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متت اعادة طباعة هذا الدليل

بالتعاون مع م�ؤ�س�سة “فل�سطينيات”

بدعم من منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافية “الي�ن�سك�” يف رام اهلل 

ومت�يل ال�كالة ال�س�يدية للتعاون االمنائي الدويل

حمت�يات الدليل تخ�س �سندوق التنمية التابع ل«بي بي �سي« العاملية فقط، و ال تعرب او تعك�س باأي �سكل اآراء »الي�ن�سك�« 
و/او ال�كالة ال�س�يدية للتعاون االمنائي الدويل و/او م�ؤ�س�سة »فل�سطينيات« 

جميع احلق�ق حمف�ظة ل«بي بي �سي ميديا اك�سن«، وال يج�ز ن�سخ او اعادة طباعة هذا الدليل او جزء منه اال باإذن 
ر�سمي من اجلهة �ساحبة احلق�ق.



فلسطينيات
م�ؤ�س�س��ة اعالمي��ة  ت�س��عى اإىل دع��م امل�س��اركة احلقيق��ة والفاعل��ة للن�س��اء، وال�س��باب الفل�س��طيني يف جمي��ع م�س��ت�يات �سن��ع 
الق��رار وجم��االت العم��ل الع��ام.  ته��دف »فل�س��طينيات« اإىل تق��دمي خطاب اإعالمي و�سيا�س��ي بديل يحرتم الن���ع االجتماعي، 
ووجه��ة نظ��ر اجلي��ل ال�س��اب ع��رب التدخ��ل االإيجاب��ي؛ لتغي��ر اخلط��اب ال�س��ائد وامل���روث ل�سال��ح اإن�ساف الن�س��اء وال�س��باب. 
وامل�س��اهمة اجل��ادة يف خل��ق حي��اة �سيا�س��ية ومدني��ة ملجتم��ع فل�س��طيني دميقراط��ي، يح��رتم �س��يادة القان���ن وحق���ق الفئ��ات 

االجتماعي��ة املختلفة.

»بي بي سي ميديا اكشن« : 
اال�سم اجلديد ل�سندوق التنمية التابع ل«بي بي �سي« العاملية ه� الذراع التنم�ي يف هيئة االذاعة الربيطانية، والذي يهدف 
اىل رب��ط وتعزي��ز ق��درات امل�اطن��ني ح���ل الع��امل. ا�ساف��ة اىل تدريب االعالميني وتق��دمي الدعم الفني والتقني للم�ؤ�س�س��ات 
االعالمي��ة الت��ي تعر�س��ت للتدم��ر. كم��ا تق���م »ب��ي ب��ي �س��ي ميدي��ا اك�س��ن« بانت��اج جمم�ع��ة كب��رة م��ن الربام��ج با�س��تخدام 
االع��الم احلدي��ث مل�س��اعدة امل�اطن��ني يف خمتل��ف انح��اء الع��امل للتعب��ر ع��ن اآرائهم والتع��رف على حق�قهم وم�س��اءلة �سناع 

الق��رار يف الق�ساي��ا التي تهم اجلمه�ر. 

»بي بي �س��ي ميديا اك�س��ن« هي جمعية خرية تتلقى منحًا من وزارة التنمية الدولية الربياطنية واالحتاد االوروبي وهيئات 
االمم املتحدة وهيئات خرية اخرى. وهي جميعة م�سلجة حتت رقم 1076235. 

ملزيد من املعل�مات يرجى زيارة م�قع

www.bbcmediaaction.org 

اليونسكو:
تعم��ل الي�ن�س��ك� عل��ى اإيج��اد ال�س��روط املالئم��ة الإطالق ح�ار بني احل�سارات والثقافات وال�س��ع�ب على اأ�س���س احرتام القيم 
امل�س��رتكة. فمن خالل هذا احل�ار، ميكن للعامل اأن يت��سل اإىل و�سع روؤى �س��املة للتنمية امل�س��تدامة، ت�سمن التقيد بحق�ق 
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االإن�س��ان، واالح��رتام املتب��ادل، والتخفي��ف م��ن ح��دة الفق��ر، وكله��ا ق�ساي��ا تق��ع يف �سمي��م ر�س��الة الي�ن�س��ك� واأن�س��طتها.  اإن 
االأه��داف ال�س��املة والغاي��ات امللم��س��ة للمجتم��ع ال��دويل - كم��ا وردت يف االأه��داف االإمنائي��ة املتف��ق عليه��ا دولي��ًا، مب��ا فيه��ا 
االأهداف االإمنائية لالألفية - ت�سكل منطلقات ال�سرتاتيجيات الي�ن�سك� واأن�سطتها. ومن ثم فاإن كفاءات الي�ن�سك� الفريدة 
يف جم��االت اخت�سا�سه��ا، وه��ي الرتبي��ة، والعل���م، والثقاف��ة، واالت�س��ال واملعل�م��ات، اإمن��ا ت�س��اهم يف بل���غ ه��ذه االأه��داف. 
وتتمث��ل ر�س��الة الي�ن�س��ك� يف االإ�س��هام يف بن��اء ال�س��الم، والق�س��اء عل��ى الفق��ر، وحتقي��ق التنمية امل�س��تدامة، واإقام��ة ح�ار بني 

الثقاف��ات، م��ن خ��الل الرتبية والعل���م والثقافة واالت�س��ال واملعل�مات.

مكت��ب الي�ن�س��ك� يف رام اهلل ي�س��اهم يف ن�س��ر املعرف��ة و تق��دمي الدع��م وامل�س��اعدة التقني��ة م��ن اأج��ل اعتم��اد وتنفي��ذ اإط��ار 
قان�ين وتنظيمي وفقا ملعاير حرية التعبر املعرتف بها دوليا. وتتمثل االأول�ية يف هذا العمل من خالل الدع�ة ح�ل اأهمية 
ه��ذا احل��ق باعتب��اره ح��ق م��ن حق���ق االإن�س��ان االأ�سا�س��ية، مب��ا يف ذلك امل�س��اواة ب��ني اجلن�س��ني والتعبر عن الذات وم�س��اركة 

امل��راأة وال�س��باب واأف��راد اجلماع��ات املهم�س��ة، وتعزيز التعددية والنقا���س العام .

ملعرفة املزيد عن مكتب الي�ن�سك� يف رام اهلل ميكنكم زيارة امل�قع اخلا�س على

www.unesco.org/new/en/ramallah 
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حول الدليل
تاأت��ي اع��ادة طباع��ة »دلي��ل اأف�س��ل املمار�س��ات ال�سحافي��ة لالعالمي��ني الفل�س��طينيني« ا�س��تجابة للحاج��ة املتنامي��ة ل�ج���د 
دلي��ل ار�س��ادي لل�سحافي��ني/ات لتح�س��ني االأداء ولتط�ي��ر بيئ��ة �سحفي��ة مهني��ة من�س��جمة، اإىل اأق�س��ى ح��د، م��ع املعاي��ر 
الدولي��ة، والدلي��ل ه��� ج��زء م��ن م�س��روع تعكف فل�س��طينيات على تنفيذه يهدف للخروج مب�س���دة »مدونة �س��ل�ك لالإعالميني 
الفل�س��طينيني« يتم تط�يرها عرب ور�س��ات تدريبية وجمم�عات عمل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ت�س��تهدف اأو�س��ع �س��ريحة 
م��ن ال�سحفي��ني/ات العامل��ني والعام��الت يف م�ؤ�س�س��ات اإعالمي��ة متن�ع��ة ومتباين��ة، او بالقطع��ة، وم��ن خلفي��ات �سيا�س��ية 

واجتماعي��ة متع��ددة.

م��ن امله��م التن�ي��ه اأن لغ��ة الدلي��ل ال تع��رب ع��ن لغ��ة »فل�س��طينيات«، وان حمت���ى الدلي��ل ه��� مل��ك لب��ي ب��ي �س��ي ميدي��ا اك�س��ن، 
وكذل��ك نن���ه اأن الدلي��ل ال ياأخ��ذ بع��ني االعتب��ار عالق��ات العم��ل، الأنه دليل ل�سب��ط امل�سم�ن ال�سحفي، وعلي��ه تقع على عاتق 
م�ؤ�س�س��ة فل�س��طينيات وامل�ؤ�س�س��ات ال�س��ريكة م�س���ؤولية تط�ي��ر مدون��ة �س��ل�ك ترك��ز عل��ى م�س���ؤولية ال�سحافي��ني/ات جت��اه 

انف�س��هم/ن وجت��اه الزميالت/الزم��الء، وجت��اه امل�ؤ�س�س��ات االإعالمي��ة.

البرة- 38 �سارع القاد�سية- بالقرب من املقاطعة 

هاتف: 2412243/2 2 970+

غزة- �سارع ال�حدة- عمارة غازي ال�س�ا- الطابق االأول

هاتف: 2848747 8 970+

www.nawa.ps و www.filastiniyat.org 
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مقدمة
م��ا ال��ذي ميي��ز عملن��ا ال�سح��ايف وكي��ف لن��ا ان نحاف��ظ عل��ى مب��اديء املهنة خ��الل عملنا الي�مي؟ م��ا الذي يت�قع��ه اجلمه�ر 
مّن��ا؟ ه��ل نح��ن مدرك���ن لق���ة االع��الم وم�س���ؤولياته؟ كيف ن�اج��ه ال�سغ�طات اخلارجي��ة من قبل اال�س��خا�س واجلهات التي 

حت��اول التدخل يف عملنا؟

االع��الم اجلي��د ه��� ال��ذي يك�س��ف للجمه���ر الق�ساي��ا الت��ي يف�س��ل البع���س اإبقاءه��ا قي��د الكتم��ان، ونح��ن ك�سحافي��ني جنع��ل 
حي��اة بع���س اال�س��خا�س مم��ن يتمتع�ن بالق�ة وال�س��لطة حي��اة غر مريحة.

ان نك���ن �سحافي��ني ام��ٌر �سع��ب و�س��اق، فعملن��ا ال يت�ق��ف ون�اج��ه خالل��ه حتدي��ات مهني��ة كث��رة وه��� م��ا ي�س��تدعي من��ا التعل��م 
ب�سكل دائم، لكي ن�ستجيب للتط�ر التكن�ل�جي املت�سارع ونحافظ على املعاير واملهارات املهنية التي ت�سكل اأ�سا�سًا ق�يًا لعملنا.

يه��دف ه��ذا الدلي��ل اىل تعزي��ز اال�س���س املهني��ة الت��ي ي�س��تند اإليه��ا ال�سح��ايف، وق��د مت اع��داده باالعتم��اد عل��ى دلي��ل اأ�س��دره 
�سندوق التنمية التابع ل”بي بي �سي” العاملية عام 2001 وا�ستخدمه مدرب� “بي بي �سي” خالل تدريباتهم يف خمتلف انحاء 
العامل. اال ان جزءًا كبرًا ُكتب على نح�  خا�س ليتنا�سب مع واقع االعالم الفل�سطيني، بحيث مت ت�سمينه امثلة من ال�سياق 

الفل�سطيني باالعتماد على اخلربات اخلا�سة والق�انني املعم�ل بها يف فل�سطني.

يف ه��ذا الدلي��ل نح��اول االجاب��ة عل��ى ع��دد م��ن اال�س��ئلة ومنه��ا: ه��ل قمن��ا بتغطي��ة جيم��ع ج�ان��ب الق�س��ة؟ ه��ل حافظن��ا عل��ى 
الت���ازن؟ اىل اي م��دى ميك��ن لن��ا التطف��ل عل��ى حي��اة االخري��ن، خ��الل اأحزانه��م مث��ال؟ ه��ل نثق مبا يق��ال لنا؟

ق��د ال يجي��ب اأف�س��ل دلي��ل �سح��ايف عل��ى هذه الت�س��اوؤالت ب�س��كل قاط��ع، الن العمل والت�س��رف ال�سحيح يعتمد باال�سا���س على 
طبيع��ة احل��دث وال�س��ياق ال��ذي ج��اء في��ه. اال انن��ا يف ف�س���ل ه��ذا الدلي��ل نح��اول امل�س��اعدة ق��در االم��كان لتط�ي��ر امله��ارات 
ال�سحافية، و�س��رح العملية التحريرية حتى نتمكن من اتخاذ القرارات التحريرية املنا�س��بة، فاملهارات اجليدة، وامل�س��ت�ى 
الع��ايل للمعاي��ر التحريري��ة، والنزاه��ة وااللتزام بالدقة واال�س��تقامة هي ا�سا���س املمار�س��ات ال�سحافي��ة املهنية وهي ج�هر  

االعالم احلر وامل�س��تقل. 
ناأمل ان ي�فر هذا الدليل الدعم الالزم لعملنا الي�مي، وان ي�ساعد على االرتقاء باملهارات املهنية.
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دور الصحافي
ج�ه��ر عم��ل ال�سح��ايف ه��� تزوي��د النا���س باملعل�م��ات امل�ث�ق��ة الت��ي ميك��ن االعتم��اد عليه��ا م��ن اج��ل اتخ��اذ راأي ح���ل ق�سية 

معين��ة، وعل��ى نح��� ميّكنه��م م��ن لعب الدور املن�ط به��م كم�اطنني يف املجتمع��ات املدنية. 

ويعت��رب احل�س���ل عل��ى املعل�م��ات امل�ث�ق��ة حق��ا من حق���ق امل�اطنني  وع�سب حياة املجتمع��ات املنفتحة، ودور ال�سحايف ه� 
ان يلبي رغبة النا�س وحقهم يف املعرفة.

ومن اجل ان يتحقق هذا الدور ، فان على ال�سحايف ان ميتلك املهارات املهنية، التي ت�سمل:

غربلة املعل�مات وف�سل ما ه� حقائق عن ما ه� ثرثرة او �سائعات او تكهنات.  
التاأكد من دقة ال�قائع واملعل�مات  

التاأكد من �سحة املعل�مات من م�سادر خمتلفة  
اال�ستناد اىل املالحظة ال�سخ�سية قدر االمكان  

احلر�س على ت�سمني جميع وجهات النظر واالآراء ب�ساأن احلقائق التي يعر�سها   
جتنب امل�اقف واالآراء ال�سخ�سية التي ت�ؤثرعلى تغطيته لالحداث   

الرتوي يف الن�سر يف حال عدم اكتمال املعل�مات واإت�ساح ال�س�رة الكلية   
تدوين كل ما يقال له وما ي�ساهده  بدقة وبالتف�سيل.  

تقدمي املعل�مات ب�س�رة وا�سحة ومفه�مة وخا�سة يف الق�سايا املثرة للجدل مبا مّيكن اجلمه�ر من ا�ستيعابها.   

ال�سحافي���ن ه��م اأع��ني واآذان اجلماه��ر، وعليه��م ايج��اد املعل�م��ات الت��ي يهتم النا���س مبعرفتها، وان ي�جه�ا اال�س��ئلة نيابة 
عنهم. 

وكم��ا ه��� مع��روف، ف��ان ال�سحافي��ني يف بع���س البل��دان ال يتمتع���ن بح��ق ال��س���ل اىل املعل�م��ات ب�س��ه�لة وي�س��ر وال بح��ق 
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ن�س��رها بحرية والحتى بال�س���ؤال نيابة عن النا���س، فهم عر�سة ل�سغ�ط احلك�مات التي تريد منهم تاأييد خطها ال�سيا�س��ي، 
او اجلماع��ات الديني��ة او اجله��ات املتنف��ذة الت��ي تري��د م��ن ال�سحافي��ني ان يعمل���ا وفق��ًا مل�سلحتها. 

يف مث��ل ه��ذه البل��دان الت��ي تتحك��م �س��لطاتها باالع��الم، ي�سب��ح ال�سحافي���ن ج��زءًا م��ن اآل��ة دعاي��ة اعالمي��ة ال ت�ف��ر اال 
املعل�م��ات الت��ي تري��د ال�س��لطة احلاكم��ة ترويجه��ا ب��ني النا���س.

يف ع��ام 1948، اق��رت االمم املتح��دة االع��ان العامل��ي حلق��وق االن�س��ان، وتعتربامل��ادة 19 م��ن ه��ذا االع��ان اللبن��ة 
اال�سا�س��ية يف الدف��اع ع��ن حري��ة االع��ام، حت��ى ان د�س��اتر كث��ر م��ن ال��دول وقوان��ن االع��ام ق��د اعتم��دت ه��ذه 

امل��ادة الت��ي  تن���ص عل��ى ان:

»ل��كل �س��خ�ص احل��ق يف حري��ة ال��راأي والتعب��ر، وي�س��مل ه��ذا احل��ق حري��ة اعتن��اق االآراء دون اأي تدخ��ل، وا�س��تقاء 
االأنب��اء واالأف��كار وتلقيه��ا واإذاعته��ا باأي��ة و�س��يلة كان��ت دون تقي��د باحل��دود اجلغرافي��ة«.

ويف البل��دان الت��ي ت�س��مح بازده��ار االع��الم امل�س��تقل واحل��ر، يك���ن م��ن اه��م ادوار ال�سح��ايف ممار�س��ة الرقاب��ة عل��ى عم��ل 
اجه��زة الدول��ة وحما�س��بة اال�س��خا�س الذي��ن ي�س��غل�ن منا�س��ب يف ال�س��لطة. 

ويعن��ي ه��ذا ان عل��ى ال�سح��ايف، ان يراق��ب ويتفح���س م��ا يق���م ب��ه ويق�ل��ه ا�سح��اب النف�ذ وال�س��لطة، نيابة عن النا���س. وان 
ي�س��لط ال�س�ء على ن�س��اطات احلك�مة وان يحا�س��ب ال�سيا�س��يني وامل�س���ؤولني على افعالهم.

ونتيج��ة له��ذا ، ف��ان امل�س���ؤولني احلك�مي��ني يف ال��دول الت��ي تفتق��ر للدميقراطي��ة ، ال ي�س��عرون يف كث��ر م��ن االحي��ان باالرتي��اح 
ل��س��ائل االع��الم. اأم��ا يف املجتمع��ات املنفتح��ة، فيتقب��ل امل�س���ؤول�ن ه��ذا ال��دور امل�س��روع لل�سحافي��ني، وان كان عل��ى م�س���س. 

اخالقيات مهنة الصحافة 
لالعالم قدرة على التاأثر يف الراأي العام ويف ت�عية النا�س ح�ل املجتمع الذي يعي�س�ن فيه.

وم��ن اج��ل ان يتمت��ع االع��الم بدرج��ة عالي��ة م��ن ه��ذه الق��درة عل��ى التاأث��ر يف ال��راأي الع��ام ، ال يت�ج��ب عل��ى و�س��ائل االع��الم 
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حت�سي��ل م�افق��ة احلك�م��ة او اي ط��رف اخ��ر قبل ن�س��ر املعل�مات.

وقد قامت امل�ؤ�س�س��ات االعالمية، عربال�س��نني، بتط�ير جمم�عة من املباديء االخالقية وق�اعد ال�س��ل�ك االعالمي مل�س��اعدة 
ال�سحافيني يف م�اجهة حتديات العمل املهنية و�سمان حتليهم بامل�س�ؤولية جتاه جمتمعهم والعمل وفق معاير مهنية..

ويخ�س��ع ال�سحافي���ن بالطب��ع، مثله��م مث��ل اي م�اط��ن، ل�س��لطة القان���ن، وبن���ده الت��ي تن���س عل��ى م��ا ه��� م�س��م�ح او غ��ر 
م�س��م�ح القي��ام ب��ه، ولكنه��م مطالب���ن اي�س��ا باخل�س���ع ملعاي��ر اأخالقي��ة مُتل��ي عليه��م م��ا يت�ج��ب القي��ام ب��ه لتت�س��كل بذل��ك 

منظ�م��ة القي��م الت��ي ت�س��تند عليه��ا ال�سحاف��ة املهني��ة اجلي��دة.

ويف معظ��م االحي��ان ت�س��ع الهيئ��ات والنقاب��ات االعالمي��ة ه��ذه القي��م يف م�اثي��ق �س��رف او مدون��ات �س��ل�ك، كم��ا ت�س��ع بع���س 
امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة العريق��ة م�اثي��ق خا�س��ة بها وه��� ما يعرف بالتنظيم الذات��ي او الداخلي. 

ويف بع���س البل��دان ت�س��ع امل�ؤ�س�س��ات احلك�مي��ة او غ��ر احلك�مي��ة املنظم��ة للعم��ل االعالم��ي م�اثي��ق ال�س��رف، وتك���ن له��ذه 
امل�ؤ�س�س��ات �س��لطة تخ�له��ا فر���س العق�ب��ات عل��ى و�س��ائل االع��الم املخالفة له��ذه االحكام.

فيما يلي بع�س املقتطفات من الدليل التحريري ل”بي بي �سي”

الدقة
تعت��رب الدق��ة واالن�س��اف واالنفت��اح واال�س��تقالية وامل�س��وؤولية م��ن املب��اديء اجلوهري��ة املقبول��ة واملتع��ارف عليه��ا   

دولي��اً الخاقي��ات العم��ل ال�سح��ايف. وتتلخ���ص ه��ذه املب��اديء باالمان��ة والنزاه��ة.

“ن�س��عى لل��س���ل اىل معل�م��ات دقيق��ة م��ن اج��ل معرف��ة حقيق��ة ما حدث فع��اًل. والدقة اكرث اأهمية من ال�س��رعة، وهي ال 
تعن��ي ان ناأت��ي بال�قائ��ع ال�سحيح��ة وح�س��ب ، وامن��ا ان ن��زن ال�قائ��ع واملعل�مات التي لها عالقة باالم��ر من اجل ال��س�ل 
اىل احلقيق��ة اي�س��ا. ويج��ب ان ُين�س��ب م��ا ي�س��در عّن��ا  اىل م�س��در مع��ني، وان يك���ن مبني��ًا عل��ى ادل��ة �سحيح��ة، وان يتم 
التاأك��د م��ن دقت��ه، واأن يق��دم  ب�س��كل وا�س��ح وبلغ��ة دقيق��ة. وعلين��ا ان ال نّدع��ي االمان��ة واالنفت��اح يف ام���ر ال نعرفه��ا، وان 

نتجن��ب التخمينات التي ال ا�سا���س لها”
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احلياد
“ن�س��عى الن نك���ن من�سف��ني ومنفتح��ني، وان نعك���س امل�اق��ف املختلف��ة م��ن خ��الل عر�س جمي��ع وجهات النظ��ر املتباينة. 
وان نك�ن م��س�عيني ومت�ازنني يف معاجلتنا للم��س�ع. كما ن�س��عى الطالق االحكام املهنية، حيثما كان ذلك منا�س��بًا، 
ولكننا لن نروج ابدا ل�جهة نظر معينة يف ق�سايا ال�سيا�س��ات العامة او ال�س���ؤون ال�سيا�س��ية اوال�سناعية املثرة للجدل”

النزاهة التحريرية واال�ستقاللية
“نح��ن م�س��تقل�ن ع��ن م�سال��ح الدول��ة وامل�سال��ح احلزبي��ة. وميك��ن جلمه�رن��ا ان يث��ق ب��ان قراراتن��ا التحريري��ة ال تتاأث��ر 

بال�سغ���ط ال�سيا�س��ية والتجاري��ة، وال بامل�سالح ال�س��خ�سية”

خدمة امل�سلحة العامة
“ن�س��عى لتغطية االحداث التي لها وقع على جمه�رنا. ونركز ن�س��اطنا لل��سل اىل قلب الق�سة واالطالع على تفا�سيلها 
قبل �سرحها للجمه�ر. و�سُتقدُم خربتنا املتميزة م�سداقية وحتليال للعامل املعقد الذي نعي�س فيه. �سنق�م بطرح اال�سئلة 

على اولئك الذين ي�سغل�ن املنا�سب العامة ونعمل على ان نك�ن املن�سة او املنتدى للح�ار ح�ل الق�سايا العامة”. 

االن�ساف
“ يج��ب اأن ت�س��تند براجمن��ا عل��ى مب��ادئ التعام��ل باالإن�س��اف واالنفت��اح واال�س��تقامة. وعلين��ا التعام��ل م��ع امل�س��اركني يف 

براجمن��ا بامانة واحرتام”. 

اخل�سو�سية
“يجب علينا احرتام خ�س��سية االفراد اينما كان�ا وان ال نقتحمها دون ا�س��باب وجيهة. وعلينا ان ال نتحدث علنًا عن 

الت�سرف��ات واملرا�س��الت واملحادث��ات اخلا�سة، اال اذا كان ذل��ك للم�سلحة العامة”.

امل�سوؤولية
“يج��ب ان نتحل��ى بامل�س���ؤولية جت��اه جمه�رن��ا وان نتعام��ل بان�س��اف وانفت��اح مع��ه. فثقته��م امل�س��تمرة بن��ا ه��ي ج��زء ه��ام 

ج��دًا م��ن تعاقدن��ا مع��ه. وعلين��ا ان نع��رتف باخطائن��ا يف ح��ال ارتكابه��ا”.
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وعلى �سبيل املقارنة، ن�رد فيما يلي اربعة مباديء اخالقية تتبناها جمعية ال�سحافيني املهنيني يف امريكا: 

البحث عن احلقيقة ون�سرها
على ال�سحافيني ان يتحل�ا باالمانة واالن�ساف وال�سجاعة خالل عملية جمع ون�سر و�سرح املعل�مات.

احلد من اال�سرار
ال�سحافة االخالقية هي التي تتعامل مع امل�سادر وامل�ا�سيع والزمالء والب�سر باحرتام.

العمل با�ستقاللية
على ال�سحافيني ان يتحرروا من االلتزامات التي ال ت�سب يف م�سلحة اجلمه�ر وحقه يف املعرفة

امل�سوؤولية
يجب ان يك�ن ال�سحافي�ن م�س�ؤولني امام قرائهم، م�ساهديهم وم�ستمعيهم، واي�سًا جتاه زمالئهم ال�سحافيني.

االخبار
�س��نتعرف با�س��تفا�سة يف الق�س��م الراب��ع م��ن ه��ذا الدلي��ل عل��ى االخب��ار ون�عيته��ا ومميزاته��ا. لك��ن ال ب��د اال�س��ارة يف ه��ذه 

املرحل��ة اىل ان��ه م��ن ال�س��روري ان تك���ن االخب��ار جدي��دة وان تتمي��ز باالهمي��ة والت�س���يق والق��رب اىل اجلمه���ر. 

ومن ال�سروري ان ت�سب االخبار يف خدمة امل�سلحة العامة فهذا ما يت�قعه اجلمه�ر من و�سائل االعالم.

ولتحقيق هذا كله تعتمد معظم امل�ؤ�س�س��ات االعالمية �سيا�س��ة حتريرية تر�س��د ال�سحافيني العاملني فيها اىل تلك الق�سايا 
والق�س�س التي يعتقد انها تلتقي مع اهتمامات ورغبات اجلمه�ر.  

اإال ان بع���س و�س��ائل االع��الم، وخا�س��ة يف البل��دان الت��ي ت�س��يطر فيه��ا ال�س��لطة عل��ى االع��الم، فان جل االهتم��ام ين�سب على 
ما ي�س��مى ب�سحافة »الت�س��ريفات«، وهي التي تهتم بظه�ر امل�س���ؤولني وتركز على االخبار الر�س��مية. 

وتعت��رب االخب��ار م��ن اه��م عنا�س��ر العملي��ة ال�سحافي��ة، حيث يك�ن على ال�سحايف ان يجمع االخب��ار اواًل، ومن ثم ان ينتجها 
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ع��ن طري��ق معاجلته��ا ب�س��كل حتري��ري. وه��ذا يتطل��ب م��ن ال�سح��ايف ق��درة عالية ليتمكن م��ن اي�سال الق�س��ة او احلدث اىل 
اجلمه���ر ب�س��كل حماي��د ومبن��ي عل��ى احلقائ��ق، ويجي��ب عل��ى ا�س��ئلة خم�س��ة وهي: م��ن، ماذا، اي��ن، متى وملاذا. ي�س��اف اليها 

�س���ؤال �ساد�س وه� كيف.

وعل��ى ال�سح��ايف ان يق���م بغربل��ة م��ا ي�سل��ه م��ن معل�م��ات والتدقي��ق فيه��ا ليتاأك��د م��ن �سحته��ا، حت��ى ول� جاءت م��ن م�سادر 
م�ث�ق��ة. وال�سح��ايف اجلي��د ه��� م��ن ي��رى ال�س�رة العامة للحدث، ولكنه يف نف���س ال�قت ي�يل اهمي��ة كبرة للتفا�سيل.

وال�سح��ايف الناج��ح ه��� ال��ذي ال يجل���س يف مكتب��ه منتظ��رًا ان تاأتي��ه االخب��ار، ويعتم��د عل��ى م�س��ادر متع��ددة �س��تتعرف عليها 
يف الق�س��م الرابع من هذا الدليل. 
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القسم الثاني: المبادي المهنية





الدقة
 ال�سحاف��ة ه��ي مهن��ة املتاع��ب كم��ا ي�س��م�نها. فالبح��ث ع��ن املعل�م��ات والتاأك��د م��ن �سحته��ا يتطلب جه��دًا كب��رًا. واجلمه�ر 

يت�ق��ع م��ن ال�سحافيني ان ياأت���ا مبعل�مات دقيقة.

من االف�سل ان حتتل املرتبة الثانية وانت على �سواب  

الدق��ة مب��داأ ا�سا�س��ي واذا كن��ت ت�س��عى للحف��اظ عل��ى م�سداقيت��ك وك�س��ب ثق��ة جمه���رك فتذك��ر اأن االأخط��اء تر�س��خ يف 
اأذهانه��م، ويف ح��ال تكراره��ا فاإنه��م �س��ينظرون بق��در م��ن ال�س��ك اإىل جمي��ع تقاري��رك مهم��ا كان��ت دقيق��ة. 

يف كث��ر م��ن البل��دان، ق��د ي���ؤدي وق���ع ال�سح��ايف يف خط��اأ ف��ادح اىل مقا�سات��ه، وق��د يرتت��ب عل��ى ذل��ك دف��ع مبال��غ طائل��ة 
تع�ي�س��ًا ل�س��خ�س او هيئ��ة  مت امل�سا���س ب�س��معتها نتيج��ة له��ذا اخلط��اأ.

ت�س��ع امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة العريق��ة ق�اع��د ار�س��ادية ل�سحافييه��ا تت�سم��ن احلر���س عل��ى البح��ث امل�س��تفي�س يف املعل�م��ات 
وتدقيقها تدقيقا تاما. كما تن�سح االر�س��ادت بطلب امل�س���رة واحالة االمر اىل الزمالء ذوي اخلربة او ا�سحاب امل�س���ؤولية 
التحريرية. وحيثما اأمكن، يجب اأن ي�س��تقي ال�سحافي�ن املعل�مات من م�سادرها مبا�س��رة بالذهاب اإىل م�قع احلدث، اأو 

يف ح��ال تع��ذر ذل��ك، باحلدي��ث م��ع اأولئك الذين كان���ا م�ج�دين يف م�قع احلدث.

والدق��ة ال تعن��ي ان تاأت��ي بال�قائ��ع ال�سحيح��ة فق��ط، فح��ذف املعل�م��ات او تق��دمي ال�س�رة ب�س��كل غر كامل يعن��ي ان الق�سة 
غ��ر دقيق��ة. فعل��ى �س��بيل املث��ال، ت�س��مع ع��ن مظاهرة �سد خط��ة وزارة الرتبية والتعلي��م الإاغالق احدى املدار���س احلك�مية. 
وتق���ل يف تقري��رك ان الناط��ق بل�س��ان ال�س��رطة اعل��ن ع��ن م�س��اركة مائت��ي متظاه��ر. ولكن��ك ال تذكر يف تقري��رك ان منظمي 
التظاه��رة يق��درون ب��اأن ع��دد املتظاهري��ن ق��د و�س��ل اىل ثمامنائ��ة. فعل��ى الرغم من انك قد ا�س��رت بدقة اىل اق���ال الناطق 

بل�س��ان ال�س��رطة، اال ان تقري��رك ب�س��كل ع��ام لي���س دقيق��ًا الن��ه غ��ر مكتم��ل. 

كم��ا �س��يت�سح الحق��ًا ، ف��ان اك��رث املعل�م��ات ثق��ة تاأتي م��ن خالل وج�دك يف م�قع احلدث. فاذا كن��ت انت او احد زمالئك يف 
م�قع احلدث فان بامكانك ان ت�سهد بنف�سك العدد الذي �سارك يف التظاهرة.
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وبالطبع فان على ال�سحايف عدم ت�س�ي�س، او جتميل او معاجلة املعل�مات ب�سكل يغر معناها اأو ُيخرجها من �سياقها، وان 
ال يبَث او ين�سَر معل�مات وه� على علم م�سبق بانها غر �سحيحة وخادعة. وعليه اي�سا ان يتعامل بحذر �سديد مع النميمة 
وال�س��ائعات، وعدم الت�س��ليم بها كحقائق. فالدقة تعني ان ال يت�سف ال�سحافي�ن باالهمال، او مبا ه� ا�س���اأ من ذلك، مثل 

عدم نقل ال�قائع بامانة. 

والدقة تعني اي�سًا ان ت�سع ال�قائع واالحداث يف �س��ياقها. وهذا يعني ان عليك ان جتد املعل�مات امل�س��اندة التي من �س��اأنها 
ان ت�س��اعدك عل��ى فه��م الق�سي��ة الت��ي تعم��ل عل��ى تغطيته��ا ب�س��كل وا�س��ح. الأن ذلك �س��يمكنك من و�سع اجلمه���ر يف ال�س�رة 

اال�س��مل لالحداث وهذا يندرج اأي�سا حتت مبداأ الدقة.

فعلى �س��بيل املثال، ل� افرت�سنا ان التقرير االح�سائي ال�س��هري للحك�مة ي�س��ر اىل مقتل ثالثني �س��خ�سًا يف ح�ادث ال�س��ر 
ال�س��هر املا�س��ي. وقم��ت اأن��ت بن�س��ر ه��ذه املعل�م��ات ا�س��تنادًا اىل االرق��ام ال���اردة يف التقري��ر ب�س��كل دقيق م��ن دون ان  تعطي 
اجلمه�ر خلفية عن امل��س�ع، و مل ت�سر ما اذا كان عدد القتلى اأقَل اأو اأكرَث من اال�سهر االخرى فان تقريرك �سُيخرج احلالة 
م��ن �س��ياقها . ول��� افرت�سن��ا ان��ك اكت�س��فت ان ع��دد القتل��ى يف ح�ادث الطرق قد ازداد على مدار ال�س��ن�ات الع�س��ر املا�سية، 
فان ال�سطر االول يف تقريرك ميكن ان يك�ن على هذا النح� »ت�ساعف عدد قتلى ح�ادث الطرق يف ال�سهر املا�سي مقارنة 

بنف���س الفرتة من العام املا�سي«.

وميك��ن للدق��ة ان تتاأث��ر يف ح��ال ا�س��تخدامك لغ��ة وم�سطلح��ات ي�سع��ب عل��ى اجلمه���ر فهمه��ا ب�س��ه�لة. ولذل��ك علي��ك ان 
ت�س��تخدم لغ��ة وا�سح��ة ومنطقي��ة ومبا�س��رة. 

جتنب االعتماد على م�سدر واحد للمعلومات  

وتك���ن اك��رث املعل�م��ات ثق��ة ه��ي تل��ك الت��ي ت�س��َهُدها بنف�س��ك ث��م تل��ك الت��ي تتلقاه��ا من زمالئ��ك الذي��ن يع��دون التقارير عما 
�س��اهدوه بعي�نه��م اأو �س��مع�ه باآذانه��م. لك��ن ذل��ك ق��د ال يك���ن ممكنًا يف جميع االأوقات، فغالبا ما ت�سط��ر اإىل كتابة التقارير 
ا�س��تنادا اإىل معل�م��ات يجمعه��ا ا�س��خا�س اآخرون. ولع��ل اف�س��ل امل�س��ادر ه��ي تل��ك الت��ي تاأت��ي م��ن م�س��در »مبا�س��ر«  ك�س��ه�د 

العي��ان الذي��ن ت�اج��دوا يف مكان احلدث عند وق�عه. 
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ولكن عند ا�س��تنادك اىل رواية �س��ه�د العيان، ال بد اأن تاأخذ بعني االعتبار اأنهم غر مدربني وبالتايل قد ال ي�س��تطيع�ا نقل 
ال�قائع والتفا�سيل. و ويف حال وق�ع جرمية او حادث مروع مثاًل ، فان حالة ال�سه�د وت�تر اع�سابهم، ي�ؤدي اىل ارتباكهم 

وبالتايل التاأثر على �سحة اق�الهم ومدى دقتها. 

كم��ا ان هن��اك بع���س النا���س الذي��ن يتعم��دون ت�سليل��ك م��ن خ��الل اإم��دادك باملعل�م��ات املزيف��ة اأو غ��ر الدقيقة. فخ��الل 
النزاع��ات والك���ارث، يح��اول البع���س ا�س��تخدام الته�ي��ل اأو التقلي��ل ب�س��كل ي�س���ه او يجّم��ل  �س���رة جه��ة عل��ى ح�س��اب جه��ة 

اخرى.

وعلى وجه العم�م، ينبغي اأن ال تعتمد على م�سدر واحد فح�سب. وحاول دائما االإ�ستعانة مب�سادر اأخرى للتاأكد من �سحة 
ٌ باخل��رب اأو ل��ه عالق��ة به. وُيف�س��ل دائم��ا  جتن��ب ا�س��تخدام املعل�م��ات التي مل  اخل��رب، خ�س��س��ا اإذا كان هن��اك ط��رف معن��ٍيِ
يت��م تاأكيده��ا.  ويف ح��ال ا�سط��رارك لالإ�س��ارة اإىل معل�م��ات م��ن ذل��ك القبيل، يجب اأن تذكر بكل و�س���ح اأنها معل�مات غر 

م�ؤكدة. ويجب تاأكيد املعل�مات، اأو نفيها، يف اأ�س��رع وقت ممكن وحتديث التقرير االإخباري حاملا يت�س��نى ذلك. 

وتعترب امل�سادر التالية اأكرث وث�قا وم�سداقية :

�سباط ورجال ال�سرطة »عندما يتحدث�ن ب�سفة ر�سمية«     
االطباء والناطق�ن بل�سان امل�ست�سفيات                 
القان�ني�ن وامل�س�ؤول�ن يف املحاكم                        

وتذك��ر دائم��ًا ان��ك اف�س��ل �س��خ�س ميك��ن ان يحُكم على ثقت��ك بامل�سدر، بناء على جتاربك ال�س��ابقة، وكذلك على املعل�مات 
التي ُيدل�ن بها ب�ساأن احلدث الذي تعكف على تغطيته. يجب على ال�سحافيني ان يعرف�ا دائمًا امل�سادر امل�ث�قة التي مُيكن 
الُرج���ع اليه��ا بحي��ث متده��م باملعل�م��ات الدقيق��ة واملُحدث��ة. وُين�سح بان يحتفظ ال�سحافي�ن  بقائمة ت�س��مل اأ�س��ماء و�س��بل 

االت�سال بامل�سادر امل�ث�قة. 
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اإن�سب االأخبار اإىل م�سادرها
ت�س��مية م�سدر املعل�مات ي�س��ار اليها بلغة االعالم »الن�س��ب اىل امل�سدر«، وُيعترب ن�س��ُب اخلرب او املعل�مة اىل م�سدرها من 

املمار�سات التي ين�سح بها يف املجال االعالمي. 

»قال �سه�د عيان اإن الطائرة بدت وكاأنها تنحرف اإنحرافا حادا اإىل الي�سار بعد اإقالعها«.

»تق���ل ال�س��رطة اإن ح���ايل 10 اآالف  �س��خ�س �س��ارك�ا يف التظاه��رة بينم��ا يق���ل منظم�ه��ا اإن الع��دد كان اأك��رب م��ن ذل��ك 
بكثر«.

»اأوردت وكالة ال�سحافة الفرن�سية نباأ مفاده اأن من املعتقد اأن اأكرث من اثني ع�سر �سخ�سا لق�ا حتفهم«.

» قال الناطق بل�سان رئي�س ال�زراء ان بيانًا ر�سميًا �سي�سدر الحقًا ...«

يف االمثلة ال�س��ابقة مت ن�س��ُب اخلرب او عزُوه اىل م�سدره. الأنك مل تتاأكد من اخلرب بنف�س��ك. ومن �س��اأن ذلك اأن ي�س��مح لك 
بتفادي االإ�سارة اإىل االآراء اأو ال�سائعات وكاأنها حقائق.

يتعام��ل اجلمه���ر بثق��ة وجّدي��ة اأك��رب م��ع املعل�مات املن�س���بة اىل م�سدر ما، النها تتمتع مب�سداقي��ة اكرب. اما املعل�مات التي 
ال ُتذك��ر م�سادره��ا، وُتن�س��ب اىل جمه���ل، ف��اإن اجلمه���ر ي�س��ك مب�سداقيته��ا النها ال مُتكنه من حتديد م��دى دقة الق�سة او 

التقرير.

بع�س املناهج ال�سحافية تعتمد كثرًا على ن�سب املعل�مة اىل م�سدر جمه�ل مثل:

»يق�ل م�سدر حك�مي ...«  
»وفقًا مل�سدر ع�سكري ...«  

م��ن �س��اأن ه��ذا اال�س��ل�ب ان ي��رتك االنطب��اع ب��ان املعل�م��ات �س��ّرية. واأن ي�س��هم اي�س��ًا يف تع��اون اجلهات الر�س��مية الت��ي عادة ما 
تف�سل االدالء باملعل�مات �سريطة عدم اال�سارة اىل امل�سدر، االمر الذي يرتك املجال امامها لنفي املعل�مات او تغرها الحقًا. 
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ويف بع���س االحي��ان ي�سط��ر ال�سحافي���ن اىل اإخف��اء م�سادره��م وخا�س��ة اذا كان امل�س��در دائ��م التع��اون، بحي��ث ي���ؤدي 
الك�س��ف عنه اىل االإ�سرار به او فقدانه كم�سدر ا�سا�س��ي للمعل�مات. يف هذه احلالة، يجب الت�سرف بحذر �س��ديد والتاأكد 

م��ن �سح��ة اخلرب ع��ن طريق م�س��در اخر.

اأخبار الوكاالت
تعتمد العديد من غرف االأخبار اعتمادا كبرا على االأخبار ال�اردة من وكاالت االأنباء. ومع مرور الزمن ُي�سبح با�ستطاعتك 
حتدي��د م��دى ثقت��ك ب�كال��ة معين��ة كم�س��در معل�م��ات ميك��ن االعتم��اد علي��ه مقارن��ة بغره��ا م��ن ال���كاالت.  لك��ن ه��ذا ال يعن��ي 
االعتم��اد كلي��ًا عل��ى وكال��ة واح��دة كم�س��در للمعل�م��ات، ف�سي�سا�س��ة امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة العريق��ة تق�سي باالمتناع ع��ن اإذاعة 

اخل��رب اإذا كان م�س��تندا اإىل معل�م��ات واردة م��ن وكال��ة انب��اء واح��دة ومل ُي�ؤكده��ا م�سدر ثان.

وتذكر اأن االإ�ساعات تنت�سُر اإنت�سار النار يف اله�سيم. لذلك، من ال�سروري دائمًا التحقق من �سحة املعل�مات قبل ن�سر اخلرب.

ال ُتكرر االأخطاء القدمية
غالب��ًا م��ا تق���م امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة باأر�س��فة االخب��ار، ويف ح��ال الع���دة اليه��ا علي��ك ت�خ��ي احل��ذر والتاأك��د م��ن �سح��ة 
املعل�م��ات وانه��ا م��ا زال��ت �س��ارية املفع���ل، خ�س��س��ا اإذا كان��ت تت�سمن م�ادا واردة من م�ؤ�س�س��ات اأخ��رى  كاالح�سائيات او 

نتائج اال�س��تطالعات مثال. 

اإحر���س كذل��ك عل��ى اأال ت�سي��ف اأخط��اء جديدة. فاالأخط��اء غالب��ا م��ا ُترتكب عندما تع��اد كتابة االأخبار اأو عندما ُت�س��تخل�س 
من عدد من امل�سادر املختلفة. فمثال من ال�سهل للغاية ن�سخ اإ�سم ب�سكل خاطئ اأو قراءة رقم قراءة خاطئة.  لذلك، يجدر 

بك اأن تع�د اإىل امل�سدر االأ�سلي اأو امل�سدر االأف�سل للمعل�مات للتاأكد من دقتها.

ويعتم��د كث��ر م��ن ال�سحافي��ني عل��ى ا�س��تخراج املعل�م��ات م��ن �س��بكة االنرتن��ت اال ان ذل��ك ال يعف��ي ال�سحف��ي م��ن م�س���ؤولية 
تدقيقها فاالنرتنت عامل وا�س��ع ي�س��تطيع اجلميع مبن فيهم غر امل�ؤهلني او عدميي امل�ث�قية الدخ�ل لت�س��جيل ما يريدون .

هل قالوا ذلك بالفعل؟
يتطل��ب التعام��ل م��ع االقتبا�س��ات واالق���ال املن�س���بة دق��ة �س��ديدة. وعلي��ك التاأك��د م��ن اأن االقتبا���س ال ُيخ��رج امل��س���ع ع��ن 
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�س��ياقه. وا�س��األ نف�س��ك: ه��ل تعك���س االأق���ال املقتب�س��ة اآراء �ساحبه��ا فع��ال ؟ ه��ل يت�س��بب اختي��اري له��ذه الكلم��ات املن�س���بة 
لالآخرين يف حتريف  اق�الهم؟   

االآراء، �ساأنها �ساأن الواقع، يجب �سردها بدقة  

عل��ى ال�سحافي��ني العامل��ني يف االذاع��ة والتلفزي���ن اإي��الء اهمي��ة كب��رة خ��الل عملي��ة م�نت��اج املقاب��الت، وخا�س��ة اذا م��ا 
ارادوا ا�س��تخدام مقط��ع �س�ت��ي ق�س��ر ورد يف مقابل��ة ط�يل��ة. 

اأهمية التفا�سيل 
ال تتكه��ن عن��د اال�س��ارة اىل الت�اري��خ، واالوق��ات واالماك��ن، علي��ك ذكره��ا بدق��ة. فالدق��ة يف التفا�سي��ل �سروري��ٌة ج��دًا، النها 

ت�س��اهم يف زي��ادة م�سداقيت��ك. والتدقي��ق ق��ي التفا�سيل يك�ن على م�س��ت�يات عديدة مثل:

االأرق��ام: بلم�س��ة �سغ��رة م��ن اإ�سبع��ك تتح���ل 100 اإىل 1000. ويف�س��ل بع���س املرا�س��لني كتابة االأرق��ام بالكلمات الأن  	
ذل��ك يقل��ل م��ن احتم��ال قراءتها اأو ن�س��خها عل��ى نح� خاطئ.

