخصص  اإلعالمي  بالعمل  ٔإندونيسيا مرتبطة  السلوك في  مدونة 
واإلعالميون االقتصاديون في الصحف الخاصة بهم مدونه خاصة بهم. وفي نقابة الصحفيين 
واالقتصاديين  الرياضيين  المحررين  لروابط  شفهية  سلوك  مدونات  ظهرت  المصريين 
والبرلمانيين التي ظهرت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وفي بريطانيا 
تمثل مدونة السلوك الشفهية التي تنظم العالقة بين الصحفي والمصدر الحكومي ٔاقوى 
واإلعالميين في  الصحفيين  كل  يلتزم  حيث  العالم  الشفهية في  السلوك  ٔاشكال مدونات 

بريطانيا بقاعدة  )ليس للنشر  Off Record( دون ٕاخالل يذكر بها طوال القرن الماضي.
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مرة  ألول  الكتابة  تعليمات  بكتيب  االهتمام  ظهر   :)Text Took( الكتابة:  تعليمات  كتيب   
ٕابان الحرب العالمية الثانية 1945، مقترًنا بالتعديل في السياسات التحريرية للصحف التي 
وجدت نفسها في غمار حرب مستعرة بين شعوب ٔاوروبا ذاتها. وكتيب التعليمات هو تفصيل 
للسياسة التحريرية التى تنتهجها الصحيفة ٔاو الوسيلة اإلعالمية وهو خاص بالعاملين فيها 
لتسهيل  الوسيلة  تلك  في  العاملين  واإلعالميين  الصحفيين  كبار  بصياغته  ويقوم  فقط 
العمل وٕايجاد تناغم في الصياغة يبرز توجهات الصحيفة ويرسخ رٔويتها في األحداث لدى 
القارئ ٔاو المتلقي. وتعود ٔاهمية كتيب التعليمات ٕالى كونه مرشًدا ومرجًعا ثابًتا ، لتحديد 

المسئولية في النجاح ٔاو التقصير للصحفي واإلعالمى وللوسيلة ذاتها.

بما  الجمهور  للوسيلة اإلعالمية على  المفترض  الفعل والتٔاثير  ردود  ويساعد على قياس 
يكون  ٔان  التعليمات  كتيب  من  األساسي  والهدف  التحريرية.  سياستها  تعديل  من  يمكنها 
كتابة  الصحفية واإلعالمية وكيفية  المادة  التعامل مع  اإلعالمى في  ٔاو  للصحفي  مرشًدا 
المعلومات ونوعية الصياغة )قصيرة ٔاو تفصيلية(، واألوصاف التي تقترن بالمصادر ٔاو الجهات 
ٔاو األفراد ٔاو الجماعات، ٔاو التنظيمات التي تدور حولها المادة الصحفية ٔاو اإلعالمية. فنجد 
على سبيل المثال ٔان كتيب التعليمات الخاص بصحيفة »التايمز البريطانية« يصف »منظمة 
التحرير الفلسطينية«، بكونها منظمة ٕارهابية منذ نشٔاتها عام 1964، وهو األمر الذي سارت 
على نهجه كل الصحف الغربية. وعلى الرغم من تخلي عدد من الصحف عام 1968 عن هذا 
التايمز استمرت تستخدم ذات  ٔان  ٕاال  المتحدة،  بعد كلمة »ياسر عرفات« فى األمم  النعت 

النعت حتى توقفت عنه منذ عام 1986.

وفي كتيب التعليمات الخاص بصحيفة األهرام المصرية، والذي صدرت منه نسخ محدودة 
عام 1964  ولم يتغير منذ ذلك الوقت، نجد ٔان ثمة تنبيًها واضًحا ومتكرًرا بضرورة وضع وصف 
»الشقيقة« مقترًنا باسم الدول العربية، وكذا اإلخوة العرب األشقاء في الحديث عن المصادر 

العربية التي تتناولها التغطيات الصحفية، ولكن األمر اختلف بعد ذلك.

وبالرغم من ٔان مسٔالة ٕاعداد الكتيبات اإلرشادية ٔاو كتيبات التعليمات مسٔالة قديمة نسبيـًا، 
ٕاال ٔان المتابع لواقع وسائل اإلعالم المصرية والعربية، لن يجد لألسف كتيب للتعليمات في 
كل هذه الصحف والوسائل، حيث يترك تحديد السياسة التحريرية، واختيار الصياغات وطريقة 
التعليمات  كتيب  وفي  األقسام.  رٔوساء  ٔاو  التحرير  ولرئيس  الشخصية  الجتهادات  التناول 
فيها  العاملين  اإلعالميين  على  التعليمات  كتاب  يفرض  البريطانية«   BBC »ٕاذاعة  لمحطة 
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مراجعة الشئون القانونية للمحطة في حالة متابعة حدث يمس الحياة الخاصة للمصادر التي 
يتابعونها، ويناقش القانون المختص بقضايا النشر اإلعالمي في تفاصيل التغطية التي 
سيقوم بها قبل قيامه بالعمل حرًصا على تجنيب الصحيفة الوقوع في مشاكل التقاضي.

ويتكون كتيب التعليمات من عدة فصول هي: 

- فصل عن نشٔاة وتطور الوسيلة اإلعالمية وطبيعة ملكيتها.

- رسالتها اإلعالمية وجمهورها المستهدف.

- البناء التحريري ووظيفة كل صحفي ٔاو ٕاعالمي ومهامه وواجباته وحقوقه.

- البناء اإلداري ووظائف من يعملون فيه.

- األقسام المعاونة ووظيفتها وكيفية التعامل معها.

- ٔاسلوب الصياغة - نوعية الصور والرسوم

- توصيف المصادر

- التنبيهات والمحاذير.
    

ٕالى  تنقسم  العالم  في  اإلعالمية  التنظيمات   :)Organizations( اإلعالمية  التنظيمات   
ثالثة ٔاشكال واضحة واختيار اإلعالميين لها مرتبط بصفة ٔاساسية بما يتيحه القانون المحلي 

في الدولة الذي ينشٔا فيها التنظيم اإلعالمي وتتمثل التنظيمات اإلعالمية في:
     

- النقابة الخاصة ٔاو العامة

 - الجمعية الصحفية واإلعالمية.
     

- االتحاد اإلقليمى ٔاو الدولي.
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ففي الدول التي تسمح قوانينها بٕانشاء النقابات المهنية، ينشئ الصحفيون واإلعالميون 
نقابات مهنية عامة تضم كل العاملين في مهنة الصحافة مثل: مصر وسوريا ؤالمانيا 
والعراق وتونس وغيرها، وغالًبا ال تسمح بالتعدد النقابي للمهنة الواحدة. وفي دول 
مثل بريطانيا وٕايطاليا وفرنسا ولبنان نجد القانون يسمح بالتعدد النقابي ففي بريطانيا 

ٔاربع نقابات للصحفيين وفي لبنان نقابة لمالك الصحف ؤاخرى للمحررين.