االأ�سماء: هل اال�سم »حممد عبد اهلل« اأم »اأحمد عبد اهلل«؟ تاأكد من �سحة اال�سم. 	

االألقاب: اإن��ك ت�س��ر ع��ادة اإىل �س��خ�س م��ا » بنائ��ب املدي��ر«، ولك��ْن رمب��ا مت��ت ترقيت��ه يف االآون��ة االأخرة لي�سب��ح »املدير  	
الع��ام«. ينظ��ر اجلمه���ر باهمي��ة اىل ذل��ك ، اإذ اأن م��ا يق�ل��ه ال�س��خ�س ق��د يحظ��ى بق�س��ط اأك��رب م��ن امل�سداقي��ة لك�ن��ه 
يف قم��ة اله��رم ال�ظيف��ي.  واإذا كان لدي��ك اأدن��ى �س��ك، يج��در ب��ك االت�س��ال بال�س��خ�س للتحق��ق م��ن و�سف��ه ال�ظيف��ي 

ال�سحيح. ويف�س��ل ان ت�س��ال دائم��ًا » مب��اذا حت��ب ان اأُعّرف��ك؟«

اذا م��ا عّرف��ت احده��م ب�س��كل خاط��يء، فعل��ى االغل��ب ان اجلمه���ر �س��ينتبه اىل ذل��ك، و م��ن �س��اأنه ذل��ك امل�سا���س   
مب�سداقيت��ك ودق��ة معل�مات��ك. وخا�س��ة اذا كان املق�س���د �س��خ�سية معروف��ة، و�س��يك�ن االمر اكرث احراج��ًا اذا ما كنت 

ت�س��ت�سيفه يف ب��ث مبا�س��ر، فيق���م بت�سحي��ح لقب��ه بنف�س��ه. 

التهجئ��ة: ه��ل لق��ب اال�س��رة  ه��� »عم��ر« اأم »عم��رو«؟  يج��ب اأال تخط��ئ يف تهجئ��ة اال�س��م. قد يب��دو اأن التهجئ��ة اخلاطئة 
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اأك��رث اأهمي��ة يف الرادي��� والتلفزي���ن منه��ا يف ال�سحاف��ة املكت�ب��ة واالنرتن��ت، ولك��ن ه��ذا لي���س �سحيح��ًا فمث��ال اإذا مت 
ت�سني��ف االأخب��ار يف االأر�س��يف وفق��ا لتهجئ��ة اال�س��م فاإن��ك ل��ن تع��رث عليه��ا عندم��ا تبح��ث عنه��ا يف وق��ت الح��ق. 

هل اخرتت ال�سخ�ص املنا�سب؟
اإن اخلل��ط ب��ني ه�ي��ة االأ�س��خا�س ه��� اح��د اال�س��باب ال�س��ائعة الت��ي ع��ادة م��ا ي�س��تكي منه��ا ا�سح��اب ال�س��اأن. ف��اإذا مت��ت اإدان��ة 
رجل اإ�سمه »�سعيد حداد« بتهمة الف�ساد وعر�ست اأو ن�سرت �س�رة رجل اآخر يحمل نف�س اال�سم، فاإن الرجل الثاين، الربيء 

من التهمة، يحق له مقا�ساتك  الأن اأ�سدقاءه وزمالءه قد ي�س��ك�ن باأنه فا�س��د.  

يف بع���س االحي��ان يت��م الرج���ع اىل ال�س���ر املحف�ظ��ة يف االر�س��يف لت��سي��ح بع���س املعل�مات واال�س��ارة اىل خلفي��ة امل��س�ع. 
يف ه��ذه احلال��ة اإحر���س عل��ى ان ال ُتظه��ر ال�س�ر ا�س��خا�سًا لي���س لهم عالقة بامل��س�ع املطروح حالي��ًا، النك بذلك تلّمح اىل 

وج���د عالقة لهم باالمر. 

اإرِو ق�ستك بو�سوح 
يف وح��دات الحق��ة م��ن ه��ذا الدلي��ل �س��تتعرف عل��ى مه��ارات الكتاب��ة للرادي��� والتلفزي���ن، لك��ن كتاب��ة روايت��ك ب�س��كل وا�س��ح 
هي جزء ال يتجزاأ من مبداأ الدقة. الأن من �س��اأن عدم ال��س�ح ان ي�ؤدي اىل ارباك اجلمه�ر  وت�س�ي���س فهمه للق�سة بدقة. 

يج��ب كتاب��ة ورواي��ة الق�س���س واالح��داث بكلم��ات مبا�س��رة. ولذل��ك يج��ب علي��ك ان ت�س��ع ال�قائ��ع يف �س��ياق منطق��ي، بحي��ث 
تك���ن املعل�م��ات االك��رث اهمي��ة يف البداي��ة، وتاأك��د م��ن ان اه��م عنا�س��ر الق�س��ة مذك���رة يف جملت��ك االوىل.

حاف��ظ عل��ى جمل��ك ق�س��رة، فع��ادة م��ا يق��ع ال�سحافي���ن يف �س��رك اجلمل الط�يل��ة واملعق��دة اوالعبارات املعرت�س��ة . وتذكر 
ان م�ستمعي الرادي� وم�ساهدي التلفزي�ن يحظ�ن بفر�سة واحدة لفهم ما تق�له، على عك�س قّراء ال�سحيفة الذين ميكمهم 

اعادة القراءة عدة مرات. 

جتن��ب ا�س��تخدام امل�سطلح��ات املتخ�س�س��ة واالداري��ة البروقراطي��ة. ف��اذا ح�سل��ت على بي��ان �سحايف مكت�ب بلغة ر�س��مية 
فه��ذا ال يعن��ي ان علي��ك ا�س��تخدام نف���س اللغ��ة. علي��ك خماطب��ة جمه���رك بلغة ب�س��يطة مريحة ، حتى ال تبدو وكاأنك م�س���ؤوٌل 

حك�مي.
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عن��د قراءت��ك ن�س��رة االخب��ار، او ن�س��ًا اذاعي��ًا او تلفزي�ني��ًا عل��ى اله���اء مبا�س��رة، تاأك��د م��ن ان��ك ل��ن تتلعث��م ام��ام الكلم��ات 
وامل�سطلح��ات ال�سعب��ة واال�س��ماء االجنبي��ة . اقراأه��ا ع��دة م��رات قب��ل ان تظه��ر عل��ى اله���اء مبا�س��رة وتاأك��د م��ن ان��ك جتيد 
لفظه��ا. اإ�ست�س��ر زمالئ��ك اذا مل تك��ن متاأك��دًا، فلف��ظ الكلم��ات واأ�س��ماء اال�س��خا�س واالماك��ن ب�س��كل �سحي��ح ه��� عن�س��ر من 

عنا�س��ر الدقة. 

عندما ترتكب االأخطاء
يق���ل املث��ل »م��ن ال يعم��ل ال يخط��يء«، ومب��ا انك تعمل، فانك معر�س الرتكاب االخطاء. ويكت�س��ُب التعام��ل مع االأخطاء قدرا 

بالغا من االهمية متامًا كما التعامل مع الق�سة  اال�سلية.  

تخ�س���س كث��ر م��ن ال�سح��ف عام���دًا لت�سحي��ح االخط��اء يف ح��ال وق�عه��ا، مب��ا فيه��ا االخط��اء ال�سغ��رة مث��ل التهجئ��ة.  
الت�سحي��ح به��ذه الطريق��ة �سع��ب التحق��ق يف االذاع��ة والتلفزي���ن، ولكن��ه �س��روري ج��دا با�س��كال اخ��رى. 

هن��اك اخط��اء  ترتت��ب عليه��ا عواق��ب قانوني��ة، يف ه��ذه احلال��ة علي��ك ان حت�س��ل عل��ى ا�ست�س��ارة او ن�سيح��ة قانوني��ة   
قب��ل ان تق��وم بت�سحي��ح اخلط��اأ

 وعن��د ح��دوث اخلط��اأ، يج��ب ان يت��َم ت�سحيُح��ه يف ا�س��رع وق��ت ممك��ن. وال��س��ع املث��ايل ه��� ان يت��م الت�سحي��ح يف نف���س 
الربنام��ج. ويف ح��ال ورود اخلط��اأ �سم��ن ن�س��رة االخب��ار، ومل يت�س��ن ل��ك الت�سحي��ح يف نف���س الن�س��رة، فانه م��ن ال�سروري ان 
تق���م بذل��ك يف الن�س��رة التالي��ة. م��ن �س��اأن ت�سحي��ح اخلط��اأ يف ال�قت املنا�س��ب ان ي�فر عليك الكثر م��ن املتاعب واال�سرار. 

وبالطبع ال �سرر يف ان تق�ل:

 » قب��ل حلظ��ات، اأوردن��ا خ��رب اإدان��ة �س��عيد ح��داد بتهم��ة الف�س��اد. ون�د االآن اأن ن��س��ح اأن��ه لي���س �س��عيد ح��داد �ساح��ب �س��ركة 
ح��داد للمق��اوالت يف املدينة«.

يف بع���س املحط��ات االذاعي��ة والتلفزي�ني��ة، يت��م ب��ث الت�سحي��ح يف نف���س ال�ق��ت م��ن الي�م ال��ذي ورد فيه اخلط��اأ، ل�سمان ان 
عدد من ا�س��متع اىل الت�سحيح ي�س��اوي اىل حد ما عدد الذين ا�س��متع�ا اىل اخلطاأ. كما يف هذا املثال

30



»يف ن�س��رة االم���س، قلن��ا ان اله��زة االر�سي��ة حدث��ت ع��ام 1974. لق��د اإت�س��ل بنا عدد من امل�س��تمعني الذين اك��دوا انها حدثت 
عام 1976، وعليه فاننا ن�سحح املعل�مة«.

يف كث��ر م��ن االحي��ان َت��رُد اخب��ار عاجل��ة مل تت�س��ح بع���س حقائقه��ا، وم��ع ه��ذا ن��رى ان��ه م��ن ال�س��روري بثه��ا م��ع اال�س��ارة اىل 
انه��ا معل�م��ات غ��ر نهائي��ة او تقدي��رات اولي��ة يج��ري التثبت منها. فعلى �س��بيل املثال: يتبنُي ل��ك ان عدد امل�سابني يف حادث 
ط��رق مل يك��ن �سحيح��ًا، وكن��ت ق��د قمت ببث اخلرب �س��ابقًا. ال تقلق، فبامكان��ك ت�سحيح اخلطاأ يف املرة التالية عندما تق�م 

بتحدي��ث اخل��رب، فه��ذه فر�س��ة منا�س��بٌة لت�سحي��ح اية معل�مات قد تك�ن م�سلل��ة، كما يف هذا املثال:

 » تق���ل اح��دث تقاري��ر ال�س��رطة ان ع��دد قتل��ى االنفج��ار ال��ذي وق��ع يف ال�س���ق املركزي، ه� �س��بع�ن  ولي���س خم�س��ًة وع�س��رين 
كما ذكرنا �س��ابقًا«

وبالطب��ع مُيكن��ك دائم��ًا ان تل���م امل�س��در ال��ذي زودك باالرق��ام اخلاطئ��ة، ولك��ن الت�س��رف ال�سحيح ه��� ان تعرتف بخطئك 
وان ُت�سححه. 

الحيادية
م��ن املاأل���ف ان تتب��َع ال�سح��ف املطب�ع��ة يف انح��اء الع��امل )ك�نه��ا و�س��يلة اع��الم اأك��رث نخب�ي��ًة وت�س��ل اىل االك��رث اهتمام��ا 
بال�سيا�سة و�سنع القرار( خطا �سيا�سيا، فمنها من ي�ؤيد حزبا �سيا�سيا معينا اأكرث من �س�اه، اأو اأيدي�ل�جية اأكرث من غرها، 
وه��� م��ا ينعك���س عل��ى �سيا�س��ة امل�ؤ�س�س��ة التحريري��ة، فرتاه��ا تن�س��ر مق��االت ت�ج��ه راأي اجلمه���ر عل��ى نح��� مع��ني، وت�س��اهم 

اأحيانا  يف الرتويج ل�سيا�سات تخدم اإيدي�ل�جيتها وال�سيا�سة التي تتبعها.  

اأم��ا و�س��ائل االع��الم املرئي��ة وامل�س��م�عة،)ك�نها و�س��ائل اع��الم �س��عبية ت�س��ل اىل خمتل��ف الفئ��ات العمري��ة بغ���س النظ��ر ع��ن 
م�س��ت�اها الثق��ايف والعلم��ي( فف��ي معظ��م احل��االت، يفرت���س به��ا وفق��ًا للقان���ن اأو ح�س��ب �س��روط رخ�س��ة الب��ث ان تتب��ع احلي��اد. 
وه��ذا ينطب��ق باالخ���س عل��ى و�س��ائل الب��ث الت��ي اأ�س�س��ت بهدف اخلدمة العامة مثل البي بي �س��ي يف بريطانيا اأو “دويت�س��ه فيله” 
االملانية اأو “فران�س 2” الفرن�سية. ولكن هذا ال يعني ان جميع امل�ؤ�س�سات االعالمية املرئية وامل�سم�عة حيادية الن منها من قد 
ي�ؤي��د تي��ارًا ديني��ًا معين��ًا او وجه��ة نظ��ر معين��ة، ومنها من ترتب��ط م�سلحتة بجهة معينة. وهناك و�س��ائل اعالم متتلكها االحزاب 
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ال�سيا�س��ية واحلك�م��ات، مم��ا يعني انها �س��تلتزم بخط حتريري معني.  

واملحاي��د ه��� ال�س��خ�س ال��ذي لي���س ل��ه عالق��ة اأو م�سلح��ة مبا�س��رة باالمر، ولي���س منحازا مل�سلح��ة ح��زب اأو جان��ب معني وال 
يتخ��ذ م�اق��ف معار�س��ة ب�س��كل متحي��ز. وه��� من�سٌف، وعادٌل، وغ��ر متحيز.   

بناًء على هذا التعريف فان على ال�سحايف:           

اأن يعك���َس جمي��ع وجه��ات النظ��ر الت��ي له��ا عالق��ة كب��رة باأي��ة ق�سي��ة، فاغف��ال وجه��ة نظ��ر اح��د االط��راف ه���  �س��رد  	
لن�س��ف اخل��رب. 

اأن يبتع��د ع��ن التدخ��ل يف �س��ر ق�ست��ه ال�سحافي��ة وان ال ُيب��دي راأيه ال�س��خ�سي. وهذا يتطلب من��ه ان  ال يقبل املبالغ  	
املالية والهدايا مقابل تغطية منحازة ب�س��كل مبا�س��ر اأو غر مبا�س��ر. وان ال يك�ن نا�س��طًا يف حزب �سيا�س��ي.

احليادية تعني اي�سًا

االن�ساف وامل�ساواة يف التعامل  
عدم التحيز جلانب معني  

��ل االخب��ار واملعل�م��ات الت��ي ال ت��روج او تنح��از لط��رف عل��ى ح�س��اب  وتكم��ن اهمي��ة احليادي��ة يف ان اجلمه���ر ع��ادة يف�سّ
ط��رف اخ��ر. فاحليادي��ة تعط��ي الفر�س��ة للم�س��تمعني وللم�س��اهدين لك��ي يق��رروا بانف�س��هم وان يتخ��ذوا امل�اق��ف بناء على 

احلقائ��ق وال�قائ��ع الت��ي تعر���س جميع وجه��ات النظر.

احلقيقة الكاملة
ميكن��ك و�س��ف احل��دث و�سف��ا �سادق��ا دون اإعط��اء احلقيق��ة الكاملة. ولك��ن م��ن �س��اأن ذل��ك اأن يخ��ُذل الق��راء وامل�س��تمعني 
وامل�ساهدين الذين يتطلع�ن ملعرفة احلقيقية كاملة. ففي اغلب االحيان هناك اكرث من طرف للق�سة. واحليادية ال�سحافية 
تعني عك�س جميع االراء التي لها عالقة بامل��س�ع، وعدم االكتفاء بق�سة طرف واحد فقط. وعندما ي�جه النقد اإىل �سخ�س، 
نه يف تقريرك االإخباري. اإما �سراحة واإما �سمنا، عليك ك�سحايف حمرتف اأن حتاول احل�س�ل على رد هذا ال�سخ�س كي ُت�سِمّ
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لي�ص كافيا اأن تتكهن مبا يعتقده االآخرون، بل يجب عليك اأن تبذل جهداً للو�سول اإليهم و�سوؤالهم عن اآرائهم  

من ال�سهل مثال التعاطف مع اولياء ام�ر الطلبة، خا�سة اذا كنت واحدا منهم، بعد ان قررت ادارة املدر�سة رفع االق�ساط 
ال�سن�ية. لكن من العدل واالإن�ساف اأن تطلَب تعليقا من ادارة املدر�سة 

»و�سف��ت جلن��ة اولي��اء االم���ر ق��رار ادارة املدر�س��ة رف��ع االق�س��اط ال�س��ن�ية بن�س��بة 30% بالق��رار ال�س��يء واتهمته��ا بع��دم 
االك��رتاث لالعب��اء املالي��ة امللق��اة عل��ى كاه��ل اولي��اء االم���ر.  اأم��ا مدي��ر املدر�س��ة  فق��د اأق��ر ب��اأن رف��ع االق�س��اط يعت��رب م�س��كلة 

للبع���س  لكن��ه ق��ال يف نف���س ال�ق��ت اإن الق��رار ج��اء بع��د درا�س��ة عميق��ة ونظ��رًا لهب���ط �س��عر ال��دوالر ب�س��كل ملح���ظ«.

»دون تعليق«
اإذا رف�س �س��خ�س اأو م�ؤ�س�س��ة ممن لهم عالقة باخلرب االإدالء باأي تعليق، يجب اأن ت��سح ذلك جلمه�رك. فمن ال�سروري 

اأن يع��رف اجلمه���ر اأن��ك بذل��ت اأق�سى جهد ممكن لعر���س اآراء جميع املعنيني باالأمر.

يح��ق لالأ�س��خا�س رف���س امل�س��اركة يف مقاب��الت، وعلي��ك اإح��رتام ه��ذا احلق. ولك��ْن علي��ك اي�س��ًا ان حت��اوَل اإقناعه��م وع��دم 
االكتفاء بالرف�س، او االإفرتا�س م�سبقًا بانهم لن يتحدث�ا، بناء على جتربة �سابقة معهم. يف جميع هذه االح�ال عليك ان 

ُت��دون بعناي��ة اوق��ات ات�سال��ك به��م وردوده��م، فقد حتتاج اىل هذه املعل�مات يف ح��ال اللج�ء اىل الق�ساء. 

عن��د كتاب��ة الق�س��ة، يج��ب ان تذك��ر ان ال�س��خ�س املعن��ي رف���س ال��رد عل��ى ا�س��ئلتك، وعلي��ك ان تكت��ب ذل��ك بدق��ة.  فلي���س 
من االإن�س��اف والدق��ة مث��ال اأن تكت��ب » رف���س  مدي��ر امل�ست�س��فى التعلي��ق » بينما واقع االأمر ه��� اأنك مل تفلح يف االت�سال به. 

من املف�سل اأن تكتب » مل يت�سن االت�سال مبدير امل�ست�سفى«. واإذا وافق ال�سخ�س على احلديث معك ولكنه رف�س امل�ساركة 
يف مقابلة م�س��جلة، فاإنه مل يرف�س االإدالء بتعليق. من املف�سل اأن تكتب »رف�س مدير امل�ست�س��فى امل�س��اركة يف مقابلة، ولكنه 
قال لنا...«.اأما اإذا رف�س ال�سخ�س التعليق، فعليك اأن ت�سف رف�سه بدقة » رف�س ناطق بل�سان مدير امل�ست�سفى التعليق يف 

ال�قت الراهن، لكنه قال اإن من املقرر اإ�سدار بيان مف�سل فيما بعد«.
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التوازن على مدى فرتة زمنية 
م��ن ال�سع��ب ط��رح جمي��ع وجه��ات النظ��ر يف الق�سايا املعقدة كلما ُذكرت الق�سية، وخا�سة يف ن�س��رات االخبار ب�س��بب �سيق 

ال�قت ولكن يجب اال�ستماع اإىل تلك االآراء على مدى فرتة زمنية.

عل��ى �س��بيل املث��ال، ق��د ال يت�ف��ر وق��ت كاف لب��ث مقابلت��ني ط�يلت��ني ع��ن وجهت��ي نظ��ر متباينت��ني يف نف���س الربنام��ج. لذل��ك، 
ميكن��ك ب��ث اإح��دى املقابلت��ني يف الربنام��ج م��ع االإ�س��ارة اإىل اأن للق�سي��ة حم���را اآخر. ث��م تبث املقابلة الثاني��ة يف برنامج اآخر 
على اأال مير وقت ط�يل بني الربناجمني واأن ُيخ�س�س للمقابلتني قدٌر مت�س��اٍو من ال�قت واالأهمية. ويف حال كانت الق�سية 
التي يعاجلها الربنامج ق�سية عاجلة ال حتتمل االنتظار، فبامكانك بث املقابلة االوىل يف ال�س��اعة االوىل للربنامج والثانية 

يف ال�س��اعة التالية.

كم��ا يج��ب اأن حتظ��ى االآراء ووجه��ات النظ��ر بتغطية متكافئة. فلي���س من العدل واالإن�س��اف اتاحة املجال الأحد اجلانبني من 
اأجل اإبداء الراأي يف الربنامج االإخباري الرئي�س��ي بينما ن�س��ت�سيف وجهة النظر االخرى يف �س��اعة ال ي�س��اهد فيها الربنامج 
اال ع��دد قلي��ل م��ن امل�س��تمعني او امل�س��اهدين. ولي���س م��ن الع��دل واالن�س��اف اي�س��اً، ان ن�س��مح ب�ق��ت اط���ل الح��دى وجه��ات 
النظ��ر، بينم��ا نكتف��ي بقلي��ل م��ن ال�ق��ت ل�جه��ة النظر االخ��رى او اختيار متح��دث �سعيف للدفاع عن وجه��ة نظر يف م�اجهة 

متح��دث حمرتف يرف�سها.

ال حاجة للتف�سيل
تق�ل بع�س املدار���س واملناهج اأو االنظمة ال�سحافية التقليدية ان دور ال�سحايف، ال يقت�سر على جمع املعل�مات وتدقيقها 
ون�س��رها، ب��ل يتع��دى ذل��ك اىل اإجم��ال االراء املختلف��ة، وا�س��تخال�س االجاب��ة “ال�سحيح��ة”  يف النهاي��ة وتقدميه��ا للم�س��تمع 

او امل�ساهد.  

»عل��ى ال�سح��ايف اح��رتام احلقيقي��ة مهم��ا كان��ت النتائ��ج ومهم��ا كان موقف��ه ال�س��خ�سي منه��ا،الأن للجمه��ور احل��ق 
مبعرفة احلقيقية«

البند االول من »ميثاق مي�نخ« اخلا�س بحق�ق ال�سحافيني وواجباتهم 
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ولك��ن ه��ذا لي���س دور ال�سحافي��ني يف امل�ؤ�س�س��ات االخباري��ة الت��ي تلت��زم مب��داأ احلي��اد يف �سيا�س��تها التحريري��ة وحت��رتم ذكاء 
وعقل جمه�رها. 

وعل��ى النقي���س م��ن ذل��ك، يج��ب اأن ال يتمك��ن امل�س��اهد اأو امل�س��تمع م��ن التع��رف عل��ى اآراء املرا�س��ل اأو م�ؤ�س�س��ته. عليك ان 
تتعام��ل م��ع احكام��ك واآرائ��ك ال�س��خ�سية بعناي��ة �س��ديدة، وعلي��ك ا�س��تخدام معرفت��ك وخربت��ك فق��ط عندما ت�س��عر ان ذلك 

�س��ي�سيف �س��يئًا لق�ستك.

امل�سوؤولية ال�سخ�سية
عندما ت�سبح �سحافيًا، ال ُيت�قع منك اأن تتخلى عن اآرائك ال�س��خ�سية او ال�سيا�س��ية. ولكن املت�قع ه� ان ترتك هذه االراء 
وامل�اق��ف خلف��ك يف البي��ت عندم��ا تاأت��ي اىل العم��ل. ويح��ق لل�سحايف اأن يبدي راأيا �سحفيا مهنيا ولكن لي���س راأيا �س��خ�سيا، 

بحيث ال يتمكن اجلمه�ر من التعرف على اآرائه ال�سخ�سية ح�ل الق�سية التي يبحث فيها. 

احليادي��ة تتطل��ب ان ال يك���َن هن��اك اأي ت�س��ارٍب للم�سال��ح ب��ني ال�سح��ايف والق�سي��ة الت��ي يكت��ب عنه��ا. مبعن��ى ان ال تك���ن له 
عالقة �سخ�سية بالق�سية او باطرافها، وبالتايل ينحاز اىل وجهة نظر معينة. وما ينطبق على ال�سحايف ينطبق على فريق 
التحري��ر، فالعامل���ن يف الربام��ج االإخباري��ة يج��ب ان ال تك���ن له��م م�سالح اأو اإلتزامات خارجية من �س��اأنها امل�سا���س ب�س��معة 

و�س��يلة االعالم التي يعمل�ن ل�ساحلا،  والتاأثر �س��لبا على ثقة اجلمه�ر بها.

ت�سمل االأن�سطة املرف��سة ما يلي:

الرتويج ل�سيا�سة او مل�سلحة حزب معني او امل�ساركة يف حمالته االنتخابية   
قب�ل املال اأو الهدايا مقابل تغطية خرب معني اأو االمتناع عن تغطيته اأو التاأثر يف اأ�سل�ب التغطية   

الرتويج للم�سالح املادية او التجارية التي ميتلكها اقرباء او ا�سدقاء مقرب�ن، من خالل التغطية ال�سحافية   

احليادية غري مطلقة
يف بع���س الظ��روف وخا�س��ة يف الق�ساي��ا املتعلق��ة بالقي��م االن�س��انية اال�سا�س��ية. ال ُيت�ق��ع م��ن ال�سح��ايف ان يحاف��ظ عل��ى 
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احليادي��ة ب�س��كل مطل��ق ومت���ازن، فعل��ي �س��بيل املث��ال، ال يت�ق��ع اح��د م��ن ال�سح��ايف ان يك���ن حماي��دًا ب��ني �س��يادة القان���ن 
واالإج��رام، حي��ث ال ميك��ن امل�س��اواة اخالقي��ًا بينهم��ا. وعل��ى ال�سحايف ان ال يتخذ من احليادية ذريع��ة للق�ل اإنه ال يرى فرقًا 

ب��ني احلي��اة املرفه��ة وال�سحي��ة وب��ني الفق��ر واجل�ع.

احليادي��ة يف مث��ل ه��ذه الق�ساي��ا والظ��روف تتطل��ب م��ن ال�سحايف جهدًا م�ساعفًا، الأن من ال�سع��ب التفريق بني ما ه� قيمة 
ان�سانية واخالقية يجب الدفاع عنها، ومعاير �سحافية مهنية يجب اتباعها واحلفاظ عليها.

احلك��م يف ذل��ك م��رتوٌك ل��ك. وعلي��ك ان حتُك��َم نف�س��ك، ف��ال اح��د يت�ق��ع من��ك جتاه��ل القي��م والع�اط��ف االن�س��انية، والبق��اء 
دون اح�سا���س جت��اه كارث��ة معين��ة. ولك��ن تذك��ر دائم��ًا ان عملك ه��� اإيجاد احلقيقة واإط��الع جمه�رك عليها.

امل�سلحة الوطنية
غالب��ًا م��ا تق���ل احلك�م��ات، وخا�س��ة يف مناط��ق ال�س��راع، اإن واج��ب ال�سح��ايف ه� خدم��ة امل�سلحة ال�طني��ة. وال�سحافي�ن 
ال يعي�س�ن يف معزل عن جمتمعاتهم، وال ُيت�قع منهم التخلي عن الق�سايا اال�سا�سية التي تهُم جمتمعهم بحجة احلياد. يف 
هذا ال�سياق، فانه من املنطقي ان ياأخذ ال�سحافي�ن باحل�سبان امل�سلحة ال�طنية، ولكن من منطلق ان الق�سية املطروحة 

هي ق�سية م�سرية وهامة لل�سعب، بحيث تظهر التحديات واملخاطر التي يعي�س�نها.

وال يعن��ي ه��ذا ب��اي ح��ال م��ن االح���ال ان ين�س��اق ال�سحافي���ن وراء احلك�م��ة وروايته��ا، فف��ي املجتمع��ات الدميقراطي��ة 
واملنفتحة، هناك وجهات نظر خمتلفة. ومهمة ال�سحافيني تكمُن يف تغطية وعر�س جميع االراء واالحداث بت�ازن وحيادية.

واحلر���س عل��ى امل�سلح��ة ال�طني��ة ال يعن��ي ان يق���م ال�سحافي���ن بالرتوي��ج ل�سيا�س��ة معين��ة والدف��اع عنه��ا او تق��دمي وجه��ة 
نظر �سيا�سية. ولعل اهم دور لل�سحافة واالعالم ه� حما�سبة �سّناع القرار وال�سيا�سيني، وال ميكن لل�سحافيني القيام بهذا 

ال��دور يف ح��ال م�س��اواتهم ب��ني امل�سلحة ال�طنية وم�سلح��ة احلك�مة او الفئة احلاكمة.

اإنتبه اإىل لغتك
ان مل تك��ن متاأك��داً م��ن م�سطل��ح مع��ن، ا�ست�س��ر زمائ��ك يف ق�س��م التحري��ر. واإق��راأ ن�سو�س��ك بعناي��ة وابح��ث ع��ن   

الكلم��ات واملف��ردات وامل�سطلح��ات  الت��ي تك�س��ف النق��اب ع��ن اأحا�سي�س��ك، وق��م بتغيره��ا
36



غالب��ا م��ا حتم��ل الكلم��ات الت��ي نختارها تلميح��ات وا�س��ارات ق��د ت��دل عل��ى اآرائن��ا او تنا�س��ر راأي��ا وُت�سع��ف اآخ��ر ب�س��كل غ��ر 
مبا�سر . وقد يفقد ال�سحايف م�سداقيته وحياديته جراء ا�ستخدامه بع�س الكلمات وامل�سطلحات التي حتمل يف م�سم�نها 

حكمًا او ت�س��ر ب�س��كل متعمد اىل م�قف �سيا�س��ي معني.

فا�س��تخدام كلم��ة » نظ��ام« مث��ال ُي�س��ر ع��ادة اإىل حك�م��ة ال ن�ؤيده��ا، وال نع��رتف ب�س��رعيتها. وكذل��ك ال�سف��ات التي حتمل يف 
طياته��ا االآراء، فكلم��ات »ع��دواين« و«متغطر���س« و« �س��به مثق��ف« و«ب�س��ع« وغره��ا ه��ي كلم��ات غ��ر م��س�عي��ة تعك���س االآراء 
ال�س��خ�سية للكات��ب. وتعب��ر » فدائ��ي« ي�س��ر اإىل تاأييدن��ا ل�ساحب��ه، بينم��ا تعبر »اإرهابي« ي�س��ر اإىل اال�س��تنكار. وا�س��تخدام 

»مقت��ل« او »اغتي��ال« او »ا�س��تهداف« يدل اأي�س��ا على وجهة نظر معينة.

وكذل��ك احل��ال عن��د و�س��ف احده��م بان��ه »ميين��ي متط��رف« فهذا تلمي��ح اىل انه خارج عن اخلط ال�سيا�س��ي املقب���ل. اما اذا 
كانت هذه هي ال�سفة التي ُيعرف بها هذا ال�سخ�س، فهذا امر مقب�ل. وعلى �سبيل املثال ُيعرف عن امل�ست�طن اال�سرائيلي 
يف اخللي��ل »ب��اروخ مارزي��ل« ان��ه »ميين��ي متط��رف«، وبالت��ايل فان اإطالق هذه ال�سفة عليه ام��ر مقب�ل. ولكن على ال�سحايف 

يف جميع االح�ال ان يفكر قبل اطالق االلقاب وان يتاأكد انه ينحى براأيه جانبًا.

علينا ك�سحافيني ان نبحث عن:

الكلمات التي تف�سر احلقيقة وال تثر الع�اطف  

الكلمات املتداولة مهنيًا وميكن للجمه�ر تقبلها وفهمها  

جتنب االو�ساف »م�سرة حا�سدة »، »ا�ستنكار وا�سع« او التعميم »اأيدت الغالبية« او »راأى كثرون«   

اللج���ء اىل ا�س��تخدام امل�سطلح��ات القان�ني��ة ال���اردة يف امل�اثي��ق االن�س��انية والدولي��ة ولك��ن يف م�ا�سعه��ا ال�سحيح��ة   
وحي��ث تنطب��ق متام��ا عل��ى الق�سي��ة م��س���ع البح��ث او التغطي��ة 

ت�س��ع كث��ر م��ن و�س��ائل االع��الم دلي��اًل خا�س��ًا بامل�سطلحات الت��ي ميكن ا�س��تخدامها، ويف حال مل ي�س��تطع ال�سحايف حتديد 
امل�سطل��ح، يك���ن بامكانة الرج�ع اىل هذا الدليل.
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احلياة ال�سيا�سية واالنتخابات
تعت��رب تغطي��ة احلي��اة ال�سيا�س��ية اجلبه��ة الت��ي عل��ى ال�سح��ايف ان يقات��ل فيه��ا لتحقي��ق احليادي��ة. فال�سيا�س��ي�ن يري��دون 
ت�س��خر االع��الم مل�سلحته��م ولدع��م م�اقفه��م، وبالتايل يحاول�ن التاأثر عل��ى ال�سحافيني لتاأمني تغطية اعالمية ت�سب يف 

م�سلحته��م. وه��ذا ام��ر م�ج���د يف كل ال��دول. 

وم��ا ينطب��ق عل��ى ال�سيا�س��يني ينطب��ق اي�س��ًا عل��ى بع���س امل�س��تمعني وامل�س��اهدين م��ن ا�سح��اب االنتم��اءات او املي���ل ال�سيا�س��ية 
واحلزبي��ة والذي��ن يري��دون ان ُيق��دَم له��م االع��الم اآراء تتف��ق م��ع وجه��ات نظره��م. لك��ن الغالبي��ة العظم��ى م��ن امل�س��تمعني 
وامل�ساهدين تريد معل�مات حمايدة تت�سف بالنزاهة واالمانة والدقة، بحيث تعك�س جميع الق�سايا واالآراء، حتى يتمكن�ا من 
اتخاذ قراراتهم ب�ساأنها ، كما ان من م�سلحة ا�سحاب املي�ل ال�سيا�سية على املدى االأبعد اأن يح�سل�ا على احلقيقة الكاملة.

وت��زداُد اهمي��ة التغطي��ة املحاي��دة خ��الل ف��رتة االنتخاب��ات، وبالتايل على ال�سحافي��ني بذل املزيد من اجله��د لتحقيق ذلك. 
واحلر�س على اأن تك�ن تغطيتهم االإخبارية ط�ال فرتة االإنتخابات �ساملة ومت�ازنة.

يف كث��ر م��ن ال��دول هن��اك ق�ان��ني وانظم��ة حتك��م التغطي��ة االعالمي��ة خ��الل ف��رتة االنتخابات. ولع��ل من اهم املب��اديء التي 
تلت��زم به��ا جمي��ع و�س��ائل االع��الم، ه��� اعطاء جميع االحزاب ال�سيا�س��ية املر�س��حة الفر�س��ة املت�زانة واملتكافئ��ة لل��س�ل اىل 

جمه���ر الناخب��ني من خالل و�س��ائل االعالم.

ويف كث��ر م��ن االحي��ان ي�س��تغل ال�سيا�س��ي�ن من�سبه��م للدعاي��ة االنتخابي��ة ومتري��ر براجمه��م االنتخابي��ة. فعلى �س��بيل املثال، 
يظه��ُر رئي���ٌس مر�س��ٌح لالنتخاب��ات يف م�ؤمت��ر �سح��ايف م�س��رتك م��ع رئي���س دول��ة اخ��رى، وخ��الل امل�ؤمت��ر الذي يحظ��ى بتغطية 
اعالمي��ة كب��رة، مُي��رر الرئي���س املر�س��ح بع���س الر�س��ائل االنتخابي��ة. وهنا على ال�سحافي��ني واملحررين التفري��ق بني امل�قف 
ال�سيا�س��ي والدعاي��ة االنتخابي��ة. ففر�س��ة املر�س��ح ال��ذي ي�س��غل من�سب��ًا �سيا�س��يًا ر�س��ميًا للظه���ر يف و�س��ائل االع��الم بحك��م 
من�سب��ه، اك��رب م��ن غ��ره من املر�س��حني. وبينما تنطبق على املر�س��حني االآخرين �س��روط االلتزام بف��رتة الدعاية االنتخابية 
وعدم الظه�ر يف و�سائل االعالم اال خاللها، يحظى املر�سح الذي ي�سغل من�سبًا �سيا�سيًا ر�سميًا بفر�سة الظه�ر يف و�سائل 
االع��الم قب��ل وخ��الل وبع��د ف��رتة الدعاي��ة االنتخابي��ة وه��� م��ا ي�س��تدعي ح��ذر ال�سحافي��ني ورقاب��ة م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع املدين 

ف�س��ال ع��ن اجلهات امل�س��رفة على العملي��ة االنتخابية. 
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االإعالنات
ي�س��عى امل�س���ؤول�ن يف غ��رف االأخب��ار الت��ي تلت��زم  مبعاي��ر اأخالقية ومهني��ة �سارمة، اإىل حت�سني اأنف�س��هم من ال�سغ�ط التي 
ق��د ميار�س��ها عليه��م املعلن���ن.  وعل��ى �س��بيل املث��ال ال ب��د اأن تتحل��ى الهيئ��ة التحريري��ة الأي و�س��يلة اع��الم بال�س��جاعة واملهني��ة 
العالي��ة اإذا بث��ت تقري��را ع��ن االأعط��ال الفنية يف جمال االت�ساالت، علما باأن ال�س��ركة املزودة للخدمة هي اإحدى ال�س��ركات  

الرئي�س��ية الت��ي تبث اإعالناته��ا من خالل املحطة.

يق���ل املث��ل  »ال تع���س الي��د الت��ي تطعم��ك« ، ولك��ن ه��ذا املث��ل ال ينطب��ق عل��ى �سحافي��ي امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة الت��ي تتب��ع قي��م 
اخلدم��ة العام��ة مهم��ا كان��ت م�س��ادر مت�يله��ا، جتاري��ة اأو حك�مي��ة اأو غره��ا. الن والء مث��ل ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات اأوال واأخ��را ه��� 

مل�س��اهديها اأو م�س��تمعيها اأو قرائها ولي���س ملم�ليه��ا.

��ل و�س��ائل االع��الم الت��ي تب��ث االأخبار املحاي��دة والدقيقة  يف واق��ع االأم��ر، ت��درك ال�س��ركات املعِلن��ة الكب��رة اأن اجلمه���ر يف�سّ
وحتظى ب�س��عبية عالية نتيجة مل�سداقيتها، وبالتايل فاإن االعالن فيها يع�د بفائدة اكرب من ت�سمينها او ارتباطها ب��س��ائل 
اعالم ال حتظى ب�سمعة جيدة او بربنامج اإخباري ال يتبع معاير احلياد والدقة . لذلك، ت�ستطيع ال�سركة املعلنة اأن تتحمل 
بع���س االنتق��ادات. وكلم��ا ا�س��تعت جماهري��ة و�س��يلة االع��الم نتيج��ة مل�سداقيته��ا وحياده��ا ازدادت رغبة ال�س��ركات الكربى 

التي حتافظ على م�س��ت�يات ج�دة عالية يف االعالن عربها وكلما زادت قدرة و�س��يلة االعالم على انتقاد ال�س��ركات.

االنصاف 
يف مهن��ة ال�سحاف��ة حتت��دم املناف�س��ة ب��ني ال�سحافي��ني الذي��ن  ي�س��ع�ن دوم��ًا اإىل احل�س���ل عل��ى اخل��رب قب��ل زمالئهم. لك��ن 

املناف�س��ة يف �س��بيل حتقي��ق ال�س��بق ال�سح��ايف  ق��د ت���ؤدي اإىل ع�اق��ب ت�سر بك وباالآخرين كم��ا يف االمثلة التالية:  

م�س��در يف وزارة التم�ي��ن ُيعلم��ك اأن هن��اك �س��حنات طح��ني فا�س��د �س��ت�زع بع��د ثالث��ة اي��ام م��ن اأح��د املخ��ازن. واأن��ت تتعه��د  	
بالتكتم على ه�ية هذا امل�سدر. لكنك خالل عر�سك للخرب ُتعطي بع�س املعل�مات او اال�سارات والتلميحات الكافية ملعرفة 
ه�ية امل�سدر مما ي�ؤدي اإىل طرده من العمل. واىل خ�س��ارتك مل�سدر هام من م�سادرك ال�س��ّرية، وبالتايل لن يت�س��نى لك 

احل�س���ل عل��ى معل�م��ات مماثل��ة م��ن هذا امل�سدر م�س��تقبال، وقد ي�ؤدي ذل��ك اي�سًا اىل عدم وث�ق م�سادر اخرى بك.
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جتل���س م��ع �سدي��ق ل��ك يف مقه��ى، وخ��الل احلدي��ث مع��ه ُيطلع��ك عل��ى معل�م��ات �س��خ�سية تعترُبه��ا مذهل��ًة ع��ن رئي���س  	
امل�ؤ�س�س��ة الت��ي يعم��ل فيها. وتق��رر فيم��ا بع��د ن�س��ر م��ا قال��ه ل��ك  دون اإعالم��ه ودون التاأك��د م��ن �سح��ة املعل�م��ات، فتث���ر 
حفيظ��ة �سديق��ك وحفيظ��ة رئي�س��ه ال��ذي يثب��ت ع��دم �سح��ة املعل�م��ات ويقرر مقاطع��ة حمطتك التي كانت �س��ُتجري معه 
مقابلة هامة على اله�اء مبا�سرة، ليك�سف خاللها معل�مات عن ق�سية تهُم جمه�رك. وبذلك تك�ن انت قد خ�سرت ثقة 

�سديق��ك، فيم��ا خ�س��رْت حمطت��ك مقابل��ة هام��ة كان م��ن املمك��ن ان حتم��ل �س��بقًا �سحافيا. 

ي�اف��ق اح��د امل�س��لحني الفل�س��طينيني، مم��ن تطارده��م ا�س��رائيل، عل��ى اإجاب��ة اأ�س��ئلتك يف مقابل��ة تلفزي�ني��ة، �س��ريطة اأال  	
تك�س��ف النق��اب ع��ن م��كان اإقامته. لكن��ك تب��ث يف تقري��رك �س���را للمنطق��ة الت��ي يقطنه��ا م��ا ي���ؤدي اإىل قتل��ه بع��د ي�م��ني.

ي�اف��ق اح��د الق��ادة ال�سيا�س��يني عل��ى احل�س���ر اىل اال�س��ت�دي� الإج��راء مقابل��ة مع��ه ح���ل ق�سي��ة حتت��ل اهمي��ة اخباري��ة  	
كبرة. ولكنك ال تق�ل له انه �س��يك�ن يف م�اجهة �سيا�س��ي معار�س يف نف���س اال�س��ت�دي�. ونتيجة لذلك يرف�س امل�س��اركة 
ويغادر املكان متهمًا اإياك باخلداع. وبذلك تك�ن قد و�سعت نف�سك يف م�قف حمرج، واحدثت فج�ة كبرة يف برناجمك 

املبا�سر.

الت�سرع يف بث اخلرب قد ي�سبب اثرا �سلبيا ط�يل االأمد على امل�ؤ�س�سة االإخبارية وجمه�رها وامل�ساركني يف براجمها.

تعتم��د معظ��م امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة عل��ى ال�س��دق والنزاه��ة يف تعامله��ا م��ع امل�س��اركني يف براجمه��ا املبني��ة ا�سا�س��ًا عل��ى 
االن�ساف واالمانة واال�ستقامة. وه� امر ال ي�سب يف م�سلحة الربنامج فح�سب، بل يف م�سلحة امل�ساركني واجلمه�راأي�سا 
. واإذا مل تك��ن من�سف��ا للم�س��اركني يف براجم��ك، فاإنه��م ل��ن يقبل���ا امل�س��اركة يف اأي منه��ا م�س��تقبال . اإن اإنع��دام االإن�س��اف 

واالإ�س��تقامة ين��ال م��ن �س��معتك املهني��ة  وق��د ي���ؤدي يف ح��االت ا�س��تثنائية اإىل مقا�ساتك.

يف ظروف ا�س��تثنائية فقط ، مثل  ك�س��ف النقاب عن ن�س��اط غر م�س��روع اأو غر اخاقي، ميكن تربير التكتم على   
الهدف احلقيقي للمقابلة. ولكن ب�سرط احلفاظ على املعاير املهنية االخرى،  كما يجب ا�ست�سارة كبار املحررين 

م�سبقا
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وكقاع��دة عام��ة، يج��ب عل��ى ال�سحافي��ني االإلت��زام بال�س��دق واالمان��ة جتاه  امل�س��اركني يف براجمهم. وتن�س اإر�س��ادات كثر 
م��ن امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة عل��ى اأن م��ن واج��ب مع��دي الربام��ج، قب��ل كل �س��يء، اأن ُيطلع���ا امل�س��اركني عل��ى طبيع��ة الربنام��ج 
وهدفه. وتعري��ف امل�س��اركني بطبيع��ة م�س��اركتهم، الن معظمه��م ق��د ال يدرك���ا ان ه��ذه امل�س��اركة ق��د تخ�س��ع للتحري��ر.  فعل��ى 
�س��بيل املث��ال، يعل��م ال�سح��ايف، وب�س��كل بديه��ي، اأن املقابل��ة الت��ي يق���م بت�س��جيلها مُيك��ن ان تخ�س��ع للم�نتاج قب��ل بثها. ولكن 
ال�سخ�س العادي قد ال يدرك ذلك، وقد ي�سعر اأنه ُخدع عندما ي�ساهد او ي�ستمع اىل م�ساهماته فيما بعد، الن احدًا مل ُيبلغه  

اأن مقابلته قد تخ�سع لعملية م�نتاج. 

وم��ن ال�س��روري ج��دًا، ان��ه يف ح��ال اخ�س��اع املقابل��ة لعملي��ة م�نت��اج، ان يت��م ذل��ك بامان��ة وان�س��اف، بحي��ث ال يت��م تغي��ر او 
ت�س���يه او ا�س��تغالل م��ا ج��اء يف املقابل��ة. علي��ك ان حتر���س دائم��ًا عن��د ا�س��تخدامك ج��زءًا من مقابلة ط�يل��ة ان ال ُتخرج هذا 

اجل��زء عن ال�س��ياق العام.

عندما تطلب من النا�س امل�ساركة يف تقرير او برنامج اإخباري، يجدر بك عادة اأن حتيطهم علما مبا يلي:

م��س�ع التقرير او الربنامج            

طبيعة امل�ساركة التي تت�قعها منهم  ومدتها ب�سكل تقريبي          

ما اذا كانت امل�ساهمة يف بث مبا�سر اأم م�سجلة           

ما اذا كانت امل�ساهمة �ستخ�سع لعملية م�نتاج؟  

علي��ك دوم��اً ان ان تتاأك��د اذا م��ا كان حمدث��ك يتح��دث مع��ك   on the record  اأي ب�س��كل “م�س��رح للن�س��ر”  اأم    
“لي���ص للن�س��ب”.  unattributable  غ��ر م�س��رح بالن�س��ر” او“  off the record

“لي�ص للن�سب” و”غري م�سرح بالن�سر”
حتدثن��ا �س��ابقًا ع��ن �س��رورة ن�س��ب االق���ال اىل م�سادره��ا. ولك��ن هناك حاالت ال يت�س��نى ل��ك فيها احل�س�ل عل��ى املعل�مات 
اال بعد ان ت�افق على عدم ك�سف ه�ية امل�سدر. ويتبع ال�سحافي�ن يف معظم بلدان العامل ا�سل�بني للتعامل مع هذه احلالة:

41



االول وي�س��مى باالجنليزي��ة” unattributable” وبالعربي��ة “لي���س للن�س��ب” . وه��ذا يعن��ي ان��ه بامكان��ك ان تن�س��ر م��ا قي��ل 
ل��ك ولك��ن ب�س��رط ان ت�س��ر اىل امل�س��در ب�س��كل ع��ام دون التحدي��د كاأن تق���ل:

“ �سرح م�سدر م�س�ؤول قريب من الرئا�سة بان املباحثات �ستبداأ اال�سب�ع القادم”.

ام��ا اال�س��ل�ب الث��اين فيع��رف باالجنليزي��ة “off the record” وبالعربي��ة “غ��ر م�س��رح بالن�س��ر”. ويك���ن ذل��ك يف ح��ال 
اعط��اك م�س��دٌر م��ا معل�م��ات كخلفي��ة ع��ن م��س���ع مع��ني ال�س��تخدامها يف ق�ست��ك االخبارية ب�س��رط ان ال تذك��ر م�سدرها، 
حت��ى ع��دم الق���ل “م�س��در رف���س الك�س��ف ع��ن ا�س��مه” او اي��ه عب��ارات م�س��ابهة. ف��اذا طل��ب احده��م احلدي��ث ب�س��كل “غ��ر 

م�س��رح بالن�س��ر”  فعلي��ك االلت��زام بذل��ك وان ال ت�س��جل احلدي��ث وان ال ت��دون املالحظات. 

عل��ى �س��بيل املث��ال يق���ل ل��ك احده��م اإن هن��اك اجتماع��ات جت��ري ب��ني احلك�م��ة والنقاب��ات بخ�س����س انه��اء اال�س��راب. 
وي�س��رتط عليك امل�سدر ان هذا للمعل�مات فقط و”غر م�سرح بالن�س��ر”، بالطبع ميكنك ا�س��تخدام املعل�مات يف ق�ستك 

على النح��� التايل:

“ ي�سار اىل اأن احلك�مة قد اجرت �سل�سة من اللقاءات مع ممثلني عن النقابات بهدف انهاء اال�سراب ..”

وتعت��رب ف�سيح��ة “واترغي��ت” م��ن ا�س��هر الق�ساي��ا الت��ي مت ك�س��فها م��ن خ��الل حدي��ث “غ��ر م�سرح بالن�س��ر”، وق��د ادت اىل 
�س��ق�ط الرئي���س االمريك��ي نيك�س���ن. ويرج��ع الف�س��ل يف ذل��ك اىل م�س��در اطل��ق علي��ه ا�س��م  “احلنج��رة العميق��ة” وكان 

يعط��ي املعل�م��ات لل�سحافي��نْي “ب���ب وودوارد” و”كارل برين�س��تني”.

احلظر
تق���م معظ��م الداوئ��ر احلك�مي��ة واملنظم��ات الكربى اأحيانا بتزويد ال�سحافيني بن�س��خ من تقارير ط�يل��ة اأو معقدة لقراءتها 
واال�س��تفادة م��ن املعل�م��ات ال���اردة فيه��ا قب��ل اإ�سداره��ا ر�س��ميا، �س��ريطة اأال يت��م الك�س��ف ع��ن م�سم�نه��ا قب��ل تاري��خ ووق��ت 
حمددي��ن مم��ا يعط��ي اجلمي��ع فر�س��ة مت�س��اوية للن�س��ر بعي��دا ع��ن التزاح��م والتناف���س عل��ى �س��بق �سحف��ي . ه��ذا »احلظ��ر« 
يعط��ي لل�سحافي��ني املزي��د م��ن ال�ق��ت للتعم��ق يف التقاري��ر الر�س��مية قب��ل ن�س��ر املعل�م��ات ورمب��ا اال�س��تعداد الج��راء تغطي��ة 
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م��سعة ملا حتمله االمر الذي ي�سب يف م�سلحة ال�سحايف نف�سه بحيث يك�ن اكرث اإطالعًا وعمقًا، وه� ما ي�ساعد امل�ؤ�س�سة 
الت��ي ا�س��درت التقرير اي�سا.

ينطب��ق »احلظ��ر« عل��ى اجلمي��ع يف امل�ؤ�س�س��ات االخباري��ة، وال ميك��ن احلف��اظ عليه اال اذا التزم اجلميع ب��ه، ولكن قد َي�سعف 
ال�سح��ايف ام��ام اإغ��راء ال�س��بق وينته��ك احلظ��ر قب��ل  انته��اء م�ع��ده. فيخ��رق االتف��اق ويج��ازف بعالقت��ه م��ع املنظم��ة الت��ي 
ا�سدرت التقرير او البيان، مما يعني انها قد ترتدد م�ستقباًل يف تزويد هذا ال�سحفي باملعل�مات م�سبقا. ومما ال �سك فيه 

اأي�س��ا، اأن ت�س��رف ه��ذا ال�سحف��ي  كفي��ل باإثارة حفيظة زمالئه الذي��ن يلتزم�ن باحلظر.

اخل�سو�سية
يت�ق��ع النا���س يف �س��تى اأنح��اء الع��امل اأن حت��رتم و�س��ائل االع��الم خ�س��سياته��م، وان ال تن�س��ر معل�م��ات عن حياته��م اخلا�سة اإال 
اإذا كانت امل�سلحة العامة تقت�سي ذلك، كما ه� احلال يف ال�سل�ك االإجرامي اأو الت�سرفات التي تتنافى مع املعاير االجتماعية.

ويف بع���س البل��دان تعي���س بع���س و�س��ائل االع��الم عل��ى ن�س��ر املعل�م��ات اخلا�س��ة بال�س��خ�سيات العام��ة مث��ل ال�سيا�س��يني 
والفنانني، اإال ان معظم امل�ؤ�س�سات االعالمية العريقة تلتزم بعدم الك�سف عن الت�سرفات واملرا�سالت واملكاملات واحل�ارات 

اخلا�سة، م��ا مل يك��ن وا�سح��ا اأن يف ذلك خدم��ة للم�سلحة العامة. 

م��ن واج��ب ال�سح��ايف ان يح��رتم ح��ق النا���س يف احلف��اظ عل��ى خ�س��سياته��م وان يعامله��م معامل��ة نزيه��ة، ولك��ن م��ن ح��ق 
ال�سح��ايف ان يج��ري التحقيق��ات الالزم��ة لل��س���ل اإىل املعل�م��ات الت��ي ت�س��ب يف امل�سلح��ة العام��ة.

وم��ع اأن تعري��ف »امل�سلح��ة العام��ة« لي���س باالأم��ر ال�س��هل، اإال اأن االأمثل��ة التالي��ة ت��س��ح مت��ى ميك��ن لل�سح��ايف التدخ��ل يف 
خ�س��سي��ة االخري��ن: 

قا�س يعقد اإجتماعا �سريا مع �سخ�س معروف باأنه مت�رط يف ق�سية ف�ساد.  
معلم يعطي الدرو�س اخل�س��سية يف منزله ويتحر�س بالطالب جن�سيًا.   

�سيا�سي يدافع عن حق�ق املراأة، ولكن يتبني اأنه يق�م ب�سرب زوجته كل ي�م.  
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»عل��ى ال�سحافي��ن »اح��رتام احلي��اة اخلا�س��ة لاف��راد، وع��دم ا�س��تغالها الغرا���ص العاق��ة له��ا باملهن��ة وال��راأى 
الع��ام. ومراع��اة اجلوان��ب القانوني��ة والقواع��د االخاقي��ة يف احرتام حقوق اال�س��خا�ص املعنين يف االخبار«.

االأخالقيات والق�اعد ال�سل�كية اخلا�سة باالإعالميني الفل�سطينيني

وكقاع��دة عام��ة، فان��ه يح��ق لل�سحافي��ني الك�س��ف ع��ن بع���س خ�س��سي��ات ال�س��خ�سيات العام��ة والذي��ن ي�س��غل�ن منا�س��ب 
حك�مية، ولكن هذا احلق ال يعطي املربرات للتدخل يف �س���ؤون حياتهم اخلا�سة اذا مل يكن ذلك قان�نيًا ومل يكن له اهمية 
جمتمعي��ة. ف��اذا م��ا ق��رر �سح��ايف ان هن��اك مربرات ق�ية للحديث عن خ�س��سيات �س��خ�سية عام��ة، فان عليه اواًل ان يتاأكد 

م��ن ال�قائ��ع، وان يبن��ي ق�سي��ة ُي�س��تند اليه��ا وان ال يكتف��ي مبا ه��� مبني على الرثثرة او ادع��اءات غر مربهنة.

وم��ن قبي��ل االإن�س��اف، فان��ه م��ن ح��ق اال�س��خا�س املعني��ني ان يعرف���ا طبيع��ة االتهام��ات امل�جه��ة اليه��م وان ميتلك���ا احلق يف 
الرد عليها قبل الن�س��ر.

وبالطب��ع، عل��ى جمي��ع ال�سحافي��ني اح��رتام خ�س��سي��ة اال�س��خا�س يف بي�ته��م وممتلكاتهم اخلا�سة. فعلى �س��بيل املثال، من 
حق ال�سحافيني ان ي�س��ت�قف�ا م�س���ؤواًل يخرج من بيته الإجراء مقابلة »عتبة الباب«، ولكن لي���س من حقهم م�سايقته ب�س��كل 

م�س��تمر عند باب منزله، ودون ُمربر. 

التطفل على النا�ص اأثناء اأحزانهم ومعاناتهم
غالب��ا م��ا َيج��ُد ال�سحافي���ن انف�س��هم م�سطري��ن للتعام��ل م��ع م�اق��ف �سعب��ة وم��ع ا�س��خا�س يعان���ن نتيج��ة حادث��ة مفجع��ة او 
م�سيب��ة  حل��ت به��م ، يف ه��ذه احلال��ة ال مف��ر م��ن ان يتعام��ل ال�سحافي���ن معه��م بح�سا�س��ية بالغ��ة. ولع��ل اه��م ه��ذه امل�اق��ف 
هي تلك التي ي�سطر فيها ال�سحافي�ن اىل بث االخبار وال�س�ر ح�ل �سحايا حادث او هج�م معني، ويك�ن عليهم احرتام 
كرام��ة ه���ؤالء ال�سحاي��ا وخ�س��سياته��م وم��ا ق��د ي�س��در عنه��م من انفعاالت غ��ر طبيعية او رمبا غر الئق��ة نتيجة ال�سدمة 

او احل��زن . 

تن���س االأخالقي��ات والق�اع��د ال�س��ل�كية اخلا�س��ة باالإعالمي��ني الفل�س��طينيني عل��ى »ع��دم ن�س��ر اأي �س���ر لل�سحاي��ا بطريق��ة 
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ت�ؤثر على م�ساعر ذويهم او م�ساعر امل�اطنني عامة. وعدم ن�سر ا�سماء ال�سحايا قبل التاأكد  من ه�ياتهم  واإبالغ  ذويهم«.

وت�س��ع امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة العريق��ة معاي��ر حتت��م عل��ى ال�سحافي��ني امل�ازن��ة دائم��ًا ب��ني امل�سلح��ة العام��ة وب��ني التغطي��ة 
ال�س��املة والدقيق��ة، بحي��ث يتجن��ب ال�سحافي���ن التطف��ل عل��ى خ�س��سي��ة ال�سحاي��ا خ��الل تغطي��ة احل���ادث والك���ارث 

والنزاع��ات.

عليك ان تكون اكرث ح�سا�سية عندما تتعلق االمور باالطفال، خا�سة يف املواقف التي ُتظهر �سعفهم وقلة ر�سدهم  
وع��ادة م��ا يحت��اج ال�سحاي��ا وعائالته��م للتح��دث اىل ال�سحافي��ني بع��د حادث��ة او كارث��ة معين��ة، ولك��ن البع���س يف�س��ل عك���س 

ذل��ك، وبالت��ايل علي��ك ان ال تتطف��ل عليه��م وان ال تفر���س نف�س��ك بالق���ة عليه��م يف مثل هذه الظ��روف ال�سعبة.

وال يقت�س��ر االم��ر عل��ى اولئ��ك اال�س��خا�س الذي��ن وقع���ا �سحي��ة حادث��ة معين��ة، وامن��ا علي��ك ان تاأخ��ذ باحل�س��بان ردود فع��ل 
جمه���رك وتاأئ��ر م��ا تُبث��ه عليه��م. وبالت��ايل، ف��ان على غرف االخبار واملحررين ان يت�خ�ا احلذر ال�س��ديد يف اختيار ال�س�ر 
التلفزي�ني��ة، لي���س به��دف الرقاب��ة او اخف��اء احلقائ��ق، ولك��ن به��دف احلف��اظ عل��ى املعاي��ر املهنية وعدم تخط��ي احلدود يف 

التغطي��ة االخباري��ة مث��ل ا�س��تخدام ال�س�ر القريب��ة واملُكربة ال�سابات وجث��ث ال�سحايا.

يف خ�س��م املاف�س��ة االعالمي��ة وحت��ت �سغ��ط ال�ق��ت، ي�سب��ح م��ن ال�س��هل للغاي��ة تخط��ي احل��دود املقب�لة مهنيًا مما ي�س��تدعي 
االنتباه واإعالء �ساأن املعاير املهنية واخل�س��سيات ال�سخ�سية.  

وامثل��ة التطف��ل عل��ى اح��زان ومعان��اة االخري��ن كث��رة، وخا�س��ة يف مناط��ق ال�س��راع او الن��زاع، حي��ث يعتق��د ال�سحافي�ن ان 
من حقهم »اقتحام« حياة االخرين يف اكرث االوقات �سدة. فرتاهم يدخل�ن اىل بي�ت العزاء ويتحدث�ن اىل امهات وزوجات 
واطف��ال ال�سحاي��ا دون اأخ��ذ  م�س��اعرهم  بع��ني االعتب��ار. فك��م م��رة �س��اهدنا امهات يطلقن الزغاريد عن��د مقتل ابنائهن يف 
هج�م ا�س��رائيلي، وكم مرة �س��معنا امهات يقلن اإنهن يتمنني ل� ان جميع ابنائهن ق�س�ا »�س��هداء«، فهل هذا حقًا ه� �س��ع�ر 

االم الت��ي تفق��د ابنه��ا؟ 

وهن��اك م��ن العائ��الت م��ن تعرف��ت عل��ى اقاربه��ا ال�سحاي��ا م��ن خ��الل امل�س��اهد التلفزي�ني��ة امل�س���رة داخ��ل ثالج��ة امل�تى يف 
امل�ست�س��فى قب��ل ان يت��م ابالغها ر�س��ميًا عن وف��اة احد افرادها.
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حق الرد
عندم��ا يته��م �سح��ايف �س��خ�سا اأو م�ؤ�س�س��ة ب�س���ء الت�س��رف اأو االهم��ال او التق�سر يف اداء العمل، واالم���ر املماثلة التي من 

�ساأنها التاأثر على �سمعتهم،  فان من حق  ال�سخ�س او امل�ؤ�س�سة  الرد على االتهام.

اإن من��ح ح��ق ال��رد ه��ذا ي�سم��ن الت���ازن وامل��س�عية واالإن�ساف. كما ان على امل�ؤ�س�س��ة االعالمية ن�س��ر او بث هذا الرد بنف���س 
امل�س��احة وال�ق��ت الزمن��ي ال��ذي ظه��ر في��ه االته��ام ا�س��اًل. وعلى امل�ؤ�س�س��ة االعالمية الرتاج��ع عن االتهام اذا م��ا ثبت بطالنه 
وت�سحي��ح اخلط��اأ. وه��ذا بالطب��ع ينطب��ق عل��ى االذاع��ة والتلفزي���ن حي��ث يج��ب ب��ث الت�سحي��ح او الرتاج��ع ع��ن االته��ام يف 

الن�س��رة االخباري��ة او الربنام��ج ال��ذي يل��ي ورود اخلط��اأ او ال��رد عل��ى االتهام م��ن اجلهة املعنية.

حق الرف�ص
حت��اول ك�سح��ايف ان تاأخ��ذ وجه��ة نظ��ر اح��د اال�س��خا�س يف ق�سي��ة معين��ة. وت�ؤم��ن ان وجه��ة نظ��رة مهم��ة للخ��رب ال��ذي تعكف 

عل��ى اع��داده. ولكن��ه يرف�س الرد على ا�س��ئلتك. فكيف تت�سرف؟ 

الت�س��رف املهن��ي ه��� ان تقب��ل الرف���س وان ت�س��ر يف التقري��ر اإىل اأن ال�س��خ�س رف���س الرد على االأ�س��ئلة امل�جهة اليه، وبهذا 
ت��سح  للم�ساهدين وامل�ستمعني اأنك حاولت تغطية جميع حماور اخلرب. 

والتزام��ًا من��ك بتحقي��ق  الت���ازن، ميكن��ك تلخي���س وجه��ات نظ��ر ال�س��خ�س، اإذا كن��ت ملم��ا به��ا وكن��ت ق��ادرا عل��ى �س��ردها 
بدقة، وبه��ذا تك���ن ق��د او�سل��ت ر�س��الة اىل ال�س��خ�س ال��ذي رف���س االجاب��ة على ا�س��ئلتك  ومفاد هذه الر�س��الة هي:ان رف�سه 

امل�س��اركة ل��ن مينعك م��ن بث اخلرب.

يف بع���س احل��االت الن��ادرة، مُيك��ن اال�س��رار عل��ى حماولة احل�س�ل على رد من ال�س��خ�س املعني، حتى ل� كان قد اأعرب عن 
رغبته يف اإلتزام ال�سمت. يف تلك احلالة، ميكنك اإجراء ما ي�سمى »مبقابلة عتبة الباب« او »اإعرتا�س ال�سبيل« التي ُيق�سد 

بها ت�سغيل اآلة الت�سجيل واأنت تقرتب من ال�سخ�س وتطرح االأ�سئلة عليه.

وميك��ن اإعتب��ار ه��ذا الت�س��رف تطف��ال وعدواني��ة او ترهيب. لذل��ك يج��ب جتنب اللج�ء اإلي��ه اإال بعد درا�س��ة متاأنية للمربرات 
والنتائج املحتملة، مبا يف ذلك احتمال ا�ستخدام من حتاول مقابلتهم او من يحيط�ن بهم العنف �سدك. 
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الت�سجيل ال�سّري
م��ن �س��اأن املعل�م��ات امل�س��جلة �س��ّرا اأن ت�ف��ر اأدل��ة وثائقي��ة ب�س��كل ي�س��تح�ذ عل��ى االهتمام. لك��ن الت�س��جيل ال�س��ّري يث��ر ع��ددا 
م��ن الق�ساي��ا االأخالقية. فالنا���س ع��ادة ال يدرك���ن اأن الكام��رات التلفزي�ني��ة ت�س��جل �س�رهم. ول��� كان���ا عل��ى عل��م بذل��ك 

لت�سرف�ا على نح� مغاير. 

له��ذا ال�س��بب، ال ت�س��مح معظ��م امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة بالت�س��جيل ال�س��ّري اإال يف ح��االت حم��دودة للغاي��ة، وبع��د م�افق��ة هيئ��ة 
التحري��ر. وت�س��مل ه��ذه احل��االت ق�ساي��ا ال�س��ل�ك االإجرامي اأو املن��ايف للمعاير االإجتماعية يف حال ت�افر اأدلة معق�لة �س��لفا 
ع��ن اإنته��اج ذل��ك ال�س��ل�ك. او يف حال��ة جم��ع املعل�م��ات الت��ي ي�سع��ب احل�س�ل عليها علن��ا يف دول ت�سع ق�انينه��ا عقبة امام 
العمل االإعالمي. او يف حالة اإجراء االأبحاث االجتماعية حني يتعذر ا�ستخدام اأ�ساليب اأخرى لتفهم ال�سل�ك املراد درا�سته. 

او يف ح��االت خا�س��ة �سمن عم��ل التحقيقات ال�سحافية. 

تن���ص امل��ادة الرابع��ة م��ن »ميث��اق ميون��خ« اخلا���ص بحق��وق ال�سحافي��ن وواجباته��م عل��ى »االمتن��اع ع��ن اللج��وء 
اىل ا�س��اليب غ��ر �سحيح��ة للح�س��ول عل��ى االخب��ار او ال�س��ور او الوثائ��ق«. ام��ا امل��ادة اخلام�س��ة م��ن قواع��د املهن��ة 
يف االحت��اد الوطن��ي لل�سحافي��ن يف بريطاني��ا فتن���ص عل��ى ان��ه »ينبغ��ي عل��ى ال�سح��ايف احل�س��ول عل��ى املعلوم��ات 
وال�س��ور والتو�سيح��ات بالو�س��ائل املبا�س��رة فق��ط، وجتن��ب ا�س��تخدام و�س��ائل اخ��رى ال ميك��ن تربيره��ا اال بتج��اوز 

امل�سلح��ة العامة«.

امل��ادة الثامن��ة م��ن »ميث��اق ال�س��رف االعام��ي العرب��ي« تن���ص يف ج��زء منه��ا »... وميتن��ع ال�سحافي��ون ع��ن اعتماد 
الو�سائل غرامل�سروعة يف احل�سول على االأخبار وال�سور والوثائق وغرها من مواد االأعام ...«

يف بع���س االحي��ان ميك��ن اعتب��ار »امل�سلح��ة العام��ة« م��ربرًا ق�يًا ال�س��تخدام الت�س��جيل او الت�س�ير ال�س��ّري، ولكن يجب عليك 
وعلى املحررين يف م�ؤ�س�ستك االجابة على االأ�سئلة التالية قبل القيام بعمليات الت�سجيل ال�سّري:

هل يت�سنى جمع املعل�مات بطريقة اأخرى غر الت�سجيل ال�سّري؟   
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هل يجرى الت�سجيل ال�سّري يف م�قع ه� ملك خا�س الآخرين؟ اإذا كان اجل�اب »نعم«، يجب اأن تك�ن املربرات اأق�ى.   
هل حتدد يف تقريرك ه�ية اأ�سخا�س اآخرين على نح� ال يت�سم باالإن�ساف؟           

اإذا حددت ه�ية �سخ�س اآخر، فكيف يتم اإخفاوؤها؟           
ه��ل تظه��ر املعل�م��ات ق��درا كافي��ا م��ن ال�س��ل�ك االإجرام��ي اأو املن��ايف للمعاي��ر االجتماعي��ة، وه��ل يق��ع حمت�اه��ا يف اإط��ار   

امل�سلحة العامة مما يكفي لتربير بثها؟         
هل تعامل اأولئك الذين ت�جه اإليهم االنتقادات باالإن�ساف؟            

هل منحت املعنيني باالأمر حق الرد؟   

اخفاء الهوية
يت�ق��ع امل�س��اهدون وامل�س��تمع�ن عم�م��ا اأن يت��م التعريف بال�سي��ف ال��ذي جُت��رى مع��ه مقابل��ة اإذاعي��ة اأوتلفزي�ني��ة باال�س��م 
واملهن��ة، الأن م��ن �س��اأن ذل��ك م�س��اعدتهم يف تقيي��م �س��دق االآراء اأو االأق���ال الت��ي ي��ديل بها ال�سيف. ولك��ن يف بع�س االأحداث 
احل�سا�س��ة، ق��د يطل��ب ال�سي���ف الت�س��رت عل��ى ه�ياته��م اأو ع��دم االإف�س��اح ع��ن اأ�س��مائهم. ومن بني احلاالت الت��ي ميكن فيها 

تلبي��ة ه��ذا الطل��ب ما يلي:

حيثما  تتعر�س �سالمة ال�سيف للخطر، مثال يف حال �سعيه لتفادي االعتقال ال�سباب �سيا�سية.   
حيثما ُيخ�سى من االإفراط يف اإحراج ال�سيف اأو اإذالله، مثل �سحايا اجلرائم اجلن�سية.   

حيثما يجب اأال حُتدد اله�ية الأ�س��باب قان�نية، وُيق�سد بذلك اأن املحكمة اأمرت بعدم الك�س��ف عن ه�ية ال�سيف ولي���س   
حماول��ة ال�سيف االإفالت م��ن االإجراءات القان�نية. 

واذا م��ا وع��دت �س��خ�سًا باحلف��اظ عل��ى �س��ّرية ه�يت��ه، فان عليك االلت��زام بذلك حرفيًا. وهذا االمر يتطل��ب جهدًا م�ساعفًا 
يف املجال التلفزي�ين، الن عليك اخفاء �س�رة و�س�ت املتحدث. 

هناك عدة طرق لعمل ذلك:
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ال�سوت
التم�ي��ه ال�س�ت��ي ع��رب زي��ادة اأو خف���س �س��رعة الت�س��جيل بق��در طفي��ف بحي��ث تتغ��ر النغم��ة فُيم���ه قلي��ال عل��ى �س���ت   

ال�سي��ف ولكن��ه يبق��ى مفه�م��ا.
ميك��ن ا�س��تخدام برنامج اإلك��رتوين رقم��ي للم�نت��اج مث��ل “Cool Edit Pro” يف تغي��ر طبيع��ة ال�س���ت بط��رق   

خمتلف��ة.
لعل اأف�سل واأ�سهل طريقة هي اال�ستعانة ب�سخ�س اآخر لت�سجيل كلمات ال�سيف. 	

 ال�سورة 
الت�س�ير ب�سكل يظلل ال�جه 	

عملية البك�سلة التي حت�ل ال�س�رة باأكملها اأو جزءا منها )ال�جه مثال( اإىل جمم�عة من املربعات ال�سغرة املل�نة. 	

زي��ادة �سبابي��ة ج��زء م��ن ال�س���رة او اإ�س��تخدام و�س��يلة طبيعي��ة الإ�سف��اء ال�سبابي��ة عل��ى ال�س���رة، مث��ل ت�س�ي��ر ظ��ل  	
ال�س��خ�س، اأو اإنعكا�س��ه يف مياه النهر، اأو الت�س�ير من خالل ك�ب ماء او من خلف �س��تارة او و�سعه امام نافذة ي�س��طع 

منه��ا ال�س���ء في�سب��ح وجه��ه مظلم��ًا.
اف�س��ل اال�س��اليب واكرثه��ا �س��المة ه��� ع��دم ت�س�ي��ر اأي ج��زء م��ن �س��اأنه اأن ي���ؤدي اإىل التع��رف عل��ى ه�ية ال�س��خ�س مثل  	

ق�سة �س��عر غر عادية اأو مالب���س مميزة. 
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القسم الثالث: حرية التعبير
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ما مداها؟
حرية التعبر حق للجميع، هذا ما تن�س عليه املادة 19 من االعالن العاملي حلق�ق االن�سان الذي تبنته اجلمعية العم�مية 
لالمم املتحدة عام 1948 حيث ان »لكل �سخ�س احلق يف حرية الراأي والتعبر، وي�سمل هذا احلق حرية اعتناق االآراء دون 

اأي تدخل، وا�س��تقاء االأنباء واالأفكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�س��يلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية«.

والتزامًا بهذا احلق، تتيح ق�انني معظم الدول حرية التعبر للجميع. فعلى �سبيل املثال:

 تن���ص امل��ادة 19 م��ن القان��ون اال�سا�س��ي الفل�س��طيني عل��ى ان »ال م�سا���ص بحري��ة ال��راأي، ول��كل ان�س��ان احل��ق يف 
التعبر عن راأية ون�س��ره بالقول او الكتابة او غر ذلك من و�س��ائل التعبر او الفن مع مراعاة احكام القانون«. 
وتن���ص امل��ادة 27 م��ن نف���ص القان��ون عل��ى ان »حري��ة و�س��ائل االإع��ام املرئي��ة وامل�س��موعة واملكتوب��ة وحري��ة الطباع��ة 
والن�س��ر والتوزي��ع والب��ث، وحري��ة العامل��ن فيه��ا، مكفول��ة وفًق��ا له��ذا القان��ون االأ�سا�س��ي والقوان��ن ذات العاق��ة«.

ويوؤك��د قان��ون املطبوع��ات والن�س��ر الفل�س��طيني لع��ام 1995، وه��و القان��ون ذو العاق��ة، عل��ى ه��ذا احل��ق يف امل��ادة 2 
حي��ث ين���ص عل��ى ان »ال�سحاف��ة والطباع��ة حرت��ان وحري��ة ال��راأي مكفول��ة ل��كل فل�س��طيني، ول��ه اأن يع��رب عن راأيه 

بحري��ة ق��واًل، كتاب��ة، وت�سوي��راً ور�س��ماً يف و�س��ائل التعب��ر واالإعام«.

وت�سمل حرية ال�سحافة ح�سب املادة 4 من قان�ن املطب�عات والن�سر الفل�سطيني ما يلي:

  اإطالع امل�اطن على ال�قائع واالأفكار واالجتاهات واملعل�مات على امل�ست�ى املحلي والعربي واالإ�سالمي والدويل.

  اف�ساح املجال للم�اطنني لن�سر اآرائهم. 

لبح��ث ع��ن املعل�م��ات واالأخب��ار واالإح�سائي��ات الت��ي ته��م امل�اطنني م��ن م�سادرها املختلف��ة وحتليلها وتداولها ون�س��رها   
والتعلي��ق عليه��ا يف ح��دود القان�ن.
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ح��ق املطب�ع��ة ال�سحفي��ة ووكال��ة االأنب��اء واملح��رر وال�سحف��ي يف اإبق��اء م�سادر املعل�م��ات اأو االأخبار الت��ي يتم احل�س�ل   
عليه��ا �س��رية اإال اإذا ق��ررت املحكم��ة غ��ر ذل��ك اأثن��اء النظ��ر بالدع��اوي اجلزائية حماي��ة الأمن الدولة اأو ملن��ع اجلرمية اأو 

حتقيق��ًا للعدالة.

ح��ق امل�اطن��ني واالأح��زاب ال�سيا�س��ية وامل�ؤ�س�س��ات الثقافي��ة واالجتماعي��ة والنقاب��ات يف التعب��ر ع��ن ال��راأي والفك��ر   
واالإجن��ازات يف جم��االت ن�س��اطاتها املختلف��ة م��ن خ��الل املطب�ع��ات.

يف كثر من البلدان، وعلى الرغم من تبنيها مباديء حرية الراأي والتعبر، اال ان واقع احلال بالن�سبة للنا�س وال�سحافيني 
خمتل��ف. فكث��ر م��ن احلك�م��ات ال ت�س��مح مل�اطنيه��ا باالف�س��اح علن��ًا عّما يدور باذهانه��م، وُي�اجه ال��راأي املعار�س او الناقد 

بالعقاب.

وال يقت�س��ر ه��ذا عل��ى احلك�م��ات اال�س��تبدادية، فبحكم نف�ذ وتاأثر و�س��ائل االعالم، حت��اول احلك�مات حتى يف اكرث الدول 
دميقراطي��ة، ان ت�ؤث��ر وت�س��يطر عل��ى م��ا ين�س��ر يف االع��الم. وال يقت�س��ر هذا على احلك�م��ات، بل على املجم�ع��ات التجارية، 

وال�سركات واجلماعات امل�سلحة واالحزاب والنقابات العمالية وغرها من اجلهات.

وتختل��ف ا�س��كال ال�سغ���ط عل��ى و�س��ائل االع��الم، فعام��ا بع��د ع��ام ت�ث��ق املنظم��ات الدولي��ة ه��ذه اال�س��كال الت��ي ت��رتاوح ب��ني 
التخ�ي��ف والتهدي��د والعن��ف، وت�س��ل يف بع���س البل��دان اىل ح��د قت��ل �سحافي��ني ي���ؤدون عمله��م ب�س��كل م�س��روع.

يف كل االح���ال يبق��ى ال�س���ؤال ح���ل م��دى حري��ة ال��راأي قائم��ا ومف��اده: اذا كان يح��ق لل�سحافي��ني ق���ل او كتاب��ة او ب��ث كل م��ا 
يري��دون، فه��ل يح��ق له��م ن�س��ر االكاذي��ب واملعل�م��ات امل�سلل��ة واالتهام��ات غ��ر ال�سحيح��ة؟ وه��ل تعن��ي حرية الراأي ال�س��ماح 

لالع��الم باث��ارة اال�سطراب��ات املدني��ة او العنف؟

م��ن ال�ا�س��ح ان��ه م��ن املمك��ن ا�س��اءة ا�س��تخدام او ا�س��تغالل احل��ق يف حري��ة التعب��ر. وهن��اك عدد م��ن الق�اعد واالر�س��ادات 
مل�س��اعدة ال�سحافيني يف الت��سل مل�ازنة حرية الراأي وامل�س���ؤولية االجتماعية. فهل تنط�ي حرية الراأي مثاًل على حق ن�س��ر 

م��س�ع��ات عن�سري��ة او ديني��ة ح���ل االقلي��ات؟ او تقيي��د احلرية املطلقة للتعبر عن ال��راأي ببن�د قان�نية؟
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ومهم��ا يك��ن البل��د ال��ذي نعم��ل وف��ق قان�ن��ه، ف��اإن م��ن ال�س��روري ان تت�ف��ر ل��دى ال�سحافي��ني معرف��ة بالق�ان��ني املحلي��ة، الن 
جت��اوز احل��دود امل�س��م�ح به��ا يف ه��ذه الق�ان��ني ق��د يج��ُر امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة اىل قاع��ة املحكم��ة ب�س��ه�لة وق��د ي�ؤدي ل�س��جن 
ال�سحايف. يف فل�سطني مثال ال يتيح قان�ن املطب�عات والن�سر الفل�سطيني لعام 1995 حرية مطلقة للراأي حيث تن�س املادة 

7 منه: 

عل��ى املطب�ع��ات اأن متتن��ع ع��ن ن�س��ر م��ا يتعار���س م��ع مب��ادئ احلري��ة وامل�س���ؤولية ال�طني��ة وحق���ق االإن�س��ان واح��رتام   
احلقيق��ة واأن تعت��رب حري��ة الفك��ر وال��راأي والتعب��ر واالط��الع حق��ًا للم�اطن��ني كم��ا ه��ي ح��ق له��ا.

يج��ب اأن ال تت�سم��ن املطب�ع��ات الدوري��ة امل�جه��ة اإىل االأطف��ال واملراهق��ني اأي��ة �س���ر اأو ق�س�س اأو اأخب��ار ُتخل باالأخالق   
والقي��م والتقاليد الفل�س��طينية.

الخصوصية والتشهير
ي��رى اغل��ب ال�سحافي��ني، وه��م حمق���ن يف ذل��ك، ان م��ن واجبه��م ك�س��ف املمار�س��ات اخلاطئ��ة يف جمتمعاته��م، وف�سح ه�ية 
اال�س��خا�س الذين حت�م ح�لهم �س��بهات الف�س��اد او دفع او تلقي ر�س��اوى او ممار�س��ة اال�س��تغالل او انتهاك حق�ق االن�س��ان، 
حت��ى ل��� مل تت��م ادانته��م. اال ان الك�س��ف ع��ن ذل��ك دون دالئل را�س��خة يهدد بامكانية تعري�س �س��خ�س ب��ريء للتهجم والقدح 

والت�س��بب له ب�سرر يطال ا�س��مه و�س��معته ورمبا �س��معة ا�سرته كذلك.

وبت�جي��ه اتهام��ات باطل��ة ل�س��خ�س م��ا �س���اء كان م�اطن��ًا عادي��ًا او م�س���ؤواًل، يرتك��ب ال�سح��ايف خمالف��ة الت�س��هر التي تطلق 
عليها  اي�سًا م�س��ميات اخرى مثل القدح والذم، والقذف، واالفرتاء، وال�س��ب، واالهانة واإ�س��انة ال�س��معة.

ُتع��رُف مث��ل ه��ذه املمار�س��ة حت��ى واإن مت��ت ب�سيغ��ة غ��ر ثابت��ة وب�س��كل لفظ��ي عل��ى انه��ا اف��رتاء وق��دح �س��ف�ي، وق��ذف اإن كان 
كتاب��ة وب�سيغ��ة ثابت��ة. ويك���ن الق��ذف ت�س��هرًا اي�س��ًا اذا كان عن طري��ق االذاعة او التلفزي���ن او االنرتنيت.

يف اغل��ب البل��دان هن��اك ق�ان��ني حتم��ي النا���س م��ن الت�س��هر يف االعالم وت�س��مح لهم برف��ع دعاوى ق�سائية وطل��ب تع�ي�سات 
مالي��ة عم��ا ق��د يلح��ق به��م م��ن ا�س��رار مادي��ة او معن�ية. ويف بع���س البلدان يعترب الت�س��هر جناية ال تعّر���س مرتكبها لغرامة 
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مالية فقط، بل لل�س��جن اي�سًا او اغالق امل�ؤ�س�س��ة االعالمية التي يعمل لها ب�س��كل م�ؤقت او الغاء ترخي�سها.

وعامليًا يعترب اي ت�سريح لل�سحايف ح�ل �سخ�س ت�سهرًا يف حال جنم عنه :

تعر�س ال�سخ�س للكراهية او ال�سخرية او االحتقار.  

  حتا�ٍس او جتنب جمتمعي لهذا ال�سخ�س.

حط اأو تقليل من �ساأن هذا ال�سخ�س لدى افراد املجتمع.  

احلاق ال�سرر بال�سخ�س يف نطاق عمله.  

»ال ُيعر���ُص اأح��د لتدخ��ل تع�س��في يف حيات��ه اخلا�س��ة اأو اأ�س��رته اأو م�س��كنه اأو مرا�س��اته اأو حلم��ات عل��ى �س��رفه 
و�س��معته، ول��كل �س��خ�ص احل��ق يف حماي��ة القان��ون م��ن مث��ل ه��ذا التدخ��ل اأو تلك احلمات«

املادة 21 من االعالن العاملي حلق�ق االن�سان

وتعترب بع�س االتهامات يف حد ذاتها ت�س��هرًا. فااليحاء بان �س��خ�سًا خمتل���س او ممار���ٌس للفح�س��اء �سد االطفال او مرتكب 
جلرمية على �سبيل املثال ُيحتمُل اعتباره ت�سهرًا اذا كان جمرد اتهام دون اثبات. 

وهن��اك بع���س املعل�م��ات الت��ي ال تعت��رب ت�س��هرًا، كاأن تق���ل يف تقري��رك ان ع��ددًا م��ن جن���م ك��رة الق��دم، عل��ى �س��بيل املث��ال، 
�س���هدوا وه��م يتعاط���ن املخ��درات دون ذكره��م باال�س��م. ام��ا اذا كان باالم��كان التع��رف على ه�يتهم من خ��الل �س�رهم او 
ذك��ر ا�س��مائهم او ا�س��م ناديه��م او ل���ن زيه��م املمي��ز ومعل�م��ات اخرى �س��خ�سية، فاإنه �س��يك�ن بامكانهم رفع دع���ى ق�سائية 

للمطالب��ة بالتع�ي�س.

56



ت�س��ع بع���ص ال��دول قوان��ن خا�س��ة بالت�س��هر اال ان دواًل اخ��رى ت�س��ر اىل الت�س��هر يف قوانينه��ا ب�س��كل غ��ر 
مبا�س��ر من خال منع التحري�ص على الكراهية واحرتام اخل�سو�سية . فعلى �س��بيل  ين�ص البند “د” يف املادة 
8 من قانون املطبعات والن�س��ر الفل�س��طيني على "االمتناع عن ن�س��ر كل ما من �س��اأنه اأن ُيذكي العنف والتع�سب 
والبغ�س��اء اأو يدع��و اإىل العن�سري��ة والطائفي��ة". والن القان��ون الفل�س��طيني ال يتح��دث �سراح��ة ع��ن الت�س��هر، 
فقد اأورد ال�سحافيون الفل�سطينيون بنداً خا�ساً بالت�سهر يف مدونة االأخاقيات والقواعد ال�سلوكية اخلا�سة 
باالإعامي��ن الفل�س��طينين الت��ي تن���ص عل��ى "ع��دم الت�س��هر اأو التحري���ص عل��ى العن��ف والكراهي��ة �س��د اأي 

�س��خ�ص اأو موؤ�س�س��ة على اأ�سا���ص اجلن���ص اأو العرق اأو الدين اأو االنتماء ال�سيا�س��ي".

م��ن امله��م لل�سحافي��ني معرف��ة ان��ه ال ميك��ن الدف��اع ع��ن الت�س��هر اذا م��ا قام�ا باإعادة ن�س��ر ما مت ن�س��ره �س��لفًا يف مكان اخر. 
فمثال ال ميكنك حماية نف�سك بالق�ل »نحن نقتب�س فقط ما قاله �سخ�س اخر. اننا مل ُنقيم ذلك االدعاء بانف�سنا«. فحتى 
ل� �سدر عن �سخ�س غرك اتهام ل�سخ�س اخر فانك ت�سارك �سخ�سيًا وم�ؤ�س�ستك االعالمية بالت�سهر حني تعيد ن�سر تلك 
االتهامات حتى ل� ن�سبتها مل�سدرها اال�سلي، وال ميكنك حماية نف�سك با�ستخدام كلمة »مزع�م« او با�سناد ذلك ل�ساحبه 

ب��سع عالمات االقتبا�س ح�ل الكلمات التي تنط�ي على الت�سهر وا�سانة ال�سمعة.

يف بع���س االحي��ان ق��د يك���ن الت�س��هر �سمني��ًا، فعل��ى �س��بيل املث��ال اذا م��ا قم��ت بن�س��ر �س���ر ل�س��خ�س خ��الل اعتقال ال�س��رطة 
له، فقد يفرت�س امل�ساهدون انه ارتكب جرمية. ولكن اذا تبني الحقًا انه مذنب فلن يك�ن هناك ا�سا�س الحتجاجه. اما اذا 
كان بريئ��ًا ف��ان م�سداقيت��ك �س��تك�ن م��س��ع ت�س��كيك لف��رتة لي�س��ت بالب�س��يطة كم��ا ان املته��م الربيء �س��يلجاأ اىل االدعاء بان 
ا�سدقاءه وعائلته ا�سبح�ا ينظرون اليه مبا يحط من �س��اأنه نتيجة لتلك ال�س�ر، وعندها ميكن له رفع دع�ى ق�سائية وقد 

يك�س��ب التع�ي���س. ولتجن��ب ه��ذا علي��ك ان ت��سح يف الن�س ان من ال���ارد ان يك�ن الرجل بريئًا.

كما عليك جتنب ا�س��تخدام �س�ر ال�س��خا�س لي���س لهم عالقة بامل��س�ع الذي تتناوله. فعلى �س��بيل املثال اذا اعددت تقريرًا 
ح���ل عملي��ة تهري��ب لال�س��لحة وقم��ت بب��ث �س���ر من االر�س��يف ال�س��خا�س ينقل�ن ب�سائع ولي���س لهم عالقة بعملي��ة التهريب، 

�س��تك�ن قد خرقت اخالقيات املهنة و�س��يك�ن بامكان املت�سررين رفع دع�ى �سدك.
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مواثيق السلوك المهنية

تاأكد انك ملم بالقوانن املتعلقة بالت�سهر يف البلدان التي تعي�ص وتعمل فيها.  

ت�س��عى املنظم��ات ال�سحافي��ة يف كث��ر م��ن ال��دول اىل احل��د م��ن تدخ��ل احلك�م��ات يف عمله��ا وذلك من خالل و�س��ع �س�ابط 
�سحافي��ة ترتق��ي باملعاي��ر املهني��ة وتبتع��د ع��ن املمار�س��ات املنافي��ة له��ذه املعاي��ر. وتاأت��ي ه��ذه ال�س�اب��ط عل��ى �س��كل م�اثي��ق 
ال�س��رف االعالم��ي ومدون��ات ال�س��ل�ك، حي��ث ت�س��ع الهيئ��ات االعالمي��ة املب��اديء الت��ي ي�اف��ق االعالمي���ن عل��ى االلت��زام به��ا 
لتح�س��ني انف�س��هم �س��د اأي انحراف��ات مهني��ة وتاأكي��د ابتعاده��م ع��ن اأي �س��بهات و�سم��ان نزاهته��م اثن��اء العم��ل وح�س��ن 
ا�س��تغاللهم للق�انني دون اأي تع�س��ف وتاأكيد التزامهم بنبل مهنتهم وحر�سهم على ان ت�سب اعمالهم يف خدمة املجتمع  .

ويف كثر من االحيان قد ت�س��كل تلك الهيئات االعالمية جلانًا تنظيمية داخلية للنظر يف ال�س��كاوى ال�اردة �سد ممار�س��ات 
بع���س و�س��ائل االع��الم بحي��ث ميك��ن الي ف��رد م��ن اجلمه���ر ان يت�ج��ه اليه��ا بال�س��ك�ى. اال  ان �سالحيات اللج��ان التنظيمية 
حم��دودة، اذ انه��ا ال تتمت��ع ب�سف��ة املحاك��م وال ميكنه��ا ان ت�س��در عق�ب��ات ب�س��اأن �س��ل�ك ال اخالق��ي مهني��ًا. و�س��بيلها ال�حيد 
ملعاقب��ة ه��ذه الت�سرف��ات الت��ي تتناف��ى واخالقي��ات املهن��ة ه��� ان ت�بخ علنًا ال�سحافيني وامل�ؤ�س�س��ات ال�سحافي��ة التي ترتكب 
ه��ذه املخالف��ات وتخ��رق امليث��اق املهن��ي. وبه��ذه الطريقة يعرف اجلمه�ر العام ان م�ؤ�س�س��ة اعالمية معين��ة او �سحافيًا معينًا 
مار���س العمل ب�س�رة منافية الخالقيات املهنة و�س��يك�ن لهذا الت�بيخ اثٌر �س��لبي جدا على املخالفني وخا�سة يف املجتمعات 

الت��ي حتر���س على حياد وم�سداقية �سحافييها وو�س��ائل اعالمها. 