فنجد  ٔامريكا  مثل  نقابات  بوجود  السياسي  نظامها  يسمح  ال  التي  الدول  في  ٔاما 
لتنظيم  الصحف  مالك  جمعية  ٔاو  بالمحررين،  الخاصة  الجمعية  لنمط  يلجئون  الصحفيين 
ممارسة مهنتهم ذاتيـًا. كما نشٔات اتحادات ٕاقليمية ودولية خالل الستينيات والسبعينيات 
وتبادل  الجهود  لتنسيق  جغرافية،  ومهنية  سياسية  خلفيات  على  الماضي  القرن  من 
الخبرات في مجال تنظيم الضبط الذاتي للصحافة واإلذاعة ومنها اتحاد الصحفيين العرب 
للصحفيين  العالمي  واالتحاد  للصحفيين  الدولي  واالتحاد  األفارقة  الصحفيين  واتحاد 

واتحاد اإلذاعات العربية.

وتتكون تلك االتحادات من عضوية النقابات والجمعيات الصحفية واإلعالمية التي ترغب 
الصحفية  والجمعيات  النقابات  فيه  تجتهد  الذي  الوقت  وفي  إليها.  االنضمام  في 
واإلعالمية في الحفاظ على ٔاخالقيات المهنة وتفعيل ٔاشكال التنظيم الذاتي للصحفيين 
واإلعالميين ال نجد ٕاال جهوًدا محدودة لالتحادات الدولية واإلقليمية في هذا المجال حيث 
بٓاليات  اهتمام  دون  العامة  والمهنية  األخالقية  والمبادئ  التوجيهات  بٕاصدار  تكتفي 

المتابعة والتنفيذ.
     

المجتمع  احتياجات  تزايد  ظل  في  األفضل  الوسيلة  هو  لإلعالميين  الذاتي  التنظيم  ٕان 
إلعالم فّعال ومسئول يجسد تطلعات المصريين لحياة ٔافضل بعد الثورة المصرية التي 
ٔاداء  ٕاطار  فى  ٕاال  الحرية  تتحقق  ولن  اجتماعية(،  عدالة   - حرية   - )عيش  شعار  رفعت 
ٕابان النظام السابق ويتصدى اإلعالميون  ٕاعالمى مهني ٔاخالقي يعالج اهتزاز صورته 
فيه للظواهر السلوكية الالٔاخالقية التي نالت من مصداقية اإلعالم وثقة الجمهور في 
بعض وسائل اإلعالم العامة والخاصة. وانطواء اإلعالميين تحت ٔاشكال التنظيم الذاتي 
لإلعالميين سيحقق لهم المهنية الواعية والسلوك األخالقى الصحيح والتٔاثير اإليجابى 
في المجتمع الذي سيدعمهم، ارتباًطا بتطوير السياسة التحريرية للوسائل اإلعالمية 
لتجسد كل فئات المجتمع ؤافكاره وتسعى ٕالى تنميته ونهضته وتعمل على مواجهة 
وعالج الفقر والمرض فيه ليحصل كل مواطن على حقه في تداول المعلومات والمشاركة 

االجتماعية للنهوض بالمجتمع وتوفير العيش الكريم والعدالة االجتماعية للجميع.
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ٕان مخاطر عدم تفعيل التنظيم الذاتي للصحفيين واإلعالميين تفتح الباب لتدخل غيرهم 
من غير المتخصصين لوضع قواعد وقوانين للصحافة واإلعالم بما يهدد المهنية والحرية 
للخطر  ٕاعالمية  مٔوسسات  في  العاملين  وكل  واإلعالميين  الصحفيين  عمل  يعرض  بل 
وضياع وظائفهم، وعلى الجهات الرسمية والسلطات في الدولة ومٔوسسات المجتمع 
الذاتي لهم  التنظيم  ٔانساق  المدني والمهنيين تمكين الصحفيين من صياغة وتفعيل 
دون تدخل ٔاو وصاية من ٔاحد حرًصا على صالح الوطن وصيانة الرٔاى العام والعقل الجمعي 

للمجتمع من خطورة سيطرة ٔالوان من اإلعالم األجنبي على المصريين.

اإلعالم  لمهن  الذاتية  التنظيمات  بعض  ٕانشاء  بٔاسلوب  الدول  بعض  ٔاخذت  وقد 
وتلقي  الشرف,  مواثيق  بتطبيق  االلتزام  مدى  لمتابعة  الصحافة  مجالس  مثل 
وسائل  استخدام  ٕاساءة  بسبب  له  يتعرضون  قد  ما  إزاء  المواطنين  من  الشكاوى 
اإلعالمية  ٔاو  الصحفية  األنظمة  بعض  تٔاخذ  كما  اإلذاعة،  ٔاو  النشر  لحق  اإلعالم 
وحل  الصحف   ضد  الجمهور  شكاوى  ببحث  يقوم  الذي  »األمبودسمان«  بنظام 
جانب  ٕالى  ينشر.  ما  على  الرد  حق  ضمان  طريق  عن  والصحيفة  الجمهور  بين  نزاع  أي 
المهنية. الجماعة  ألبناء  النقابية  التنظيمات  تمثل  التي  والجمعيات  واالتحادات   النقابات 

 وتتمثل ٔاهم اختصاصات مجالس الصحافة في معظم المجتمعات المعاصرة في:

1 ضمان حرية الصحافة.   

2 ضمان الوصول إلى مصادر األخبار وضمان حق المواطن فى اإلعالم.

3 منع ٔاية احتكارات ٔاو تكتالت صحفية تعرض حرية الصحافة للخطر.

     
4 ضمان احترام الصحافة للضوابط المهنية.

     
5 العمل على االرتفاع بمستوى المهنة وتطوير تٔاهيل الصحفيين.

6 بحث الشكاوى التي يتقدم بها أي شخص يعتقد  أنه لحق به ضرر من جراء النشر في الصحف. 

7 دراسة المشكالت االقتصادية التي تواجه الصحافة والعمل على حلها.

8 القيام بٕاصدار ميثاق شرف.

     
9 ٕاعداد تقرير سنوي عن ٔاوضاع الصحافة.
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وتنقسم مجالس الصحافة إلى ثالث فئات رئيسية:

الحكومة  ٔاعضائها من ممثلي  يكون جميع  ٔاو  للحكومة  التي تضم ممثلين  المجالس   1

ويرٔاسها الوزير المعني.

2 مجالس يشترك في ٕانشائها ناشرو الصحف ؤاصحابها والصحفيون مكونين مجموعة 
واحدة. 

3 مجالس يمثل فيها الجمهور والعاملون فى المهنة بنسب متفاوتة.

ٔاخالقية  صياغة  عن  عبارة  الشرف  ميثاق   :)Code of Ethics( الصحفية  الشرف  مواثيق   
لقواعد سلوكية مهنية، ويفترض فيه ٔان يكون ملزًما لمن صاغوه، ويتضمن توصيًفا للجماعة 
وحقوق  المجتمع،  في  ومسئولياتها  ؤاهدافها  لدورها  ورٔويتها  تصدره،  التي  المهنية 

وواجبات األفراد فيها.