وميك��ن للم�س���ؤولني احلك�مي��ني اي�س��ًا ت�جي��ه �س��كاواهم لتل��ك اللج��ان اذا �س��عروا ب��ان تغطي��ة ال�سحاف��ة ق��د مال��ت او حتي��زت او 
كان��ت غ��ر من�سف��ة، وع��ادة م��ا تق���م جلن��ة ال�س��كاوى بن�س��ر علن��ي مل��ا يفي��د ب��ان ال�س��ك�ى كان��ت م��ربرة ويف حمله��ا.

وعل��ى العم���م ف��ان و�س��ائل االع��الم متي��ل اىل ال�س��عي لاللت��زام مب�اثيقه��ا املهني��ة وال تري��د ان تب��دو مبظه��ر م��ن يعمل ب�س��كل 
غ��ر اخالق��ي وغ��ر مهن��ي. ورغ��م ان م�اثي��ق ال�س��ل�ك املهن��ي تختل��ف من بل��د اىل اخ��ر اإال ان هنالك مباديء معين��ة يتبناها 

معظ��م االعالمي��ني يف انح��اء العامل ومنها:
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ت�خي احلقيقة وعدم الكذب  

التحقق من �سحة املعل�مات قبل ن�سرها او اذاعتها.  

ت�س�يب االخطاء ال�سادرة عنهم.  

عدم اخللط بني ال�قائع واالآراء.  

عدم التمييز بني النا�س.  

ت�خي االمانة يف طرق احل�س�ل على املعل�مات.  

عدم قب�ل الر�ساوى او االمتيازات ال�سخ�سية التي ُيق�سد منها التاأثر على تغطيتهم ال�سحافية.  

عدم ال�سماح مل�ساحلهم ال�سخ�سية بالتدخل يف ما يعدونه من تقارير.  

مدونة األخالقيات والقواعد السلوكية الخاصة باإلعالميين الفلسطينيين
ا�س��تنادًا اىل املب��اديء العاملي��ة الخالقي��ات املهن��ة وقع��ت جمم�عة كبرة من امل�ؤ�س�س��ات االعالمية الفل�س��طينية واالعالميني 
الفل�س��طينيني عل��ى مدون��ة �س��ل�ك خا�س��ة به��م. وق��د ج��اءت ه��ذه املدونة ثمرة لنقا�س��ات مط�لة، حيث ج��اء يف مقدمتها انها 
تهدف اىل »ال��س�ل باالإعالم الفل�سطيني اإىل م�ست�ى ال�سلطة الرابعة«. وقد حددت مدونة ال�سل�ك واجبات ال�سحافيني يف 
املجال املهني ويف جمال النزاهة االعالمية، وواجباتهم نح� اجلمه�ر ويف جمال ال�سل�ك نح� الزمالء يف املهنة. وباالمكان 

االطالع على بن�د هذه املدونة من خالل م�قع »االئتالف من اجل النزاهة وامل�سائلة – امان« على الرابط التايل:

 html.1216/http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies 
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القسم الرابع: جمع االخبار
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ما هي االخبار؟
يف ال�سحاف��ة، تخ�س��ع املعل�م��ات املتدفق��ة ي�مي��ًا لعملي��ة غربل��ة دقيقة، ل�سمان ان تلتقي وتتجاوب م��ع اهتمام اجلمه�ر على 
امل�س��ت�ى املحل��ي، او االقليم��ي او ال��دويل. ولك��ن كي��ف ميك��ن للمحرر ان يقرر ما هي االخبار الت��ي حتظى باهتمام اجلمه�ر؟ 

وما هي العنا�سر التي جتعل من اال�سياء اخبارًا؟

م��ن البديه��ي ان ال�س��رط االول لالخب��ار ه��� ان تك���ن جدي��دة، ق��د حدث��ت للت���، او م��ا زال��ت حت��دث، اوعل��ى و�س��ك احل��دوث، 
وان تخربن��ا باالم���ر اجلدي��دة الت��ي مل نع��رف عنه��ا من قبل كم��ا يف االمثلة التالية:

»افاد تقرير �سدر الي�م ان عدد املدمنني على املخدرات بني ال�سباب قد ارتفع«
»�سب حريق هائل الي�م يف احد م�سانع اال�سفنج يف املدينة. وتفيد التقارير االولية ان هناك عددًا كبرًا من امل�سابني«

»اك�سف علماء االثار ما قد يك�ن بقايا اول جتمع �سكاين  قرب البحر امليت« 

االخبار يجب ان تكون جديدة وتتميز باالهمية والت�سويق والقرب اىل اجلمهور  
يبني املثال االخر ان االخبار قد تك�ن �سيئًا من املا�سي ولكنها مل تتبادر اإىل علمنا حتى االآن. 

قال فيليب جراهام، اول نا�سر ل�سحيفة »وا�سنطن ب��ست« ان »االخبار هي م�س�ّدة التاريخ االوىل«

وقد عنى بذلك ان ال�سحافيني ي�اكب�ن �س��اعة ب�س��اعة االحداث التاريخية خالل حدوثها، فكثر من االخبار الهامة تتعلق 
باحداث قد يك�ن لها اثر بالغ يف ت�سكل املجتمعات وحياة النا�س م�ستقبال.

وميك��ن احلك��م عل��ى االخب��ار وفق��ًا ملعياري��ن هما: االهمية والت�س���يق. ولكن ه��ذا ال يعني ان كل االم�ر الهام��ة هي بال�سرورة 
م�س���قة، وكذلك لي���س كل االم�ر امل�س���قة هي هامة. اال ان املحررين ي�س��تطيع�ن تقييم مدى االهمية والت�س���يق لل��س�ل اىل 

حكم ح�ل القيمة واالهمية االخبارية للحدث، ا�سافة اىل ع�امل واعتبارات اخرى.

وتتعلق االخبار يف اغلب االحيان بالق�سايا اخلالفية والتغير كما يف االمثلة التالية:
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»جدل حاد يف املجل�س الت�سريعي ح�ل �سرعية اجلل�سة«
»ق��ررت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م اخ�س��اع طلب��ة الثان�ي��ة العام��ة المتحان جديد بداًل من امتح��ان الت�جيهي، وهي املرة االوىل 

التي تتخذ فيه ال�زارة مثل هذا القرار«.

وتتعل��ق االخب��ار اي�س��ًا مب��ا ه��� اأول، او اأف�س��ل، او اأك��رب، اواأك��رث اإف��ادة، اىل غ��ر ذل��ك. فمث��ل ه��ذه الق�س�س حتظ��ى باهتمام 
اجلمه���ر، عل��ى الرغ��م م��ن انها قد ال تك�ن هام��ة، كما يف االمثلة التالية:

» اأكرب ناطحة �سحاب يف العامل �سيتم بناوؤها يف العا�سمة ال�سينية بيكني«
»اول عالج  قد يعيد االمل ملر�سى ال�سرطان« 

وهن��اك ن���ع اخ��ر م��ن االخب��ار الت��ي حتظى باهتمام كبر لدى اجلمه�ر، كاالخبار التي ت�س��تمل على العن�سر االن�س��اين، وه� 
ما يعرف اي�سًا باأن�سنة االخبار. وهذه االخبار قد تتعلق بامل�ساهر او باال�سخا�س العاديني:

»بع��د ح���ايل ع�س��ر �س��ن�ات م��ن الت�س��تت ب��ني االردن ونابل���س، اإلت��م �س��مل عائل��ة فل�س��طينية  بع��د ان ا�س��درت ا�س��رائيل قرارًا 
بجم��ع �س��مل ح���ايل �س��بعة االف عائل��ة فل�س��طينية. وكان��ت العائل��ة ق��د تفرقت بعد اأن  �س��افرت الزوجة م��ع ابنتها اىل االردن 

ومل ت�س��مح لها ال�س��لطات اال�س��رائيلية بالع�دة، بينما بقي الزوج وابنه يف نابل���س«.

ولعل من االم�ر التي حتدد االهمية االخبارية للحدث هي مدى قربها اىل اجلمه�ر و�سلتها به. فخرب يق�ل

»هزة ار�سية يف ت�سيلي – ال ي�جد الكثر من القتلى«

يعت��رب ه��ذا خ��رب وح��دث ماأ�س��اوي وق�س��ة كب��رة بالن�س��بة للذي��ن عا�س���ا اله��زة االر�سي��ة. ولكنه��ا ال ت�ؤثر على الفل�س��طينيني، 
وبالت��ايل فه��ي ال تعت��رب مهم��ة له��م. ولك��ن قد تك�ن اكرث قربًا للفل�س��طينيني اذا كانت الق�س��ة على النح� التايل:

»مقتل الع�سرات من ابناء اجلالية الفل�سطينية يف ت�سيلي جراء الهزة االر�سية التي �سربت البالد«

اذًا فهن��اك ع�ام��ل خمتلف��ة حت��دد م��دى االهمي��ة االخباري��ة، ولع��ل االه��م بينه��ا ه��� م��دى االهمي��ة والت�س���يق والق��رب م��ن 
اجلمه�ر. 
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ولك��ن، حت��ى اذا م��ا ت�ف��رت ه��ذه الع�ام��ل، ف��ان هن��اك ام���رًا اخ��رى يت��ُم اخذه��ا بع��ني االعتب��ار بخ�س����س م��دى االهمي��ة 
االخباري��ة للح��دث. فف��ي ي���م ي�س��هد احداث��ًا كب��رة وكث��رة ي�سع��ب علينا تغطية حدث مع��ني، بينما ميك��ن ان نغطي احلدث 
نف�س��ه يف ي���م اآخ��ر ميت��از باله��دوء وقل��ة االح��داث. فعل��ى �س��بيل املث��ال، يف ي���م ه��اديء بامكانن��ا تغطية م�ؤمتر �سح��ايف يعلن 
انط��الق فعالي��ة جلمعي��ة طبي��ة، ام��ا يف ي���م تت���اىل االحداث في��ه وتنعقد عدة م�ؤمت��رات �سحافية ل�س��خ�سيات خمتلفة ح�ل 
ق�سي��ة معين��ة اك��رث �س��خ�نة فانن��ا ل��ن ن�س��تطيع تغطي��ة امل�ؤمت��ر ال�سح��ايف ال��ذي تعق��ده اجلمعي��ة الطبي��ة. كم��ا انه من ال�س��هل 
البح��ث ع��ن ق�س���س �سحافي��ة يف ي���م ه��اديء مث��ل العطل��ة اال�س��ب�عية للدوائ��ر احلك�مي��ة وامل�ؤ�س�س��ات، بينم��ا قد نن�س��غل يف 

االي��ام االخ��رى بتغطي��ة اخب��ار احلك�م��ة وامل�ؤ�س�س��ات الت��ي تن�س��ط خالل ايام اال�س��ب�ع.

ق��د تن��ال بع���س االخب��ار اهمي��ة رغ��م ك�نه��ا اخب��ارا عادي��ة اإذا ت�ف��ر طاق��م العم��ل املي��داين يف مكان احل��دث ف�ر وق�ع��ه ومتكن من 
بث وقائع احلدث مبا�س��رة، كاالزدحام امام احد احل�اجز اال�س��رائيلية، او اغالق طريق ل�ج�د ج�س��م م�س��ب�ه .

في خدمة المصلحة العامة
اذا اخت��ارت جمي��ع و�س��ائل االع��الم االخب��ار نف�س��ها، ف��ان احلي��اة �س��ت�سبح ممل��ة. وحل�س��ن احل��ظ ف��ان   ه��ذا ال يح��دث، الن 

اآراء املحرري��ن تتن���ع اثن��اء اإختي��ار االخب��ار على نح� يلتقي وي�س��تجيب لت�قع��ات اجلمه�ر منهم.

فعل��ى �س��بيل املث��ال، ق��د يت�س��در خط��اٌب �سيا�س��ي للرئي���س او رئي���س ال���زراء ح���ل املفاو�س��ات مع ا�س��رائيل ن�س��رة االخبار يف 
تلفزي�ن فل�سطني. بينما تفتتح حمطة تلفزي�ينة حملية يف جنني ن�سرتها االخبارية بخرب ح�ل حملة نظافة ُتنفذها البلدية 

وامل�ؤ�س�س��ات االهلية يف املدينة. 

بالطب��ع ه��ذا ال يعن��ي ان حمط��ة تلفزي�ني��ة اف�س��ل او اك��رث �س�اب��ًا م��ن االخ��رى، ولك��ن يف املجتمع��ات التي تتعدد فيها و�س��ائل 
االع��الم، ف��ان بامكان اجلمه�ر ان يختار.

ق��د يق���ل البع���س ان اخل��رب ح���ل حمل��ة النظافة ه� اقل اهمية من خطاب الرئي���س او رئي���س ال���زراء، وان املحطة املحلية ال 
تعمل مبهنية، ولكن من الطبيعي ان ُيعطي االعالم املحلي االول�ية للق�سايا التي تهم اجلمه�ر املحلي، وان يهتم بالق�سايا 
ال�طنية التي لها عالقة باجلمه�ر املحلي، فمن الطبيعي ان تربز و�سيلة اعالم حملية تعمل يف مدينة جنني مثال ق�ل رئي�س 
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ال�زراء بانه »مت االتفاق خالل املفاو�سات مع ا�سرائيل على ازالة ع�سرة ح�اجز يف جنني« يف حني يهتم التلفزي�ن ال�طني 
بق�ل اآخر لرئي�س ال�زراء النه يهم كافة امل�اطنني الفل�سطينيني ولي�س �سكان او زوار مدينة جنني فقط .

عليك ك�سحايف ان تعرف جمه�ر حمطتك ب�س��كل عام ومن هم جمه�ر هذا الربنامج او ذاك ومن هم جمه�ر هذه الفرتة 
ال�سباحية او تلك امل�سائية وان تفكر باالخبار التي تهمهم. 

ولذلك تعتمد معظم امل�ؤ�س�سات االعالمية �سيا�سة حتريرية تر�سد ال�سحافيني العاملني فيها اىل تلك الق�سايا والق�س�س 
التي يعتقد انها تلتقي مع اهتمامات ورغبات اجلمه�ر.  

فعل��ى �س��بيل املث��ال، تخت��ار حمط��ة اذاعي��ة �س��بابية ب��ث الربام��ج الت��ي يهتم بها جمه���ر ال�س��باب. وهناك و�س��ائل اعالم تهتم 
بالريا�س��ة، واخ��رى بالثقافة والفن�ن، وغره��ا بالتجارة واالقت�ساد.

ويف البل��دان الت��ي متتل��ك فيه��ا الدول��ة و�س��ائل االعالم وت�س��يطر عليها، فان الرتكيز اال�سا�س��ي يك�ن ح�ل االخبار الر�س��مية، 
او م��ا ميك��ن ت�س��ميتها �سحاف��ة »الت�س��ريفات« الت��ي تهت��م باظهار �س�ر امل�س���ؤولني الذي��ن يتبادل�ن التحي��ات او يلق�ن الكلمات 

او يق�س���ن ال�س��ريط. وبالطب��ع ف��ان مث��ل ه��ذه االخبار مملة جدًا، وتهدف اىل ار�ساء امل�س���ؤولني اكرث من ار�ساء اجلمه�ر.

يف املقابل فان غالبية اجلمه�ر تهتم بامل�ا�سيع والق�س�س التي تقرتب من حياتهم ومنازلهم، ومنها على �سبيل املثال:

امل�ست�ى املعي�سي  
البطالة  

الرعاية ال�سحية  
م�ست�ى التعليم يف املدار�س  

ال�س�ؤون االجتماعية  
التمكن من ال�سفر بحّرية  

اجلرمية والعنف  
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فهذه الق�سايا تتعلق بحياة النا�س وعائالتهم ب�سكل مبا�سر، وهي هامة وم�س�قة وقريبة من عامة النا�س.

الحصول على االخبار
تنق�سم العملية ال�سحافية اىل جزئني: 

جم��ع االخب��ار: وه��ي عملي��ة التخطي��ط، والبح��ث واحل�س���ل عل��ى الق�س���س. ويق���م طاق��م جم��ع االخب��ار امل�ؤل��ف م��ن   
ال�سحافي��ني يف غ��رف االخب��ار، واملرا�س��لني امليداني��ني، وال�سحافي��ني يف املكات��ب ال�سحافي��ة املحلي��ة التابعة للم�ؤ�س�س��ة 

االعالمي��ة.
انت��اج االخب��ار: وه��ي عملي��ة معاجل��ة الق�س���س ال���اردة م��ن املي��دان ف���ر وروده��ا، التح�سر لن�س��رة االخب��ار او الربامج   

االخباري��ة، والب��ث. ويتاأل��ف طاق��م االنت��اج م��ن املحرري��ن، الكّت��اب، �سحافي��ي وفني��ي االنت��اج، واملذيعني.

ولعل من اهم مهارات ال�سحايف هي قدرته على اعداد التقارير، فال ميكن اعتبار كل �سحايف مرا�ساًل ناجحا. 

واملرا�سل ال�سحايف اجليد ه� الذي يجيب على خم�سة ا�سئلة ا�سا�سية هي : من، ماذا، اين، متى وملاذا.

من هم اطراف الق�سة، ومن املت�سرر، ومن لديه املعل�مات التي احتاجها؟  
م��ا ال��ذي ح��دث، وم��ا ه��ي اه��م نق��اط الق�س��ة، م��ا الذي يري��د اجلمه���ر معرفته، ما ه��ي العنا�س��ر املختلفة الت��ي بحاجة   

الأن اتفح�سه��ا؟
اين حدثت الق�سة، اىل اين اذهب جلمع احلقائق وال�قائع، واىل اين تتجه الق�سة؟  

متى حدثت، متى بداأت، ومتى ميكن ان تنتهي؟  
ملاذا حدثت، وملاذا هي مهمة، وملاذا يق�ل�ن يل هذا؟  

ي�ساف اىل اال�سئلة اخلم�سة �س�ؤال �ساد�س وه� كيف.

كيف حدثت الق�سة، كيف ميكن ان ت�ؤثر على النا�س، وكيف ميكن يل ان ا�سف احلدث؟  
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واخ��را م��ا ه��ي م�س���ؤوليتي املجتمعي��ة ازاء ه��ذا احل��دث ك�سحف��ي وكي��ف ميك��ن يل بع��د ن�س��ر اخل��رب التدخ��ل اعالمي��ا   
ب�س��كل ايجاب��ي خلدم��ة املجتم��ع. 

يف بع���س االحي��ان، يت�اج��د ال�سحافي���ن يف م�ق��ع احل��دث وبالت��ايل تك���ن م�س��اهداتهم ه��ي م�س��در املعل�م��ات اال�سا�س��ي. 
ولك��ن يف احي��ان كث��رة يجم��ع ال�سحافي���ن املعل�م��ات م��ن االخري��ن وبالت��ايل عليه��م التحق��ق م��ن �سحتها والتدقي��ق فيها. 

وال�سح��ايف اجلي��د ه��� م��ن ي��رى ال�س���رة العام��ة للحدث، ولكنه يف نف���س ال�ق��ت ُي�يل اهمية كب��رة للتفا�سيل.

فاالهتمام بالتفا�سيل ه� واحد من ال�سفات التي جتعل ال�سحايف مهنيًا وجيدًا. ولكن هناك �سفات اخرى منها:

االإ�س��رار: ال ت�ست�س��لم اذا اجاب��ك احده��م ب��� »ال«، ح��اول م��ن جدي��د احل�س���ل عل��ى املعل�م��ات الت��ي تريده��ا. ف��اذا مل   
يتمك��ن م�س��در م��ن م�س��اعدتك او رف���س  م�س��اعدتك، اإبح��ث ع��ن غ��ره.

ال�س��ك: ال ت�سدق كل ما يقال لك، حتى اذا جاء من م�سدر ر�س��مي. فعلى �س��بيل املثال، عليك ان تفرت�س ان ال�س��خ�س   
الذي كتب البيان ال�سحايف، قد قام بالتعتيم او الت�سليل على احلدث او اجزاء منه. واجبك ه� ان تبحث عن الق�سة 

الكاملة.

الف�س���ل: ال�سح��ايف �س��خ�س دائ��م الت�س��اوؤل، حت��ى اذا مل ي��رد االخ��رون االجاب��ة ، وج��ه �س���ؤالك حت��ى ل��� كن��ت تع��رف   
��درت ان هن��اك اجاب��ة اأو�س��ع. ج�اب��ه، ق��د جت��د اجاب��ة غ��ر مت�قع��ة، ك��رر �س���ؤالك بكلم��ات اأخ��رى اإن َقَ

االتقان: تاأكد من انك مل ترتك اية معل�مة، وانك تاأكدت من احلقائق وال�قائع، وانك قمت بعملية بحث م�ستفي�سة.  

وتعترباال�س��تفادة الق�س���ى م��ن املعل�م��ات ال���اردة م��ن م�س��ادر خمتلف��ة واح��دة م��ن اه��م عنا�س��ر عملي��ة جم��ع االخب��ار 
الناجح��ة . 

بع���س غ��رف االخب��ار التقليدي��ة والت��ي م��ا زال��ت تعم��ل وف��ق النم��ط الق��دمي، تعتم��د يف اخباره��ا عل��ى ال���كاالت، والبيان��ات 
ال�سحافي��ة، وامل�ؤمت��رات ال�سحافي��ة املرتب��ة م�س��بقًا. ويعت��رب جم��ع االخب��ار به��ذه ال�س��كل جمع��ًا لالخبار بطريقة �س��لبية غر 

ن�سطة. 
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وم��ن وجه��ة نظ��ر ال�سحافي��ني املتمر�س��ني ف��ان االخب��ار احلقيقي��ة م�ج���دة يف املي��دان واأم��ا م��ا ي�س��ل لغ��رف االخب��ار فه��� 
اعالن��ات ال اأك��رث. ون��ادرًا م��ا يك���ن ال�سح��ايف ناجح��ًا اذا جل���س يف مكتب��ه منتظ��رًا ان تاأتي��ه االخب��ار. 

واإدارة االخبار الناجحة هي االدارة التي ُت�سجع �سحافييها على اال�سرتاك االيجابي يف جمع االخبار، وتطلب منهم افكارا 
لق�س�س ا�سلية، واإقرتاح م�ا�سيع و�سخ�سيات جديدة وبناء �سبكة من العالقات واالت�سال مع اال�سخا�س وامل�ؤ�س�سات التي 
ميك��ن االت�س��ال به��ا ب�س��كل م�س��تمر، وكذل��ك يج��ب عل��ى ادارات االخب��ار الناجح��ة ت�س��جيُع اجلمه���ر على ان يك�ن���ا م�سدرًا 

دائمًا للمعل�مات التي من املمكن ان تت�سدر االخبار.

وتاأتي االخبار من م�سادر متعددة وخمتلفة، وفيما يلي بع�س امل�سادر اال�سا�سية:

عيناك واذناك: عليك ان تاأتي بافكارك اخلا�سة املبنية على م�س��اهداتك وعلى ما ت�س��مع او يق�له لك النا���س ، عيناك   
واأذناك هما اأ�س��رع امل�سادر اخلربية واأ�سدقها. 

ات�ساالت��ك: علي��ك ان تبن��ي �س��بكة عالق��ات وات�س��االت وا�س��عة وخا�سة بك، على اأن تت�سمن ا�س��خا�سا ميكن اال�س��تفادة   
م��ن م�اقعه��م وقدراته��م عل��ى التاأث��ر يف جم��االت خمتلف��ة، واأن يك�ن�ا م�س��تعدين للحديث معك وتزوي��دك باملعل�مات.

خدمات الط�اريء: فامل�ؤ�س�سات مثل ال�سرطة وامل�ست�سفيات هي م�سدر ا�سا�سي للمعل�مات.  
اجن��دة غرف��ة االخب��ار: يف كل غرف��ة اخب��ار، يح��ب ان تك���ن هناك اجندة حتت���ي على االحداث املت�ق��ع حدوثها واملرتب   
له��ا م�س��بقًا مث��ل امل�ؤمت��رات ال�سحافي��ة، واالجتماع��ات واملنا�س��بات. فه��ذه االجن��دة ت�س��اهم يف و�س��ع اخلطة امل�س��تقبلية 

لغرف��ة االخب��ار. ولك��ن علي��ك ان ال تعتم��د عليه��ا كم�سدر اأوح��د لالخبار. 
اجلمه���ر: �س��ّجع جمه���رك عل��ى تزوي��دك باملعل�م��ات الت��ي م��ن �س��اأنها ان تتح���ل اىل ق�س��ة اخبارية، فجمه���رك مبثابة   
�س��بكة كبرة من املرا�س��لني املحليني. ولكن عليك دائمًا ان تتحقق مما يق�له افراد جمه�رك، النهم لي�س���ا �سحافيني. 

واف�س��ل مث��ال عل��ى ذل��ك  ال�س��ائق�ن ومكاتب ال�س��فريات بني املدن وروؤ�س��اء واأع�ساء املجال���س املحلية والبلدية. 
�س��ه�د العي��ان: اإ�س��تعن باال�س��خا�س العادي��ني الذي��ن يت�اج��دون �سدف��ة يف م��كان احل��دث. ولك��ن علي��ك ان تتحق��ق م��ن   

رواياته��م، النه��م ق��د يك�ن���ا م�سدوم��ني مم��ا �س��اهدوا.
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�س��بكة االنرتني��ت: وتعت��رب م��ن اك��رث امل�س��ادر ث��راء باملعل�م��ات وعناوي��ن االت�س��ال. ولك��ن لي���س كل م��ا ه��� عل��ى �س��بكة   
االنرتني��ت �سحي��ح. ل��ذا علي��ك ان ُتقّي��م م��دى م�سداقي��ة امل�ق��ع ال��ذي ت�س��تند الي��ه.

و�سائل االعالم االخرى: راقب عن كثب ما تتناقله و�سائل االعالم االخرى.  
االآر�س��يف ال�س��خ�سي والتقاري��ر والق�س���س ال�س��ابقة: ميك��ن للتقاري��ر والق�س���س املن�س���رة �س��ابقًا ان ت�س��كل م�س��درًا   
هام��ًا للمعل�م��ات، فالرج���ع اليه��ا ي�س��اعدك عل��ى معرف��ة اذا م��ا حدث��ت اي تط���رات عل��ى الق�س��ة عل��ى �س��بيل املث��ال.

امل�ؤمترات والبيانات ال�سحافية والناطق�ن الر�سمي�ن.  
  وكاالت االنباء.

تغطية الشؤون السياسية واالخبار الرسمية 
ق��د يك���ن التعام��ل م��ع ال�سيا�س��يني وامل�س���ؤولني م��ن ا�سع��ب مه��ام ال�سحايف، وخا�س��ة يف البلدان التي ال يتفه��م فيها ا�سحاب 

ال�س��لطة دور ال�سحافيني واأهمية االعالم احلر امل�س��تقل.

يف مث��ل ه��ذه البل��دان، يعتق��د امل�س���ؤول�ن ان دور االع��الم ه��� االهتم��ام مب��ا يفعل���ن وتغطي��ة ن�س��اطاتهم دون الرقاب��ة عل��ى 
اعماله��م وم�س��اءلتهم عنه��ا. ويطالب���ن و�س��ائل االع��الم ب��اأن تعمل ل�ساحله��م ويت�قع�ن ان يح�سر ال�سحافي���ن م�ؤمتراتهم 

ال�سحافي��ة ون�س��اطاتهم �س���اء كان��ت حتم��ل قيم��ة اخبارية ام ال.

ان خ�س���ع ال�سحافي��ني وو�س��ائل االع��الم الت��ي ُت�س��ّغلهم ملطال��ب ه���ؤالء ال�سيا�س��يني �س��يجعل م��ن  اع��الم هذه البل��دان اعالم 
ت�س��ريفات واخبار ر�س��مية، تت�سدر الن�س��رات والربامج االخبارية دون كبر التفات مل�سلحة واهتمامات اجلمه�ر.

وي�اج��ه ال�سحافي���ن يف مث��ل ه��ذه الظ��روف �سع�ب��ات اخ��رى تتج�س��د يف ع��دم قدرته��م  عل��ى ال��س���ل اىل املعل�مات ب�س��بب 
غي��اب القان���ن ال��ذي ي�س��مح بذل��ك، وب�س��بب االج��راءات و�سيا�س��ة التعتي��م االعالم��ي الت��ي ق��د  ميار�س��ها ا�سح��اب ال�س��لطة. 
ففي كثر من االحيان يرف�س املتحدث�ن الر�س��مي�ن احلديث او التعليق، ويف احيان اخرى يتحدث�ن ب�س��رط ن�س��ب احلديث 

اىل »م�سدر م�س���ؤول«، ويختبئ�ن؟ خلف �س��تار امل�سدر ال�س��ّري.
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وبالطب��ع تتطل��ب عملي��ة تغي��ر ه��ذه ال�سيا�س��ات وقت��ًا وجه��دًا كبري��ًن م��ن قبل منظم��ات املجتمع امل��دين وال�سحافي��ني الذين 
عليه��م ان يدافع���ا ع��ن حق�قه��م يف ال��س���ل اىل م�س��ادر املعل�م��ات بحري��ة واحلدي��ث با�س��م اجلماه��ر الت��ي م��ن حقه��ا ان 

تعرف احلقيقة.

وكم��ا ه��� احل��ال عن��د التعام��ل م��ع اال�س��خا�س الذي��ن ال ي�س��غل�ن منا�س��ب �سيا�س��ية، ف��ان عل��ى ال�سحافي��ني التعام��ل م��ع 
ال�سيا�س��يني ب�س��كل من�سف ومت�ازن وبعقلية منفتحة. وعلى ال�سحافيني التذكر دائمًا ان دورهم ه� �س���ؤال ال�سيا�س��يني تلك 

اال�س��ئلة الت��ي يري��د اجلمه���ر ان ي�س��األها، وان ُيخ�سع���ا امل�س���ؤولني للم�س��اءلة واملحا�س��بة ح���ل طريق��ة عمله��م.

وهذا لي���س امرًا �س��هاًل يف الدول التي ت�س��يطر على االعالم، بعك���س البلدان التي ت�ؤمن بدور االعالم احلر وامل�س��تقل، حيث 
هناك ق�انني حتمي ال�سحافيني، وعلى الرغم من ذلك فان العالقة بني ال�سحافيني وال�سيا�سيني قد ي�س�بها بع�س الت�تر 

وميكن ان تك�ن عا�سفة يف بع�س االحيان. وه� ما ي�سفه البع�س بانه دليل على قيام االعالم بدوره على اكمل وجه.

 اين تجد القصص االخبارية؟
رمب��ا يك���ن ال�س���ؤال االه��م يف عملي��ة جم��ع االخب��ار ه��� اي��ن ميك��ن ان يجد ال�سح��ايف م��س�عات��ه؟ وهل علي��ه ان يبحث عنها 

بعيدًا؟

احتفظ بن�سخة احتياطية من قائمة م�سادرك و�سبل االت�سال بها  

ال�سح��ايف كاأي ف��رد يف املجتم��ع، ي�س��تمع اىل جران��ه، ويتح��دث اىل ا�سدقائ��ه وي�س��افر يف امل�ا�س��الت العام��ة ويجل���س يف 
املقه��ى او املطع��م. اال ان م��ا ميي��ز ال�سح��ايف ع��ن غ��ره م��ن اف��راد املجتم��ع، ه��� قدرته عل��ى ان يتمعن فيما ي�س��مع ويقراأ وان 

يبح��ث ع��ن ق�سة او خرب، وان ي�س��األ نف�س��ه:

هل هذا م��س�ع ي�ستحق االهتمام؟ وهل ال�قائع �سحيحة؟  
اي املعل�مات اال�سافية التي احتاج اىل جمعها كي ي�سبح امل��س�ع ق�سة اخبارية مكتملة و�ساحلة للن�سر؟  

اي االآراء احتاج اليها لتحقيق الت�ازن وتغطية امل��س�ع من جميع ج�انبه؟  
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هل ميكن الي عن�سر من عنا�سر الق�سة ان ي�سكل �سّبًا او ت�سهرًا؟   
مباذا وكيف �سيختلف عن م��س�عات م�سابهة؟  

هل �سيك�ن هذا امل��س�ع حمل اهتمام اجلمه�ر؟  
ما ه� اجلديد فيه؟ وهل ه� م�س�ق وقريب من اجلمه�ر؟ كيف ميكن جعله اكرث اإثارة ولكن من دون ته�يل او مبالغة؟   

ق��د ال ي�س��تطيع ال�سح��ايف االجاب��ة عل��ى كل ه��ذه اال�س��ئلة، ولذل��ك فان��ه بحاجة اىل جمم�ع��ة من امل�سادر التي ت�س��اعده على 
ال��س�ل اىل املعل�مات. 

وم��ع م��رور ال�ق��ت، وازدي��اد ع��دد امل�س��ادر الت��ي ق��د يت��م الرج���ع اليه��ا، جت��د ان معظ��م ال�سحافي��ني يحتفظ���ن بكاف��ة 
التفا�سي��ل اخلا�س��ة مب�سادره��م مث��ل ارقام اله�اتف االر�سية واخلل�ية والربيد االلكرتوين وعن�ان العمل وال�س��كن وغرها 

م��ن املعل�م��ات ال�سروري��ة لت�س��هيل عملي��ة االت�س��ال وخا�س��ة اذا كان ال�سح��ايف بحاج��ة اىل معل�م��ات عاجل��ة.

وعل��ى ال�سح��ايف ان ال يكتف��ي مب�س��ادر معين��ة اعت��اد ال�ث���ق بها، ولك��ن عليه ان ي�سيف اليها املزيد م��ن امل�سادر. وقد يك�ن 
ذل��ك �سدف��ة، حي��ث يلتق��ي ال�سح��ايف مب��ن ميك��ن ان يك���ن م�سدرًا ر�س��ميًا او غر ر�س��مي، وعلى ال�سح��ايف ان يحاول اقامة 
عالق��ة تع��اون م��ع ه��ذا امل�س��در ال��ذي يك���ن عل��ى ا�س��تعداد العط��اء بع���س الت�جي��ه او اخللفي��ات او املعل�م��ات مل��س�ع��ات يف 

امل�ستقبل.

ولكن عليك ان تتعامل مع من ياأتيك باملعل�مات بعني ناقدة، وا�ساأل نف�سك:

ملاذا ُيف�سح عن هذه املعل�مات؟  
هل ُيحاول التاثر على التقرير الذي اعده؟  

هل يخدُعني؟  
هل ي�ستغُلني لي�سبب االذى خل�سم له عن طريقي؟  

وبالطبع عليك ان تتعامل بحذر �سديد من امل�سادر التي تطلب اخفاء اله�ية وان ت�ساأل نف�سك:
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ملاذا ُي�سرون على اخفاء اله�ية؟  
هل لديهم ما ُيخف�نه؟  

هل ميكنني التاأكد من روايتهم عن طريق م�سدر م�ستقل؟  
هل ن�اياهم حقيقية؟  

وتذك��ر دائم��ًا ان��ه ومبج��رد وع��دك الت��زام ال�س��رية فعلي��ك ان تف��ي به��ذا ال�ع��د، ولك��ن قب��ل ان تقط��ع مث��ل ه��ذا ال�ع��د علي��ك 
التاأك��د ان ه��ذا ه��� اآخ��ر اخلي��ارات، وعلي��ك مراعاة النتائج املحتملة الن ذلك قد ينعك���س عليك �س��لبيًا اذا ما مت اإ�س��تخدامه 

ب�س��كل خاطيء.

تغطية المؤتمرات الصحافية
امل�ؤمت��رات ال�سحافي��ة طريق��ة ناجح��ة ج��دًا الط��الع اك��رب ع��دد م��ن ال�سحافي��ني عل��ى املعل�م��ات، ولكنه��ا لي�س��ت بال�س��رورة 

الطريق��ة االمث��ل لت�فر امل��ادة التلفزي�نية.

ف�س���ر امل�ؤمت��رات ال�سحافي��ة غ��ر م�س���قة وجام��دة ومت�س��ابهة. وال ي�س��تطيع امل�س��اهد معرف��ة الق�س��ة م��ن جم��رد م�س��اهدة 
�س�ر مل�ؤمتر �سحايف، حيث يف�سل امل�ؤمتر ال�سحايف يف حتقيق قاعدة “دع ال�س�رة تتكلم”، اال يف حالة ورود بع�س املعل�مات 

واالحداث غر املت�قعة.

خ��الل تغطيت��ك مل�ؤمت��ر �سح��ايف علي��ك ان تك���ن يقظ��ًا مل��ا يت��م احلدي��ث عن��ه وان ت�ج��ه ا�س��ئلة املتابع��ة خا�س��ة عندم��ا يك���ن 
املتح��دث ُمراوغ��ًا او غ��ر وا�سح.

انته��اء وقائ��ع املوؤمت��ر ال�سح��ايف ال��ذي حت�س��ره ه��و بداي��ة لعمل��ك يف تغطي��ة الق�سي��ة املطروحة من جمي��ع جوانبها.   
علي��ك ان ال تكت��ف بتغطي��ة وقائ��ع املوؤمتر فح�س��ب.

ويف اغل��ب االحي��ان يت��م حتدي��د م�ع��د امل�ؤمت��ر ال�سح��ايف �س��لفًا، حت��ى يف ح��ال االخب��ار العاجل��ة، ُتعط��ى م��دة كافي��ة لل�سحافي��ني 
لتجهي��ز انف�س��هم ونق��ل معداته��م واحل�س���ر اىل م�قع امل�ؤمتر ال�سح��ايف. يف هذه االثناء عليك ان تق�م ببع�س اخلط�ات الهامة:
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ق��م بالرتتيب��ات الت��ي تق���م به��ا ع��ادة لتغطي��ة اي ح��دث. مث��ل اإجراء بحث ح���ل امل��س���ع وال�س��خ�سيات املتحدثة وحاول   
احل�س���ل عل��ى مزي��د م��ن املعل�م��ات. ا�س��األ زمالئ��ك ان كانت لديهم معل�م��ات او خلفيات ح�ل الق�سايا التي �س��تطرح، 

وم��ا اذا كان هن��اك �س��بب اآخ��ر  غر ال�س��بب املعلن  لعق��د امل�ؤمتر ال�سحايف.
تاأك��د م��ن و�س�ل��ك اىل م��كان انعق��اد امل�ؤمت��ر ال�سحف��ي قب��ل وق��ت منا�س��ب. النك حتت��اج اىل وقت لرتكيب املع��دات، كما   
انك بحاجة اىل ان تك�ن يف م�قع منا�س��ب. وبف�سل ال��س�ل مبكرًا مُيكنك االطالع على البيانات واملن�س���رات التي قد 

ي�زعه��ا منظم� امل�ؤمتر.
�سجل ما يق�له املتحدث�ن وا�ستمع جيدًا.  

ُخذ فر�ستك بت�جيه اال�سئلة وا�ستمع اىل اال�سئلة التي ي�جهها زمالوؤك.  
اإ�ستخدم ال�قائع او الن�س��س ما اأمكن واحر�س ان ال ُتخرجها عن ال�سياق الذي اتت به.  

ال تخ��رج م�س��رعًا، انتظ��ر وح��اول ان حت�س��ل عل��ى مقاب��الت منف��ردة م��ع املتحدث��ني، الن ه��ذا يعطي��ك مقطع��ًا �س�تي��ًا   
خمتلف��ًا ع��ن ال��ذي �سي�س��تخدمه زم��الوؤك.

ال تكت��ف بنق��ل وقائ��ع امل�ؤمت��ر ال�سح��ايف، ب��ل ح��اول ان ُتغط��ي الق�سي��ة م��ن جمي��ع ج�انبه��ا. فانته��اء امل�ؤمت��ر ه��� بداي��ة   
عمل��ك.

ا�س��تخدم امل�ؤمت��رات ال�سحافي��ة للح�س���ل عل��ى املعل�م��ات واجراء املقابالت واحل�س�ل على املقاط��ع ال�س�تية، ولكن حاول 
ان جتد ال�س�ر املنا�س��بة التي تت�افق مع احلدث وم��س�ع امل�ؤمتر ال�سحايف. اذهب اىل مكان اآخر للح�س�ل على ال�س�ر، 

وا�ستعن بال�س�ر االر�سيفية التي ميكن ان ت�ساعدك.

تغطية النزاعات الحروب واالضطرابات المدنية والكوارث
يتطل��ُب العم��ل ال�سح��ايف يف اوق��ات االقتت��ال واحل��رب والنزاع��ات والك���ارث ق��درًا عاليًا م��ن املهنية وكذل��ك احلذر للحفاظ 

على ال�س��المة ال�سخ�سية التي تاأتي اواًل.
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فف��ي مث��ل ه��ذه االو�س��اع يح��اول كل ط��رف او �س��خ�س ان ي�س��يطر عل��ى و�س��ائل االع��الم وم��ا تن�س��ره م��ن معل�مات، يف م�س��عى 
للدعاي��ة ولي���س اظه��ارًا للحقيق��ة. ويف مث��ل ه��ذه احل��االت تك���ن احلقيق��ة ه��ي اول �سحي��ة للح��روب والنزاع��ات.

وعل��ى ال�سحافي��ني املهني��ني ان ال يقع���ا �سحي��ة للدعاي��ة وان يق�م���ا بك�س��ف احلقائ��ق الت��ي ق��د ال تك���ن �س��ارة لط��رف م��ن 
االط��راف. وال �س��ك ان اح��د و�س��ائل اخف��اء احلقيق��ة ه��� مهاجم��ة او ترهي��ب م��ن ي�س��عى الجل ك�س��فها.

فال�سحافي���ن يتعر�س���ن ملخاط��ر كث��رة يف اوق��ات الن��زاع، وال يقت�سر ذلك على امل�سايقة وحجب املعل�مات ولكن قد ي�سل 
اىل حد ال�سرب واالعتقال واالختطاف وحتى التعر�س للقتل. وقد ال يك�ن هذا على ايدي اجلي��س او امل�سلحني او امللي�سيات 

فح�سب، بل ان النا�س العاديني قد يك�ن�ا معادين بنف�س القدر. 

ورمب��ا يك���ن ال�سحافي���ن العامل���ن يف جم��ال االذاع��ة والتلفزي���ن اك��رث عر�س��ة للمخاط��ر، فبمج��رد وج���د الكام��را او 
امليكروف���ن ق��د ي�سب��ح الطاق��م املراف��ق هدف��ًا، كم��ا ان البع���س ق��د ي�س��يئ فه��م العم��ل ال�سح��ايف بحي��ث يعتق��دون ان وج���د 
ال�سحاف��ة يف م�ق��ع مع��ني خ��الل النزاع��ات ه��� ن���ع م��ن اعط��اء ال�س��رعية لطرف مع��ني او ملا يح��دث وبالتايل الت�س��جيع على 

مزي��د م��ن العنف.

خ��الل تغطيت��ك للنزاع��ات، �س��ع ن�س��ب عيني��ك ان �س��المتك تاأت��ي اواًل، ف��اأي تقري��ر مهم��ا تك��ن اهميت��ه ال ي�س��تحق امل���ت وال 
اال�ساب��ة. ال تخاط��ر بنف�س��ك، واعل��م اأن  ال�سحافي��ني الذي��ن يعر�س���ن انف�س��هم ملخاط��ر كب��رة  ال ينج���ن منها، بب�س��اطة او 

ب�س��بب ح�س��ن احلظ، بل النهم يح�س��ن�ن اال�س��تعداد.

ان مهم��ة ال�سح��ايف يف م�ق��ع االح��داث ال�س��اخنة ه��ي ان ينق��ل احلقيقية وان ال يك�ن طرفًا يف الن��زاع وان يبقى خارج دائرة 
اال�سطراب بداًل من ان يحاول العمل داخل ح�سد يق�م باعمال ال�سغب او بني جماعتني م�سلحتني خالل اال�ستباكات. وعلى 

ال�سحايف ان يبقى ما امكن دون ان يلفت النظر اليه واال يزيد من اإ�ستعال امل�قف.

واليك بع�س الن�سائح:

كن �سارمًا وحمايدًا، واظهر م��س�عيتك وعدم حتيزك.  
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ال حتلل او تتنباأ، واعر�س امل��س�ع كما تراه من م�قع احلدث.  
حق��ق الت���ازن وان�س��ب االق���ال اىل م�سادره��ا، وابح��ث عن رواية الطرف االآخ��ر وبرر غيابها حني ال تتمكن من ال��س�ل   

اليها.
عليك يف بع�س االحيان القب�ل ببع�س القي�د على ما ت�ستطيع ق�له وما ال ت�ستطيع ال�سباب تتعلق ب�سالمتك ال�سخ�سية   

واأمنك.
عليك احلذر من اي �سيء غر عادي فقد يك�ن ذلك م�ؤ�سرًا مل�ساكل حمتملة.  

ال تتباط��اأ وان��ت يف م��كان اخلط��ر، منتظ��رًا تل��ك اللقط��ة اجلي��دة او ذل��ك املقط��ع ال�س�ت��ي اجلي��د او فق��ط م��ا �س��ي�رده   
�س��اهد عي��ان اآخ��ر، حينم��ا يت�ف��ر ل��ك م��ا يكف��ي غ��ادر م��كان اخلط��ر ب�س��رعة.

يف امل�اق��ف اخلط��رة ج��دًا ميكن��ك غالب��ًا ان تنقل م��س�عًا �سحيحًا ومثرًا لالهتمام م�س��تخدمًا م�سادرك دون ان تزج   
بنف�س��ك يف اخلط�ط االمامية.

اذا كنت يف مكان تتطاير فيه الر�سا�سات وال�سظايا، احتِم ب�ساتر.  
ابتعد عن االمكنة التي قد ي�سيبك فيها �سيء مثل الر�سا�س او احلجارة او قنابل الغاز او املتفجرات.  

خ��الل وج���دك داخ��ل غرف��ة علي��ك ان تبتع��د ع��ن الن�افذ التي قد تتح�ل اىل حطام و�س��ظايا زج��اج او تدخل منها طلقة   
طائ�سة.

ال ت�سع نف�سك مبا�سرة بني جماعتني متنازعتني.  
ال تظه��ر وكاأن��ك ط��رف يف الن��زاع، وارت��د مالب���س متي��زك عنه��م، وتاأك��د م��ن ان معدات��ك مرئي��ة للعي��ان حت��ى ال يخطيء   

اح��د بظنه��ا ن�عًا من ال�س��الح.
اإحف��ظ خ��ط الرجع��ة حي��ث يتع��ني علي��ك ان تك���ن ق��ادرًا عل��ى االن�س��حاب، ل��ذا علي��ك ان ت�ستك�س��ف م��ا ح�ل��ك وان جت��د   
لنف�س��ك خمرجًا مفت�حًا للهرب دائمًا. راقب ما ي�س��تجد من تط�رات خلفك، وان مت اغالق منفذ الهرب، اإن�س��حب اىل 

م�ق��ع اآمن.
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ال�سالمة ال�سخ�سية:
اإرتد �سرتة واقية وخ�ذة عند وج�دك يف م�اقع ت�سهد اعماال قتالية .  

يجب ان تك�ن على دراية با�سا�سيات اال�سعاف االويل.  