كما يحدد الميثاق طريقة المتابعة لمدى االلتزام بما ورد فيه من قواعد مهنية ؤاخالقية، 
وكيفية وجهة المحاسبة للمخالفين ونوعية العقاب ٔاو اإلثابة. ويصدر ميثاق الشرف عادة 
عن النقابات ٔاو الجمعيات الصحفية واإلعالمية وهذا الكيان التنظيمي الذي يصدر الميثاق 

فى ٕاطاره يتيح التزام األعضاء ببنود الميثاق ويحدد الجهة المنوط بها متابعة تفعيله.
         

الجيدة  الشخصية  ، وتعنى  اليونانية   )Ethos( )Ethics( مشتقة من  الميثاق  وكلمة 
لإلنسان.

     
وفي القاموس المحيط ٔاصلها وثق أي تعهد والتزم. وقد ظهر ٔاول ميثاق شرف ٔاخالقى 
صحفي عام 1910 عن رابطة المحررين في تكساس األمريكية ثم في السويد 1916 وفرنسا 
1918 وميثاق جمعية رٔوساء التحرير األمريكيين 1923 وجمعية الصحفيين األمريكيين المحترفين 

1926 ثم توالت مواثيق الشرف الصحفية واإلعالمية في العالم. 

وتجدر اإلشارة هنا ٕالى ٔان معظم مواثيق الشرف الصحفية واإلعالمية تخضع للتحديث ارتباًطا 
بالتطور المهني فنجد مثاًل جمعية الصحفيين المحترفين في ٔامريكا قامت بتحديث ميثاقها 
للصحافة  الذاتي  للضبط  ضرورة  ٔاصبح  ٔاواإلعالمى  الصحفي  الشرف  وميثاق   .1973 عام 
واإلعالم في كل دول العالم، وذلك ألن الميثاق يجسد مفاهيم المهنية واالنتماء لها لدى 

الصحفي واإلعالمي فيتعاظم ٕاحساسه الداخلي بٔاهمية عمله.
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 يتيح الميثاق األخالقى للجماعة اإلعالمية التعرف على نفسها ويحدد واجبات وحقوًقا 
واضحة.

     
 يتيح فهًما موحًدا لطبيعة المهنة ودورها وعالقاتها باآلخرين.

ٕاطاًرا  يوفر  تنظيمي  ٕاطار  في  المهني  الذاتي  والحكم  المهني  االستقالل  حقق   
ٔاداء  من  لتمكينهم  ٔاعضائها  من  ويدافع  حريتها  على  والحفاظ  المهنة  لممارسة 

مهنتهم.

ينمي التضامن بين اإلعالميين بما يساهم في حل مشاكلهم وتبادل الخبرات والمعارف 
بينهم وتدريبهم على المهارات الحديثة لزيادة كفاءتهم.

   
المجتمع، تمكنهم من فهم   يمثل مرجعية واضحة وثابتة ألفراد وجماعات وسلطات 
طبيعة المهن اإلعالمية والمحاسبة على مدى التزام اإلعالمي بما ورد في ميثاقها، 

من حقوق وواجبات.

و5  ٕاقليمية  مواثيق  و3  محليـًا  وٕاعالميـًا  صحفيـًا  ميثاًقا   54 اليوم  العالم  في  ويوجد 
مواثيق دولية. ويقوم بصياغة مواثيق الشرف الصحفية واإلعالمية الصحفيون واإلعالميون 
ٔانفسهم، دون أي تدخل خارجي وهو ماعبر عنه قرار )االتحاد الدولي للصحفيين IFJ( في 
نابعة  تكون  ٔان  يجب  المهنية  األخالقية  »القواعد  ٔان  على  اعتماًدا   1998 بالبرازيل  اجتماعه 
من الصحفيين ٔانفسهم لكى يكونوا األكثر التزاًما بها، وألنهم األقدر على صياغة الحلول 

لمشكالتهم ولصياغة عالقة صحيحة مع المجتمع الذي يعبرون عنه«.

وهناك رٔوية يتحمس لها نشطاء مٔوسسات المجتمع المدني قوامها ٔاهمية »ٔان يشارك 
جمهور الوسائل اإلعالمية في صياغة المواثيق األخالقية، بمناقشة ما يتفق عليه الصحفيون 
واإلعالميين  للصحفيين  يكون  ٔان  على  فيها  ٓاراءهم  للجمهور  ممثلين  وٕابداء  صياغات  من 
ميثاق  صياغة  ويسبق  بهم«.  الخاص  الشرف  لميثاق  النهائية  الصياغة  في  األخير  الرأي 
الشرف الصحفي ٔاو اإلعالمي دراسات مدققة يقوم بها خبراء ؤاساتذة اإلعالم ويناقشها 

الصحفيون في ٕاطار خبراتهم واحتياجاتهم العملية.

ثم تكلف مجموعة من مختلف التخصصات الصحفية المهنية وذوي الخبرة في الصياغات 
الصحفية القانونية بوضع مشروع الميثاق ثم مناقشته داخل النقابة ٔاو الجمعية بمشاركة 
جموع الصحفيين إلقرار الميثاق ديمقراطيـًا. وقد يسمح باستطالع ٓاراء مٔوسسات المجتمع 

المدني في مشروع الميثاق وئوخذ بمالحظاتهم ٕاذا ٔاقرها جموع الصحفيين.
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وتتضمن مواثيق الشرف الصحفي خمسة عناصر ٔاساسية هي:

1  تعريف بالجماعة التي تصدر الميثاق ومهنتها ورسالتها في المجتمع.

2  المبادئ األساسية والمهام التي تسعى الجماعة المهنية ٕالى تحقيقها. 

3 القيم التي تستند ٕاليها الجماعة المهنية في ممارستها المهنية ؤاخالقياتها السلوكية.

4  الحقوق والواجبات المهنية واألخالقية التي يجب على الصحفي واإلعالمي ٔان يتبعها. 

العقاب  ٔاو  باإلثابة  والمحاسبة  الميثاق  تطبيق  متابعة  بها  المنوط  الجهة  تسمية   5

للمخالفين وتعالج مواثيق الشرف الصحفية واإلعالمية ٕاشكاليات ٔاساسية في العمل 
الصحفي واإلعالمي والمواقف المهنية واألخالقية تجاهها مثل:

     
 ٕاشكالية الثورة الرقمية والحقيقة الموازية. 

 ٕاشكالية انفجار المعلومات والحق فى المعرفة. 

 سيطرة ثقافة المالك على الوسيلة اإلعالمية وكيفية تقنينها.
     

 خطورة انتهاك الخصوصية.

 ٕاشكالية سيطرة االتجاه التجاري وخدمة المعلنين على حساب الجمهور.

وتعظيم  الرٔاسمالية  النخبة  طبقة  من  جزء  الصحفيين  بٔان  الجمهور  ٕاحساس  معالجة   
ٔاهمية ٕاحساس اإلعالم بمتابعة شكاوى الجمهور. 

 ٕاقرار مبادئ لمواجهة ٔازمة المصداقية ومنع اعتماد الصحفيين على مصادر مجهلة 
وتجريم.

     
الذي  المضمون  نوعية  بتحسين  االلتزام  مع  اإلعالم  وسائل  تقدمه  فيما  الدقة  عدم   

تقدمه وسائل اإلعالم.

الفصل الثالث: التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم ؤاهم المعايير والضوابط األخالقية التي تحكم ٔاداءها
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صحافة استقصائية من ٔاجل التنمية

 كما تهتم مواثيق الشرف الصحفي واإلعالمي بصياغة مسئولية اإلعالم تجاه المجتمع 
والتي تتمثل في:

    
 الدفاع عن الحريات العامة وحرية العقيدة والفكر والرٔاى والتعبير وحرية الصحافة.

 حق الجمهور في المعرفة والوصول ٕالى مصادر المعلومات.

 التغطية الشاملة والمتكاملة لألحداث.
     

 تعدد وتنوع مصادر المعلومات.

 الدقة و التصحيح لألخطاء. 

 فصل الخبر عن الرأي. 

 احترام حق النقد. 

 عدم التصوير النمطي ألي اتجاه فكري ٔاو سياسي ٔاو ديني.
     

كما تتضمن مواثيق الشرف مبادئ وقواعد عن مسٔوولية اإلعالم تجاه الدولة منها: 

 حماية األمن القومي.
     

 عدم نشر معلومات سرية تضر بالمصلحة العامة. 

 احترام المٔوسسات الديمقراطية.

 احترام الدستور والقوانين.
     

تجاه  اإلعالم  مسئولية  عن  ٔاساسية  مبادئ  على  اإلعالمية  الشرف  مواثيق  تشتمل  كما 
المواطنين منها: - 

 احترام حق الخصوصية.  

 احترام حرمة األماكن الخاصة. 
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 عدم نشر معلومات خاصة عن ٕانسان دون موافقته. 

 عدم استخدام ٔاجهزة التنصت والتصوير الدقيق.
     

 عدم اإلساءة ٕالى شرف اإلنسان ٔاو سمعته.

 احترام حق األفراد في الرد.
     

الصحفي  مسئولية  على  ٔاساسية  قواعد  على  ٔايًضا  اإلعالمية  الشرف  مواثيق  وتحتوي 
تجاه مصادر المعلومات منها:

     
 عدم استخدام وسائل خداع في الوصول إلى المعلومات. 

 عدم ٕاساءة الصحفيين تقديم ٔانفسهم ٕالى المصادر. 

 احترام وعودهم للمصادر.

 ٕاسناد المعلومات ٕالى مصادرها. 

 عدم كشف ٔاسماء المصادر التي تطلب ذلك .

 عدم نشر المعلومات التي تطلب المصادر عدم نشرها. 

 احترام الملكية الفكرية.
     

هناك بعض المبادئ التى تحتوي عليها مواثيق األخالقيات أو معايير السلوك المهني 
وهي: 

1 ٔان اإلعالم مسٔالة وضرورة مقدسة، ينبغي ٔان يكون دقيًقا غير محرف ٔاو مخادع ٔاو مقيد. 

2 ضرورة الفصل بين المعلومات ٔاو وظيفة األخبار والتعليق ٔاو ٕابداء الرٔاي.

الفصل الثالث: التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم ؤاهم المعايير والضوابط األخالقية التي تحكم ٔاداءها
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صحافة استقصائية من ٔاجل التنمية

ٔاو  االفتراء  مجرد  هدفه  يكون  ٔاال  ٔاي  لها،  العامة  المصلحة  والتعليق  النقد  يخدم  ٔان   3

تشوية السمعة.

4 تتضمن كل المواثيق فقرة تتصل بالحفاظ على سر المهنة وقواعد السلوك المهني 

قد تهدف إلى حماية واحد ٔاو ٔاكثر من الفئات التالية:

 حماية المستقبل )القراء والمستمعون والمشاهدون( أي الجمهور بعامة. 

 حماية مصالح مالك الوسائل.

 حماية الذين تقع عليهم المسئولية القانونية عما نشر من مادة غير مسئولة ٔاو غير 
قانونية.

 معالجة قضايا المعلنين وغيرهم ممن يشترون خدمات وسائل اإلعالم.

ولمواثيق األخالقيات ٔاشكال متعددة:

 مواثيق خاصة بوسائل االتصال جميعها.

 مواثيق تهتم بجوانب المضمون االتصالي.

 مواثيق تتناول وسيلة واحدة. 

 مواثيق تتناول جانًبا معيًنا أو ٔاكثر من جوانب صناعة االتصال. 

والمواثيق نوعان:

 ٔا- مواثيق ٕاجبارية او ٕالزامية: وفي هذه الحالة تتضمن هذه المواثيق بعض ٔاشكال العقاب 
لمن يخالف أو ينتهك ما جاء بها من معايير للسلوك المهني ويدخل في هذا االحتقار ٔاو 

التٔانيب العام ٔاو الوقف المٔوقت عن مزاولة المهنة. 
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ب- مواثيق اختيارية: أي تقوم على ٔاساس رغبة وٕارادة من العاملين في المهنة بحيث يترتب 
على موافقتهم عليها التزاماتهم بتنفيذ ما جاء فيها في ٔاثناء ممارستهم االعمل. 

ٔاهداف مواثيق الشرف اإلعالمي:
     

 حماية الجمهور من أي استخدام غير مسئول التصال أو ضد األغراض االجتماعية لها 
أو استخدامها للدعاية.

 حماية القائمين باالتصال من ٔان يتحولوا بٔاي شكل من األشكال الى قوة ال تقدر مسئولياتها 
أو يتعرضوا لإلذالل او ألي ضغط ليقولوا أو يفعلوا غير ما تمليه عليهم ضمائرهم. 

 المحافظة على قنوات االتصال مفتوحة بحيث يصبح االتصال ذا اتجاهين.
     

اإلعالم،  بكلية  اإلعالم  وتشريعات  الصحافة  ٔاستاذة  المجيد«  عبد  »ليلى  الدكتورة  وترى 
معايير  من  تتضمنه  وما  الصحفية،  الشرف  مواثيق  تحليل  خالل  من  ٔانه  القاهرة،  جامعة 
ومبادئئ منهية ؤاخالقية، سنجد ٔان هذه المواثيق قد وضعت مجموعة من األطر األخالقية 
التي تنظم حرية عمل الصحفيين وتحدد واجباتهم ومسئولياتهم، وتتمثل ٔاهم هذه األطر 

األخالقية فيما يلي:

ٔاوال: ٔاخالقيات تعامل اإلعالمى مع مصادره وتتضمن:

 الحفاظ على سرية المصادر ٔاو ما يسمى بسر المهنة ٔاو سر التحرير. 

هذه  ٔان  ئوكد  الذي  مصادره،  ٔاحد  من  المعلومات  بعض  الصحفي  يتلقى  قد   
المعلومات )ليست للنشر off the record(، وهنا يحق للصحفي ٔان يستخدم هذه 
المعلومات بطريقة غير مباشرة، من خالل محاولته التٔاكد منها ومن صدقها من 

مصادر ٔاخرى. 

 كما قد يقدم أحد المصادر معلومات للصحفي مٔوكًدا على ٔانها معلومات خلفية 
)Background( يمكن للصحفي نشرها مع عدم نسبتها إلى مصدرها، كٔان يقول 

ذكر مصدر مسئول، ٔاو صرح أحد المسئولين. 