ال ينبغي ان ُتقلل من ال�سدمة النف�سية او الكاآبة النا�سئة عن العمل يف جمال االخبار خا�سة وقت النزاعات والك�ارث   
او ب�س��بب م��ا ي�اجه��ه ال�سحفي���ن م��ن عن��ف تنط���ي علي��ه خ�س��ائر ج�س��يمة. لذل��ك ناق���س جتارب��ك مع االخري��ن، وحاول 

احل�س���ل على ا�ست�س��ارة مهنية.

الكوارث واملاآ�سي
عن��د ح��دوث كارث��ة او ماأ�س��اة، غالب��ًا م��ا حت��دث بلبل��ة او ا�سط��راب، وبالت��ايل فان �س��ه�د العيان �س��ُيدل�ن باف��ادات مت�ساربة 

ح���ل نف���س احل��دث. لذل��ك عليك ان تت�خى احل��ذر فيما تنقل وذلك من خالل:

احل�س�ل على احلقائق ب�سكل مبا�سر، اي ب�ج�دك يف املكان او اال�ستعانة بزمالئك املت�اجدين هناك.  
يف املراح��ل االوىل لتغطي��ة ح��دث كارث��ي، علي��ك حتدي��د م�س��ادر املعل�م��ات. وغالب��ًا م��ا تك���ن اع��داد ال�سحاي��ا غ��ر   
�سحيحة. فان ح�سلت على تقديرات خمتلفة من م�سادر عدة عليك ان تذكر هذه االرقام من�س�بة اىل م�سادرها وان 

تف�س��ر �س��بب االخت��الف. وق��م بت�س�ي��ب االخط��اء اذا ل��زم االمر.
ان بدا لك �سيٌء يدع� اىل ال�سك اإن�سبه اىل م�سدره.  

نق��ل اخب��ار املاآ�س��ي ينط���ي عل��ى عن�سر �س��خ�سي او ق�سايا تتعلق باخل�س��سية واجل�ان��ب االخالقية املهنية. لذا يتعني   
عليك عدم ترويع او ا�س��تغالل اأنا���س يعان�ن من ماأ�س��اة �س��عيًا النتزاع املعل�مات منهم.

ان كن��ت تتعام��ل م��ع ماأ�س��اة خا�س��ة، وانا���س يعان���ن م��ن �سي��ق ف��ال ت�سعهم حت��ت مزيد م��ن ال�سغ�ط لي�فروا ل��ك ح�ارًا   
ومعل�م��ات ان كان���ا ال يرغب���ن بذل��ك. كم��ا ان الت�س��جيل والت�س�ي��ر يج��ب ان يت��م ب�س��كل ال يزي��د م��ن كربهم.

ال �س��ك انك تتاأثر عاطفيًا ونف�س��يًا ب�س��بب الرعب النا�س��يء عن الك�ارث واملاآ�س��ي، لذا حاول، حتى يف ا�سعب الظروف،   
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ان ُتغط��ي االح��داث دون ان تتغل��ب علي��ك عاطفت��ك وه��ذا ام��ر �سع��ب للغاي��ة، وال ميك��ن حتقيق��ه اال ح��ني ُتقّي��د نف�س��ك 
بال�قائع.

جتن��ب ا�س��تخدام م��ادة العن��ف يف م��س�عات��ك ملج��رد انه��ا مت�ف��رة. لي���س هن��اك اي ظ��رف ُي��ربر اظه��ار م�س��اهد مث��رة   
للم�س��اعر كم�س��اهد القت��ل، لك��ن دون ان حتج��ب احلقيق��ة.

مُيك��ن احيان��ًا لل�س���ر الثابت��ة يف التلفزي���ن ان تنق��ل ال�اق��ع املُف��زع مل�ق��ف م��ا دون الت�س��بب يف �سدمة بنف���س القدر الذي   
ُت�س��ببه ال�س���رة املتحرك��ة. ولك��ن ه��ذا ال يعن��ي تلقائي��ًا ان جتد التربير لعدم عر�س ال�س�راملتحركة ب�س��كل دائم . ا�س��األ 

نف�س��ك ما هي دوافعك لن�س��ر مادة مروعة.
ميك��ن ال�س���ات املعان��اة واالمل يف الرادي��� والتلفزي���ن ان تك���ن مزعج��ة كال�س���ر، ويتع��ني التعام��ل معه��ا بحر���س   

وم�س���ؤولية. 
يج��ب ان ُتظه��ر عملي��ة نق��ل االخب��ار ب�س��كل ع��ام ح�سا�س��ية وعناي��ة، لكنه��ا يج��ب ان تبق��ى حماي��دة دائم��ًا، وال ينبغ��ي   

االإغ��راق يف العاطف��ة غ��ر املالئم��ة او الراأف��ة املفتعل��ة.
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مقدمة
ينق�س��م ال�سحافي���ن اىل ع��دة اق�س��ام باخت��الف و�س��ائل االع��الم الت��ي يعمل���ن ل�ساحله��ا وكذل��ك باخت��الف التخ�س�س��ات 

وامله��ام امل�كلة اليه��م داخلها فهناك: 

�سحافي��� املطب�ع��ات، و�سحافي��� االذاع��ة والتلفزي���ن، و�سحافي��� وكاالت االنب��اء، و�سحافي��� امل�اق��ع االلكرتوني��ة   
واملدون��ات، وغره��م.

�سحافي��� االخب��ار، و�سحافي��� التقاري��ر، و�سحافي���ن متخ�س�س���ن  باحل���ار او الريب�رت��اج  وال�ثائقي��ات وغره��ا،   
و�سحافي���ن ا�س��تق�سائي�ن وغره��م.

�سحافي��� ال�س���ؤون ال�سيا�س��ية والربملاني��ة، و�سحافي��� ال�س���ؤون التعليمي��ة، و�سحافي��� االقت�س��اد، و�سحافي��� البيئ��ة،   
و�سحافي��� الريا�س��ة والف��ن واالدب وغره��م.

وهناك ا�ساليب خمتلفة من العمل ال�سحايف:

ال�سحافة االخبارية، و�سحافة �س���ؤون ال�س��اعة، ال�سحافة ال�ثائقية، وال�سحافة التحليلية، وال�سحافة  اال�س��تق�سائية   
وغرها.

ال�سحافة اجلادة، وال�سحافة امل��س�عية، و�سحافة الراأي، و�سحافة االثارة، وغرها.  

وعل��ى الرغ��م م��ن االختالف��ات ب��ني ه��ذه اال�س��اليب، اال ان العم��ل ال�سح��ايف املبن��ي عل��ى االح��داث ال�اقعي��ة ي�س��رتك يف عدة 
ع�ام��ل منه��ا البح��ث ع��ن احلقيق��ة والتدقي��ق ق��ي ال�قائ��ع، والنق��ل الدقي��ق مل��ا يق�ل��ه النا���س، وجم��ع كل العنا�س��ر واملعل�مات 
ون�س��رها للجمه���ر ب�س��كل منطق��ي ومفه���م، ا�ساف��ة اىل االن�س��اف والت���ازن واحليادية وع��دم اخللط بني احلقائ��ق والراأي.

اال ان لبع���س ال�سحافي��ني اول�ي��ات خمتلف��ة، فمنه��م م��ن يهت��م بكتاب��ة ال��راأي او االفتتاحي��ات، وه��ي الت��ي تعك���س وجه��ة نظر 
الكات��ب او ال�سحفي��ة ح���ل و�س��ع مع��ني، وق��د تك���ن مزيجًا من االآراء واحلقائق يف نف���س ال�قت، وب�س��كل غر مت�ازن.
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يف ه��ذا الق�س��م �س��نتعرف عل��ى ثالث��ة ا�س��اليب لل�سحاف��ة وه��ي ال�سحاف��ة اال�س��تق�سائية وه��� م��ا يع��رف بالتحقيق��ات 
ال�سحافي��ة، والق�س���س ال�سحافي��ة ومق��االت ال��راأي الت��ي ت�س��كل االفتتاحي��ات ج��زءًا منه��ا. 

الصحافة االستقصائية )التحقيقات الصحافية(
تطي��ب فك��رة اع��داد التحقيق��ات ال�سحافي��ة لكث��ر م��ن ال�سحافي��ني، وال�س��بب ان التح��دي ال��ذي يت�ج��ب عل��ى ال�سح��ايف 
ان يخ��س��ه يف مث��ل ه��ذا الن���ع م��ن االعم��ال ال�سحافي��ة وال��ذي يختل��ف ع��ن العم��ل يف جم��ال االخب��ار يق���د اىل الك�س��ف عن 
معل�م��ات خمفي��ة ته��م اجلمه���ر وه��� م��ا يق���د اىل جن�مي��ة ال�سحف��ي ف�س��ال ع��ن مكا�س��ب مادي��ة اخ��رى اكرب من تل��ك التي 

يح�س��ل عليه��ا بف�س��ل عمل��ه العادي .

فف��ي التحقيق��ات ال�سحافي��ة يق���م ال�سح��ايف باعم��ال  التح��ري والتحقي��ق وا�س��تخدام الت�س��جيالت ال�س��رية وكذل��ك اخف��اء 
الكام��را وامليكروف���ن، اال ان ه��ذه االعم��ال يف احلقيق��ة ج��زء ب�س��يط مم��ا عل��ى ال�سح��ايف القي��ام ب��ه الجن��از التحقي��ق.

ويف ال�اق��ع، ف��ان التحقي��ق ال�سح��ايف عم��ل �س��اق يتطل��ب جه��دا ووقتًا ط�ياًل. وعل��ى ال�سحايف امل�س��تق�سي ان يعمل مبنهجية 
وان يبحث عميقًا وان يتاأكد من احلقائق وال�قائع، وان يقراأ ال�ثائق وان يقنع النا�س بالتحدث اليه.

وميك��ن الق���ل ان ال�سحافي��ة اال�س��تق�سائية ب��داأت كاأ�س��ل�ب متخ�س���س قب��ل ح���ايل ثالث��ني عامًا فقط، وقد بداأت املدار���س 
ال�سحافي��ة واجلامع��ات بتدري���س ه��ذا احلق��ل ومن��ح �س��هادات علمي��ة لدار�س��يه يف العدي��د م��ن ال��دول ا�ساف��ة اىل ت�س��كيل 

اج�س��ام �سحافي��ة مهني��ة متخ�س�س��ة يف جم��ال التحقيق��ات ال�سحافية.

»ال يوجد ما هو اهم مما تقدمه ال�سحافة اال�ستق�سائية للمجتمع«
ت�ين ب�رمان، رئي�س حترير تلفزي�ن »�سي بي �سي« الكندي

وبالطب��ع، ف��ان العم��ل ال�سح��ايف ه��� بطابع��ه ا�س��تق�سائي، فكي��ف ميك��ن الي �سح��ايف ان يتحقق م��ن املعطي��ات وال�قائع دون 
اج��راء بع���س التحقي��ق ح�له��ا للتاأك��د م��ن �سحته��ا؟ اال ان ال�سحاف��ة اال�س��تق�سائية تذه��ب اىل م��ا ه� اأبع��د من هذا.

فما الذي يجعل من التحقيق ال�سحايف حقاًل خمتلفًا؟
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اهمية املو�سوع
تق���م جمي��ع التحقيق��ات ال�سحافي��ة بالك�س��ف ع��ن املخالف��ات واالعم��ال غ��ر القان�ني��ة والف�س��اد يف احلياة العام��ة واالعمال 
اخلا�س��ة. ا�ساف��ة اىل البح��ث يف الق�ساي��ا املعق��دة وال�سيا�س��ات املث��رة للج��دل م��ن اج��ل ال��س���ل اىل احلقيق��ة. وتت�س��ف 
التحقيات ال�سحافية باأنها ُمكلفة ومتتاز باخلط�رة مما يجعل العمل فيها نادرًا يف كثر من الدول واملجتمعات التي تتهدد 

فيه��ا حي��اة ال�سحافي��ني،         و اليق���م به��ا اال اولئ��ك  الذي��ن يتحل���ن باجل��راأة.

فال�سح��ايف يق���م بعم��ل ال�س��رطي التح��ري ال��ذي يق���م بالك�س��ف ع��ن جرمي��ة م��ا، وعل��ى ال�سح��ايف ان يب��ذل جه��دًا اك��رب يف 
احل�س�ل على املعل�مات وجتميع العنا�سر من اجل ال��س�ل اىل اال�ستنتاجات. وال�سع�بة ال تكمن يف ال��س�ل اىل احلقائق 
فح�س��ب، بل يف معرفة اين ت�جد هذه املعل�مات التي قد تك�ن حمج�بة عنه بق�سد وما هي ان�س��ب الطرق واأكرثها قان�نية 

للح�س�ل عليها. 

العمل اجلماعي
يف كث��ر م��ن امل�ؤ�س�س��ات ال�سحافي��ة الت��ي تت�ف��ر فيه��ا امل���ارد الب�س��رية الكافي��ة، يق���م فري��ق م��ن ال�سحافي��ني باج��راء 
التحقيق��ات ال�سحافي��ة وال يقت�س��ر ذل��ك عل��ى �سح��ايف واح��د. ويرجع ذلك اىل ك���ن هذا الن�ع من العم��ل ال�سحايف معقدًا 
ويتطل��ب معرف��ة يف جم��االت تخ�س�سي��ة خمتلف��ة. فعل��ى �س��بيل املث��ال ال�سح��ايف املتخ�س�س بال�س���ؤون املالية ميك��ن ان يحلل 
ح�سابات ال�سركات، وال�سحايف املتخ�س�س يف املجال القان�ين يبحث يف الق�سايا القان�نية، وميكن لل�سحايف املتخ�س�س 

يف �س���ؤون احلا�س���ب ان يح�س��ل عل��ى املعل�م��ات الكرتونيًا.

اال ان ذل��ك ق��د ال يك���ن متاح��ًا يف جمي��ع امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة، وبالت��ايل ف��ان عل��ى ال�سح��ايف ان يجد ال��س��ائل للقيام بعمل 
الفريق، ورمبا مب�س��اعدة ب�س��يطة من احد املحررين والباحثني.

الوقت
يتطل��ب اج��راء التحقيق��ات ال�سحافي��ة وقت��ًا ط�ي��اًل، وعل��ى ال�سح��ايف ان ال ي�س��تعجل االم���ر، فعندم��ا تب��داأ التح��ري ح���ل 
ق�سي��ة معين��ة، فان��ك ال تع��رف مت��ى وال اىل م��اذا �س��ت�سل يف اخلت��ام . ق��د تف�س��ل يف جم��ع االدل��ة وتعج��ز ع��ن امت��ام حتقيقك 
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ال�سح��ايف. �س��يك�ن علي��ك ان تقل��ل م��ن خ�س��ائرك وان تنه��ي التحقي��ق الن��ك مل ت�س��تطع رواي��ة الق�س��ة كامل��ة . وعلي��ك ان ال 
ت�س��تجيب الغ��راء ن�س��ر حتقي��ق غ��ر مكتم��ل الن��ك ق��د اأه��درت امل��ال وال�قت الجرائ��ه، الأن التحقي��ق الناق�س ق��د يحت�ى على 

اخط��اء ميك��ن ان تكلف��ك ثمن��ًا باهظ��ًا اذا م��ا تعر�س��ت للمقا�س��اة القان�ني��ة.

وله��ذا يطل��ب املح��ررون م��ن ال�سحافي��ني اال�س��تق�سائيني اإعالمه��م اواًل ب��اول بتط���رات التحقي��ق يف جمي��ع مراحل��ه، لي���س 
به��دف االط��الع عل��ى الق�ساي��ا التحريري��ة فح�س��ب، ب��ل اي�سًا لتحديد اذا ما كان �س��ر التحقيق وما �س��ينتج عنه يتنا�س��ب مع 

ال�ق��ت واجله��د واملال امل�س��روف عليه.

املعايري املهنية
لع��ل اه��م م��ا مُيي��ز التحقيق��ات ال�سحافي��ة ه��� ُك�س��فها ع��ن معل�م��ات ال ُي��راد له��ا ان ُتكت�َس��ف. فخ��الل اع��دادك حتقيق��ًا 
�سحافيًا حتاول احل�س�ل على وثائق �سّرية، وقد تك�ن بحاجة اىل اقناع �سخ�س يف م�ؤ�س�سة ما ان يك�ن عينك واأُذنك وان 
يطلع��ك عل��ى بع���س الق�ساي��ا، مم��ا �س��يجعله عر�س��ة  للخط��ر، لقيام��ه بالك�س��ف عن خمالفات يف امل�ؤ�س�س��ة. وق��د ت�سطر اىل 

الت�س�ي��ر او الت�س��جيل ال�س��ّري او ان تتخف��ى لتتب��ع اح��د اال�س��خا�س ومراقبة حتركاته.  

ومهم��ا كان اال�س��ل�ب ال��ذي ت�س��تخدمه، �س��يك�ن علي��ك وعل��ى م�ؤ�س�س��تك التاأك��د م��ن ان م��ا تق���م ب��ه قان���ين واخالق��ي . ف��اذا 
م��ا اردت ان تك�س��ف خمالف��ة قان�ني��ة ف��اأن علي��ك ان ال تخ��رق القان���ن، وب�س��كل ع��ام عليك ان ال ترتك��ب خمالفات قان�نية يف 

جميع االح�ال.

ول�سم��ان ذل��ك، علي��ك ان تك���ن عل��ى معرف��ة بق�ان��ني احل�س���ل عل��ى املعل�م��ات، وحري��ة ن�س��رها، وق�ان��ني �س��ّرية املعل�مات، 
والت�س��هر، والدخ���ل اىل االم��الك اخلا�س��ة واالماك��ن املحظ���رة الت��ي قد تك�ن هامة الجن��از التحقيق ال�سحايف.

وح��اول ان جت��د يف القان���ن م��ا ميك��ن ان ي�س��اعدك لك��ي ت�س��تغله ل�سال��ح عمل��ك، وم��ا ق��د ي�س��كل خمالف��ة ك��ي تتجنب��ه. فف��ي 
البل��دان الت��ي ت�س��مُح ت�س��ريعاتها بحري��ة ال��س���ل اىل املعل�م��ات، ميك��ن لل�سحافي��ني اال�س��تناد اىل ه��ذه الت�س��ريعات الجب��ار 

امل�ؤ�س�س��ات العام��ة عل��ى االفراج ع��ن وثائق هامة.

واحل�س�ل على املعل�مات با�س��تخدام اخلداع، ال يك�ن مقب�اًل يف جميع االوقات. فاذا كان احل�س�ل على املعل�مات يتطلب 
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اخف��اء ه�يت��ك ال�سحافي��ة، واذا كان��ت امل�سلح��ة العام��ة تتطل��ب ذل��ك، عليك ان حت�س��ل على م�افقة ودعم رئي���س التحرير 
او املدير يف م�ؤ�س�س��تك، ب�س��رط ان يك�ن التخفي ا�س��تثناًء ولي���س قاعدة. وتذكر انه بعد ان حت�سل على املعل�مات عليك يف 

النهاية ان تك�س��ف عن ه�يتك وان تعطي اال�س��خا�س حق التعليق او الرد على ما و�سلت اليه من اتهامات تخ�سهم.

وعندما تق�م بالتحقيق عليك ان تبني ذلك على معل�مات غر م�سك�ك فيها. ويك�ن ذلك بتدوين املالحظات والت�سجيالت 
الدقيقة، فلرمبا حتتاج هذه املالحظات والت�سجيالت كدليل يف املحكمة اذا ما تعر�ست مل�ساءلة قان�نية.

امل�سادر
ع��ادة م��ا ي�س��كل العامل���ن يف م�ؤ�س�س��ة معين��ة م�س��درًا للتحقيق��ات ال�سحافي��ة وذل��ك من خالل ت�س��ريب معل�م��ات معينة اىل 

ال�سح��ايف ح���ل �س��بهة بالف�س��اد او �س���ء االدارة او املخالف��ة القان�ني��ة او املمار�س��ات االجرامي��ة.

وتعت��رب امل�س��ادر ال�س��ّرية ج��زءًا ا�سا�س��يًا يف التحقيق��ات ال�سحافي��ة، ولك��ن علي��ك احل��ذر ب��ان ال تعتمد عليه��ا كم�سدر وحيد 
للمعل�م��ة فق��د تك���ن م�سخم��ة ومبال��غ به��ا ومبعثه��ا الغ�سب من ادارة امل�ؤ�س�س��ة او رغبة امل�سدر يف االنتق��ام منها. وقد يك�ن 
م��ن ا�سع��ب م��ا تتطلب��ه ال�سحاف��ة اال�س��تق�سائية ه��� التحق��ق م��ن �سح��ة املعل�م��ات امل�س��ّربة ومقارنتها مبعل�م��ات اخرى من 
م�سادر خمتلفة او ال��س�ل اىل بع�س ال�ثائق التي ت�س��كل دلياًل قاطعًا ح�ل ال�س��بهات التي مت ت�س��ريبها اليك من م�سدرك 

ال�سّري.

احر�ص دائماً ان ال تن�سر بغر ق�سد ما من �ساأنه ان يك�سف هوية م�سدرك ال�سّري   

ويف كثر من االحيان، ومبجرد ان تبداأ بالتحقيق، تظهر م�سادر اخرى، واف�سل مثال على ذلك ف�سيحة »واترجيت« التي 
ن�سرتها �سحيفة »وا�سنطن ب��ست«. فقد بدت الق�سية كعملية �سط� ب�سيطة يف البداية وانتهت اىل االطاحة برئي�س ال�اليات 
املتح��دة االمريكي��ة. ح��ني ك�س��ف التحقي��ق ال�سح��ايف ع��ن وج���د جمم�ع��ة م��ن م�ظف��ي البي��ت االبي���س مت�رط��ني يف اعم��ال 
�سيا�سية م�سب�هة. ويف كل مرحلة من مراحل التحقيق، بداأ املت�رط�ن الطلب من �سحيفة وا�سنطن ب��ست« االإدالء براأيهم، 
وبالتايل الك�سف عن املزيد من احلقائق واملعل�مات. اإال ان املحقق ال�سحايف الذي اجرى التحقيق اعتمد باال�سا�س على ما 

يع��رف با�س��م »ُمطل��ق ال�ساف��رة« ال��ذي �س��ّرب املعل�مات ومت اال�س��ارة اليه يف التحقيق با�س��م »احلنج��رة العميقة«. 
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يف كث��ر م��ن البل��دان هن��اك ت�س��ريعات ت�سم��ن لل�سح��ايف احل��ق بعدم الك�س��ف عن ه�ي��ة امل�سدر ، ويف بل��دان اخرى يتعر�س 
ال�سحافي�ن ل�سغ�طات كبرة من اجل الك�س��ف عن م�سادرهم. عليك احلر�س دائمًا ان ال تن�س��ر بغر ق�سد ما من �س��اأنه 

ان يك�س��ف ه�ية امل�سدر ال�سّري.

م�ساءلة االقوى
م��ن اه��م االدوار الت��ي يلعبه��ا االع��الم ه��� دور »احلار���س او ما ي�س��مى »كلب احلرا�س��ة« نيابة عن اجلمه���ر، وذلك من خالل 
م�س��اءلة من هم يف م�اقع الق�ة وال�س��لطة. ولذلك فال�سحافة اال�س��تق�سائية ت�س��اهم ب�س��كل بالغ يف تر�س��يخ مفه�م االعالم 

احلر وامل�س��تقل و�سحافة امل�اطنة. 

عند اجرائك حتقيقًا �سحافيًا، ال تعتمد على املهارات املهنية فح�س��ب، بل عليك ان تك�س��ب دعم املحررين واملدراء، الذين 
ي�فرون لك امل�ارد املادية والب�سرية ويتحمل�ن �سغ�طات وت�سرفات  عدوانية من قبل ا�سحاب الق�ة وال�سلطة جتاههم يف 

بع�س االحيان.

فال�سحافة اال�ستق�سائية عمل �سعب و�ساق.

القصة الصحافية
تت�س��ف الق�س��ة ال�سحافي��ة باأنه��ا اخ��ف وقع��ًا وح��دًة م��ن الق�س��ة اخلربي��ة، فهي تعال��ج م�س��األة اجتماعية او فني��ة او ريا�سية 

وغرها من امل�ا�سيع، التي جتذب اهتمام امل�س��تمعني او امل�س��اهدين وتلقى اإعجابهم .

وبعك���س االخب��ار، ال ت�س��تند الق�س��ة ال�سحافي��ة اىل ح��دث مع��ني ق��د وق��ع للت��� او على و�س��ك ال�ق�ع، وال تتحدث ع��ن الق�سايا 
ال�سيا�س��ية املعق��دة وال �س���ؤون الدول��ة. ولك��ن يف بع���س االحي��ان ق��د يجرن��ا خ��رب مع��ني اىل ق�س��ة �سحافي��ة ترفيهي��ة م�س���قة 
النهاء ن�سرة االخبار على �سبيل املثال. وقد ت�ستمل الربامج املختلفة كاملجالت االذاعية والتلفزي�نية او الربامج املتخ�س�سة 

على ق�س�س �سحافية.

ولعل اهم ما مييز الق�سة ال�سحافية ه� احت�ائها على العن�سر االن�ساين الذي يجذب انتباه اجلمه�ر. فعلى �سبيل املثال، 

86



اذا اردت اع��داد ق�س��ة �سحافي��ة ح���ل م�ست�س��فى املدين��ة، ال تب��داأ ق�ست��ك بالعم�مي��ات ح���ل اخلدم��ات ال�سحي��ة واالرق��ام 
واالح�ساءات، بل اذهب اىل امل�ست�سفى واأر�سد مري�سا ي�سكل حالة من�ذجية او خذ راأي املر�سى واالطباء واملمر�سني، الن 

من �س��اأن ذلك ان يعطي لق�ستك ق�ة وان يجعل وقعها على اجلمه�ر اكرب. فانت تروي الق�سة بكلمات ا�سحابها.

وع��ادة م��ا تك���ن م��دة الق�س��ة ال�سحافي��ة اط���ل م��ن التقري��ر االخب��اري، ويف اغل��ب االحي��ان ت�س��ل مدتها اىل اربع او خم���س 
دقائق وحتى اكرث، اال اذا كانت الق�سة ال�سحافية �ستدرج �سمن ن�سرة االخبار. وتتيح لك املدة االط�ل ان ت�سمن الق�سة 

ع��ددا م��ن اال�س���ات وال�س���ر وحت��ى امل��س��يقى او امل�ؤث��رات االخ��رى، وميكن��ك ان تريح �س�ت��ك وان تزيد من ال�س��رح اي�سًا.

كم��ا ميكن��ك يف الق�س��ة ال�سحافي��ة ا�سف��اء �س��خ�سيتك وه��� م��ا ال ميك��ن يف الق�س��ة االخباري��ة. فالق�سة ال�سحافية ت�س��مح 
بتعليق��ك ال�س��خ�سي عل��ى م��س���ع غ��ر جديل. فعلى �س��بيل املثال ق��د تك�ن ق�ستك ح�ل انتاج جديد م��ن اجهزة الكمبي�تر، 
او ح���ل م��س��ة جدي��دة ملالب���س ال�س��باب، وهن��ا بامكان��ك الق�ل اذا م��ا كان املنت�ج يعجبك ام ال، مع ابداء اال�س��باب وبقائك 

من�سفًا.

ام��ا فيم��ا يتعل��ق بالت�س�ي��ر، فف��ي الق�س��ة ال�سحافي��ة ميكن��ك الظه���ر عل��ى ال�سا�س��ة لي���س فق��ط  خ��الل التعلي��ق يف نهاي��ة 
التقري��ر، ولك��ن يف لقط��ة مزدوج��ة م��ع اح��د املتحدث��ني او خ��الل �س��رك م��ع ال�س��خ�س، فف��ي املث��ال ال�س��ابق مُيك��ن ان تظه��ر 

وان��ت جُت��رب املنت���ج اجلديد.

ولع��ل اه��م م��ا ميي��ز الق�س��ة ال�سحافي��ة انه��ا ال تنح�س��ر يف م��س���ع مع��ني، ومتكنك من معاجل��ة  امل��س�ع بطريقة م�س���قة، 
كم��ا انه��ا جتمع بني عنا�سر احلياة الي�مية للجمه�ر.

تعليقات الرأي واالفتتاحيات
تنق�سم تعليقات الراأي اىل ق�سمني:

تعليقات الراأي التي يكتبها ال�سحافي�ن ح�ل ق�سية معينة  
تعليقات الراأي التي يكتبها ا�سخا�س لي�س بال�سرورة ان يك�ن�ا �سحافيني  
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ويف ال�سحاف��ة االذاعي��ة والتلفزي�ني��ة هن��اك التعلي��ق بال�س���ت عل��ى ح��دث معني كمباراة كرة القدم مثاًل، ب��اأن يك�ن للمعلق 
راأي ح�ل اداء الفرق الريا�سية ويختلف ذلك عن املرا�سل الريا�سي.

ام��ا االفتتاحي��ات فه��ي تقت�س��ر عل��ى ال�سحاف��ة املكت�ب��ة وتعرب عن وجهة نظ��ر ال�سحيفة ح�ل ق�سية معينة، وال تكتب با�س��م 
�سخ�س بعينه.

وامل�س��رتك بني التعليق واالفتتاحية انها تتعر�س بالراأي لق�سايا ال�س��اعة، ويف معظم االحيان ت�س��تمل على ال�قائع واحلقائق 
وت�س��ل اىل نتيج��ة فيه��ا وجه��ة نظ��ر. وتعتم��د يف كث��ر م��ن االحيان على امل�س��اعر، والع�اطف او الت�جه ال�سيا�س��ي ولي���س على 

االعتبارات املنطقية.

ق��ال �س��ي ب��ي �س��ك�ت، اح��دد حم��رري ال�سح��ف الربيطاني��ة يف الق��رن التا�س��ع ع�س��ر، ان »التعلي��ق ح��ر، ام��ا احلقيق��ة فه��ي 
مقد�س��ة«. وق��د عن��ى بذل��ك ان��ه ال ميك��ن تل�ي��ن احلقائ��ق يف االخب��ار با�ساف��ة تعلي��ق او راأي، وان��ه يج��ب الف�س��ل ب��ني ال��راأي 

واحلقيق��ة واأن احلقيق��ة اأه��م م��ن ال��راأي .

وبالع���دة اىل االفتتاحي��ات، فه��ي كم��ا ُذك��ر �س��ابقًا اك��رث �س��ي�عًا يف ال�سحاف��ة املكت�ب��ة ويرج��ع ذل��ك اىل ان بع���س ال�سح��ف 
اتخ��ذت تقليدي��ًا م�قف��ًا �سيا�س��يًا بن��ت عليه �سيا�س��تها التحريرية، بينم��ا اأخذت حمطات االذاعة والتلفزي���ن م�قفًا حمايدًا، 

حي��ث ت�س��رتط ت�س��ريعات بع���س البلدان على ه��ذه املحطات الت��زام امل��س�عية واحلياد. 

وله��ذا ف��ان ال��راأي او التعلي��ق يف االذاع��ة والتلفزي���ن  ال يعر���س منف��ردا او اأحادي��ا وامن��ا ع��رب برام��ج ح�اري��ة ت�س��ت�سيف 
�سيا�س��يني وخ��رباء وا�س��خا�س م��ن غ��ر ال�سحافي��ني. وت�س��مح له��م باب��داء وجه��ات نظره��م ل�سم��ان االن�س��اف م��ن خ��الل 

اال�س��تماع اىل كل االآراء. 

ام��ا ال�سحاف��ة املكت�ب��ة فُتعط��ي املج��ال لل�سحافي��ني لن�س��ر اآرائه��م، وال مبالغ��ة يف الق���ل ان بع���س ال�سحافي��ني ق��د �سنع���ا 
ا�سماءهم من خالل كتابة تعليقات ومقاالت الراأي ح�ل ق�سايا خمتلفة وخا�سة يف انتقاد احلك�مات. وقد يك�ن لل�سحايف 

»عام�د« ي�مي او ا�س��ب�عي ب�س��كل دائم.
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وكم��ا ه��� ح��ال ال�سحاف��ة املكت�ب��ة، ف��ان امل�اق��ع االلكرتوني��ة االعالمي��ة جتت��ذب الكث��ر م��ن ال�سحافي��ني لكتاب��ة التعليق��ات 
واالآراء، ويتعدى االمر ذلك، فهي ت�سمُن تفاعل االآراء عرب اعطاء فر�سة كبرة لغر ال�سحافيني لكتابة التعليقات واالآراء.

وق��د ظه��رت يف ال�س��ن�ات املا�سي��ة املدون��ات الت��ي تتي��ح فر�س��ة جمانية للجمي��ع لكتابة املذك��رات والتعليق��ات واالآراء، اال انها 
ال تتب��ع منهج��ًا او بني��ة حتريري��ة كم��ا ه��� متب��ع يف ال�سحافة املكت�ب��ة، كما ان بع�س املدونني يدل�ن باآرائه��م على اعتبار انها 

حقائق.

ويف امريكا هناك بع�س املحطات االذاعية التي تبث برامج تعرب عن راأي املقدم او االذاعة ب�سكل عام ح�ل ق�سية معينة، 
وجتذب هذه الربامج امل�س��تميعن امل�ؤيدين ل�جه النظر املطروحة، اال انها يف نف���س ال�قت تدفع باآخرين الغالق الرادي� او 

حت�يل امل�ؤ�سر اىل اذاعة اخرى.

ويف اخلت��ام، الي��ك ه��ذه الن�سيح��ة:  ال ميكن��ك ان تك���ن �سحافيًا ومعلقًا بنف���س ال�قت، فبمجرد اإب��داء راأيك لن تع�د للتمتع 
بامل�سداقية ولن ت��سف بال�سحايف املحايد واملت�ازن. 
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القسم السادس: المقابالت
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الهدف من المقابلة
املقابل��ة ه��ي اح��د العنا�س��ر الهام��ة يف العم��ل ال�سح��ايف �س���اء كان مكت�ب��ًا او م�س��م�عًا او مرئي��ًا. اال ان العم��ل االذاع��ي  

والتلفزي���ين ُيويل اهمي��ة ك��ربى للمقاب��الت.

واله��دف الع��ام م��ن اج��راء املقاب��الت ه��� احل�س���ل عل��ى معل�م��ات م��ن �س��خ�س مطل��ع عل��ى ق�سي��ة معين��ة. اال ان املقابل��ة ال 
تقت�س��ر عل��ى ذل��ك، ب��ل ه��ي و�س��يلة لفح���س �سالحي��ة راأي م��ا، او ملحاججة وجه نظ��ر معينة، او القاء ال�س�ء على �سيا�س��ة او 

ح��دث مع��ني، او الك�س��ف ع��ن ق�سية، او حتلي��ل و�سع ما.

وتختل��ف ان���اع املقاب��الت لت�س��مل طيف��ًا كب��رًا، ومنه��ا م��ا ه��� خفي��ف وم�س��ٍل ومنه��ا م��ا ه��� قا���ٍس وفي��ه الكث��ر م��ن التح��دي. 
وت�س��تخدم املقابالت يف برامج خمتلفة ت�س��مل االخبار والربامج احل�ارية والدرد�س��ات وال�ثائقيات واملناظرات ال�سيا�س��ية. 

وق��د تك���ن ه��ذه املقاب��الت حي��ة او م�س��جلة، وقد ي�س��ارك فيها �س��خ�س واحد او عدة ا�س��خا�س.

ونظ��رًا الهمي��ة املقاب��الت، ف��ان اجراءه��ا ب�س��كل متق��ن يحت��اج اىل مه��ارة �سحافية عالي��ة، فاجراء املقابالت الناجحة لي���س 
باالمر ال�س��هل وخا�سة يف جمال التلفزي�ن.

وم��ن امل�س��تبعد ان تق���م باع��داد تقري��ر او ق�س��ة ح���ل م��س���ع مع��ني دون اج��راء اي مقابل��ة، فان��ت بحاج��ة اىل مقابل��ة 
واح��د عل��ى االق��ل. واحل�س���ل عل��ى املعل�م��ات م��ن النا���س ع��ن طري��ق املقاب��الت طريق��ة ناجح��ة ج��دًا لل��س���ل اىل ال�قائ��ع 
واحلقائ��ق الت��ي حتتاجه��ا لق�ست��ك. واملقاب��الت ت�س��كل ج��زءًا ا�سا�س��يًا للتقري��ر االذاع��ي او التلفزي���ين اجلي��د، فه��ي ُتعط��ي 
اجلمه�ر املعل�مات اال�سا�س��ية على ل�س��ان �س��خ�س ُمطلع او له عالقة او راأي بالق�سية املطروحة او احلدث مما ُيعزز الثقة 

وامل�سداقي��ة ع��دا ع��ن ا�ساف��ة �س��يء م��ن التن���ع والتغي��ر عل��ى ايق��اع التقرير.

يف هذا الق�س��م �س��يتم الرتكيز على مهارات اجراء املقابالت االخبارية، ويف النهاية �س��تجد بع�س الن�سائح املهنية املفيدة 
اخلا�سة بادارة برامج املناظرات احل�ارية التلفزي�نية.
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االعداد للمقابلة
كلما كنت م�ستعدًا ب�سكل جيد للمقابلة، فانها �ستك�ن ناجحة. وهذا يتطلب:

اإجراء البحث الالزم   
ان تك�ن على دراية تامة بامل��س�ع وال�سخ�س الذي تقابله  

ان تتاأكد من احلقائق وال�قائع  
ان تبحث عّما قاله ال�سخ�س الذي ترغب يف مقابلته يف اوقات �سابقة    

ان مل تك��ن عل��ى دراي��ة كافي��ة بامل��س���ع، ف��ان ذلك �س��يك�ن وا�سحًا ملن تقابله وللجمه�ر. و�س��يك�ن من ال�سعب عليك اختيار 
اال�س��ئلة وطرحه��ا، ا�ساف��ة اىل ع��دم تاأك��دك م��ن �س��دق وامان��ة االجاب��ات الت��ي يعطيها لك حمدثك. و�س��يك�ن م��ن ال�ارد ان 
ترتك��ب اخط��اء كب��رة االم��ر ال��ذي م��ن �س��اأنه ان ُيقل��ل من �س��يطرتك على املقابل��ة وقدرتك على جذب من ي�س��تمع�ن اليها او 
ي�س��اهدونها. وان كان ال�س��خ�س الذي تقابله خم�سرمًا يف جمال املقابالت، فانه �سي�س��تغل �سعفك الناجت عن عدم درايتك 

الكافي��ة بامل��س�ع . 

وتذك��ر دائم��ًا ان تتاأك��د م��ن �سح��ة ا�س��م ومن�س��ب و�سف��ة م��ن �س��تقابله قب��ل اج��راء املقابل��ة، وخا�س��ة اذا كان��ت �س��ُتبث عل��ى 
اله���اء مبا�س��رة. فلي���س اأ�س���اأ م��ن ان ي�سح��ح م��ن تقابل��ه ا�س��مه او من�سب��ه عندما تب��داأ مبقابلته. 

تاأك��د م��ن �سح��ة ا�س��م م��ن �س��تقابله وم��ن من�سب��ه و�سفت��ه قب��ل اج��راء املقابل��ة، وخا�س��ة اذا كان��ت �س��ُتبث عل��ى اله��واء   
مبا�سرة

فّك��ر يف م��ا تري��د ان حتقق��ه م��ن املقابل��ة، وم��ا ه��ي اال�س��ئلة الت��ي تري��د ان ت�س��األها نياب��ة ع��ن اجلمه���ر، حتى ل��� مل يكن لديك 
وق��ت ط�ي��ل لال�س��تعداد، فان��ه م��ن ال�س��روري ان تكت��ب على ال�رق بع�س اال�س��ئلة او املحاور التي تريد ان ت�س��األ ح�لها، النك 

ال تريد ان ت�س��األ نف�س��ك بعد انتهاء املقابلة “ملاذا مل ا�س��األ هذا ال�س���ؤال؟”

اق���س بع���س ال�ق��ت يف التفك��ر بالق�ساي��ا اال�سا�س��ية الت��ي تري��د احل�س���ل عل��ى املعل�مات ح�له��ا، وماذا تريد من ال�س��خ�س 
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ال��ذي تقابل��ه؟ وكي��ف لك ان حُتفزه على احلديث؟ وما الذي تريد ان تك�س��فه؟

وعلي��ك اي�س��ًا ان تق��رر م��ا ه��ي امل�ا�سي��ع الت��ي تري��د ال�س���ؤال عنه��ا اآخ��ذًا بع��ني االعتبار الزمن املق��رر للمقابل��ة، وال حتاول ان 
تت�س��عب يف ق�ساي��ا كث��رة اذا مل يك��ن لدي��ك ال�ق��ت ال��كايف لذل��ك. ف��ان كنت جت��ري مقابلة ملدة دقيقت��ني او ثالثة ح�ل حدث 
اخباري حمدد، كن مبا�س��رًا يف طرح ا�س��ئلتك، واح�سل على معل�مات ال تعرفها. وال بد ان تناق���س م��س�عك وما تريد ان 

ت�س��األ م��ع زمالئك يف غرفة االخب��ار واملحررين واملنتج. 

ام��ا يف املقاب��الت االط���ل زمن��ًا، او تل��ك الت��ي جت��رى يف اال�س��ت�دي�، فال�س��رورة ال تقت�س��ي ان ت�س��ع بع���س اال�س��ئلة فح�س��ب، 
ب��ل ان تخط��ط لكيفي��ة بن��اء و�س��ر املقابل��ة. كي��ف �س��تبداأ؟ وكيف ميكن ان ت�س��ر املقابلة؟ وكيف ميكن لك ان تنتقل مب�س��ت�ى 
اال�سئلة بناَء على االجابات؟ كيف ميكن ان تنتقل بالق�سة من نقطة اىل نقطة اخرى؟ ما تريد ان حتقق يف نهاية املقابلة؟

وال�سح��ايف املتمر���س، ال يكت��ب اال�س��ئلة حرفي��ًا، ب��ل ي�س��ع بع���س املالحظ��ات وروؤو���س االق��الم الت��ي يري��د ان ي�س��األ ح�له��ا. 
ويعت��رب ه��ذا اال�س��ل�ب م��ن اف�س��ل املمار�س��ات املتعلق��ة باج��راء املقابل��ة وه��� ما �س��نتعر�س الي��ه الحقًا.

يف كث��ر م��ن التدريب��ات ح���ل اج��راء املقابل��ة، يت�س��اءل بع���س ال�سحافي��ني م��ا اذا كان بامكانه��م اعط��اء اال�س��ئلة م�س��بقًا 
لل�س��خ�س ال��ذي يري��دون مقابلت��ه، وخا�س��ة اذا كان يف م�ق��ع ر�س��مي او م�س���ؤول. ح��اول دائم��ًا ان تتجن��ب ذل��ك. ولك��ن م��ن 
املُن�س��ف ان تعط��ي م��ن تري��د مقابلت��ه ملخ�س��ًا ح���ل املج��االت الت��ي تري��د ان ت�س��األ فيه��ا، ولك��ن دون تف�سي��ل ودون اعط��اء 
اال�سئلة، النك اذا ما فعلت ذلك، فان ا�سئلتك خالل املقابلة تك�ن معروفة م�سبقًا وتك�ن االجابات لها جاهزة وغر عف�ية، 
كما انه من املمكن ان يرف�س حُمدثك الرد على �س���ؤال مل تر�س��له له م�س��بقًا مدعيًا ان هذا ال�س���ؤال مل يكن مطروحًا ا�ساًل، 

االم��ر ال��ذي يح��د م��ن �س��يطرتك عل��ى املقابلة ومن امكانية طرح ا�س��ئلة ا�س��تي�ساحية جديدة. 

توجيه االسئلة
هن��اك ف��رق ب��ني م��ا تعرف��ه نظري��ًا ع��ن اج��راء املقابل��ة وما مُيكن ان ت�اجهه ب�س��كل عمل��ي. وكلما قمت باج��راء عدد اكرب من 

املقابالت، �سيتح�س��ن اداوؤك. ولتحقيق ذلك اليك بع�س الن�سائح التي عليك ان تاأخذها باحل�س��بان:
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اإبحث جيدًا، ومتيز بال�سك دائمًا وكن متحديًا وحاجج من تقابله  
كن م�ؤدبًا ومن�سفًا  

كن م�ستعدًا ملقاطعة املتحدث، ولكن دعه يطرح وجهة نظره  
�سيطر على املقابلة، وال ت�سمح ملن تقابله ان ي�ستح�ذ عليها  

ال تدعم طرفًا او وجهة نظر، كن حمايدًا ومتتع باالنفتاح  
اإ�ستمع جيدًا لالجابات  

فال�سح��ايف اجلي��د، م�س��تمع جي��د، واال�س��تماع اىل االج�ب��ة ق��د يب��دو ام��رًا بديهي��ًا، لك��ن بع���س ال�سحافي��ني يق�س���ن وقته��م 
بالتفكر بال�س�ؤال التايل، ويف حال كانت اال�سئلة معدة م�سبقًا، فاالحتمال االكرب ان ال ي�ستمع ال�سحايف اىل االجابات مما 

يحرمه من فر�سة ا�س��تقاق �س���ؤال جيد و�سروري من اجابة ال�سيف. 

وه��ذا �س��بب اآخ��ر يدع��� اىل ع��دم كتاب��ة ا�س��ئلتك م�س��بقًا، الن��ك ق��د ال تق��اوم اغ��راء ط��رح اال�س��ئلة املعدة �س��لفا، بغ���س النظر 
عما يق�له املتحدث. ويعتمد بع�س ال�سحافيني ممن لي���س لديهم اخلربة الكافية هذا اال�س��ل�ب ب�س��بب قلة ثقتهم بانف�س��هم 

ومبهاراتهم.

وتعترب املقابالت التي ي�س��تعد ال�سحايف لها جيدًا من اف�سل املقابالت ب�س��رط ان يك�ن مرنًا وان يتيح املجال لنف�س��ه لتقبل 
بع�س املعل�مات غر املت�قعة من ال�س��خ�س الذي يقابله، وبالتايل ان ي�س��األ ا�س��ئلة مل يفكر بها م�س��بقًا. وان مل ت�س��تمع جيدًا 
فق��د تف�ت��ك ه��ذه املعل�م��ات اجلدي��دة وغ��ر املت�قع��ة والت��ي قد تك�ن اكرث اجزاء املقابلة ت�س���يقًا. ومبا انك مل ت�س��تمع اليها، 

فانك بذلك حترر املتحدث من مزيد من االجابات على ا�س��ئلة حتاججه فيما يق�ل.

وبالطبع يجب ان يك�ن ال�س��ئلتك، مثلما ملجمل املقابلة، نقطة ارتكاز. يجب ان تك�ن اأ�س��ئلتك خمت�سرة ومبا�س��رة، الن من 
�ساأن اال�سئلة الط�يلة واملركبة ان تعقد االم�ر على ال�سخ�س الذي تقابله واي�سًا على اجلمه�ر.