الفصل الثالث: التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم ؤاهم المعايير والضوابط األخالقية التي تحكم ٔاداءها
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 عدم االعتماد على وسائل غير مشروعة في الحصول على األخبار والمعلومات 
والصور كسرقة الوثائق والمستندات أو تنكر الصحفي أو االعالمي في شخصية 

ٔاخرى غير شخصيته لخداع الناس والحصول منهم على هذه المعلومات.

ثانًيا: األخالقيات الخاصة بتعامل اإلعالمي مع المواطنين من جمهور وسائل اإلعالم:

ويرتبط بذلك عدم اختراق الخصوصية حيث ٕانه من حق كل ٕانسان االحتفاظ بٔاسراره التي يجب 
ٔاال يطلع عليها اآلخرون. وهناك عناصر عدة تشكل اقتحاًما لخصوصية اآلخرين منها:

     
 التطفل على شئون اآلخرين الخاصة باستخدام ٔاساليب ملتوية مثل كاميرات ٔاو 

ميكروفونات خفية.

موافقة  بدون  علني  بشكل  عرضها  ٔاو  ونشرها،  الخاصة  األسرار  عن  والكشف   
ٔاصحابها. 

 تسليط ٔاضواء زائفة على شخصيات عادية تعطى انطباًعا غير صحيح عن شخص 
معين مما قد يتسبب لهم في متاعب أو مشاكل ويسيء إلى سمعتهم ويضر 

بغاياتهم. 

 استغالل اسم الشخص أو صورته في تحقيق مزايا معينة. 

 عدم البحث في األوراق الخاصة للشخص أو وثائقه ٔاو ملفاته اإللكترونية بدون 
موافقته. 

ويالحظ ٔان الحق في التمتع بالخصوصية ال يتوافر في حالة الشخصيات العامة ٔاو من يتولون 
وظيفة عامة أو من في حكمهم ٕاذا ٔاثرت في عملهم العام. 

وهناك ٔاربعة ٔانواع من الشخصيات العامة هي:

والسياسيين  والرياضيين  كالفنانين  العالنية  عملها  يتطلب  التي  الشخصيات   
واإلعالميين. 

متوقع  غير  وبشكل  منهم  رغبة  بدون  للعالنية  محوًرا  يصبحون  الذين  األشخاص   
كالعلماء الذين يحصلون على جوائز أو يقدمون اختراعات.
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 الشخصيات العامة مثل السياسيين والموظفين العموميين الذين يتولون مواقع 
في السلطة.

 المواطنون العاديون وهٔوالء ال بد من حماية حياتهم الخاصة بشكل مطلق. 

ثالًثا: ٔاخالقيات خاصة بالسياسة التحريرية لوسائل اإلعالم: 

ومن ٔاهم هذه المبادئ األخالقية التي يجب ٔان تلتزم بها سياسات تحرير الصحف والسياسات 
اإلعالمية لوسائل اإلعالم األخرى: 

 الصدق والدقة فيما يقدم من مواد وتقارير ٕاعالمية.

 تجنب التحريف ٔاو التشوية ٔاو ذكر ٔانصاف الحقائق ٔاو ٕاخفاء بعض المعلومات ٔاو 
في  معينة  جزئية  على  التركيز  أو  اإلخبارية  القصة  في  المهمة  العناصر  بعض 

الحدث بشكل مقصود. 

 التمييز بين ما هو خبر ٔاو وقائع وبين ما هو رأي ٔاو استنتاجات.

 اإلنصاف والتوازن، ومعاملة كل األطراف فى أي حدث أو قضية بشكل متساٍو.

المعلومات  تقديم  ٔاساليب  في  الخداع  وعدم  مصادرها.  إلى  الحقائق  ٕاسناد   
واستخدام العناوين والصور.

 عدم تبسيط األحداث بشكل مخل أو المبالغة فيها.

 نقل األنباء وكتابتها دون تحيز أو خداع أو تضليل.

 حق المواطن العادي في المعرفة.

رابًعا: ٔاخالقيات خاصة بحقوق الزمالة بين اإلعالميين:

ومن ذلك االمتناع عن القذف أو السب في حق زميل من زمالء المهنة، ٔاو معاملته باحتقار، 
ٔاو السخرية منه، وعدم انتحال آراء الغير، ٔاو سرقة مادة ٕاعالمية لزميل ونشرها، ٔاو ٕاذاعتها 

على ٔانها من ٕابداع السارق.

الفصل الثالث: التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم ؤاهم المعايير والضوابط األخالقية التي تحكم ٔاداءها
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خامًسا: ٔاخالقيات خاصة بعالقة وسائل اإلعالم بالمجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده:

وتشمل هذه األخالقيات ما يلي:

 عدم نشر ٔاية مواد ٕاعالمية تدعو أو تشجع على ارتكاب الفحشاء أو ٕاشاعة االنحالل 
واالبتذال والخروج عن اآلداب واألخالق العامة.

 عدم التٔاثير في العدالة.

سادًسا: ٔاخالقيات ومعايير المستوى المهني لإلعالميين:

وتشمل:

 النزاهة.

 عدم قبول اإلعالمي ألية مكافٓات أو هدايا أو رشاوى مقنعة أو ظاهرة.

 عدم جمع اإلعالمي بين عمله وجلب اإلعالنات.

    
كما ٔاتاحت التقنيات الجديدة ٕامكانية تسجيل الصور السمعية البصرية بسرعة ال سيما في 
عصر األقمار الصناعية، وال تقتصر المشكلة على استنساخ المواد اإلعالمية للعرض المنزلي 
المواد وٕاعادة طبعها وبيعها  بالقرصنة واالستيالء على هذه  وٕانما ظهرت شركات تقوم 
بدون ٕاعطاء ٔاصحابها حقوق الناشر. وقد رٔاى خبراء حقوق المٔولف وحماية الملكية الفكرية 
بين عمليات  بالتمييز  المباشر،  غير  االذاعي  البث  توابع  بشٔان  بميعاد معين  االلتزام  ضرورة 
البث التي تتطلب تطبيق حقوق المٔولف، وعمليات البث التي ال تستدعي ذلك، فٕاذا كان 
ٕاذاعية تتطلب تطبيق حقوق المٔولف  هدف البث هو التوزيع العلني فالعملية تعد عملية 
بشٔانها، أي البث في وقت الحق فتلك العملية ال تعد عملية ٕاذاعية في مفهوم الملكية 
الفكرية، وينطبق هذا ٕاذا كان هدف بث اإلشارات مقصوًرا على التخزين لفترة ثم البث إلى 
الجمهور في وقت تاٍل لذلك. وظهرت قضايا ٔاخرى تتعلق بالحدود المسموحة لنشر ٔاشكال 
التكنولوجيا الجديدة مثل برامج الكمبيوتر ونظم استرجاع المعلومات، ؤاقرت المحاكم بٔان 

نشر برامج الكمبيوتر بدون تصريح يعد عدواًنا على حقوق النشر.
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الضوابط األخالقية والقانونية لإلعالم الجديد:
     

يـرى األسـتاذ الدكتـور »شـريف درويـش اللبـان« ٔاسـتاذ الصحافـة وتكنولوجيا االتصـال بكليـة 
اإلعـالم جامعـة القاهـرة، ٕأن مجمـل الحقـوق التـي يتمتـع بهـا ٔاو يطالـب بهـا اإلعالميـون 
البيئـة  فـى  العامليـن  اإلعالمييـن  علـى  بٓاخـر  ٔاو  بشـكل  تنطبـق  التقليديـة،  البيئـة  فـي 
اإللكترونيـة الجديـدة، سـواء ٔاكانـت حقوًقـا مهنيـة ٔاو سياسـية ٔاو ثقافيـة ٔاو ماديـة ٔاو معنويـة 
ٔاو غيرهـا، حيث يحـق لإلعالمييـن فـي البيئـة اإللكترونيـة الجديـدة التمتـع بهـذه الحقـوق، 
ٕاضافـة ٕالـى مـا تضفيـه إليهـم البيئـة الجديـدة مـن حقـوق ال يتمتـع بهـا اإلعالميـون فـي 
البيئـة التقليديـة، مثـل حريـة التعبيـر، حريـة الوصـول ٕالـى مصـادر المعلومـات، والحـق فـي 
التواصـل التفاعلـي والفـوري مــع جمهورهــم، ٕاال ٔان هــذه الحقــوق تحتــاج إلى صياغتهــا 

فــي شــكل مواثيــق وبروتوكــوالت لضمـان تمتـع هـٔوالء اإلعالميـين بهـا.
     

كل  اإللكترونـي  الصحفـى  منـح  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  فـي  القانـون  ٕأن  ويضيـف 
الحقـوق التـي يتمتـع بهـا الصحفـي التقليـدي، وعلـى رٔاسـها حقـه فـي الحفـاظ علـى 
األخبـار،  اإللكترونـي األساسـية هـي نشـر  الصحفـي  ٔان مهمـة  سـرية مصـادره، واعتبـر 
ؤان يقـوم بجانـب ذلـك بالتغطيـة االسـتقصائية والتفسـيرية للحـدث وعلـى ذلـك يشـترط 

ٔان تكـون مهنتـه األساسـية هـي الصحافة.
     

وٕاضافـة ٕالـى مـا تقـدم فـٕان البيئـة الجديـدة تضفـي بعـض المتطلبـات التـي يجـب النـص 
عليهـا كحقـوق لإلعالمييـن مـن بينهـا:

المـرور  كلمـة  عـن  الكشـف  وعـدم  معلوماتهـم،  سـرية  علـى  الحفـاظ  فـي  الحـق   
الخاصـة بهـم ٔاو محاولـة كسـرها، عـدم تقصـي ٔاو تتبـع تنقالتهـم اإللكترونيـة ٔاو محاولـة 

معرفـة روابـط ؤاسـماء مصادرهـم اإللكترونيـة.

 الحـق فـي حمايـة ٔاجهزتهم ووسـائلهم اإللكترونيـة مـن التنصـت واالختـراق والهكـرة.

 الحـق فـي الحصـول علـى مزايـا لحمايـة بياناتهـم ومعلوماتهـم ومصادرهـم.

 الحـق فـي الوصـول المباشـر إلى مصادرهـم ووسـائلهم اإلعالميـة بـدون عوائـق 
تكنولوجيـة.

 الحـق فـي اسـتنباط واسـتخدام طـرق جديـدة فـي التواصل مـع جمهورهـم ومـع 
مصادرهـم ووسـائلهم اإلعالميـة اإللكترونيـة وغيـر اإللكترونيـة. 

الفصل الثالث: التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم ؤاهم المعايير والضوابط األخالقية التي تحكم ٔاداءها
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ٕارســال معلوماتهــم واســتقبالها وتخزينهــا واســترجاعها بطريقــة   الحـق فــي 
ٕالكترونيــة.

 الحـق فــي االنتفـاع والوصـول إلى مصـادر المعلومـات التـي تفـرض قيوًدا علـى 
اسـتخدامها مـا دام الغـرض هـو القيـام بخدمـة عامـة.

 الحـق فـي التٔاهيـل المهنـي والتكنولوجـي بمـا يمكنهـم مـن اسـتخدام الوسـائط 
الجديـدة بفاعليـة.

 الحـق فـي الحصـول علـى مـا يعـرف ببـدل تكنولوجيـا لتطويـر مهاراتهـم الرقميـة. 

 الحـق فـي العمـل علـى ٔاجهـزة متطـورة وحديثـة.

تشـريعات  تّسـن  للـدول  وعابـرة  محليـة  ٕالكترونيـة  مهنيـة  كيانـات  ٕايجـاد  في  الحـق   
الكيانـات  بهـذه  االعتـراف  فـي  حقهـم  مـع  حقوقهـم  عـن  وتدافـع  لهـم  ومواثيـق 

وتمثيلهـا لهـم فـي الجهـات المختلفـة.
     

واجبات اإلعالميين في البيئة اإللكترونية الجديدة:
     

تنطبـق الواجبـات المفروضـة علـى العامليـن فـي البيئـة التقليديـة علـى العامليـن فـي 
كمــا  بعضهــا،  تطبيــق  فــي  صعوبــات  ثمــة  هنــاك  ٔان  ٕاال  أيًضا،  اإللكترونيــة  البيئـة 
تـزال  ال  التسـأوالت  العديـد مـن  عـن وجـود  ٔاشـكااًل مختلفـة، فضـاًل  اآلخـر  البعــض  يتخــذ 
اإللكترونيـة،  البيئـة  فـي  الواجبـات  بهـذه  االلتـزام  كيفيـة  لتوضيـح  ٕاجابـات  ٕالـى  تحتـاج 
فاإلعالميــون العاملــون فــي المٔوسســات اإلعالميــة التقليديــة والتــي لهــا مواقــع 
ٕالكترونيــة ينتمـون مهنيـًا إلى هـذه المٔوسسـات ٔاكثـرمـن االنتمـاء للكيانـات اإللكترونيـة، 
ومـن ثـم ال يزالـون يسـتندون فـي التزاماتهـم المهنيـة ٕالـى البيئـة اإلعالميـة التقليديـة 
وليـس اإللكترونية، علـى الرغم مــن تغيــر طبيعــة هــذه االلتزامــات والتــي مــن بينهــا 
ضــرورة الدفــاع عــن حريــة التعبيــر اإللكترونـي، والحـق فـي ممارسـة المهنـة اإلعالميـة 
ٔاداء  عــن  تعطيلهــا  ٔاو  األخــرى،  المواقــع  حقـوق  علـى  التعـدي  وعـدم  اإللكترونيـة، 
عملهــا، ٔاو تحريــر مــواد ٔاو فيروســات ٔاو روابــط قـد تٔوثـر في مصداقيتهـا وعلـى سـير 
اإللكترونيـة  الطبيعـة  مـع  تتناسـب  مهنيـة  مواثيـق  صياغـة  علـى  والعمـل  بهـا،  العمـل 
للعمـل اإلعالمـي، والحـرص علـى تنقيـة المهنـة ممـن ال يحترمـون ضوابطهـا األخالقيـة 
ٔاو  باآلخريـن  الخاصـة  الحقـول  ٔاسـماء  علـى  التعـدي  وعـدم  بمواقعهـم،  الربـط  وعـدم 
التمسـح بهـا، وعـدم اسـتغالل المميـزات التـي توفرهـا تكنولوجيـا البيئـة اإللكترونيـة فـي 
االنتقـاص مـن حقـوق اآلخريـن ٔاو مضايقاتهـم، ٔاو ٕازعاجهـم ٔاو التعـدي علـى ممتلكاتهـم 
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والعمـل  الخاصـة  األعمـال  بيـن  سـواء  المصالـح  صـراع  تجنـب  وعلـى  خصوصياتهـم،  ٔاو 
اإلعالميـة  بالمٔوسسـات  الخاصـة  اإلمكانيـات  اسـتغالل  وعـدم  اإلعالمـي،  اإللكترونـي 

التقليديـة فـي تصميـم مواقـع ٕاعالميـة خاصـة.
       