اليك بع�س الن�سائح التي قد ت�ستفيد منها:
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جتنب طرح اال�سئلة املغلقة، وتلك التي تك�ن اجابتها »نعم« او »ال«.  
امثلة:

»هل تعتقد ان ال��سع االقت�سادي �سيتح�سن هذا العام؟«  �س�ؤال مغلق
»كيف ميكن لل��سع االقت�سادي ان يتح�سن هذا العام؟«  �س�ؤال مفت�ح

»هل �ستتخذون اية خط�ات ملحاربة اجلرمية؟«  �س�ؤال مغلق
»ما هي االجراءات التي �ستتخذونها ملحاربة اجلرمية؟«  �س�ؤال مفت�ح

»هل هذا الق�سم اخلا�س باملقابالت مفيد؟« �س�ؤال مغلق
»ما مدى ا�ستفادتك من هذا الق�سم اخلا�س باملقابالت؟« �س�ؤال مفت�ح

يف بع���س االحي��ان ميك��ن ك�س��ر ه��ذه القاع��دة العام��ة، بحي��ث ت�س��تطيع ت�جي��ه �س���ؤال مغل��ق ل��س��ع �س��خ�س عل��ى املح��ك 
واحل�س���ل عل��ى اجاب��ة وا�سح��ة مثل:

»هل لك ان ت�ؤكد انك �سترت�سح لالنتخابات القادمة؟«
»هل تق�ل ب�سكل قاطع انه لن تك�ن هناك زيادة �سريبية هذا العام؟«

اإط��رح �س���ؤااًل واح��دًا يف كل م��رة وال ت�س��األ �س���ؤااًل م��ن �س��قني او اك��رث، الن��ك بذل��ك تعط��ي الفر�سة ملن جت��ري املقابلة معه   
لالجابة على ال�سق اال�سهل وجتاهل باقي اال�سئلة بادعاء انه ن�سي انك قد �سالتها. ولذلك حافظ على ا�سئلتك ق�سرة 

وب�س��يطة، فم��ن اك��رث اال�س��ئلة فعالي��ة ه��ي ا�س��ئلة مث��ل »مل��اذا؟« او »ك��م �س��يكلف ه��ذا؟«، او »ماذا تق�س��د بالتحديد؟«
ال تتحم���س وال تاأخ��ذ م�قف��ًا �س��خ�سيًا. حاف��ظ عل��ى هدوئ��ك واإبع��د نف�س��ك ع��ن امل��س���ع. ويف بع���س االحي��ان ق��د ت�سط��ر   
للع��ب دور »حمام��ي ال�س��يطان« بحي��ث تق���م مبحاجج��ة املتح��دث م��ن وج��ه نظ��ر خمالفة او وج��ه نظر جه��ة معار�سة بان 

ت�س��ع نف�س��ك م��كان ال�س��خ�س املعار���س، ولك��ن علي��ك ان تفع��ل ذل��ك مبهني��ة دون ان تتن��ازل ع��ن حياديتك.
عام��ل اجلمي��ع مب�س��اواة، �س���اء تت�اف��ق او ال تت�اف��ق معه��م، اأم��ا اذا تعاملت مع اح��د االطراف ب�س��ه�لة واالخر ب�سع�بة،   

ف�س��يدرك اجلمه���ر ان��ك تتعاط��ف مع طرف على ح�س��اب اآخر.
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  حافظ على ا�سئلتك ق�سرة ومبا�سرة

ال تخ���س اال�س��خا�س املهم��ني، وعامله��م باملث��ل، متام��ًا كم��ا تعام��ل االخري��ن، فهم يف م�ق��ع يدع�ك لطرح اال�س��ئلة عليهم   
وحت�سي��ل االجاب��ات عليه��ا نياب��ة ع��ن اجلمه���ر ، وه��ذا يتطل��ب من��ك يف بع���س االحي��ان ط��رح ا�س��ئلة �سعب��ة. وتذك��ر ان 

علي��ك ان حت��رتم ال�س��خ�س ال��ذي تقابل��ه، لي���س م��ن منطل��ق اهميت��ه، بل الن علي��ك احرتام جميع م��ن تقابلهم.
ك��رر �س���ؤالك اذا تطل��ب االم��ر ذل��ك. ويف ح��ال كان وا�سح��ًا ان م��ن تقابل��ه يرف���س االجابة على �س���ؤال معني، لي���س هناك   
م��ا مينع��ك م��ن تك��رار ال�س���ؤال، او اع��ادة �سياغت��ه حت��ى حت�س��ل عل��ى االجاب��ة. ولك��ن علي��ك ان تتعام��ل م��ع ه��ذا االم��ر 
مبهني��ة واح��رتام، ويف ح��ال ع��دم ح�س�ل��ك على االجابة، تابع املقابل��ة. وبهذا فانك تعطي اجلمه�ر فر�سة ال��س�ل اىل 

ا�س��تنتاجاتهم اخلا�س��ة ح���ل اال�س��باب الت��ي دع��ت ال�س��خ�س ال��ذي جت��ري مع��ه املقابل��ة اىل التهرب م��ن االجابة.
انظ��ر اىل عين��ي م��ن تقابل��ه الن ذل��ك م�ؤ�س��ر بان��ك ت�س��تمع الي��ه وتهت��م مل��ا يق�ل��ه. و�س��تح�سل عل��ى مقابل��ة اف�س��ل اذا م��ا   
�س��عر ال�س��خ�س الذي تقابله بانه ينظر اليك ولي���س اىل الكامرا، وميكن لك ت�س��جيع ال�سيف على م�ا�سلة الكالم عرب 

النظر اليه مبا�س��رة وهز الراأ���س. 
�س��يطر عل��ى املقابل��ة، وال ت�س��مح مل��ن تقابل��ه ب��ان ي�س��تدرجك اىل م��س���ع اخ��ر، او ان ي�س��يطر عل��ى املقابل��ة. وال يعن��ي   
ا�ستماعك لالج�بة انك قد �سلمت القيادة اىل من تقابله وبالتايل ه� او هي من يحدد طريقة وم��س�ع املقابلة. ويعترب 

التح�س��ر ب�س��كل جي��د اح��د اه��م الع�ام��ل التي تدعم �س��يطرتك عل��ى املقابلة.
اذا كنت حتمل امليكروف�ن يف يدك وجتري املقابلة، ال تدع من تقابله ياأخذه منك، النك بذلك تفقد ال�سيطرة.  

المقابالت في الموقع
تعترب املقابالت جزءًا ا�سا�س��يًا من التقرير التلفزي�ين اجليد، بحيث ت�س��اعد امل�س��اهد على �س��ماع راأي اال�س��خا�س املعنيني 

باالمر، وت�سفي عاماًل ت�س�يقيًا على التقرير.

فيما يلي بع�س الن�سائح املتعلقة باجراء املقابالت:
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اخرج من املكتب:
ق��د يك���ن م��ن ال�س��ائع يف بع���س حمط��ات التلف��زة اج��راء مقابل��ة م��ع �س��خ�س يجل���س خل��ف مكتب��ه. اال ان مث��ل ه��ذه ال�س���رة 
قد ال متثل ال�اقع احلقيقي. ومن االف�سل ان تختار م�قعًا له عالقة بالق�سة التي تق�م باعدادها، فعلى �سبيل املثال ميكن 
ل��ك ان جت��ري مقابل��ة م��ع معل��م يجل���س خل��ف مكتب��ه يف غرف��ة املدر�س��ني، ولك��ن من االف�س��ل ان جتري ه��ذه املقابلة يف غرفة 
ال�س��ف مم��ا يعط��ي بع��دًا حقيقي��ًا لل�س���رة وامل��س���ع. وكذل��ك احل��ال بالن�س��بة ملدي��ر م�سن��ع م��ا، فت�س�ي��ره اىل جان��ب خ��ط 

االنت��اج ي�سفي حي�ي��ة على املقابلة.

وبالطب��ع ق��د ال ت�س��تطيع يف بع���س االحي��ان ان جت��ري مقابل��ة خ��ارج املكت��ب، م��ع وزير على �س��بيل املثال، يف مثل ه��ذه احلالة، 
عليك ان تبحث عن زاوية وخلفية وم�قع اف�سل من �س�رة �س��خ�س يجل���س خلف مكتب.

خفف من اال�سوات امل�سو�سة
خ��الل اجرائ��ك املقابل��ة، تاأك��د م��ن ان اجه��زة الهات��ف اخلل���ي مغلق��ة، وكذل��ك اال�س���ات الت��ي ق��د ت�س����س عل��ى املقابل��ة مثل 
جهاز التربيد او التدفئة. واذا كنت جتري املقابلة يف غرفة مليئة بالنا�س عليك ان تاأخذ جانبًا اكرث هدوءًا الجراء املقابلة. 
ام��ا اذا كن��ت يف ال�س��ارع، تاأك��د م��ن ان �س���ت املركب��ات ال ي�س����س على �س���ت املقابلة، وبالطبع يك�ن ذلك مب�س��اعدة امل�س�ر 

الذي ي�س��تطيع �سبط ال�س�ت يف الكامرا.

حدد االطار
  medium close-up يف اغلب االحيان، يتم التقاط ال�س�رة خالل املقابلة بلقطة مقربة مت��س��طة ت�س��مى باالجنليزية
 (MCU)، بحي��ث يظه��ر الراأ���س والكتف��ني. وهن��اك العدي��د م��ن االحج��ام واالط��ر اللتقاط ال�س���رة، منها اللقطة املت��س��طة 
وتع��رف باالجنليزي��ة medium Shot (MS)الت��ي تظه��ر ال�س��خ�س م��ن خا�سرت��ه حت��ى را�س��ه. وهن��اك اي�س��ُا اللقط��ة 
املقربة جدًا التي تظهر تفا�سيل ال�جه والتعابر. عليك ا�ستخدام من�سة الكامرا الثالثية Tripod حيثما ا�ستطعت فعل 

ذلك، فا�س��تخدامها �سروري لتثبيت ال�س�رة وو�س�حها. 
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 حمور النظر
تعت��رب العين��ان م��ن اه��م مالم��ح ال�ج��ه، ولذل��ك علي��ك ان متك��ن ُم�س��اهديك م��ن م�س��اهدة عين��ي املتح��دث ب��س���ح. 
ويك���ن ذل��ك بتاأك��دك م��ن ان عد�س��ة الكام��را وحم���ر نظ��ر املرا�س��ل واملتحدث يف نف���س م�س��ت�ى االرتف��اع. واذا كنت 
حتاور اكرث من متحدث واحد، فان اف�سل ا�سل�ب ه� ت�س�يرهم واحدًا تل� االخر وهم ينظرون ي�سارًا وميينًا، االمر 

ال��ذي �سي�س��اعدك يف عملية امل�نتاج.

لقطات اخرى
خ��الل اجرائ��ك اللق��اء م��ن املفي��د ج��دًا ان ت�س���ر بع���س اللقط��ات اال�سافية التي ت�س��اعدك يف امل�نتاج. وا�س��هر هذه 
اللقط��ات ه��ي اللقط��ات التجهيزي��ة وت�س��مى باالجنليزي��ة establishing shots الت��ي متكنك من تقدمي من جتري 
مع��ه املقابل��ة. اي�س��ًا التق��اط ال�س���ر القريب��ة ليدي املتحدث، او خالل ا�س��تماعه اليك او �س���رة لكما معًا. كما عليك 
ان ت�س���ر لقط��ات مل��ا يتح��دث عن��ه بحيث ميكنك و�سعها خالل عملية امل�نتاج. واذا كان لديك ال�قت الكايف، اطلب 

من امل�س�ر ان ي�س�رك وانت ت�س��األ اال�س��ئلة او ت�س��تمع اىل االجابة.

املالب�ص املنا�سبة
خ��الل اإج��راء املقابل��ة ي�س��عى ال�سح��ايف ل��رتك انط��اع مهن��ي، ولذل��ك تذك��ر ان االنطب��اع االول ال��ذي ترتك��ة ع��ادة م��ا ُيح��دد 
العالق��ة م��ع االخري��ن. وعلي��ك ان ُت�س��عر م��ن تقابل��ه بالراح��ة واالح��رتام، ومالب�س��ك املنا�س��بة ه��ي ج��زء ال يتج��زاأ م��ن ه��ذا 
االحرتام. فعلى �س��بيل املثال من غر الالئق اإجراء مقابلة مع وزير او م�س���ؤول رفيع امل�س��ت�ى وانت ترتدي اجلينز وقمي�س 
“تي �سرت”، الأن من �ساأن هذا اللبا�س ان ي�حي بعدم احرتامك لل�سخ�س وي�ؤثر على احرتامه لك ول�سمعة م�ؤ�س�ستك. ويف 
نف���س ال�ق��ت لي���س م��ن املنا�س��ب ان ترت��دي بدل��ة وربط��ة عن��ق )او ما ي�ازي ذلك ان كنت مرا�س��لة( عندما جُت��ري مقابلة مع 

ف��الح يف ار�س��ه امل�حل��ة عل��ى �س��بيل املث��ال، او مقابل��ة مع جمم�عة من ال�س��بان وال�س��ابات يف مقهى.

Vox pops مقابالت الجمهور او الشارع
خ��الل ت�اج��دك يف امل�ق��ع، و�س��عيك ال�س��تطالع راأي النا���س ح���ل م��س���ع مع��ني، تق���م باإج��راء ن���ع م��ن املقاب��الت ي�س��مي 
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 .vox pops  بالعربي��ة مقاب��الت العام��ة او ال�س��ارع او اجلمه���ر، وُيع��رف باالجنليزي��ة با�س��م

وعب��ارة vox pops ه��ي التيني��ة اال�س��ل وتعن��ي “�س���ت العام��ة”، وه��ذا الن���ع م��ن املقاب��الت �س��ائع ج��دًا يف املج��ال 
التلفزي���ين، بحي��ث ت�سي��ف وقع��ًا خمتلف��ًا عل��ى التقرير ويف بع�س االحيان ن�ع من روح الدعاب��ة، وهي �سرورية العطاء رجل 
او ام��راأة ال�س��ارع  فر�س��ة االدالء بال��راأي بحي��ث يك���ن االختي��ار ب�س��كل ع�س���ائي، وهي �س��بيهة با�س��تطالع ال��راأي الذي جتريه 

م�ؤ�س�س��ات ا�س��تطالع الراأي ب�س��كل علمي. 

وي�س��تخدم ه��ذا الن���ع م��ن املقاب��الت به��دف ت�سمين��ه يف تقري��ر او برنام��ج، ويتي��ح الفر�س��ة الب��راز وجه��ات النظ��ر املختلف��ة 
لعامة ال�س��عب، مما يعني انك تهتم لراأي اجلمه�ر وحتاول ان تربزه. كما ان من �س��اأن ت�سمني راأي ال�س��ارع ان يحافظ على 

الت�ازن بني وجهة النظر الر�س��مية وال�س��عبية.

ومُيكن��ك اج��راء مقاب��الت اجلمه���ر ح���ل اي م��س���ع، ولكن تذكر انه لي���س بال�سرورة ان جتد اج�ب��ة حمددة ح�ل امل��س�ع 
الذي تطرحه، واحر�س ان ت�ساأل النا�س عن امر يعرف�ن عنه ويهتم�ن له.

مقاب��الت العام��ة ه��ذه مُيك��ن ان ُت�سمنه��ا يف تقري��رك، وتاأت��ي عل��ى �س��كل �سل�س��لة اج�ب��ة ق�س��رة متن�ع��ة مت اج��راء التحرير 
ال�س�ت��ي واملرئ��ي له��ا واح��دة تل��� االخ��رى بحي��ث جتيب على �س���ؤال واحد تك�ن قد ذكرته يف ن�س��ك او �سمنته داخل التقرير 

قب��ل اجل�اب االول. 

وفيما يلي بع�س الن�سائح بخ�س��س مقابالت العامة:

اإخرت ا�سخا�سًا متن�عني، رجااًل ون�ساًء، كبارًا و�سغارًا، ون�ع يف االمكنة ما ا�ستطعت .  
اإطرح �س�ؤالك ب�سكل ب�سيط ووا�سح وال ت�ساأل �س�ؤااًل ميكن االجابة عليه ب«نعم« او »ال«.  

كرر نف�س ال�س�ؤال على اال�سخا�س الذين تقابلهم، بحيث ال تعيد ال�س�ؤال خالل التقرير.  
يج��ب ان يت��م ت�س�ي��ر مقاب��الت العام��ة بلقط��ة قريب��ة مت��س��طة او لقط��ة قريب��ة، وال ُت�س���ر املقابلة بلقط��ة جانبية لل�جه   
او لل�سخ�س وه� ينظر اىل الكامرا مبا�سرة. وعلى امل�س�ر ان يحر�س على ت�س�ير املتحدثني يف املقابالت مرة بنظر 
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املتحدث اىل اليمني واالخر اىل الي�س��ار، وهذا ي�س��اعد يف عملية امل�نتاج.
وا�سل اجراء املقابالت حتى حت�سل على اآراء متعار�سة وال تكتف باإجابات حتمل اآراء متقاربة  

اإجر عددًا اكرث مما حتتاج من املقابالت ، فهذا يتيح جمااًل او�سع لالختيار خالل عملية امل�نتاج .  

تذك��ر ان مقاب��الت اجلمه���ر لي�س��ت ا�س��تطالعًا علمي��ًا لل��راأي، وعلي��ك ان ال تّدع��ي ذل��ك، وه��ذا يعن��ي ان تق��دم مقاب��الت 
اجلمه�ر يف تقريرك او برناجمك بق�لك “هذه هي بع�س اراء النا���س الذين التقيناهم يف ال�س��ارع ح�ل اعالن احلك�مة” 

او “تن�ع��ت وجه��ات النظ��ر ب��ني النا���س الذي��ن التقيناه��م يف ال�س��ارع ح�ل اع��الن احلك�مة”.

ادارة الربامج احل�ارية )ادارة املناظرة(

قد ال يك�ن من ال�سهل ان ت�ست�سيف عددًا من املتحاورين داخل اال�ست�دي� للم�ساركة يف برنامج مدته 45 دقيقة. وجناحك 
يف ادارة مثل هذا الربنامج احل�اري يعترب من اهم النجاحات التي يح�سدها ال�سحايف يف الرادي� او التلفزي�ن.

وق��د تعرف��ت يف الق�س��م ال�س��ابع م��ن ه��ذا الدلي��ل عل��ى كيفي��ة اال�س��تعداد وادارة الربام��ج احل�ارية االذاعية. ويف هذا الق�س��م 
�س��نع�د على بع�س هذه النقاط بايجاز، و�س��ُن�سيف اليها ما يخت�س بادارة الربامج احل�ارية التلفزي�نية.

جمي��ع الربام��ج احل�اري��ة حتت��اج اىل اال�س��تعداد اجلي��د وي�س��مل ذل��ك البح��ث وجم��ع املعل�م��ات ح���ل امل��س���ع وال�سي���ف، 
ف�س��ال ع��ن اختيار اال�س��خا�س املنا�س��بني.

ومبا ان الربنامج احل�اري يعتمد ا�سا�سًا على ال�سي�ف فاأن ملا يلي اهمية بالغة:

اختيار ال�سيوف
عن��د اختي��ارك ال�سي���ف ال ب��د ان تفك��ر يف ع��دة عنا�س��ر ومنه��ا: م��ا ه��ي وجه��ات النظ��ر املختلف��ة الت��ي تري��د ان تبثه��ا يف 

برناجم��ك؟ كي��ف ل��ك ان تثم��ل وجه��ات النظ��ر ه��ذه ب�س��كل متكام��ل ومن�س��ف؟

مثال: اختيار ال�سي�ف
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ت�ستعد ال�ست�سافة برنامج ح�ل خريجي اجلامعات الذين ال يجدون عماًل بعد تخرجهم.

وبع��د ع�س��ف فك��ري بين��ك وب��ني زمالئ��ك املحررين يتم االتفاق على ا�س��ت�سافة جمم�عة من اال�س��خا�س، وامامك �س��تة 
احتم��االت: وزي��ر العم��ل او م��ن ين���ب عن��ه، اح��د اقط��اب املعار�س��ة، رج��ل اعم��ال ي�ظ��ف اخلريج��ني، حمل��ل اقت�س��ادي، 

م�س���ؤول يف مكت��ب اخلريج��ني يف اح��دى اجلامعات، ممث��ل عن الطلبة.

لكن��ك ال ت�س��تطيع ا�س��ت�سافة �س��تة ا�س��خا�س فه��ذا ع��دد كب��ر، وعل��ى االرج��ح ان��ك �س��تختار ال�زي��ر واملعار���س، وامل�س��غل 
وممث��ل الطلب��ة، وبه��ذا تك���ن قد جئ��ت ب�جهات النظ��ر املختلفة.

ولكنك تقرر ان جتري مقابالت ق�سرة مع املحلل االقت�سادي وامل�س�ؤول يف مكتب اخلريجني.

ف��ال ج��دوى م��ن ان ت�س��ت�سيف يف برنام��ج ح���اري جمم�ع��ة م��ن اال�س��خا�س املتفق��ني ح���ل راأي مع��ني. احر�س ان ت�س��ت�سيف 
ا�س��خا�سًا يتمتع���ن ب�سف��ات املتح��دث اجلي��د بحي��ث تتح�ل وجهات نظرهم املختلفة اىل مناظ��رة. واحر�س ان ال يزيد عدد 

املتناظري��ن عن اربعة ا�س��خا�س يف اق�سى حد.

جتهيز ال�سيوف
علي��ك ان ُتعل��م جمي��ع امل�س��اركني به�ي��ة م��ن �سي�س��اركهم يف املناظ��رة، وان ُتعطيه��م فك��رة كافي��ة ع��ن حم��اور امل��س���ع ال��ذي 
�ستناق�سه معهم. كما يت�جُب ان تزودهم مبعل�مات ا�سافية كاأن تف�سر لهم ما اذا كان الربنامج ُم�سجاًل ام انه �سُيبث على 
اله�اء مبا�س��رة، وهل �س��يح�سر الربنامج جمه�ر داخل اال�س��ت�دي�، وهل �س��تك�ن هناك م�س��اركات للم�س��اهدين عرب الهاتف 

او الر�س��ائل الن�سية وغرها من الق�سايا الفنية واالجرائية، االمر الذي ي�س��اعدهم على اال�س��تعداد اجليد.

وبالطب��ع م��ن املُف�س��ل ان ي�س��ل ال�سي���ف اىل اال�س��ت�دي� قبل م�عد الربنامج ليتعرف���ا على بع�سهم البع�س ولتبادل اطراف 
احلديث ك�س��رًا للجليد قبل دخ�لهم اىل اال�س��ت�دي�، فمن �س��اأن هذا ان ي�س��اعدهم خالل املناظرة.

اإجعل احلوار حيويًا
لع��ل م��ن اق��ل الربام��ج احل�اري��ة ت�فيق��ًا ه��ي تلك التي يجل���س فيه��ا ال�سيف مت�سلب��ًا و�سامتًا بانتظار ان تطرح عليه ال�س���ؤال 
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تل� االخر، ليعطيك اج�بة ط�يلة بحيث جتل�س انت م�ستمعًا ومن ثم تطرح عليه �س�ؤااًل اخر. هذه لي�ست مناظرة، بل ح�ارًا 
باردًا وباهتًا.

لذا تعترب م�ساركة املُحاور الفاعلة واحلي�ية جزءًا ال يتجزاأ من املناظرة اجليدة بحيث ي�ساأل ويتدخل وي�ساهم يف احل�ار، 
ولكن دون اإفراط بحيث ي�ستح�ذ املُحاور على جممل ال�قت.

وم��ن الط��رق جلع��ل برناجم��ك حي�ي��ًا، ان تط��رح �س���ؤااًل يف بداي��ة احل���ار عل��ى جمي��ع املتحدث��ني وتطل��ب م��ن كل واح��د اجابة 
ق�س��رة، مم��ا يعن��ي ا�س��راك اجلميع من��ذ البداية وتعريف امل�س��اهدين بهم وباآرائهم. 

وعلي��ك اي�س��ًا ان تف�س��ر ل�سي�ف��ك ان بامكانه��م امل�س��اركة واالدالء بال��راأي والتعلي��ق عل��ى م��ا يق�ل��ه االخ��رون وع��دم انتظ��ار 
طرحك ل�س�ؤال عليهم. وبالطبع بامكانك ان ت�ساهم يف ذلك بان تق�ل الحد امل�ساركني »هل ت�افق؟« او »هل لديك تعليق؟« 

وال يت�ج��ب علي��ك ط��رح �س���ؤال جديد يف كل مرة.

ولع��ل م��ن اه��م امله��ارات الت��ي يت�ج��ب علي��ك اتقانه��ا كمدي��ر لربنامج ح�اري، هي الق��درة على مقاطع��ة املتحدثني يف ال�قت 
املنا�س��ب بحي��ث ال يك���ن ذل��ك فظ��ًا. وتذك��ر ان��ه يف ح��ال �سجرت مما يق�ل��ه احد املتحدثني، او يف حال �س��ع�رك ان ما يق�له 
قد اأ�سجر امل�س��اهدين، فانك تدين للجمه�ر بجعل احل�ار اكرث ت�س���يقًا وحي�ية. واذا ما �س��عر املتحدث انك �س��تقاطعة اذا 

م��ا اط��ال االجابة، فانه �س��يحر�س على اإبقاء اج�بته ق�سرة.

عامل اجلميع بان�ساف
علي��ك ان متن��ح جمي��ع ال�سي���ف فر�س��ة متكافئ��ة ق��در االم��كان لط��رح ارائه��م وت��سيحه��ا للجمه���ر. ويف معظ��م االحي��ان 
�س��تجد ان اح��د املتحدث��ني �س��يحاول الهيمن��ة عل��ى املناظ��رة، يف ه��ذه احلال��ة علي��ك ان متنع��ه، وان ت�س��ع ح��دًا لذل��ك، ولك��ن 

ب��اأدب. ويف املقاب��ل اذا كان اح��د ال�سي���ف خج���اًل وقلي��ل ال��كالم ، علي��ك ان حُتف��زه وان ت�س��ركه يف احل���ار.

وكما ه� جيد ان ت�س��رك جميع ال�سي�ف يف الرد على �س���ؤال يف بداية الربنامج، فانه من املنا�س��ب اي�سًا ان تنهي الربنامج 
بنف�س الطريقة.

105



اإذا عج��ز �سيف��ك ع��ن �س��رح وت��سي��ح وجه��ة نظ��ره وكن��ت متاأك��دا م��ن معرفتها فحاول م�س��اعدته ع��رب تلخي�سها و�س���ؤاله اإن 
كان ي�اف��ق على هذا التلخي�س. 

�سيطر وال ت�ستحوذ
اله��دف م��ن الربنام��ج احل���اري ه��� خل��ق حال��ة م��ن التناظ��ر ب��ني ع��دد م��ن امل�س��اركني، ويك���ن ذلك بدع��م منك بحي��ث تق�د 

املناظرة.

يف بع���س االحي��ان ق��د تت�سع��ب م��ن ال�س��يطرة عل��ى  املناظ��رة ويك�ن علي��ك ان تبذل جهدًا البقائها حي�ي��ة، ويف احيان اخرى 
عليك ان تكبح املتناظرين قبل ان تفقد �سيطرتك على املناظرة. فعلى �سبيل املثال، اذا حتدث اكرث من �سيف يف اآن واحد، 
ف��ان ه��ذا �س��ي�ؤثر عل��ى فه��م اجلمه���ر للم��س���ع، وبالت��ايل ف��ان علي��ك وق��ف ه��ذا احل���ار ف���رًا كاأن تق���ل »ارج��� ان تتحدث���ا 

واحدًا واحدًا حتى ي�س��تطيع امل�س��اهدون فهم ما تتف�سل�ن به ».

وعندم��ا ت�س��عر ان اح��د املتحدث��ني اق��رتب م��ن انه��اء ج�اب��ه او مداخلت��ه، علي��ك املب��ادرة باخ��ذ احل���ار خط���ة اىل االم��ام 
واالنتق��ال اىل ال�س��خ�س االخ��ر او امل��س���ع الت��ايل. وميكن��ك فع��ل ذل��ك بق�ل��ك عل��ى �س��بيل املث��ال »ه��ل ميكنن��ا االن ان ننتقل 

اىل ق�سي��ة البطالة؟«

يف الربامج احل�ارية، مير ال�قت ب�س��رعة دون ان ت�س��عر، ولذلك عليك ان ت�س��يطر على وقت الربنامج، واالنتقال من نقطة 
اىل اخرى ومن متحدث اىل اآخر بطريقه �سل�سة، وه� امر يتطلب مهارة عليك امتالكها. 

ا�ستخدام �سماعة االأُذن
ت�س��تخدم معظ��م حمط��ات التلف��زة تقني��ة متّك��ن املخ��رج او املنتج امل�ج���د يف غرفة املراقبة  من التحدث مبا�س��رة اىل مقدم 
الربنامج من خالل �سماعة االذن. فاذا مل يكن ذلك ماأل�فًا لك فانه �سي�ؤثر على تركيزك يف البداية، ولكنك �ستعتاد على 

هذا االمر فيما بعد.

وم��ن �س��اأن املنت��ج اجلي��د ان يعطي��ك بع���س املعل�م��ات االداري��ة كاأن يطل��ب من��ك ان تنتق��ل اىل النقط��ة التالي��ة، او ان ت�س��األ 
�س��خ�سًا عن راأيه يف نقطة يتحدث ح�لها �س��خ�س اخر، او ان ينبهك اىل ان بع�س املتحدثني يريد ان ي�سيف �س��يئًا خا�سة 
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وان جّل تركيزك �سيك�ن م�جها ملا يق�له االخرون. كما ميكن للمنتج م�ساندتك حتريريًا بان يعطيك بع�س املعل�مات التي 
ق��د تك���ن غائب��ة ع��ن ذهن��ك يف تل��ك اللحظ��ة مث��ل بع���س االرق��ام او االح�س��اءات. ولك��ن علي��ك ان حتر���س ان ال يدي��ر املنتج 
احل���ار ع��ن بع��د وان تفق��د �س��يطرتك عل��ى احل���ار، او ان تظه��ر عل��ى ال�سا�س��ة يف مظه��ر م��ن يج��ري تلقين��ه املعل�م��ات لك��ي 

يكررها.

تعلم من م�ساهدة نف�سك 
ان اف�س��ل الط��رق للتعل��م ه��� ان ت�س��اهد نف�س��ك وان تقي��م اداءك. علي��ك ان ت�س��اهد الربام��ج امل�س��جلة وان تنتب��ه اىل م�اق��ع 
ال�س���اب واخلط��اأ، وكي��ف ميكن��ك حت�س��ني ادائ��ك. وال �س��ر يف ان ت�س��األ زمالئ��ك عن راأيه��م، وان تتقب��ل انتقاداتهم املهنية 

بايجابي��ة، وان تعم��ل بن�سيحتهم يف املرات القادمة.
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القسم السابع: صحافة الراديو
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الكتابة للراديو
تتمي��ز االذاع��ة ع��ن غره��ا م��ن و�س��ائل االعالم ب�س��عة انت�س��ارها واختالف م�س��تمعيها. واغلب النا���س ي�س��تمع�ن لالذاعة يف 
ال�قت الذي يق�م�ن فيه باداء عمل اآخر، كقيادة ال�س��يارة مثاًل او الطبخ او خالل قيامهم باعمال حرفية خمتلفة، وه� ما 
يعني ان ال حاجة لت�قف امل�س��تمع عن اداء عمله.  وبعك���س ال�سحيفة، ال ُتعطي االذاعة مل�س��تمعيها اال فر�سة واحدة ل�س��ماع 

وفهم الن�س االإذاعي، وقد يزداد االمر تعقيدًا الأنهم قد ال ي�سغ�ن بعناية وانتباه ب�س��بب ان�س��غالهم باداء مهام اأخرى. 

عندم��ا تكت��ب لالذاع��ة، اأن��ت تكت��ب الذن امل�س��تمع ولي���س لعين��ه. وله��ذا فان ن�س��ك االذاعي يج��ب ان يتبع بناًء منطقيًا ا�س��به 
ب�س��رد ق�سة. ومن اجل ال��س�ل اىل ذلك عليك:

ا�ستخدام جمل ق�سرة.  
ا�ستخدام لغة ب�سيطة ووا�سحة.  

جتن��ب الكلي�س��يهات وال�س��عارات الرّنان��ة الت��ي يكرره��ا النا�س��ط�ن يف املج��االت املختلف��ة لك�س��ب الدع��م، والت��ي فق��دت   
معناه��ا يف الغال��ب.

ت��سيح ما ه� معقد من حقائق وافكار، وان تكرر هذا الت��سيح حتى يت�سنى للم�ستمع فهمها.  
ان تتحل��ى اخب��ارك باجل��ّدة واالآني��ة ويك���ن ذلك با�س��تخدام الفعل امل�سارع واالإتيان باحل��دث اىل ال�قت احلا�سر. فعلى   

�س��بيل املثال ق��ارن بني الن�سيني التاليني:
» مت اعتقال ثالثة م�سجعني لكرة القدم م�ساء ام�س بعد م�ساجرة ...«  

او  
»ال يزال ثالثة م�سجعني لكرة القدم رهن االعتقال �سباح الي�م بعد م�ساجرة وقعت م�ساء ام�س ...«  

ا�س��ناد املعل�م��ات والت�سريح��ات اىل م�سادره��ا. وه��ذا ينطب��ق اي�س��ًا عل��ى االرق��ام واملعطي��ات الت��ي مل تبح��ث عنه��ا   
بنف�س��ك. 
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جتنب اعادة الكالم حرفيًا. فاذا قال لك رئي�س ال�زراء »انا اخ�سى االغتيال« فعليك ان تق�ل يف تقريرك »ذكر رئي�س   
ال�زراء انه يخ�سى االغتيال«. وال�سبب يف ذلك ان امل�ستمع ال ي�ستطيع ان يرى عالمات االقتبا�س، فيظن انك انت الذي 

تخ�سى االغتيال. لذلك جتنب »انا« و »نحن«.
تقريب االرقام، وقل قرابة امللي�نني بداًل من 1،999،998.  

كتاب��ة االرق��ام باالح��رف والكلم��ات ولي���س باالرق��ام، الن��ك ق��د ال ت�س��تطيع ان تق��راأ الرق��م ب�س���ت ع��اٍل وبطالق��ة حت��ت   
�سغط اال�ست�دي�. فالرقم 49،610 يبدو �سهاًل على ال�رق، ولكن اذا ما حاولت قراءته ب�س�ت عاٍل مبجرد النظر اليه 

فانك �س��تجد �سع�بة.
ذكر االلقاب قبل اال�سماء  

جتنب ا�ستخدام املخت�سرات، وقل االحتاد االوروبي بداًل من EU على �سبيل املثال.  
احلر�س على االلتزام بنهج واحد فيما يتعلق بااللقاب وامل�سطلحات.  

ال ُتعط��ي االذاع��ة مل�س��تمعيها اال فر�س��ة واح��دة ل�س��ماع وتفه��م الن���ص االإذاع��ي وله��ذا ف��ان علي��ك ان ت�س��تحوذ عل��ى   
انتب��اه م�س��تمعيك م��ن خ��ال انت��اج امل��ادة امل�س��وقة وذات ال�سل��ة باهتماماته��م.

ق��راءة الن���س ب�س���ت ع��اٍل، لتكت�س��ف االخط��اء ولتفح�س ما اذا كان ن�سك وا�سحًا ومب�س��طًا. وهذا ي�س��اعدك اي�سًا يف   
التق��اط الكلم��ات الت��ي ق��د ي�سع��ب قراءتها رغم انها تبدو �س��هلة على ال�رق.

االجابة على اال�سئلة التي تدور يف ذهن امل�ستمعني.  
التح��دث اىل �س��خ�س واح��د تت�س���ره مث��ل والدت��ك او وال��دك او ج��ارك. وه��ذا ي�س��اعد عل��ى االلف��ة يف االلق��اء، وي�سي��ف   

العام��ل ال�س��خ�سي.
فهم امل��س�ع الذي تقراأه للنا�س، ان مل تكن تفهمه فمن ال�سعب ان يفهمه م�ستمع�ك.  

الرسائل الصوتية
تخيل انك ت�س��تمع اىل ن�س��رة اخبار اذاعية مط�لة ب�س�ت �س��خ�س واحد. هل �ست�س��عر بامللل؟  وهل ي�س��تطيع قاريء الن�س��رة 
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ان ينقل لك ال�س�رة؟ وكيف كنت �ست�سعر ل� ت�سمنت الن�سرة تقارير م�سجلة؟

م��ن �س��اأن ت�سم��ني الن�س��رة تقاري��ر م�س��جلة ور�س��ائل �س�تي��ة حّي��ة م��ن املي��دان، ان يبع��ث احلي��اة يف الن�س��رة وان يغ��ر م��ن 
ايقاعه��ا.

وع��ادة م��ا تك���ن م��دة الر�س��الة ال�س�تي��ة م��ن ثالث��ني ثاني��ة اىل ح���ايل دقيق��ة، بحي��ث يعط��ي املرا�س��ل م��ن خالله��ا مزي��دًا 
م��ن املعل�م��ات للمقدم��ة الت��ي يقراأه��ا املذي��ع، وق��د ت�س��تمل الر�س��الة عل��ى خلفي��ات للم��س���ع واملزيد م��ن ال��س��ف التف�سيلي 

ون�س����س من�س���بة اىل ا�سحابه��ا ورمب��ا بع���س التحلي��ل، وبالطب��ع ال حتت���ي عل��ى راأي املرا�س��ل اخلا���س.

عن��د اع��دادك ر�س��الة �س�تي��ة، ال ب��د م��ن ترتي��ب املعل�م��ات يف �س��ياق منطق��ي ي�س��هل عل��ى امل�س��تمع فه��م م��ا تق���ل. وال ب��د م��ن 
ان يك�ن الن�س املكت�ب مب�سطًا وان تك�ن اجلمل ق�سرة. اذا كنت تريد للم�ستمع ان يتمكن من ا�ستيعاب وفهم املعل�مات 
ب�س��ه�لة، ليتخ��ذ الق��رار بنف�س��ه ح���ل امل��س���ع املطروح، يجب عليك ان تك�ن م��س�عيًا وان ت��ديل باملعل�مة بعيدًا عن الراأي 

ال�س��خ�سي. وتذكر دائمًا ان امل�س��تمع يحظى بفر�سة واحدة ل�س��ماع ر�س��التك ال�س�تية.

يف االذاع��ة، ع��ادة م��ا يق���م املرا�س��ل بكتاب��ة وق��راءة الر�س��الة ال�س�تي��ة بع��د ان يك�ن قد جم��ع املعل�مات الدقيق��ة. وقد ُيديل 
بر�س��الته م��ن م�ق��ع احل��دث مبا�س��رة اىل اال�س��ت�دي� خ��الل ن�س��رة االخب��ار، او ان ي�س��جل الر�س��الة ليت��م بثه��ا خ��الل الن�س��رة 

القادمة.

يف بع���س املحط��ات االذاعي��ة التقليدي��ة، يق���م املرا�س��ل بار�س��ال ن���س الر�س��الة ال�س�تي��ة اىل غرف��ة االخب��ار ويق���م �س��خ�س 
اخ��ر بقراءته��ا وت�س��جيلها وم��ن ث��م ت�سمينها يف ن�س��رة االخبار الت��ي يقراأها مذيع اخر.

والر�س��الة ال�س�تي��ة االذاعي��ة اجلي��دة ه��ي الت��ي تر�س��م ال�س�رة يف ذهن امل�س��تمع عن طريق كلمات حتّرك ح�ا�س��ه، لي�س��تمع 
وي�ساهد ويلم�س ويتذوق وي�سم.

كتابة المقدمات واالشارات
يحت��اج كل م��س���ع قائ��م بذات��ه اىل مقدم��ة او ا�س��ارة، �س���اء كان ر�س��الة �س�تي��ة ام تقري��رًا ام ح���ارًا ام برناجم��ًا متكام��اًل. 
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وي�س��تخدم االذاعي�ن م�سطلح intro للمقدمة، وي�س��تخدم م�سطلح Cue لال�س��ارة.

املقدم��ة او اال�س��ارة اجلي��دة ه��ي الت��ي جت��ذب انتب��اه امل�س��تمع وحُتف��زه اىل �س��ماع املزي��د. ومهم��ة كتاب��ة املقدم��ة ه��ي   
بالدرج��ة االول��ة مهم��ة املرا�س��ل الن��ه ه��و االك��رث دراي��ة مب��ا يحتوي��ه تقري��ره

وتكم��ن اهمي��ة اال�س��ارة بانه��ا تع��ّرف امل�س��تمع عل��ى حمت���ى التقري��ر او الر�س��الة ال�س�تي��ة. وتعت��رب كتابته��ا م��ن م�س���ؤولية 
�ساح��ب التقري��ر او الر�س��الة ال�س�تي��ة، ولك��ن ق��د يق���م املذي��ع او منت��ج الربنام��ج باع��ادة �سياغته��ا خا�سة اذا ما ا�س��تجدت 

بع���س املعل�مات.

ام��ا املقدم��ة فه��ي تل��ك الفق��رة اال�س��تهاللية الت��ي تب��داأ به��ا تقري��رك او ر�س��التك ال�س�تي��ة، والت��ي م��ن ال�س��روري ان ال تك���ن 
تك��رارًا مل��ا ق��راأه املذي��ع، ب��ل ا�ساف��ة الي��ه او تف�سي��ال ل��ه.

لكتابة ا�سارة جذابة تدفع امل�ستمعني اىل انتظار التقرير او الر�سالة ال�س�تية ميكن لك اتباع احد اال�ساليب التالية :

ان تقدم املدخل الرئي�سي للم��س�ع وا�سم املرا�سل وامل�قع الذي يتم ار�سال املادة االذاعية منه  
ت�سمني بيانات و/او اح�ساءات ي�سعب على امل�ستمع ادراكها داخل التقرير او الر�سالة  

ت�سمني املعل�مات املتغرة مثل عدد ال�سحايا يف حادث معني  
التعريف مبن يتحدث ومن�سبه يف حال كان ذلك ح�ارًا اذاعيًا  

ت�سم��ني م��ا ه��� امل��س���ع وم��ا ه��� اجلدي��د ب�س��اأنه واهميت��ه ومل��اذا عل��ى امل�س��تمع معرف��ة املزي��د، وم��ا ه��ي اخللفي��ات وم��ن   
�س��يديل باملزي��د م��ن املعل�م��ات

ت�جيه النظر اىل ام�ر ذات اهمية او معقدة  
جتُنب التكرار احلريف للعبارات والكلمات التي �سيتم اال�ستماع اليها جمددًا �سمن التقرير االخباري  

عدم االدالء بكامل امل��س�ع، بل حتفيز امل�ستمع على متابعة التقرير او الر�سالة  
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اعداد التقارير االذاعية المتكاملة
يجم��ع التقري��ر االذاع��ي املتكام��ل م��ا ب��ني الن���س ومقتطف��ات م��ن احل���ار واال�س���ات الطبيعي��ة امل�س��جلة يف املي��دان ا�ساف��ة 
اىل م�اد م�سجلة وم��سيقى وا�س�ات اجلمه�ر. وعادة ما تك�ن مدة التقرير االذاعي املتكامل ما بني دقيقة وثماين دقائق.

وُت�س��تخدم التقاري��ر املتكامل��ة يف الربام��ج متع��ددة اجل�ان��ب ون�س��رات االخب��ار املط�ل��ة، وميك��ن للتقاري��ر ُمتقن��ة االع��داد ان 
ُت�سف��ي نكهة عل��ى املادة االذاعية.

وال �س��ك ان البن��اء املتكام��ل وال�ا�س��ح ملث��ل ه��ذه التقارير ه� مكم��ن ق�تها. ولهذا عليك ان تبل�ر اطارًا عري�سًا للم��س�ع وان 
جُتري بحثًا عنه، وان تق�م باختيار املتحدثني ومن ثم اختيار املقاطع ال�س�تية التي تريد ا�ستخدامها، وان تختار االماكن 
الت��ي تري��د ت�س��جيل االج���اء واال�س���ات الطبيعي��ة فيه��ا وكيفي��ة ا�س��تخدامها. فه��ذه العنا�س��ر جمتمع��ة ت��روي الق�س��ة وتعطي 

للم�س��تمع �سرحًا للحدث او امل��س�ع.

ومن اجل ان يك�ن تقريرك املتكامل ناجحًا اليك بع�س الن�سائح:

ق��م بابحاث��ك ح���ل امل��س���ع ب�س���رة جي��دة. ال ب��د م��ن وج�د �سلة بني م��س���ع التقرير واحلدث االخب��اري وال بد من ان   
يك�ن م�س�قًا.

اإخ��رت نقط��ة تركي��ز ب�س��يطة ووا�سح��ة للتقري��ر املتكام��ل. ال حت��اول ان ت�سمن��ه كث��رًا م��ن العنا�س��ر، فال�ق��ت ق�سر، لذا   
اجع��ل التقرير مب�س��طًا.

حاف��ظ عل��ى الت���ازن، وال تق��دم جانب��ًا واح��دًا فح�س��ب، ب��ل قدم وجه��ات النظر املختلف��ة دون ان ت�ؤيد جانبًا على ح�س��اب   
االآخ��ر. دع امل�س��تمع ي�س��ل اىل النتائج بنف�س��ه.

حاول ان تاأخذ راأي امل�اطنني اذا كان لهم �سلة بامل��س�ع، فهم من ي�ستمع�ن اليك. ا�ستمع لهم ودعهم يتحدث�ن.  
ا�ستخدم امل�ؤثرات ال�س�تية واال�س�ات احلية واملقاطع ال�س�تية.  

ال تقم بالكثر من ال�ستجيالت، فقد ال ت�ستطيع ا�ستخدام اال بع�سًا منها، وبالتايل عليك اختيار الت�سجيالت ال�س�تية   
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الت��ي تنط���ي على اكرب قدر من ال��س�ح والتاثر.
تذك��ر دائم��ًا ان م��ا ق��ّل دّل. فعندم��ا تب��داأ الكتاب��ة ح��اول ان تبق��ي كلمات��ك وجملك ق�س��رة وكن دقيقا م�ج��زا ووا�سحا ،   

ودع  املقاط��ع ال�س�تي��ة واال�س���ات الطبيعي��ة تتحدث.

تسجيل االصوات واالجواء المحيطة
التقرير االذاعي اجليد هو الذي ي�ست�سعر حوا�ص امل�ستمع اخلم�ص  

ر�سم ال�س�رة ال�س�تية للحدث او الق�سة ال ميكن ان يتحقق دون اجتهادك يف جمع وا�ستخدام اال�س�ات احلية واملحيطة، 
فعدا عن املقابالت واملقاطع ال�س�تية التي ت�ستخدمها يف تقريرك، ال بد من ادخال ا�س�ات من املحيط.