التشريعات المنظمة لحرية النشر
وحرية الرٔاي والتعبير على اإلنترنت

    
ٕان النشـر عبـر اإلنترنـت ليـس هـو النشـر فـي العالـم المـادي، حيـث يتميـز النشـر فـي 
العالـم االفتراضـي بخاصيـة الحريـة المطلقـة غيـر المقيـدة بٕاجـراءات، سـوى تلـك التـي 
اإلنترنـت  علـى  الالزمـة  المسـاحة  حجـز  ثـم   ،  )Domain name( نطـاق  اسـم  بحجـز  تتعلـق 
لـدى ٔاحـد مـزودي الخدمـات، وهـذه وتلـك متوافـرة ويمكـن القيـام بهـا بسـهولة تامـة 
القيـام بحجز  بـل يمكـن  التٔاجيـر مـن قبـل مـزود خدمـات وطنـي،  دون حاجـة لكي يكـون 
األمـر،  لـزم  ٕان  ٔاخـرى  دولـة  فـي  دخـول  مـزود  مـن  المرغوبـة  والمسـاحة  االسـم  نطاق 
يهـم  فما  المنـزل،  بجـوار  دخـول  مـزود  مـن  ذلـك  كان  لـو  كمـا  مباشـرة  بالبـث  والقيـام 
فيمـا ٕاذا كان مـزود الدخـول فـي ٓاخـر العالـم ٔاو كان فـي الشـارع الخلفـي لمحـل ٕاقامـة 
المتهـم، ثـم يتـم بعـد ذلـك القيـام بالبـث بـٔاي شـكل مـن األشـكال، فـٕاذا تضمـن البـث 
سـبـًا ٔاو قذًفـا فـٕان األمـر يتطلـب هنـا دراسـة النصـوص للنظـر فيمـا ٕاذا كانـت تتناسـب مـع 
مثـل هـذا الحـدث ٔام ٔانهـا ليسـت متناسـبة، وهـو األمـر الـذي يسـتدعي تدخـل المّشـرع 

فـي هـذا الشـٔان.

فالنشـر عبـر اإلنترنـت ٕانمـا هـو ٔاقـرب ٕالـى البـث منـه ٕالـى النشـر المتعـارف عليـه فـي 
العالـم المـادي، ٕاذ ٕان ٕاجـراءات النشـر عبـر اإلنترنـت ال يتطلـب فيهـا اتخـاذ اإلجـراءات التـي 
يتطلبهـا القانـون للنشـر بالمعنـى الضيـق فـي العالـم المـادي، فعلـى سـبيل المثـال 
مقـرر  هـو  كمـا  المصنـف  ٕايـداع  ٕاجـراءات  اتخـاذ  لـزوم  اإلنترنـت  عبـر  النشـر  يسـتدعي  ال 
فـي العالـم المـادي، كمـا ٔانـه اليلـزم ٔان يكـون النشـر محاًطا بضمانــات النظـام العــام 
واآلداب... ٕالـخ، فمثـاًل يسـتطيع ٔاي شـخص ٕانشـاء صحيفـة عبـر اإلنترنـت دون لـزوم اتخـاذ 
اإلجـراءات القانونيـة التـي يتطلبهـا القانـون لنشـر صحيفـة فـي العالـم المـادي، وفـي 
هـذه الحالـة سـوف يكـون بعيًدا عـن المسـاءلة مادامـت الصحيفـة رقميـة، فالنشـر عبـر 
اإلنترنـت ٕانمـا هـو ٔاقـرب ٕالـى ممارسـة الحريـة الكاملـة فـي البـث منـه ٕالـى النشـر، ومـن 
ثـم فهـذا المفهـوم الواسع للنشـر عبـر اإلنترنـت يجعـل انطبـاق المدلـول الموسـع للنشـر 

فـي قانـون العقوبـات متوافًقـا معـه.        

الفصل الثالث: التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم ؤاهم المعايير والضوابط األخالقية التي تحكم ٔاداءها
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فكـرة  علـى  قائًمـا  يـزال  ال  وفرنسـا  مصـر  فـي  والصحافـة  النشـر  مفهـوم  ٕان  حيـث 
قـد  بالصحـف،  الخاصـة  الحاليـة  النصـوص  تطبيـق  ٔان  يعنـي  ممـا  المطبوعـة،  الصحافـة 
مع  يتعارض  ومما  الجنائي  للنص  الضيق  التفسـير  مبـدٔا  علـى  الخـروج  شـٔانه  مـن  يكـون 
مبدٔا الشـك يفسـر لصالح المتهـم. وليـس المقصـود بالنشـر هنـا هـو النشـر الصحفـي 
عبـر اإلنترنـت، وٕانمـا يقصـد بـه قيـام ٔاي شـخص بنشـر مـا يمكنـه ٔان يقـوم بـه مباشـرة 
الصحفـي فقـط،  العمـل  المقصـود هنـا ال يقـع فـي نطـاق  تجـاه ٔاي شـخص، فالنشـر 
وٕانمـا بـث مباشـر علـى اإلنترنـت بخطـاب مباشـر مـع اآلخريـن. فالديناميكيـة التـي تتسـم 
بهـا وسـائل اإلعـالم علـى الشـبكات تعـود إلى عـدة ٔاسـباب منهـا سـهولة الدخـول علـى 
المعرفـة،  الدخـول للحصـول علـى  التـي تتسـم بهـا عمليـة  البسـاطة  الشـبكة، وكذلـك 

ٕاضافـة ٕالـى قلـة التكاليـف الماليـة مقابـل ٕارسـال المعلومـات عبـر الشـبكة ٔاو تلقيهـا.
       

ولـم يـرد نـص متعلـق بجرائـم اإلنترنـت فـي مصـر، ومـن ثـم ال يمكـن االعتـراف بجريمـة 
جرائـم  ضمــن   – الحالــي  الوقــت  فــي   – تصنــف  ألنهــا  مســتقلة،  كجريمــة  اإلنترنــت 
الســب والقـذف ويتـم الفصـل فيهـا علـى ضـوء ٔاحـكام قانـون العقوبـات، وفـي ٕاطـار 
كاذبـة،  ٔاخبـار  وٕاذاعـة  العـام  السـلم  وتكديـر  والقـذف  السـب  لجرائـم  القانـون  تكييـف 
فاألصـل هـو االرتبـاط بيـن نطـاق تطبيـق قانـون العقوبـات المصـري مـن حيـث المـكان 
العقوبـات  المصريـة، فـكل جريمـة يسـري عليهـا قانـون  للمحاكـم  الدولـي  واالختصاص 
الدولــي  االختصــاص  ثبــت  وٕاذا  المصريــة،  المحاكــم  بالضـرورة  بهـا  تختـص  المصـري 
لمحكمــة مصريــة فهــي تطبــق قانــون العقوبـات المصـري ولـو كان المتهـم أجنبيـًا 
وارتكـب جريمتـه فـي الخـارج، فالمشـرع لـم يرخـص للقاضـي المصـري بتطبيـق قانـون 

عقوبـات ٔاجنبـي.
     

الرقابيـة  الوسـائل  بعـض   – الـدول – مثـل فرنسـا  بعـض  ٔاقـرت فيـه  الـذي  الوقـت  فـي 
التـي يقـوم بهـا مـوردو الخدمـات الخاصـة باالتصـاالت الصوتيـة المرئيـة، التنظيـم الذاتـي 
لحمايـة المعلومـات التـي تمـر بهـا عبـر شـبكة اإلنترنـت، حمايـة القصـر ضـد جرائـم االعتـداء 
علـى اآلداب العامـة، ٕاال ٔان قانـون العقوبـات هـو األقـدر بيـن تلـك األحـكام علـى تطويـق 
القواعـد  ترسـانة قانونيـة جنائيـة ال يمكـن تجاهلهـا. ويمكـن تطبيـق  الظاهـرة، فهنـاك 
القانونيـة العامـة علــى وســائل اإلعــالم الحديثــة كلمــا كان ذلــك ممكًنا، ٔامــا الجوانــب 
التــي ال تفــي القواعــد القانونيـة العامـة لتنظيمهـا، فٕانـه يتوجـب علـى الدولـة التدخـل 
مـن ٔاجـل وضـع تنظيـم قانونـي يضمـن عـدم التعـدي علـى الحقـوق والحريـات الفرديـة 

مـن خـالل االسـتخدام المفـرط لتلـك الوسـائل دون ضوابـط ٔاو حـدود واضحـة.
 

اإلنترنـت  عبـر  الـرٔاي  عـن  التعبيـر  تنظـم  التـي  التشـريعات  ٔان  وهـي  مشـكلة  وهنـاك 
محـدودة للغايـة، ؤان المشـرع يعتمـد اعتماًدا كليـًا علـى نصـوص قانـون العقوبـات التـى 
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هـي ٔاكثـر غلظـة وغموًضا وعموميـة فـي مفرداتهـا، ممـا يجعـل هـذه المفـردات عرضـة 
للتٔاويـل وفًقا لمـا تـراه جهـة التحقيـق دون حـدود فاصلـة بيـن مـا هـو مبـاح ومـا هـو غيـر 
مبـاح، وٕاضافـة إلى مـا سـبق، ظاهـرة حجـب المواقـع اإللكترونيـة دون سـند قانونـي لكـن 

تبقـى حجـة المسـاس باألمـن القومـي ٔاو مصلحـة مصـر العليـا مبرًرا لـكل هـذه القيـود.
    

بالوسـائل  المتعلقـة  الجوانـب  لجميـع  شـامل  قانونـي  تنظيـم  ٕايجـاد  ى  الضـرور   ومـن 
الخاصـة  الطبيعـة  هـي  المسـٔالة  هـذه  تثيرهـا  التـي  فالصعوبـة  اإلعـالم،  فـي  الحديثـة 
للجوانـب المـراد تنظيمهـا، ال سـيما تلـك المتعلقـة بالحقـوق والحريـات األساسـية لألفـراد 
المثـال، ولـذا  الحقـوق، كالحريـات الشـخصية علـى سـبيل  تلـك  وعـدم المسـاس ببعـض 
فـٕان التنظيـم المطلـوب قانونيـًا يتسـم بالشـمولية مـن جانـب والعالميـة مـن جانـب ٓاخـر، 
فـال يتـم تنظيمـه قانونيـًا كمـا تنظـم الوسـائل التقليديـة لإلعـالم التـي يمكـن السـيطرة 
مـن  كل  مالحقـة  ٕامكانيـة  ٔاخـرى  جهـة  ومـن  جهـة،  مـن  عليهـا  الرقابـة  ؤاحـكام  عليهـا 
بـث  مسـٔالة  فـٕان  ثـم  ومـن  الفرديـة،  والحريـات  بالحقـوق  المسـاس  في  فاعـاًل  يكـون 
تحديـد  فـي  بارًزا  دوًرا  تـٔودي  الشـبكة  هـذه  خـالل  مـن  واسـتقبالها  واآلراء  المعلومـات 
المالمـح األساسـية  للتنظيـم القانونـي، وعلـى الرغـم مـن تماثـل الـدور الذي تقـوم بـه 
وسـائل اإلعـالم المختلفـة، فـٕان القيـود التـي تـرد علـى كل منهـا تختلـف عـن األخـرى، 
وذلـك تبًعا الختـالف طبيعـة كل منهـا، ولـذا فـٕان القيـود تتقلـص حدتهـا مـع تطـور وسـائل 
اإلعـالم، وٕاذا كانـت هـذه القيـود تجـد مـا يبررهـا بالنسـبة إلى الوسائل التقليديـة سـواء 
القيـود  هـذه  فـٕان  التنظيميـة،  القانونيـة  الناحيـة  مـن  ٔاو  اإلداريـة  التقنيـة  الناحيـة  مـن 
تختفـي مـع مبرراتهـا بالنسـبة إلى الوسائل التكنولوجيـة المعاصـرة، وبخاصـة مـع ظهـور 
الشـبكات كوسـيلة ٕاعـالم سـهلة وغيـر مكلفـة وال تخضـع لرقابـة سـابقة سـواء مـن خـالل 

تلقـي المعلومـات ٔاو ٕارسـالها. 
     

حقوق المٔولف والملكية الفكرية: 

ومما تجدر اإلشارة ٕاليه في هذا الصدد، ٔان ثمة مجموعة من الضوابط واألخالقيات التي تتصل 
والمصممين،  والكتاب  والمخترعين  والمبدعين  للمٔولفين  الفكرية  الملكية  حماية  بحقوق 
واسعة  ظاهرة  والتكنولوجية  والفنية  واإلعالمية  واألدبية  العلمية  السرقات  ٔاصبحت  حيث 
االنتشار، وباتت تهدد المجتمع واألفراد في حقوقهم وٕابداعهم ونتاج ٔافكارهم، ؤاصبحت 
التكنولوجيا المتقدمة تتيح اآلن وبسهولة فرص انتحال مصنفات الغير دون ترخيص منهم، 
األمر الذى يتطلب مراجعة قوانين حقوق المٔولف لمواجهة ظاهرة تقليد وتزوير المصنفات 
الفنية وانتشار قراصنة النشر واالعتداء على حقوق الملكية الفكرية. كذلك فهناك ٔاساليب 

النسخ غير الشرعية لبرامج التليفزيون والتسجيالت الموسيقية. 

الفصل الثالث: التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم ؤاهم المعايير والضوابط األخالقية التي تحكم ٔاداءها
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قائمة ببعض المصادر والمراجع
التي تم االعتماد عليها
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