وهن��اك ع��دة ان���اع م��ن اال�س���ات املحيط��ة الت��ي ميكن��ك ا�س��تخدامها لتعزي��ز تقري��رك. فالن���ع االول ي�س��مى باالجنليزي��ة  
actualities وه��� عب��ارة ع��ن مقط��ع �س�ت��ي جزئي ملتحدث يف مقابلة او ا�س�ات ال�س��خا�س يتحدث�ن داخل التقرير. وهذا 

ال ي�س��مل �س���ت املرا�س��ل او املذي��ع، ولك��ن ا�س���ات اال�س��خا�س امل�س��اركني يف التقري��ر او الربنام��ج االذاعي.

وهناك ما ي�س��مى باالجنليزية wild track وه� ان تاأتي باال�س�ات املحيطة ال�سفاء احلي�ية وامل�سداقية، وهي اال�س�ات 
الت��ي يت��م ت�س��جيلها م��ن امل�ق��ع وم��ن ث��م متزج م��ع اال�س�ات االخرى لت�سفي ج�ًا حيًا وواقعيًا. فلى �س��بيل املثال، اذا اردت ان 
تاأخ��ذ اذن امل�س��تمع م��ن ال�س��ارع اىل املكت��ب، فان��ك ت�س��ع �س���ت ال�س��ارع وم��ن ث��م تخف�س��ه ومتزج��ه مع �س���ت املكتب يف حني 

يرتف��ع �س���ت الن�س. هذه اال�س�ات هي طبيعية.

وهن��اك اي�س��ًا امل�ؤث��رات ال�س�تي��ة اخلا�س��ة وت�س��مى باالجنليزي��ة special effects وه��ي عب��ارة ع��ن مزي��ج م��ن اال�س���ات 
امل�س��جلة يف املي��دان، او تل��ك امل�س��جلة م�س��بقًا وحمف�ظ��ة يف املكتب��ة ال�س�تي��ة. وت�س��اعد ه��ذه امل�ؤثرات ال�س�تي��ة على ت��سيح 
ال�س���رة والق�س��ة، وق��د تك���ن عل��ى �س��بيل املث��ال �س�ت حمرك ال�س��يارة، او �س�ت االآذان او اجرا���س الكنائ���س اىل غر ذلك 

من ا�س�ات. 

ه��ذه اال�س���ات عل��ى اختالفه��ا، تظه��ر للم�س��تمع ان��ك كن��ت هن��اك، وت�سع��ه يف نف���س االج���اء الت��ي ع�س��تها ان��ت وت�س��اعده 
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عل��ى ا�ست�س��عار ح�ا�س��ه اخلم�س��ة. عل��ى �س��بيل املث��ال ميكن��ك ان تب��داأ تقري��رًا اعددت��ه ح���ل التح�س��رات لعي��د الفط��ر بجملة 
ا�س��تهاللية ون���س ت�س��تح�ذ في��ه عل��ى انتب��اه امل�س��تمع كما يف ه��ذا املثال

“ج��اء العي��د واختلف��ت مع��امل املدين��ة م��ع انت�س��ار املئ��ات م��ن الباع��ة املتج�ل��ني الذي��ن احتل���ا ار�سف��ة ال�س���ارع غ��ر 
اآبه��ني باملط��ر ال�س��ديد وندف��ات الثل��ج. ه��ذا ينادي واخر ي��رد عليه. الباعة املتج�ل�ن يجدون يف العيد فر�سة لك�س��ب 

بع���س ال��رزق يف ظ��ل ظ��روف اقت�سادي��ة �سعب��ة، مل متن��ع الفل�س��طينيني من ذب��ح اال�ساحي، كما يف ه��ذه امللحمة. 

وال يكتم��ل العي��د اال  ب�س��راء احلل�ي��ات كم��ا يق���ل احل��اج جمال عرفات �ساحب ا�س��هر حمل لبيع احلل�يات ال�س��رقية 
“العيد ن�ع من االحتفال، ويف االحتفال عليك باحلل�يات املختلفة مثل البقالوة والكنافة وبالطبع كعك العيد"

والعيد يبقى منا�سبة للتكافل االجتماعي من خالل تبادل الزيارات التي �سرقتها احلياة الع�سرية

 ه��ذا تقري��ر اذاع��ي جي��د، فان��ت ت�س��رح للم�س��تمع وت�س��ف م��ا يح��دث امام��ك. ولكن��ك مل تاأخ��ذه اىل تل��ك االماك��ن الت��ي 
ت�اج��دت فيه��ا، وميكن��ك فع��ل ذل��ك ب��ان تب��داأ تقريرك با�س�ات التقطتها خ��الل �سالة العيد وجت�الك يف اال�س���اق وحديثك 

م��ع النا���س، م��ع االبق��اء عل��ى نف���س الن���س لي�سب��ح تقري��رك على ه��ذا النح�:

�س�ت مكربات ال�س�ت يف اجلامع

“اهلل اكرب اهلل اكرب اهلل اكرب” 

تخفي�س ال�س�ت، وادخال �س�تك 

“جاء العيد واختلفت معامل املدينة مع انت�سار املئات من الباعة املتج�لني الذين احتل�ا ار�سفة ال�س�ارع )مزج 
�س�ت املطر( غر ابهني باملطر ال�سديد وندفات الثلج. هذا ينادي واخر يرد عليه

 )ادخال ا�س�ات الباعة املتج�لني ثم تخفي�سه(

 الباعة املتج�ل�ن يجدون يف العيد فر�سة لك�سب بع�س الرزق يف ظل ظروف اقت�سادية �سعبة، مل متنع 
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الفل�سطينيني من ذبح اال�ساحي  )مزج �س�ت �سحذ ال�سكني وتقطيع اللحم( كما يف هذه امللحمة.

وال يكتمل العيد اال  ب�سراء احلل�يات كما يق�ل احلاج جمال عرفات �ساحب ا�سهر حمل لبيع احلل�يات ال�سرقية 
“العيد ن�ع من االحتفال، ويف االحتفال عليك باحلل�يات املختلفة مثل البقالوة والكنافة وبالطبع كعك العيد«

)�س�ت تبادل التهاين( والعيد يبقى منا�سبة للتكافل االجتماعي من خالل تبادل الزيارات التي �سرقتها احلياة 
الع�سرية«

الهواء الساخن: البرامج الحوارية
تعتم��د كث��ر م��ن االذاع��ات عل��ى الربام��ج احل�اري��ة، وه��ذه الربام��ج لي�س��ت ا�س��ل�بًا مبا�س��رًا لن�س��ر املعل�م��ات عل��ى حاله��ا 
وال جم��رد ح���ار او حمادث��ة. ب��ل ه��ي ح���ار مرت��ب البن��اء ب��ني متحدث��ني على اإط��الع بامل��س�ع املط��روح ولديه��م اراء متن�عة 

ورا�س��خة ح�له.

وال بد ان يك�ن م��س�ع الربنامج احل�اري حمط اهتمام اجلمه�ر ومثرًا لالنتباه بحيث ي�سكل حتديًا للجمه�ر وامل�ساركني 
عل��ى ح��د �س���اء، ولي���س جم��رد ا�س��راك ا�س��خا�س مثري��ن لالهتم��ام داخل اال�س��ت�دي� لالإدالء باف��كار وحجج باه��رة ومثرة. 

احل�ار الناجح يحتاج اىل التخطيط والبحث والتح�سرات املنا�س��بة.

وع��ادة م��ا تك���ن نقط��ة االنط��الق م��ن فك��رة معين��ة، يت�س��اءل منت��ج الربنام��ج ع��ن كيفي��ة طرحه��ا يف برنام��ج ح���اري. ويب��داأ 
بالبح��ث ع��ن االراء املختلف��ة ح���ل امل��س���ع، وم��ن ث��م يقرر ال�س��كل النهائ��ي للربنامج.

ال يكف��ي ا�س��راك ا�س��خا�ص مثري��ن لاهتم��ام داخ��ل اال�س��توديو يدل��ون باف��كار وحج��ج باه��رة ومث��رة. ب��ل ال ب��د ان   
يك��ون املو�س��وع حم��ط اهتم��ام اجلمه��ور ومث��راً لانتب��اه بحي��ث ي�س��كل حتدي��اً للجمه��ور وامل�س��اركن عل��ى ح��د �س��واء

واك��رث الربام��ج احل�اري��ة �س��ي�عًا ه��ي تل��ك الت��ي تت�سم��ن تقري��رًا متكام��اًل ح���ل ق�سي��ة معين��ة ي�س��رح املرا�س��ل م��ن خالل��ه ابع��اد 
امل��س�ع وياأتي ببع�س االآراء ح�له، ا�سافة اىل اال�س�ات الطبيعية وامل�ؤثرات ال�س�تية. وُيبث هذا التقرير خالل الربنامج حتت 
�س��يطرة املقدم الذي يق�م بادارة احل�ار بني امل�س��اركني الذين يتبن�ن وجهات نظر خمتلفة بينما يتخذ املقدم م�قف املحايد.
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وهن��اك بع���س الربام��ج احل�اري��ة الت��ي تخل��� م��ن التقاري��ر او اال�س���ات الطبيعي��ة وامل�ؤث��رات ال�س�تي��ة، ويدي��ر احل���ار مذي��ع 
دون ن���س مكت���ب ي�س��رح او يرب��ط، ويقت�س��ر الربنام��ج على جمم�عة م��ن اال�س�ات التي تتجادل ح�ل ق�سية معينة، ويت�س��م 

النقا���س ب�س��يء م��ن العقالني��ة من جهة والعاطف��ة من جهة اخرى.

واب�س��ط ا�س��كال الربام��ج احل�اري��ة ه��ي الت��ي تقت�سر على �س��خ�سني ميث��الن وجهتي نظر، يحاورهما مدير حمايد للجل�س��ة. 
ويعرف هذا الن�ع من الربامج احل�ارية او املناق�سة با�سم “ ذات االجتاهني”. 

ام��ا اذا ق��رر املنت��ج ان امل��س���ع املط��روح يحت��اج اىل اك��رث م��ن وجهت��ي نظر يف اطار ما يعرف باملناق�س��ة “متع��ددة ال�ج�ه”، 
فان احلد االق�سى لعدد امل�ساركني يك�ن اربعة او خم�سة، وذلك الن امل�ستمعني �سيجهدون لتحديد ه�ية املتحدثني املختلفني 

�سمن جمم�عة كبرة. وبالطبع يف�سل ان يك�ن املتحاورون من الرجال والن�ساء.

وتنق�س��م الربام��ج احل�اري��ة اىل ق�س��مني: برام��ج م�س��جلة م�س��بقًا، وبرام��ج ُتب��ث عل��ى اله���اء مبا�س��رة. ف��اذا كان الربنام��ج 
حّي��ًا مبا�س��رًا، ويف ح��ال ت�ف��رت االمكاني��ات التقني��ة املنا�س��بة، فق��د ي�س��ارك امل�س��تمع�ن يف احل���ار عن طري��ق الهاتف. او قد 
تت��م دع�ته��م للم�س��اركة ع��ن طري��ق الر�س��ائل الن�سي��ة الهاتفي��ة او الربيد االلك��رتوين، ليتم عر�سها يف نف���س الربنامج او يف 
برنام��ج الح��ق. وال ب��د م��ن معامل��ة امل�س��اركني ب�س��دق وامانة وان�س��اف وان ال يتم ت�سليلهم او خداعه��م او تقدميهم ب�س�رة 

�س��يئة، ويك���ن ذل��ك قب��ل واثن��اء وبعد الربنام��ج. ومن االم�ر ال�اجب اطالعهم عليها �س��لفًا:

امل��س�ع الذي يدور ح�له الربنامج وملاذا يتم احلديث عنه االآن  
ه�ية امل�ساركني يف الربنامج  

وجهات النظر التي ميثلها امل�سارك�ن  
ما اذا كانت امل�ساهمة مبا�سرة ام م�سجلة ويف حال ت�سجيلها ما اذا كانت �ستخ�سع لعملية م�نتاج  

ام��ا يف ح��ال رف���س �س��خ�س او م�ؤ�س�س��ة او جماع��ة امل�س��اركة يف برنام��ج ح���اري، ال ينبغ��ي اعتب��ار ذل��ك رف�س��ًا نهائي��ًا،   
وبالت��ايل اغ��الق امل��س���ع وع��دم التعر���س ل��ه او ل�جه��ة نظ��ر معين��ة ب�س��بب هذا الرف���س، وذلك الن هناك طرق��ًا للتغلب 
على ذلك. فمثلما الي ان�سان او جماعة او م�ؤ�س�سة احلق يف رف�س امل�ساركة، فان لك احلق ان تذكر مل�ستمعيك ملاذا مل 
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يت��م متثي��ل وجه��ة نظر الراف�سني للم�س��اركة.
ولك��ن علي��ك ان تق���م بذل��ك ب�س��كل من�س��ف، وعل��ى حم��رر الربنامج او املح��اور ان يحاول تقدمي فك��رة من�سفة عن اآراء   
الراف�س��ني للم�س��اركة وان يت��م تاأ�سي�س��ها عل��ى م��ا ه��� معل���م للجمه�ر �س��لفًا، فم��ن النادر القب���ل با�س��تبعاد وجهة النظر 

الغائب��ة عل��ى نح� كامل.

مدير احلوار او املناق�سة
للُم�سي��ف دور ا�سا�س��ي ح�سا���س وح��رج. فعلي��ه ان يك���ن عل��ى عل��م واإمل��ام بامل��س���ع، وعلي��ه ان يك���ن �سارم��ًا و�س��ريع 
البديه��ة، وبالطب��ع علي��ه ان يك���ن حماي��دًا ال ينح��از لط��رف، وان يحاف��ظ عل��ى نقط��ة تركي��ز املناظ��رة يف م�اجه��ة احتم��ال 

الت�س��تت و �س��رف االنتب��اه او اخل��روج ع��ن امل��س���ع.

ويتمي��ز املح��اور اجلي��د بال�س���ت االذاع��ي واالداء واالح�سا���س والفكاه��ة يف بع���س االحي��ان. وبالطب��ع االن�سب��اط  والتدقي��ق 
بال�ق��ت وف���ق كل ه��ذا املهني��ة بحي��ث يك���ن م��دركًا الحتياج��ات ال��س��يلة االعالمي��ة واجلمه���ر وق��ادرًا عل��ى الت�ا�س��ل م��ع 

امل�س��اركني مبهني��ة وان�ساف. 

وتق��ع عل��ى عات��ق املح��اور م�س���ؤولية و�س��ع احلقائ��ق ام��ام املحاوري��ن وامل�س��تمعني، وان يتمك��ن م��ن الت�س��دي الي��ة حماجج��ة 
ومتابع��ة ومالحظ��ة االآراء الت��ي يع��رب عنه��ا امل�س��ارك�ن ليتمك��ن م��ن فه��م النق��اط م��س��ع اجل��دل واالخت��الف.

وعل��ى مدي��ر النقا���س ان يتحل��ى بامله��ارة الت��ي متكن��ه م��ن عر���س اخللفي��ات التمهيدي��ة ال�سروري��ة للمناق�س��ة وال�س��روط التي 
مت مب�جبه��ا اجراء احل�ار.

االعداد للربامج احلوارية
كاأي عم��ل اعالم��ي، يتطل��ب االع��داد للربام��ج احل�اري��ة اإج��راء البح��ث ال��الزم ب�س��اأن امل��س���ع وجم��ع املعل�م��ات واخللفي��ات 
اال�سا�س��ية والتاأك��د منه��ا. وبن��اًء عل��ى م��ا يت��م جمع��ه، يق���م املح��رر او املح��اور ب��سع خطة عم��ل عامة للربنام��ج حتدد االطر 
العامة للعنا�سر الرئي�س��ية التي ينبغي ان ي�س��ملها الربنامج. وهذا ال يعني باي �س��كل من اال�س��كال كتابة ن�س، بل ه� ا�س��به 
مبا ي�س��مى “روؤو���س االقالم” لتذكر مدير اجلل�س��ة بالق�سايا الرئي�س��ية، والع�دة اليها يف حال خروج النقا���س عن م�س��اره.
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وت�س��تمل عملي��ة االع��داد عل��ى اختي��ار اجله��ات امل�س��اركة واالطالع على وجهة نظره��ا، ا�سافة اىل االتفاق معها على �س��روط 
امل�س��اركة. ويف حال كان الربنامج مبا�س��رًا، وت�فرت امكانية م�س��اركة امل�س��تمعني من خالل الهاتف او الر�س��ائل الن�سية او 

الربيد االلكرتوين، ال بد من التاأكد من خل� التقنيات من اية م�سكلة قد تعيق هذه امل�ساركة.

وعل��ى فري��ق االع��داد حت�س��ر اال�س��ت�دي� ودع���ة امل�س��اركني للح�س���ر قبل ن�سف �س��اعة م��ن الربنامج، مما يتي��ح لهم فر�سة 
اال�س��رتخاء وك�س��ر اجللي��د ب��ني امل�س��اركني وامل�سي��ف الن بع�سه��م ق��د يك���ن مت�ت��رًا، او تنتاب��ه ال�س��ك�ك او حت��ى حال��ة م��ن 

الذعر.

قبل احلوار
بعد و�س�ل امل�ساركني اىل اال�ست�دي�، وو�سعهم يف ج� من اال�سرتخاء واجراء تعارف بينهم، على امل�سيف ان ي�سرح خطته 

للمناق�سة، ولكن دون اأن يبداأ باملناظرة قبل م�عدها املحدد، الن اجراء جتربة مقدمًا، �سيفقد الربنامج عف�يته وتلقائيته.

على املحاور تن�ير امل�ساركني ح�ل بع�س االم�ر قبل بداية احل�ار، ولعل من اهم ما عليه ان يخربهم:

�سيتيح الفر�سة للجميع بابداء وجهة النظر وانه �سيحافظ على الت�ازن ب�س�رة من�سفة.  
عل��ى م��ن ي�س��ارك ان يتاأك��د م��ن ع��دم التف���ه او اذاع��ة م��ا ه��� من��اٍف لالخ��الق واالداب العام��ة وكذل��ك ان ال ي�س��جع عل��ى   

اجلرمي��ة او العن��ف، او ان ي�س��تفز ال�س��ع�ر الع��ام، او اي��ة مالحظ��ات ق��د ت�س��كل �س��ّبًا او ت�س��هرًا.
ان ي�ج��ه املح��اورون حديثه��م اىل املح��اور، وبه��ذا يتلق��ى امل�سي��ف كل اال�س��ارات غر اللفظية كالتعبرات املرت�س��مة على   

ال�جه واالمي��اءات بااليدي.
عل��ى املتحدث��ني خماطب��ة بع�سه��م البع���س با�س��مائهم احلقيقي��ة ال�سحيح��ة واملعروف��ني به��ا، او القابه��م وان يك�ن���ا   

مهذب��ني ان مل يك�ن���ا ودودي��ن.
ان ال يقدم امل�سارك�ن نقاطهم دفعة واحدة على الف�ر، بل واحدة واحدة.  

ان ال يتحدث امل�سارك�ن يف ذات ال�قت، الن امل�ستمع لن ي�ستطيع فهم �سيء.  
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على امل�سارك ان ال يخ�سى مقاطعة احدهم، ولكن قبل ان يفعل ذلك عليه ان ي�سر با�سبعه ملدير احل�ار.  
ان يقلل املتحدث�ن من حركتهم داخل اال�ست�دي�، الن من �ساأن ذلك ان ي�ؤثر على ج�دة ال�س�ت.  

ان يتح��دث امل�س��ارك�ن م��ن خ��الل امليكروف���ن وع��دم حتري��ك الراأ���س ق��در االم��كان ملخاطب��ة االخرين، الن ه��ذه احلركة   
جتع��ل ال�س�ت غر م�س��م�ع.

ان ميتنع امل�سارك�ن عن حتريك ال�رق او النقر على الطاولة وغرها من االم�ر التي قد ت�س��س على ج�دة ال�س�ت.  

وبالطب��ع، عل��ى فري��ق الربنام��ج اإتاح��ة الفر�س��ة للم�س��اركني لط��رح ا�س��ئلتهم وا�ستف�س��اراتهم ح���ل ه��ذه التعليم��ات قب��ل 
املبا�س��رة بالربنام��ج.

بدء احلوار
على املحاور ان ي�يل املقدمة عناية فائقة، فمن خاللها يدع� امل�س��تمعني مل�ا�سلة اال�س��تماع، فاذا كانت املقدمة غر �س��يقة 
يتح�ل امل�ستمع اىل حمطة اخرى او حتى ي�قف اال�ستقبال. واحد ا�سكال املقدمات ه� ان يبداأ املحاور ب�سل�سلة من اال�سئلة، 

تقرتب يف ج�هرها من تلك اال�سئلة التي قد ي�ساألها امل�ستمع.

ثم ينتقل امل�سيف اىل تقدمي وتعريف امل�س��اركني باال�س��م او اللقب واملن�سب ووظيفة كل منهم، واال�س��ارة اليهم با�س��مائهم 
خالل املناظرة.

عل��ى املق��دم ان يب��داأ احل���ار بعر���س احلقائ��ق بايق��اع مت�ساع��د ايجاب��ي، بحي��ث ي�س��اعد امل�س��اركني االق��ل ثق��ة بانف�س��هم 
ويطمئن امل�س��تمع اىل ان املناق�س��ة يف ايد امينة. كما ان ذلك �س��يمكن امل�س��اركني من ان ي�س��تندوا اىل بع�س النقاط ا�سا�س��ًا 

لب��دء احل���ار، االم��ر ال��ذي ي���ؤدي لبداي��ة املناظ��رة دون ف��رتة مط�لة م��ن التهيئة.

�سبط املتحدثني
لع��ل م��ن اه��م االدوار الت��ي يق���م به��ا م�سي��ف الربنام��ج، ه��ي ت�ف��ر الفر���س املت�س��اوية ام��ام امل�س��اركني للتعبر ع��ن اآرائهم. 
ويف بع���س االحي��ان ق��د يحت��اج املح��اور اىل ت�س��جيع امل�س��اركني للحدي��ث عم��ا يج���ل يف خاطره��م م��ن خ��الل اعط��اء ا�س��ارات 

وا�سح��ة لفظي��ة وغر لفظية لتحفيزهم على امل�س��اركة.
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املهمة الرئي�سية ملدير احلوار هي توفر فر�ص مت�ساوية الن يعرب كل امل�ساركن عما يجول يف خاطرهم  

وعلى املُحاور ان يتذكر دائمًا ان:

بع�س املتحدثني يتكلم�ن اكرث بينما يبقى االخرون �سامتني.  
ان ال ي�س��مح ملتح��دث واح��د باال�س��تمرار يف احلدي��ث لف��رتة ط�يل��ة قب��ل ان يت��م تق��دمي راأي اآخ��ر ح���ل نف���س ال�س��اأن، حي��ث 
يت�ج��ب عل��ى املح��اور ان يقط��ع احلدي��ث ولك��ن ب�س���رة بّن��اءة بالق���ل مث��اًل “ ه��ذه نقطة مهم��ة، لكن قب��ل ان ن�ا�سل، ما 

ه��� رد االخري��ن عليها؟”
يف ح��ال ورود مالحظ��ة م�س��يئة او غ��ر اخالقي��ة او اق���ال ق��د تنط���ي عل��ى ت�س��هر، على مدير النقا���س ان ين��اأى باملحطة   
ع��ن تل��ك املالحظ��ة وان يت�س��دى للمتح��دث معلن��ا ب��س���ح ان مث��ل ه��ذه املالحظ��ات مرف��سة وال مكان له��ا يف الربنامج 

واالذاعة.
عل��ى املح��اور ان مين��ع تداخ��ل ا�س���ات املتحدثني بح�س��م وبا�س��ارة وا�سحة، با�س��تثناء ما قد ي�سدر ع��ن متحدث كعالمة   

تعج��ب او تعلي��ق ب�س��يط يعط��ي ا�س��ارة للمحاور ان لدى احد امل�س��اركني تعليق.
الت�ا�س��ل م��ع امل�س��اركني ع��ن طري��ق النظ��ر، فف��ي ذل��ك ا�س��ارة اىل ان املحاور ي�س��تمع ويعطيه فر�سة للتدخ��ل ، ومقاطعة   

املتحاوري��ن و�سبطه��م. لك��ن علي��ه االنتب��اه ان بع���س امل�س��اركني ق��د ال يرتاح���ن لذلك ب��ل وقد ي�س��تفزهم التحديق بهم.
اذا وج��ه اح��د امل�س��اركني يف الربنام��ج، او املت�سل��ني �س���ؤااًل اىل مدي��ر النقا���س، علي��ه ان ال يجي��ب عل��ى ال�س���ؤال بل يت�جه   

به للمتحاوري��ن املعنيني.
على املحاور ان يبقى حمايدًا اذ ان اية حماباة قد ت�ؤثر على م�سداقية القناة.  

اثناء املناق�سة
يتحك��م مدي��ر النقا���س بامل��س���ع ع��رب ج�انب��ه اال�سا�س��ية اآخ��ذًا بعيم االعتبار اخلط��ة التي اعدها من ناحي��ة، والزمن املقدر 
للمناق�س��ة م��ن ناحي��ة اخ��رى. وم��ن ال�س��روري ان يبق��ى املح��اور مرن��ًا ب�س���رة معق�ل��ة، ف��ان بره��ن جان��ب يف امل��س���ع عل��ى 

اهميت��ه اخلا�س��ة ميك��ن ملدي��ر النقا���س ان يق��رر ما اذا كان �س��يخرج عن االطار الع��ام اال�سلي للح�ار.
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واثناء املناق�سة، يجب ان تبقى يف ذهن املحاور عدة ا�سئلة:

كم من ال�قت م�سى؟ وكم تبقى؟  
هل ح�سل كل املتحدثني على ن�سيب عادل من ال�قت؟  

هل الق�سايا التي تناق�س لها �سلة بامل��س�ع؟  
هل احل�ار م�س�ق؟  

هل املناق�سة �ساملة لكل اجل�انب؟  
ماذا �سيك�ن ال�س�ؤال التايل؟  
من �سيك�ن املتحدث التايل؟  

وف�ق هذا كله، على مدير النقا�س معرفة االجتاه الذي ينبغي ان ي�سلكه وان تت�فر له اال�سئلة املالئمة حتى ي�جهها باالجتاه 
ال�سحيح. وعليه ان ينتبه اىل اي انحراف او ا�ستطراد يف غر حمله وان ي��سح اي نقاط غام�سة او �سديدة التعقيد.

كل هذا يتطلب من املحاور تركيزًا عاليًا.

انهاء احلوار
“ختامه��ا ِم�ْس��ك” ه��ذا م��ا عل��ى املح��اور ان يتذك��ره دائم��ًا. فغالب��ًا م��ا تف�س��د النهاي��ة غ��ر املتقن��ة كث��رًا م��ن الربام��ج. وعل��ى 
مدي��ر النقا���س ان يتجن��ب اال�س��ارة اىل انق�س��اء ال�ق��ت فح�س��ب، كالق���ل “ادركن��ا ال�ق��ت”، الن ذل��ك ي�ح��ي للم�س��تمع ان 
ادارة احل���ار مل تك��ن م�فق��ة ومل يت��م االع��داد والتخطي��ط لها ب�س��كل �سحيح. ويف�سل ان تت��م دع�ة كل متحاور ليق�ل “كلمة 
اخ��رة”. وبالطب��ع ال يت�ج��ب عل��ى مدي��ر النقا���س ان يط��رح �س���ؤااًل ا�سا�س��يًا للمجم�ع��ة بحيث ي�جه النقا���س اىل خط�ة تالية 
مث��ل “واخ��رًا م��ا ه��ي اخلط���ات ال�اج��ب اتباعه��ا النهاء اال�سراب”، الن من �س��اأن ذلك ان ياأخذ احل���ار اىل نقطة تالية يف 

الث�اين االخ��رة للربنامج.

واخرًا، على طاقم االنتاج ان يحتفظ بن�سخة م�سجلة من الربنامج.
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برامج المكالمات الهاتفية
رمب��ا تك���ن اك��رث الربام��ج االذاعي��ة تفاع��اًل م��ع اجلمه���ر ه��ي تل��ك الت��ي ت�س��مح مب�س��اركة امل�س��تمعني يف االدالء باآرائهم ح�ل 

ق�سي��ة معين��ة. واك��رث ان�اع الربامج التفاعلية �س��ي�عًا هي برام��ج املحادثات الهاتفية.

وق��د �س��اهم التط���ر التكن�ل�ج��ي وت�ف��ر اله�ات��ف النّقال��ة يف زي��ادة االقب��ال عل��ى برام��ج املحادث��ات الهاتفي��ة، بحي��ث ا�سب��ح 
بامكان غالبية امل�س��تمعني امل�س��اركة ب�س��ه�لة. 

ونظ��رًا له��ذا االقب��ال ال�س��ديد وه��ذه ال�س��ه�لة يف االت�س��ال، عل��ى منت��ج الربنام��ج التحك��م بعملي��ة االت�س��ال، وع��دم فت��ح 
اخلط���ط للم�س��تمعني ب�س��كل مطل��ق الن ه��ذا ق��د ي���ؤدي اىل االرب��اك. وبالطب��ع م��ن ال�س��روري االنتب��اه اىل ان هن��اك بع���س 
اال�س��خا�س الذين يحاول�ن ا�س��تغالل الربنامج لال�س��تعرا�س واال�س��اءة وال�س��ب والت�س��هر اأو الت�سليل. ولهذا ال بد من وج�د 
اآلي��ة فّعال��ة لر�س��د ووق��ف املكامل��ات غ��ر املنا�س��بة قب��ل ان يتم بثها على اله�اء مبا�س��رة، لي���س بدافع الرقاب��ة ولكن احلر�س.

ول�سمان ذلك على املحرر او املنتج او احد امل�ساعدين: 

تلقي املكاملات وحتديد ما اذا كانت تنط�ي على معنى واهمية.  
�سرح الق�اعد التي حتكم ذلك ل�ساحب املكاملة.  

تذكر املهاتف ان عليه اغالق جهاز الرادي� القريب منه لتجنب اي �س��ساء.  
اخبار املت�سل انه �سي�ستمع للربنامج من خالل �سماعة الهاتف الذي يتحدث منه وان املقدم �سيتحدث اليه بعد برهة وجيزة.  

و�سع املكاملة رهن االنتظار standby اىل ان يرغب مقدم الربنامج يف اخذها.  
نق��ل ا�س��م املت�س��ل والنقط��ة الت��ي يرغ��ب التح��دث ح�له��ا اىل مق��دم الربنامج، ع��ن طريق خط حمادثة خا�س )�س��ماعة   
االذن( او �سا�س��ة حا�س���ب امام املقدم، او دخ�ل �س��خ�س ثالث اىل اال�س��ت�دي�، مع ان اخليار االخر ه� االقل ا�س��تخدامًا.

ُتن�س��ح االذاع��ات دوم��ا با�س��تخدام كا�س��ف لالرق��ام، وبالغ��اء خدم��ة االنتظ��ار الت��ي ُت�س��در �س�ت��ا منبه��ا خا�س��ا النه��ا   
ت�س��كل اإزعاج��ا وارب��اكا عل��ى اله���اء.
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التجهيزات الهند�سية
تخ�س���س االذاع��ات املرم�ق��ة خط��ًا هاتفي��ًا خا�سًا بالربنامج بداًل من الهاتف العم�مي، الن ا�س��تخدام االخر قد ي�ؤدي اىل 
ت�قف االعمال االخرى للمحطة، او قد يك�ن اخلط م�سغ�اًل مبكاملة هاتفية هامة لغرفة االخبار على �سبيل املثال، ولي�س لها 

عالقة بربنامج املكاملات الهاتفية.

وتختل��ف التجهي��زات الهند�س��ية لتلق��ي املكامل��ات وق��د ال ميك��ن ح�سرها ب�س��بب التق��دم التكن�ل�جي، ولك��ن ال��سع االمثل ه� 
ان تتيح التجهيزات القدرة على:

الرد على املكاملة خارج نطاق البث املبا�سر  
تلقي عدة مكاملات يف اآن واحد  

و�سع املكاملة رهن االنتظار مع فتح خط الربنامج اليها  
اجراء مكاملة داخل اال�ست�دي�  

اعادة االت�سال مع �ساحب املكاملة بعد ادخاله على اله�اء مبا�سرة  
امكانية الت�ا�سل مع مقدم الربنامج �س���اء مبخاطبته مبا�س��رة من خالل ال�س��ماعة او من خالل �سا�س��ة حا�س���ب ت��سع   

امامه

ر�سد وانتقاء املكاملة
عل��ى الرغ��م م��ن ان ه��دف برام��ج املكامل��ة الهاتفي��ة ه��� ا�س��راك اكرب عدد ممكن من امل�س��تمعني، اال ان هن��اك �سرورة ملحة 

لر�سد وانتقاء املكاملات، لي�س رغبة يف الرقابة، بل حت�سبًا ملا قد يفقد املحطة والربنامج امل�سداقية واملهنية.

ويكت�س��ب ال�س��خ�س ال��ذي ير�س��د املكامل��ات ب�س��رعة ح�س��ًا �س��ماعيًا متمي��زًا و�س��رعة بديه��ة كب��رة بحي��ث يتمك��ن م��ن التق��اط 
وجهات النظر ذات ال�سلة، او تلك التي قد تدع� للجدل او اثارة الفكاهة وغرها من االم�ر التي متكنه من انتقاء املكاملات 

وادخالها اىل اله�اء.
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ويت�سف را�سدو املكاملات مبا يلي:

يتجاذب�ن احلديث ويك�ن لديهم ما يق�ل�نه لكن بامكانهم ان ي�ستمع�ا اي�سًا  
مييل�ن اىل االقت�ساب واجلمل الق�سرة  

ي�ستجيب�ن ب�سرعة لال�سئلة التي تطرح عليهم  
حفظ اال�سماء وتدوينها امامهم ب�سرعة   

وتخ�س��ع عملي��ة االنتق��اء اىل معاي��ر مهني��ة وقان�ني��ة عام��ة، وكذل��ك اىل معاي��ر ت�سعه��ا القن��اة االذاعي��ة نف�س��ها، لك��ن دون 
امل�سا���س بح��ق امل�س��اركني للتعب��ر ع��ن راأيهم، م��ع احلفاظ على اخالقي��ات العمل االعالمي. 

وهناك من اال�سخا�س الذين قد ال نرغب بانتقائهم:

“املنتظم�ن”، اي الذين يجرون املكاملات با�ستمرار ويت�سل�ن بكل برنامج  
املُ�سيئ�ن واملُ�سلل�ن واملُ�ستفزون واملُهددون  

الرثثارون والذين تتعذر مقاطعتهم  
اململ�ن واخلامل�ن او البطيئ�ن  

الذين يعان�ن من اعاقة كبرة يف الكالم بحيث ال ميكن فهمهم   
املتزلف�ن الذين يريدون ان ي�سمع�ا ا�سماءهم عرب الرادي�  

وهن��اك اي�س��ًا ع��دة ا�س��باب تدع��� النه��اء املكامل��ة �س���اء كان��ت عل��ى اله���اء مبا�س��رة او حتت اله���اء وذلك دون ان تك���ن فّظًا، 
كاأن تق�ل:

“كان لدينا من طرح هذه النقطة �سابقًا ...”  
“ي�ؤ�سفني اننا ال نعالج هذا ال�ساأن خالل برنامج الي�م ...”  
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“هذا اخلط �سيء حقًا ال ا�ستطيع �سماعك جيدًا ...”  
“انك تخرج عن امل��س�ع ...”  

“لدينا الكثر من املكاملات يف االنتظار ...”  

اخلطوط املبكرة
رمب��ا يك���ن م��ن اجن��ح الط��رق، فت��ح خط���ط الهات��ف قب��ل م�ع��د الربنامج بفرتة، مث��اًل ن�سف �س��اعة، بحيث يتمك��ن را�سدو 
املكامل��ات انتق��اء امل�س��اركات ذات امل�س��ت�ى ال�سحي��ح والن�عي��ة املطل�ب��ة، وكذل��ك متك��ني امل�س��اعدين م��ن تدوي��ن التفا�سي��ل 

ال�سروري��ة ونق��ل املعل�م��ات ملنت��ج الربنام��ج ال��ذي يخت��ار ب��دوره املكامل��ات التي تتنا�س��ب م��ع معاير وم��س���ع الربنامج.

ويف ح��ال اخلط���ط املبك��رة، يق���م امل�س��اعدون باخ��ذ رق��م هات��ف املت�س��ل بحي��ث ميك��ن الع���دة ل��ه م��ن اال�س��ت�دي� بن��اء عل��ى 
ق��رار املنتج.

دور مقدم الربنامج
الغر���س الرئي�س��ي م��ن الربنام��ج ه��� اتاح��ة الفر�سة للم�س��تمعني م��ن اجل االدالء باق�اله��م والتعبر عن اآرائه��م ح�ل االم�ر 
الت��ي تهمه��م، وذل��ك �سم��ن العملي��ة املتكامل��ة التي ت�سع من هم يف ال�س��لطة قيد امل�س��اءلة. ويف الغالب فان مثل هذه الربامج 

تنجح او تف�س��ل وفقًا ل�س��خ�سية املقدم الذي عليه:

اأن يبقى حمايدًا  
ان ي�سجع ويحرك احلديث  

ان يجعل امل��س�ع م�س�قًا للم�ستمع  
ان يتحكم بالربنامج وان يق�ده نح� البحث عن احلل�ل   

وعلى املقدم ان يك�ن ملمًا بق�انني ا�س��انة ال�س��معة وان يك�ن حا�سر البديهة ولديه كّم كبر من املعرفة العامة واهتمامات 
النا�س، وعلى املام ب�س�ؤون ال�ساعة وح�سن التعامل مع االخرين.
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وعلي��ه اي�س��ًا ان يك���ن ق��ادرًا عل��ى تك�ي��ن ال�س�رة الذهنية النه ال ي�س��تطيع روؤية املت�سل، وعلي��ه ان ي�سع يف ذهنه احتياجات 
اجلمه���ر والت�س��اوؤالت الت��ي ق��د يطرح�نه��ا، وال ب��د ان يك���ن امل��س���ع املط��روح للنقا���س مهم��ا وم�س���قا للقط��اع االو�س��ع م��ن 
امل�س��تمعني الذي��ن ق��د ال يج��رون ات�س��ااًل م��ع املحط��ة لكنه��م يج��دون �س��يئًا م��ن انف�س��هم واآرائه��م يف النق��اط الت��ي يطرحه��ا 

املت�سل�ن.

االنواع الرئي�سية لربامج املكاملات الهاتفية
مناظ��رة: يت��م اختي��ار امل��س���ع م�س��بقًا وت�جي��ه الدع���ة للم�س��تمعني ل��الدالء باآرائهم ع��رب املكاملات الهاتفي��ة. وقد يخ�س�س 
امل��س���ع نف�س��ه ال�ست�س��ارات تتعل��ق بحقائ��ق بن��اء عل��ى ا�س��ئلة االف��راد، مث��ل امل�س��كالت ال�سحي��ة وحق���ق امل�اطن��ني واالم���ر 
الق�سائية والدينية وغر ذلك. او قد ي�ستخدم الربنامج كفر�سة لتط�ير نقا�س عام اكرث فل�سفية مثل االجتاهات ال�سيا�سية 
واالو�ساع االقت�سادية وال�سحية والتعليمية اىل غر ذلك من م�ا�سيع. وقد ي�ساهم مقدم الربنامج يف و�سع االطار العام 
للنقا�س عند بداية الربنامج طارحًا الق�سايا التي يحتمل ان تك�ن م��سع النقا�س، وقد تتم دع�ة �سي�ف خرباء للم�ساركة.

اخلط املفتوح: ال يتم حتديد فكرة او م��س�ع م�س��بقًا، وتتم دع�ة امل�س��تمعني لالت�سال بالربنامج والتحدث يف اي م��س�ع 
وغالب��ًا م��ا يتبل���ر النقا���س ح���ل م��س���ع واح��د. وتنج��ح هذه ال�سيغ��ة اذا مت ال�س��ماح للمتحدثني اواًل بط��رح م�ا�سيعهم ملدة 

دقيق��ة دون مقاطع��ة عل��ى ان يلتزم�ا املعاير املهنية والقان�نية.

ا�س��ئلة واجوبة: وه�ن�ع �س��بيه بربامج اخلط املفت�ح، ولكن يت�سل امل�س��تمع�ن ليطرح�ا ا�س��ئلة، ويطلب مقدم الربنامج من 
م�س��تمعني اخرين االت�سال والرد على اال�س��ئلة من خالل خرباتهم ال�س��خ�سية. وتنجح هذه ال�سيغة يف ما يتعلق بال�س���ؤون 

املحلية ك�سبب ت�سمية �سارع معني بهذا اال�سم، او اين ميكن ان جتد معل�مة ما ح�ل ق�سية معينة.

امل�س��ابقات: يدع��� مق��دم الربنام��ج امل�س��تمعني لالت�س��ال واالجاب��ة عل��ى ا�س��ئلة يطرحه��ا عل��ى اله���اء مبا�س��رة، ومي��زج ذل��ك 
بانغام امل��س��يقى املختارة وتربط املكاملات، وتك�ن النتيجة قدرًا عاليًا من الرتفيه وامل�س��اركة والتعليم. وجتد هذه ال�سيغة 

قب���اًل كب��رًا بني جميع قطاعات امل�س��تمعني، عل��ى اختالف اعمارهم.

ن�س��ر امل�س��تهلكن: يت�س��ل امل�س��تمع�ن لط��رح ق�سي��ة م��ا، وبعده��ا يق���م �سح��ايف يف االذاع��ة بالتح��ري ح���ل امل��س���ع و 
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االت�س��ال باجله��ات املعني��ة. ومتي��ل مث��ل ه��ذه ال�س��كاوى ل�سال��ح املت�سل��ني، اال انه يجب االخ��ذ بعني االعتب��ار املعاير املهنية 
املثمثل��ة باالن�س��اف والدق��ة واالت�س��ال بجمي��ع االط��راف وع��دم ال�ق���ع يف اخط��اء ق��د ت���ؤدي اىل مقا�س��اة االذاعة.

خ��ط اال�ست�س��ارات: وه��ذا الن���ع م��ن الربام��ج الهاتفي��ة تت��م في��ه دع���ة خب��ر م�ؤه��ل اىل اال�س��ت�دي� لالجاب��ة عل��ى ا�س��ئلة 
امل�س��تمعني يف اط��ار فك��رة وا�سح��ة وحم��ددة، كا�ست�س��ارة طبي��ة او قان�ني��ة. وي�ف��ر الربنام��ج ا�ست�س��ارات مل�س��تمعني خا�س���ا 
جت��ارب �س��خ�سية كنم��اذج. وعل��ى امل�ست�س��ارين ان يت�خ���ا احل��ذر ل��دى اعطائه��م حل���اًل او و�سف��ات او ا�ست�س��ارات ع��رب 

الهات��ف، الن��ه م��ن املحتم��ل ان ال يك���ن املت�س��ل ق��د اعط��ى كام��ل التفا�سي��ل ب�س��بب االح��راج او اخل�س��سي��ة. 

ويف بع���س االحي��ان يك���ن املت�س��ل غاي��ة يف االنزع��اج وتق��ع عل��ى عات��ق املحط��ة م�س���ؤولية التعام��ل معه��م برعاي��ة، وال ب��د م��ن 
ت�خي اجلدية يف مناق�سة م�سكالت ال�سع�ر باالحباط او ال�حدة او ق�سايا الزواج واجلن�س. وعلى املحطة ان تن�سيء �سبكة 
م��ن العالق��ات باجله��ات ذات االخت�سا���س للم�س��اندة يف احل��االت الت��ي ال ت�س��تطيع القن��اة معاجلته��ا م��ن خالل امل�ست�س��ار او 

اخلب��ر امل�س��ارك يف الربنام��ج. وعل��ى املحط��ة التعامل مب�س���ؤولية مع اية ا�ست�س��ارة يت��م اعطاوؤها من خاللها.

وعل��ى املحط��ة اح��رتام خ�س��سي��ة اال�س��خا�س، فغالب��ًا ما ت�س��مح هذا الربامج بعدم الك�س��ف عن ه�ية املت�س��ل. او قد تعطي 
املحطة ا�سمًا م�ستعارًا. وتذكر ان من يعان�ن من م�سكلة حقيقية نادرًا ما يت�سل�ن لعر�سها، ولكن ان فعل�ا ذلك فهذا نابع 

من الثقة التي ي�ليها املت�سل�ن باملحطة ك�سديق وم�سدر للمعل�مات. ويعترب هذا ا�سادة باملحطة.
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القسم الثامن: الصحافة التلفزيونية





عناصر التلفزيون
�ستتعرف يف هذا الق�سم على املهارات العملية اخلا�سة باملرا�سل التلفزي�ين. وذلك ي�سمل عدة مهام هي:

البحث  
اجراء املقابالت  

ت�جيه امل�س�ر )يف بع�س االحيان يق�م املرا�سل نف�سه بالت�س�ير(  
piece to camera وي�سمى اي�سا Stand up الظه�ر على ال�سا�سة من خالل  

كتابة الن�س  
قراءة الن�س  

بع�س املرا�سلني يف هذة االيام يق�م�ن اي�سًا مب�نتاج ال�س�ر   

وبالطبع على املرا�سل اي�سًا ان يفكر يف كثر من الق�سايا وهي:

ال�سورة
اعتمد باملكان االول على ال�سورة، ودعها تتكلم. ثم ا�سف بع�ص الكلمات هنا وهناك لتدعيم امل�سهد.  

“ال�س�رة بالف كلمة”

“كل �س�رة تروي ق�سة”

“دع ال�س�رة تتكلم”

ولكن كيف تقدم هذه ال�س�رة؟

ان ج��ّل العم��ل التلفزي���ين يكم��ن يف كيفي��ة تق��دمي ال�س���ر للم�س��اهد. فعن��د م�س��اهدتك ن�س��رة اخباري��ة تلفزي�ني��ة بنظ��رة 
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نقدي��ة، �س��تتمكن م��ن م�س��اهدة الكيفي��ة الت��ي يق���م به��ا املرا�س��ل�ن املهني���ن بت�س��كيل تقاريره��م م�س��تعينني بع��دد كب��ر م��ن 
ال�س���ر، ا�ساف��ة اىل بع���س املقاط��ع ال�س�تي��ة املاأخ���ذة م��ن مقابالت، واال�س���ات احلية والطبيعية، وبالطبع بع�س ال�س��ط�ر 

املكت�ب��ة بعناي��ة فائق��ة وبكلم��ات خمت��ارة.

  ا�س��تخدم م��ا ا�س��تطعت م��ن اال�س��وات الطبيعي��ة واحلي��ة. فم��ن �س��اأن ذل��ك ان ي�س��اعد امل�س��اهد عل��ى فه��م ال�سورة التي 
يراه��ا. فالتقري��ر التلفزي��وين ال��ذي يقت�س��ر عل��ى الن���ص فق��ط م��ن اول��ه اىل اخ��ره، ي�سع��ب فهم��ه. ام��ا ذل��ك ال��ذي 

يحت��وي عل��ى الكث��ر م��ن اال�س��وات الطبيعي��ة واحلي��ة فان��ه �س��يكون اك��رث ت�س��ويقاً وا�س��هل فهم��اً

ولع��ل اف�س��ل ال�س��بل واكرثه��ا جناع��ة لتط�ي��ر مهارات��ك التلفزي�ني��ة ه��ي ان تفك��ر بال�س���ر من��ذ اللحظ��ة االوىل التي تخطط 
فيها العداد تقرير تلفزي�ين. وعليك ان ت�س��األ نف�س��ك دائمًا:

كيف ميكن يل ان اروي الق�سة بال�س�ر؟  
ما هي ال�س�ر املت�فرة، ما هي ال�س�ر اال�سافية التي قد احتاجها؟  

ماذا �سرى امل�ساهد يف تقريري النهائي؟  
باأي ال�س�ر �سابداأ وباأيها �ساأختم تقريري   

ال�سوت
ت�س��تطيع عملي��ة الدم��ج ب��ني ال�س���ت وال�س���رة ان ت��روي الق�س��ة كاملة. واملرا�س��ل اجليد يدرك مدى اهمي��ة ال�س�ت وكيفية 
اال�ستفادة منه ب�سكل فّعال. ويحر�س على ان ي�سجل الكثر من اال�س�ات الطبيعية واحلية، كهتاف املتظاهرين على �سبيل 

املثال او �س�ت اطالق النار او �سيحات امل�سجعني وغرها من اال�س�ات التي ت�سفي حي�ية على التقرير التلفزي�ين.

الكلمات
يعم��د الكث��ر م��ن ال�سحافي��ني، وخ�س��س��ًا الذي��ن عمل���ا يف جم��ال ال�سحاف��ة املكت�ب��ة او االذاع��ة قب��ل حت�له��م اىل العم��ل 
التلفزي���ين، يعم��دون اىل التفك��ر يف الن���س قب��ل ال�س���رة. لك��ن ال�سحافيني االكرث ذكاء ومهني��ة يدرك�ن ان اف�سل طريقة 
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الي�س��ال الر�س��الة يف املج��ال التلفزي���ين تك���ن م��ن خ��الل ال�س�رة. اما الن�س فيك�ن عاماًل م�س��اعدًا بحيث ي�سيف ال�س��ياق 
واملعنى.

عن��د كتابت��ك الن���س التلفزي���ين علي��ك ان تاأخ��ذ قاع��دة »م��ا قّل ودّل« بعني االعتبار. فامل�س��اهد ال ي�س��تطيع ان يدرك احلدث 
اذا كان الن�س ط�ياًل وفيه كثر من الكلمات، ا�سافة اىل ان الن�س الزائد يحتاج اىل مزيد من ال�س�ر ومزيد من اجلهد 

يف امل�نتاج. 

االعداد لالنتاج
م��ن الطبيع��ي ان ي�ف��ر اال�س��تعداد اجلي��د ل��كل م��ا تنت��ج، مادة �سحافية مب�س��ت�ى عال جدًا. ولتتمكن من ذل��ك عليك ان تبل�ر 

فكرة وا�سحة منذ البداية ح�ل ما تريد ان تفعل.

عليك ان ت�ساأل نف�سك:

ما هي مدة التقرير؟  
ما هي الزوايا او العنا�سر التي اريد تغطيتها؟  

من هم اال�سخا�س الذين اريد مقابلتهم للح�س�ل على املعل�مات ووجهات النظر املختلفة؟  
كم من ال�قت لدي ولدى امل�س�ر للح�س�ل على كل ما اريد؟  

يف كث��ر م��ن االحي��ان، تك���ن الق�س���س حم��ددة م�س��بقًا، كزي��ارة يق���م به��ا م�س���ؤول اجنب��ي او م�ؤمت��ر �سح��ايف عل��ى �س��بيل 
املثال. وبا�ستطاعة غرف االخبار ان تخطط لهذه االحداث واجراء البحث ح�لها، وبالتايل حتديد املهمة التي �ستق�م بها 

وتزوي��دك باملعل�م��ات اخللفي��ة وال�ق��ت وامل�ق��ع، ويف بع���س االحيان ترتي��ب املقابالت.

ولك��ن حت��ى يف احل��االت الت��ي ال ي�ج��د فيه��ا فري��ق التخطي��ط، م��ن املجدي ان تفكر ان��ت بالق�سة قبل ان تب��داأ بانتاجها. وان 
مل تك��ن تع��رف الكث��ر ع��ن امل��س���ع، ق��م باجراء بحث ح�له، ا�س��األ املحررين او زمالئك ال�سحافي��ني، فبامكانهم تزويدك 

ببع���س املعل�مات واخللفيات عن امل��س�ع.
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وبع��د ذل��ك، ق��م بر�س��م �س���رة ذهني��ة للتقري��ر ال��ذي تري��د اع��داده. فّك��ر م��ا ه��ي امل�س��اهد الت��ي تري��د اظهاره��ا. وميكن��ك 
اال�س��تعانة بدف��رتك وتق�س��يم ال�سفح��ة اىل ق�س��مني بحي��ث ت�س��ع يف احدهم��ا ال�س���ر الت��ي تري��د التقاطه��ا، ويف الثاين بع�س 

املالحظ��ات والكلم��ات والت�سل�س��ل املنطق��ي للق�س��ة.

فعل��ى �س��بيل املث��ال، تري��د تغطي��ة ق�س��ة ح���ل ا�س��راب امل�ظف��ني يف وزارة ال�سح��ة. وت��رى ان اف�س��ل م��كان لذل��ك ه��� غرف��ة 
الط���اريء يف اح��د امل�ست�س��فيات حي��ث تتعط��ل اج��راءات العم��ل:

الكلماتال�س�ر

مر�سى غا�سب�ن ينتظرون اجراء الفح��سات
مر�سى يعان�ن، بحاجة اىل عالج، ال يتلق�نه، بع�س 

املقابالت

اطباء بلبا�سهم االبي�س يجل�س�ن دون تاأدية اي عمل
ا�سراب، ال احد يعمل، ملاذا اال�سراب، مقابلة مع ناطق 

بل�سان االطباء او م�س�ؤول يف النقابة

بع�س العاملني من ادارة امل�ست�سفى يعتذرون ويعط�ن 
التعليمات للمر�سى

البيان الر�سمي الدارة امل�ست�سفى، مقابلة مع م�س�ؤول يرف�س 
اال�سراب

stand up اخر امل�ستجدات ومتى ميكن ان يتم فك اال�سرابتعليق املرا�سل امام الكامرا

بقيام��ك مبث��ل ه��ذا املخط��ط، تك���ن ق��د و�سعت ت�س���رك االويل للتقرير ولل�س���ر التي تريد احل�س�ل عليه��ا لرتوي الق�سة. 
وميكنك اي�سًا ان تعد الرتتيبات الالزمة للمقابالت التي تن�ي اجراءها.

ولك��ن تذك��ر ان بع���س الق�س���س تك���ن بعك���س م��ا ت�س���رت، وقد تغ��ر خمططاتك حاملا ت�س��ل اىل امل�قع، وبالت��ايل عليك ان 
تتحلى باملرونة وان ت�س��تجيب اىل املتغرات والظروف على ار�س ال�اقع.
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في الموقع  
الت�سوير

يتك���ن الطاق��م التلفزي���ين ا�سا�س��ًا م��ن املرا�س��ل وامل�س���ر. لك��ن بع���س و�س��ائل االع��الم ت�سي��ف اىل الطاقم منتج��ًا وخمرجًا 
وفني �س�ت.

م��ن ال�س��روري ان يعم��ل املرا�س��ل وامل�س���ر كفري��ق واح��د. وعليهم��ا ان يت�ا�سال ب�س��كل فّع��ال، وان يتحليا ب��روح التعاون ، وان 
يعم��ال مع��ًا ل�سم��ان احل�س���ل عل��ى ال�س�ر واملقابالت املنا�س��بة. ان ا�س���اأ ما قد يح�سل ان تكت�س��ف خ��الل عملية امل�نتاج ان 

هن��اك بع���س ال�س�ر الناق�سة، بعد ف�ات االوان. 

فم��ن اج��ل اع��داد تقري��ر تلفزي���ين مهن��ي يج��ب ان حت�س��ل عل��ى �س���ر خمتلف��ة وبزواي��ا متع��ددة وباحج��ام واط��ر متفاوت��ة 
)قريب��ة، بعي��دة، و�س��ط(.

وميك��ن للمرا�س��ل ان ي�س��اعد امل�س���ر عل��ى التق��اط ه��ذه ال�س���ر والرتكي��ز عل��ى بع���س التفا�سي��ل الت��ي ت��روي الق�س��ة ب�س��كل 
اف�س��ل، ك�س���رة مري���س ي�سي��ح امل��ًا او طف��ل يبك��ي يف غرف��ة الط���اريء، او �س��عار يرفع��ه االطب��اء امل�سرب�ن.

ابح��ث ع��ن ال�س���ر الق�ي��ة لتب��داأ وتنه��ي تقري��رك بها ، وما هي ال�س�رة التي تريد ا�س��تخدامها يف بداي��ة التقرير كعن�ان له، 
وال�س�ر التي ميكن ان ترافق مذيع الن�سرة االخبارية وه� يقدم تقريرك.

وتذك��ر ان ال�ق��ت ه��� ع��دوك اال�سا�س��ي، فالط�اقم ال�سحافي��ة تعمل حتت �سغط ال�قت، وهناك امكانية الن يتم الطلب من 
امل�س�ر االنتقال اىل مكان خر لتغطية االحداث هناك. وبالتايل عليك ان تلتقط ال�س�ر االهم بداية.

ال ت�س��رف يف الت�س�ي��ر، الن امل���اد ط�يل��ة امل��دة حتت��اج اىل وق��ت اط���ل الختي��ار االف�س��ل منه��ا وم��ن ث��م اخ�ساعه��ا لعملي��ة 
م�نتاج. 

 vox وغالب��ًا م��ا يك���ن علي��ك اج��راء بع���س املقابالت لت�سمينها يف تقريرك، وكذلك بع�س مقابالت ال�س��ارع املعروفة با�س��م
pops. وه��� م��ا تعر�سن��ا له با�س��تفا�سة يف الق�س��م ال�ساد���س من ه��ذا الدليل.
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Stand up تعليق املرا�سل امام الكامريا

ال ت�ج��د ت�س��مية معتم��دة بالعربي��ة لتعلي��ق املرا�س��ل وظه���ر �س�رت��ه يف التقري��ر )البع���س ي�س��ميها الت�قي��ع( وه��� م��ا يع��رف 
 .piece to camera واي�س��ا با�س��م stand up باالجنليزي��ة با�س��م

وع��ادة م��ا تك���ن م��دة تعلي��ق املرا�س��ل م��ن 10 اىل 20 ثاني��ة، وه��ي الف��رتة الت��ي تظه��ر فيه��ا �س���رة املرا�س��ل ام��ام الكام��را 
للتعليق جزئيًا على احلدث او الق�سة. فالكثر من امل�ساهدين يرغب�ن يف روؤية املرا�سل يف م�قع احلدث مما ي�سفي �سفة 

ان�س��انية عليه.

وميكن للمرا�سل التعليق يف احلاالت التالية:

عندما تريد ان ُتبني انك كنت �ساهدًا على احلدث يف م�قعه  
عندما تريد ان ت�سف م�سهدًا معينًا وان تظهر انك مت�اجد هناك  

عندم��ا ال تت�ف��ر امكاني��ة الت�س�ي��ر كم��ا يف قاع��ة املحكم��ة او اجتم��اع مغل��ق عل��ى �س��بيل املث��ال، ولكن��ك تري��د ان ت��زود   
امل�س��اهد باملعل�م��ات

عندما تريد اعطاء اهمية ملعل�مة معينة  
عندما تريد التلخي�س او اال�ستنتاج، ويك�ن ظه�رك يف اخر التقرير  

فيما يلي بع�س الن�سائح ح�ل تعليق املرا�سل:

اخرت مكانًا وخلفية تعك�س احلدث او الق�سة. �س�رة حائط  من الط�ب على �سبيل املثال �س�رة غر جذابة.  
تاأكد من عدم وج�د ما قد ي�س��س انتباه امل�ساهد، كمجم�عة من االطفال يتنطط�ن ح�لك او يحدق�ن بالكامرا.  

ال ت�سف ما يراه امل�ساهد، ولكن ا�سف ما ه� جديد.  
اإبق على جملك ق�سرة الن عليك ان حتفظها. وال تقلق اذا ما تطلب االمر ان تعيد الت�سجيل عدة مرات.  
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ا�ستخدم لغة حمادثة ب�سيطة.  
ال تظه��ر امليكروف���ن يف ال�س���رة، اال اذا كان االط��ار وا�س��عًا، او اذا كان م��ن �س��روط القن��اة الت��ي تعم��ل فيه��ا اظه��ار   

�س��عارها.
انتظر للحظات قبل ان تبداأ جملتك، وبعد ان تنهيها، الن هذا ي�ساعد خالل عملية امل�نتاج.  

اعداد التقارير التلفزيوية
التقرير الذي يحت�ي على عنا�سر خمتلفة ي�سمى باالجنليزية package . وهذه العنا�سر هي:

�س�ر من امل�قع، تتم عملية م�نتاجها بت�سل�سل منطقي  
اجزاء من مقابالت ت�سمى مقاطع �س�تية  

ا�س�ات حية وطبيعية  
Stand up تعليق املرا�سل امام الكامرا  

caption ن�س تعريفي يظهر على ال�سا�سة ي�سمى  
ر�س�م ت��سيحية graphics لالح�ساءات واالرقام  

االآن وق��د جمع��ت جمي��ع العنا�س��ر، علي��ك ان ت�سعه��ا مع��ًا يف تقري��ر تلفزي���ين، ولك��ن ال تكت��ب ن�س��ك االآن ب��ل علي��ك القي��ام 
مبا يلي:

م�ساهدة ال�سور التي جمعتها
ا�س��تعر�س ال�س���ر الت��ي قم��ت بت�س�يره��ا، وق��م باختيار املقاطع ال�س�تية املنا�س��بة من املقابالت الت��ي اجريتها. ومن املفيد 
ان تاأخ��ذ املالحظ��ات خ��الل القي��ام بذل��ك وت�س��جيل قائم��ة اللقط��ات shot list الت��ي م��ن املمك��ن ا�س��تخدامها ب�س��كل �س��ريع 

و�س��هل خ��الل عملي��ة امل�نت��اج. و�س��جل اىل جان��ب اللقط��ات الرتقي��م الزمن��ي له��ا time code كم��ا يف املث��ال الت��ايل:

139



االطباء والعامل�ن يتظاهرون خارج امل�ست�سفى  00:00:10

�س�ر ق�ية للمر�سى داخل غرفة الط�اريء، غا�سب�ن، يعان�ن  00:00:22

لقطة قريبة لطفل ي�سرخ املًا  00:01:46

مقاطع من مقابالت املر�سى  00:02:30

اطباء وعامل�ن يهتف�ن  00:04:17

بناء التقرير
يج��ب ان تك���ن لدي��ك فك��رة وا�سح��ة ح���ل م��ا تري��د اإي�سال��ه للم�س��اهد وم��اذا تري��د ان تق���ل. وتذك��ر ان امل�س��اهدين يحظ�ن 

بفر�س��ة واح��دة مل�س��اهدة تقري��رك، وعليك ان تبنية بطريقة مبا�س��رة و�س��هلة ومفه�مة.

ار�سم خارطة مفرت�سة للتقرير، وحاول ان تبداأ تقريرك مب�سهد يجذب انتباه امل�ساهد من خالل ال�س�ر وال�س�ت.

ماذا بعد؟
هناك ثالث طرق لكتابة الن�س التلفزي�ين:

ال�س���رة اواًل: وذل��ك ب��ان يق���م فن��ي امل�نت��اج، م�س��تعينًا باملرا�س��ل، بقط��ع ال�س���ر وم�نتاجه��ا ث��م يق���م املرا�س��ل بكتاب��ة   
الن�س.

الكلمات اواًل: وذلك بان يق�م املرا�سل بكتابة الن�س وت�سجيلة �س�تيًا، ومن ثم يق�م فني امل�نتاج بعملية امل�نتاج.  
ال�س�ر والكلمات معًا: وذلك بالعمل جنبًا اىل جنب، بحيث يق�م املرا�س��ل وفني امل�نتاج ب��سع اللقطات والن�س يف اآن   
واحد وذلك من خالل ت�س��جيل مقطع من الن�س وو�سع ال�س�ر املنا�س��بة ومن ثم ت�س��جيل مقطع اخر من الن�س وهكذا.

بع���س املرا�س��لني يف�س��ل اال�س��ل�ب االول، الن ال�س���ر و�س��ياقها حت��دد للمرا�س��ل الن���س ال��ذي يري��د كتابت��ه. وي�س��تخدم ه��ذا 
اال�س��ل�ب يف ال�ثائقي��ات. ام��ا اال�س��ل�ب الث��اين فه��� االك��رث �س��ي�عًا يف غرف االخب��ار، وخا�سة ل��دى ال�سحافيني املخ�سرمني 
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الذين ي�سع�ن ت�س�رًا لتقريرهم منذ البداية. واال�سل�ب الثالث ي�ستخدم عند القيام بعملية امل�نتاج يف امليدان، ولكن رمبا 
يتغر �س�ت املرا�س��ل خالل ت�س��جيل املقاطع الن�سية املختلفة كما قد تتغر �س��رعة القراءة.

ومهما كانت الطريقة التي تتبعها، عليك ان تاأخذ بعني االعتبار ال�س�ر املت�فرة.

وقبل االنتقال اىل كتابة الن�س، دعنا ن�ستعر�س بع�س العنا�سر املهمة:

الر�سوم التو�سيحية وال�سور االر�سيفية:
تكم��ن اهمي��ة الر�س���م الت��سيحي��ة يف ت��سي��ح االرق��ام واالح�س��اءات الت��ي ال تت�ف��ر ال�س���ر املنا�س��بة لت��سيحه��ا. وحت��ى ان 
مل تت�فر يف غرفة االخبار وحدة خا�سة النتاج الر�س���م الت��سيحية، فاجهزة امل�نتاج احلديثة تت�فر فيها امكانية الر�س��م. 

وميكن ا�س��تخدام الر�س���م الت��سيحية با�سكال خمتلفة:

نقاط ت��سح بع�س اال�ستنتاجات اال�سا�سية  

ر�س�م واح�ساءات من �سرائح ور�س�م بيانية ب�سيطة  

اقتبا�س او ت�سريح  

خارطة مل�قع معني  

�س�رة ثابتة حلدث او �سخ�س  

وثائق   

وت�سف��ي الر�س���م الت��سيحي��ة جاذبي��ة اىل التقري��ر وميكن للم�س��اهد فهم االرقام ب�س��كل اف�سل. ولك��ن عليك ان ترافق ذلك 
بن�س ي�سهل على امل�ساهد فهمه.

تذك��ر دائم��ًا ان عملي��ة جتهي��ز الر�س���م الت��سيحي��ة تاأخ��ذ وقت��ًا اط���ل، ولذل��ك علي��ك ان تعط��ي الفن��ي امل�س���ؤول ع��ن ذل��ك 
املعل�م��ات املنا�س��بة وال�سروري��ة قب��ل وق��ت كاف.
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اما فيما يتعلق بال�س�ر االر�س��يفية، فهي م�سدر هام وا�سا�س��ي للمرا�س��ل، وت�س��تخدم ل�س��ببني، االول الظهار �س�ر حلدث مت 
يف ال�س��ابق، والثاين ال�س��تخدام �س�ر عامة ملنطقة تتحدث عنها ولكن مل يت�س��ن لك ت�س�يرها م�ؤخرًا، وت�س��مى هذه ال�س�ر 

.stock shots ”خمزون اللقطات“

عن��د ا�س��تخدامك ال�س���ر االر�س��يفية علي��ك اال�س��ارة اىل ذل��ك بكتاب��ة عب��ارة “ار�س��يف” عل��ى ال�سا�س��ة، اال  اذا كان ذل��ك 
وا�سح��ًا انه��ا �س���ر قدمي��ة ج��دًا، او كان��ت �س���ر عام��ة ك�س�ر ملدين��ة او م�قع.

وعليك اي�سًا ان تاأخذ بعني االعتبار ما يلي:

عند اعدادك تقرير ح�ل جرمية ما، احر�س على ان ال تظهر ا�س��خا�سًا لي���س لهم عالقة باالمر والق�سة التي تتحدث   
عنها

بع���س اال�س��خا�س الذي��ن يظه��رون يف ال�س���ر االر�س��يفية ق��د يك�ن�ا مت�ف��ني، واظهار �س�رهم قد يثر م�س��اعر اقاربهم.   
كم��ا ان اظه��ار �س���ر ال�س��خا�س باللبا���س ال�س��ت�ي بينم��ا ان تتح��دث يف ف�س��ل ال�سي��ف ق��د ي�س��كك يف م�سداقي��ة تقري��رك.

بع���س ال�س���ر العام��ة ق��د يك��رث ا�س��تخدامها وت�سب��ح ماأل�ف��ة للم�س��اهد، ح��اول دائم��ًا جتدي��د ال�س���ر االر�س��يفية العامة.   
فعل��ى �س��بيل املث��ال ق��د يك���ن لدي��ك �س�رة ار�س��يفية لدوار املنارة يف مدينة رام اهلل، وق��د حدث تغر ما م�ؤخرًا على هذا 

ال��دوار، تاك��د ان ال�س���رة ال تع���د اىل زم��ن بعيد قبل ه��ذا التغير.
تاأكد من ال�س�ر االر�سيفية ومن ه�ية اال�سخا�س الذين يظهرون فيها، حتى ال تخطيء.  

كتابة النص
وتعرف كتابة الن�س مب�سطلح “الكتابة لل�س�رة” النها فعاًل تكتب لل�س�رة.

ابداأ باملقدمة 
اب��داأ بكتاب��ة املقدم��ة الت��ي �س��يقراأها مذي��ع الن�س��رة االخباري��ة. وتع��رف املقدم��ة مب�سطل��ح  cueاو intro. وتكم��ن اهمي��ة 
املقدم��ة بانه��ا تع��رف امل�س��اهد عل��ى حمت���ى تقري��رك وتلخ�س��ه، وبالت��ايل جتذب االنتباه. ق��د يق�م املذي��ع او منتج الربنامج 
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باع��ادة �سياغ��ة املقدم��ة خا�س��ة اذا م��ا ا�س��تجدت بع���س املعل�م��ات، ولك��ن كتاب��ة املقدم��ة وتزوي��د املعل�م��ات اال�سا�س��ية ح���ل 
تقري��رك ه��ي مهمت��ك، الن��ك ان��ت ال�حي��د ال��ذي يع��رف ماذا تري��د ان تق���ل يف تقريرك.

تاأكد من ان بداية تقريرك تك�ن من حيث انتهت املقدمة، وال تكرر ما يق�له املذيع. واحر�س دائمًا على حتديث املعل�مات 
ال�اردة يف املقدمة وخا�سة اذا ما كانت حتت�ي على عدد �سحايا حادث معني، فهذه املعل�مات قد تتغر بني حلظة واخرى. 

وبالطبع عليك ان حتر�س على عدم ايراد هذه االرقام يف تقريرك النها متغرة.

احرتم ال�سور احرتم ذكاء امل�ساهد 
عن��د كتابت��ك الن���س، ال تق��ل للم�س��اهد م��ا ه��� بديه��ي، الن بامكان��ه م�س��اهدة ذل��ك عل��ى ال�سا�س��ة، عل��ى كلماتك ان تف�س��ر ما 

يح��دث عندما يك���ن ذلك �سروريًا.

عل��ى الن���س ان ي�سي��ف اىل م��ا تق�ل��ه ال�س���ر، فعل��ى �س��بيل املث��ال اذا اظه��رت ال�س���ر ح��ادث انق��الب حافلة، ف��ال داعي الن 
تق���ل ذل��ك، ولك��ن ح��اول ان تق���ل م��ا قد يق�له �س��اهد عيان على احل��ادث وكيف انقلبت احلافلة بع��د ا�سطدامها باحلائط، 

فه��ذه ال�س���رة غ��ر مت�فرة النك مل تكن هن��اك عند وق�ع احلادث.

واحر���س ان ت��دع ال�س���ر تع��رب ع��ن نف�س��ها، وذل��ك بال�سم��ت يف بع���س االحي��ان، وا�س��تخدام اال�س���ات احلي��ة، فلي���س م��ن 
ال�س��روري ان يغط��ي ن�س��ك كل ال�س���ر. وان كان��ت ال�س���ر ق�ي��ة، دع امل�س��اهد ي�س��ت�عبها بالنظ��ر اليه��ا.

وتذك��ر ان اال�س���ات احلي��ة والطبيعي��ة مهم��ة، ك�س���ت �ساف��رات اال�س��عاف، �سيح��ات اجلرح��ى، فه��ي ت�سف��ي حي�ي��ة عل��ى 
التقري��ر وتريح��ك. فالن���س ال��ذي يحت���ي عل��ى كلم��ات كث��رة وجم��ل ط�يلة، يرهق��ك ويرهق امل�س��اهد.

ا�ستخدم اللغة الدارجة
اكتب كما تتحدث، وابق على جملك ق�سرة وب�سيطة ومبا�سرة، وال جتعلها غر مفه�مة للم�ساهد.

جتنب الكتابة با�ستخدام ا�سل�ب املبني للمجه�ل، خا�سة حني يك�ن الفاعل معروفا .

جتنب ال�سعارت واللغة الر�سمية التي ي�ستخدمها ال�سيا�سي�ن والبروقراطي�ن. وا�ستخدم اللغة الي�مية املفه�مة.
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وتذكر انك تروي ق�سة للم�ساهد، ومن املفيد ان تت�س�ر انك تروي هذه الق�سة ل�سخ�س واحد، وتخيل من تتحدث اليه.

ق��ّرب االرق��ام، اال اذا كان الرق��م الدقي��ق �سروري��ا، فعل��ى �س��بيل املث��ال ميك��ن ان تق���ل ان “البطال��ة ق��د ارتفع��ت م��ن اربع��ني 
ال��ف عاط��ل ع��ن العم��ل اىل م��ا يق��ارب �س��تمئة ال��ف”، ب��داًل م��ن ان تق���ل “البطال��ة ارتفع��ت م��ن ثماني��ة وثالث��ني ال��ف ومئتني 
وخم�س��ني اىل خم�س��مئة ال��ف وت�س��عة و�س��تني عاط��اًل ع��ن العم��ل”. وبالطب��ع ه��ذا املث��ال ي�سل��ح ال�س��تخدام الر�س���م البياني��ة 

الت��سيحية.

جتنب التعليق
تذكر دائمًا ان راأيك ال�سخ�سي وتعليقاتك ال�سخ�سية يجب ان ال يك�ن لها وج�د يف تقريرك.

جتن��ب االنحي��از اىل جان��ب �س��د اخ��ر، وال تق��ل للنا���س كي��ف يفك��رون. بب�س��اطة ق��دم احلقائ��ق واملعل�م��ات ودع م�س��اهديك 
يخل�س���ن اىل النتائ��ج.

علي��ك ان تق���م بعملي��ة م�نت��اج املقاب��الت ب�س��كل دقي��ق ومن�س��ف. من ال�سع��ب يف بع�س االحيان ان تاأخذ مقطع��ًا �س�تيًا من 
مقابل��ة ط�يل��ة، ولذل��ك علي��ك ان حتر���س عل��ى ان ال ت�س���ه املقابل��ة وان ال تخرجه��ا ع��ن ال�س��ياق، وان ال تتالع��ب يف م��ا يق�ل��ه 

املتحدث.

تاأكد من الن�ص قبل الت�سجيل
هل يتنا�سب الن�س مع ال�س�ر؟

هل يروي الن�س الق�سة ب��س�ح وبت�سل�سل منطقي؟

هل احلقائق ال�اردة يف الن�س دقيقة؟

هل الن�س من�سف ويعك�س جميع وجهات النظر املتعلقة بامل��س�ع؟

واخريًا
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اكتب تقريرك، وا�سر اىل كلمة »البداية« و«النهاية«، الن هذا �سروري ملخرج الن�سرة.

تذكر ان تزود املنتجني با�سماء ومنا�سب املتحدثني لكي تكتب على ال�سا�سة او داخل التقرير.

اذا كان��ت الق�س��ة متدحرج��ة، اي متط���رة االح��داث، ق��م باج��راء االت�س��االت الالزم��ة لتعدي��ل املعل�م��ات اذا اقت�س��ت 
ال�س��رورة ذل��ك.
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القسم التاسع: االعالم االجتماعي





تقدم �س��بكة االنرتنيت العديد من الف�ائد للم�س��تخدمني من اعادة اكت�س��اف ا�سدقاء املدر�س��ة القدماء عرب م�قع الت�ا�سل 
االجتماعي في�سب�ك اىل معرفة احلياة الي�مية للنا�س من خالل ت�يرت او اال�ستفادة من م�قع امل��س�عة املفت�حة ويكيبيديا.

اال ان��ه ومبج��رد ان يك���ن امل�س��تخدم �سحافي��ًا يعم��ل ل�سالح جهة معينة ويق�م با�س��تخدام االنرتنيت لغايات العمل، فانه من 
املت�قع ان يت�سرف على قدر عاٍل من امل�س���ؤولية. ويف جميع االح�ال عليه ان يتقيد باملبادئ والقيم وال�سيا�س��ات التحريرية 

التي حتكم عمل م�ؤ�س�سته االعالمية.

ه��ذا الف�س��ل ي�س��ع اال�س���س الت��ي يج��ب على ال�سحافيني مراعاتها خالل ا�س��تخدامهم ل�س��بكة االنرتنيت ويقدم التف�س��رات 
الالزم��ة لعملي��ة الت�ا�س��ل، فيم��ا يتعلق باملدونات وت�يرت وفي�س��ب�ك واال�س��كال االخرى التي ي�فره��ا ف�ساء االنرتنيت، بهدف 

تعزيز اال�س���س املهنية التي ي�س��تند عليها ال�سحايف. 

�س��بكة االنرتني��ت ه��ي �س��بكة �س��ريعة التط���ر وعلي��ه فان��ه م��ن ال�سع��ب و�سع �س�ابط حتك��م كل ما ت�فره هذه ال�س��بكة، اال انه 
يج��ب اتب��اع م��ا �س��يتطرق الي��ه ه��ذا الف�س��ل ال��ذي ال يه��دف اىل وق��ف تعام��ل ال�سحافي��ني م��ع االنرتني��ت ولك��ن يلق��ي ال�س���ء 

عل��ى تل��ك املج��االت الت��ي من املمكن ان ت�س��كل ت�ساربًا مع مب��ادئ العمل ال�سحايف.

المبادي التي تحكم شبكات التواصل االجتماعي
هناك ثالثة ان�اع من الن�ساط ل�سبكات الت�ا�سل االجتماعي:

ن�ساطك ال�سخ�سي املتعلق با�سدقائك و�سبكة عالقاتك التي لي�س لها اية عالقة بعملك وم�ؤ�س�ستك.  
الن�ساطات املتعلقة ب�سلب عملك ال�سحايف كاالخبار العاجلة او الربامج التي تنتج حتت ا�سم م�ؤ�س�ستك.  

ن�ساطات املحريني وال�سحافيني العاملني يف م�ؤ�س�ستك والتي هي جزء من انتاج امل�ؤ�س�سة.  

ن�س��اطك ال�س��خ�سي املتعل��ق با�سدقائ��ك و�س��بكة عالقات��ك الت��ي لي���ص له��ا اي��ة عالق��ة بعمل��ك 
وموؤ�س�س��تك:
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لي���س هن��اك م��ا مينع��ك ان تق���م بذل��ك وخا�س��ة ان��ك �سح��ايف ولك��ن هن��اك بع���س الق�ساي��ا التي يج��ب اخذها بع��ني االعتبار 
والت��ي ميك��ن تلخي�سه��ا بان »ال تفعل اي �س��يء غبي«.

تذك��ر ان��ه عل��ى الرغ��م م��ن ان��ك تق���م به��ذا الن�س��اط ب�س��كل �س��خ�سي اال ان م��ا تق���م ب��ه ت�س��ارك في��ه ا�سدق��اءك وعم���م 
امل�س��تخدمني، ومب��ا ان��ك �سح��ايف فان��ت ال متث��ل نف�س��ك فح�س��ب ب��ل وم�ؤ�س�س��تك. فاالخ��رون ال ميكنه��م الف�س��ل ب��ني ك�ن��ك 

�سحافي��ًا او ان��ك تق���م به��ذا الن�س��اط عل��ى عاتق��ك ال�س��خ�سي.

وبالطب��ع فان��ه م��ن امل�س��م�ح ل��ك ان ت�س��رح ان��ك تعم��ل ل�سال��ح م�ؤ�س�س��ة اعالمي��ة معين��ة وكذل��ك ان تناق���س امل�س��ائل املتعلق��ة 
بعمل��ك وعم��ل م�ؤ�س�س��تك. ولك��ن علي��ك ان تعل��ن وب�س��كل وا�س��ح ان اراءك ه��ي �س��خ�سية وال تعرب عن راأي امل�ؤ�س�س��ة.

وال يج���ز ل��ك ان تع��رب ع��ن ارائ��ك وتف�سيالت��ك ال�سيا�س��ية الت��ي ق��د ت�ؤث��ر عل��ى حياديت��ك وعلي��ك ان ال تنج��ر وراء االغراءات 
التي ت�فرها �س��بكات الت�ا�سل االجتماعي ك�نها و�س��ائل غر ر�س��مية. فعلى �س��بيل املثال عليك احلذر من انتقاد زمالئك او 

ن�س��ر املعل�مات ال�سرية اخلا�سة مب�ؤ�س�ستك.

ويف ح��ال اردت ان�س��اء مدونت��ك اخلا�س��ة، و�س��عرت ان ه��ذا ق��د ي�س��كل ت�سارب��ًا للم�سال��ح عليك ان تناق���س االم��ر مع مديرك 
املبا�س��ر والذي يف اغلب االحيان لن مينعك من فعل ذلك ولكن قد يناق���س معك جميع االحتماالت التي قد ت�س��كل خطرًا.

الن�ساطات املتعلقة ب�سلب عملك ال�سحايف كاالخبار العاجلة او الربامج التي تنتج حتت ا�سم م�ؤ�س�ستك
يعت��رب ه��ذا الن��وع م��ن الن�س��اط ن�س��اطًا جي��دًا وخا�س��ة ان��ه ي�س��مح بالتوا�س��ل م��ع اجلمه��ور وي�س��اعد 

عل��ى تو�س��يع رقع��ة االنت�س��ار والو�س��ول اىل اجلمهور.
والقاع��دة الذهبي��ة الت��ي حتك��م ه��ذا الن�س��اط ان��ه بغ���س النظ��ر عم��ا يت��م ن�س��ره م��ن خ��الل ت�ي��رت او في�س��ب�ك علي��ك ان تطلع 
�سخ�سًا اخرى على حمت�ى ما تن�ي ن�سره قبل الن�سر. فعني ناقدة اخرى �ستجنبك وجتنب م�ؤ�س�ستك امل�ساكل يف حال قلت 
�سيئًا غر حكيم. يف بع�س االحيان قد ي�سكل الرج�ع اىل �سخ�س اآخر عائقًا او تاأخرًا ولكن عليك بذل اق�سى جهد للتاأكد 

من ان ما تن�س��ره يتفق مع ال�سيا�س��ة التحريرية مل�ؤ�س�ستك.

وقب��ل ان تق���م به��ذا الن�س��اط علي��ك التفك��ر ملي��ًا بال�س��رورات التحريري��ة، وال تق���م بذل��ك ملج��رد ان اآخري��ن قام���ا ب��ه م��ن 
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قبل��ك او الن��ك تعتق��د ان اجلمي��ع يفع��ل ذل��ك يف ه��ذه االي��ام.

وعلي��ك اي�س��ًا ان تفك��ر يف االج��راءات العملي��ة مث��ل م��ن �س��يق�م بذل��ك وك��م م��ن ال�قت �سي�س��تغرق؟ من �س��يك�ن كاتب الن�س 
ومن �سيك�ن ال�سخ�س االخر الذي عليه مراجعته؟ وهل ميكن ان يك�ن هذا الن�ساط �سمن جدول زمني معني؟ وغرها من 

اال�سئلة. ناق�س االمر مع حمررك والذي جب ان يعرف م�سبقًا عن نيتك بالن�سر.

خ��ال ن�س��اطك ع��رب �س��بكات التو�س��ال االجتماع��ي علي��ك ان تلت��زم بجمي��ع املب��اديء التحريري��ة ال��واردة يف ف�س��ول   
ه��ذا الدليل.

عن��د قيام��ك مبث��ل ه��ذا الن�س��اط علي��ك ان تتذك��ر ان م��ا تن�س��ره ه��� ج��زء ال يتج��زاأ م��ن منتج��ات م�ؤ�س�س��تك وبالت��ايل ف��ان 
جميع ما تن�س��ره من خالل ت�يرت او في�س��ب�ك يجب ان يعك���س وجهة نظر امل�ؤ�س�س��ة وان يبتعد كل البعد عن الن�س��اط والراأي 

ال�س��خ�سي يتجن��ب ت�س��ارب امل�سالح.

وبالطبع ان قيامك بذلك يتطلب االن�سياع لتعليمات املحررين وم�ساعديهم وامل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سة.

ان اه��م م��ا ميي��ز امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة العريق��ة حياديته��ا وم��س�عيته��ا، االم��ر ال��ذي ي���ؤدي اىل تعزي��ز ثق��ة اجلمه���ر به��ا 
وبنزاهتها. فمن ال�سروري ان يك�ن اجلمه�ر على ثقة ان الن�ساطات ال�سخ�سية اخلارجية التي يق�م بها ال�سحافي�ن العامل�ن 
يف هذه امل�ؤ�س�س��ات ال ميكن ان ت�ؤثر على حياديتها او �س��معتها وان القرارات التحريرية ال تتاأثر باأية م�سالح فردية او جتارية.

وعليه فانه من ال�سروري:

ان ال تق�م بن�ساط من خالل �سبكة االنرتنيت قد ي�ؤدي اىل دخ�ل م�ؤ�س�ستك يف نزاع  

ان تت�سرف ب�سفافية عندما ت�ستخدم امل�سادر من �سبكة االنرتنيت  

ان ال ت�ستخدم �سبكة االنرتنيت لال�ساءة او مهاجمة زمالئك  

ان ال ت�ستخدم تعليقات عدائية او مهينة  
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علي��ك ان تناق���س م��ع مدي��رك املبا�س��ر اي ن�س��اط تق���م ب��ه م��ن خ��الل �س��بكة االنرتني��ت، وهذا االم��ر ال ينطبق عليك فح�س��ب 
ب��ل عل��ى كل زمالئ��ك �س���اء كان���ا يف االخب��ار او الربام��ج او يف االدارة او يف املجل���س االداري. 

األنشطة السياسية في مواقع »الشبكات االجتماعية«
ت�ف��ر م�اق��ع ال�س��بكات االجتماعي��ة طريق��ة رائع��ة البق��اء النا���س عل��ى ات�س��ال م��ع االأ�سدق��اء. وم��ع ذلك، من خ��الل الطبيعة 

املفت�ح��ة له��ذه امل�اق��ع، م��ن املمكن اأي�س��ا الأطراف ثالثة جمع كمي��ات هائلة من املعل�مات.

ينبغ��ي عل��ى هيئ��ة التحري��ر وامل�ظف��ني يف املناط��ق احل�سا�س��ة م��ن الناحية ال�سيا�س��ية عدم اب��داء ال�الء ال�سيا�س��ي على م�اقع 
ال�س��بكات االجتماعية، من خالل املعل�مات ال�س��خ�سية اأو من خالل االن�سمام اإىل املجم�عات ال�سيا�س��ية. 

ويج��ب احل�س���ل عل��ى امل�افق��ة اخلطي��ة م��ن قب��ل امل�س���ؤولني يف امل�ؤ�س�س��ة االعالمي��ة يف ح��االت ا�س��تثنائية ن��ادرة. فعل��ى 
�س��بيل املث��ال، ق��د يك���ن م��ن املنا�س��ب االن�سم��ام اإىل جمم�ع��ات األفي���س ب���ك املت�سل��ة بال�سيا�س��ية الأ�س��باب تتعل��ق بالبح���ث 
ال�سيا�سية. حيث يتم االتفاق على هذا االمر والتعامل معه ب�سفافية وينبغي النظر يف الكيفية التي ميكن اأن تك�ن الع�س�ية 

يف املجم�ع��ة مت�ازن��ة.

ت�س��مح م�اق��ع ال�س��بكات االجتماعي��ة بت��داول ال�س���ر الف�ت�غرافي��ة واأ�س��رطة الفيدي��� والتعليق��ات الت��ي �س��يتم تقا�س��مها م��ع 
اآالف امل�س��تخدمني االآخري��ن. وم��ع ذل��ك، ق��د ال يك���ن منا�س��بًا تب��ادل املعل�مات املت�سل��ة بالعمل.

على �س��بيل املثال، قد يك�ن هناك ت�قع باأن تظهر ال�س�ر الف�ت�غرافية التي التقطت يف حدث خا�س مل�ؤ�س�س��تك االعالمية 
عل��ى �س��بكة االإنرتن��ت، �س���اء م��ن احلا�سري��ن، واولئ��ك الذي��ن لي�س���ا يف ه��ذا احل��دث. ولذلك علي��ك مراعاة ه��ذه الظروف، 

وينبغي عدم ن�س��ر املعل�مات عندما يطلب امل�س��ارك�ن يف احلدث عدم ن�س��رها. 

المدونات 
العدي��د م��ن املدون��ني، ال �س��يما يف املج��االت التقني��ة، الذي��ن ي�س��تخدم�ن مدونات �س��خ�سية قد يع�دوا بالنفع على م�ؤ�س�س��تك 
االعالمية. وهناك البع�س ممن ي�ستخدم�ن املدونات امل�سغرة microblogs اخلا�سة بهم مثل التغريد، ملناق�سة ق�سية 
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ما واالن�سمام اىل املحادثات املتعلقة باملجال االعالمي. 

لي���س املق�س�د هنا تقييد هذا، ما دام ال�س��خ�س ال يك�س��ف معل�مات �س��رية ح�ل م�ؤ�س�س��ته. ان ا�س��تخدام املدونات امل�سغرة 
او غرها من امل�اقع ال�سخ�سية التي ال حتدد جهة عمل املدون والتي ال تناق�س ق�سايا مهنية او الق�سايا اخلا�سة مب�ؤ�س�ستك 

ال تنطبق عليها املعاير التحريرية والت�جيهية.

ولذلك عليك يف مدونتك ال�س��خ�سية عدم اال�س��ارة اىل ك�نك تعمل يف هذه امل�ؤ�س�س��ة االعالمية او تلك. لتجنب اي احتمال 
لت�سارب امل�سالح. واذا ما كان هناك احتمال لت�سارب امل�سالح عليك ان تناق�س هذا االمر مع مديرك املبا�سر.

ويف ح��ال كان��ت املدون��ة حتم��ل اي��ة ا�س��ارة اىل ك�ن��ك تعم��ل ل�سالح هذه امل�ؤ�س�س��ة او تلك، فانه ينبغي اأن ت�س��مل املدونة عبارة 
وا�سحة الخالء امل�س�ؤولية مثل »هذه هي اآرائي ال�سخ�سية وال تعرب بال�سرورة عن اراء امل�ؤ�س�سة«.

وبالطب��ع ينبغ��ي ع��دم ا�س��تخدام املدون��ات ال�س��خ�سية، وم�اق��ع الت��س��ال االجتماع��ي للهج���م اأو االعت��داء عل��ى الزم��الء. 
وينبغ��ي اح��رتام خ�س��سي��ة زمالئ��ك وم�س��اعرهم. 

تذكر اأي�سا انك انت امل�س�ؤول يف حالة خمالفتك القان�ن اخلا�س بالت�سهر وا�سانة ال�سمعة.

ملخص الهم النقاط
يجب ان يك�ن وا�سحا للجمه�ر وامل�ستخدمني اذا ما كان امل�قع لك �سخ�سيًا او مل�ؤ�س�ستك االعالمية.  

علي��ك ان تناق���س املعاي��ر وااله��داف والدواع��ي لن�س��ر اي��ة م��ادة م��ع املح��رر امل�س���ؤول او م��ع �س��خ�س يف دائ��رة التحري��ر،   
وكذل��ك اي�س��ًا م��ع دائرة الت�س���يق.

ميكنك ان تطلب من جهة اخرى ان تن�سر رابط مل�قع م�ؤ�س�ستك االعالمية، ولكنك �ستك�ن انت امل�س�ؤول عن حمت�اها،   
ويجب ان ي�سر الطرف االخر اىل ا�سم م�ؤ�س�ستك و�سعارها.

  يف ح��ال ان�سم��ام م�ق��ع م�ؤ�س�س��تك اإىل م�ق��ع ط��رف ثال��ث، يج��ب اأن ال »تنج��رف وراء التي��ار« وان ال تعط��ي االنطب��اع 
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للم�س��تخدمني باأن��ك ت�س��عى اإىل فر���س نف�س��ك. 

قب��ل اإط��الق م�قع��ك ال�س��خ�سي او �سفحت��ك ال�س��خ�سية، علي��ك اأن تقرر ما ه� م�س��ت�ى امل�س��اركة الت��ي تريدها، وما هي   
امل���ارد الت��ي حتت��اج اإليه��ا لتحقيق ذلك، و�سم��ن اي اطار زمني.

ينبغ��ي اإال ن�س��عى اإىل م�ساعف��ة تداب��ر للحماي��ة والتدخ��ل املع��دة م�س��بقًا م��ن قب��ل م�اق��ع �س��بكات الت�ا�س��ل االجتماعي��ة.   
وم��ع ذل��ك، �س��يك�ن هن��اك اأوق��ات ق��د تطل��ب في��ه م�ؤ�س�س��تك م��ن م�ساعفة هذه ال��س��ائل ب�س��كل ب�س��يط. 

ينبغ��ي التحق��ق م��ن »االأ�سدق��اء« عل��ى االإنرتن��ت قب��ل امل�افق��ة عل��ي ا�سافته��م وا�س��تعرا�س تعليقاته��م بانتظ��ام ولي���س   
بال�س��رورة امل�افق��ة عليه��ا.

يجب اإحالة اأي اقرتاح للعث�ر على امل�س��اهمني/اجلمه�ر من خالل ا�س��تخدام غرفة الدرد�س��ة، او املدونات امل�سغرة اأو   
م�ق��ع �س��بكات الت�ا�س��ل االجتماعية اإىل اجله��ات التحريرية ذات ال�سة. 

عند اإعادة ت�جيه اأو »retweeting« ر�سائل، ينبغي احلر�س ان ال يبدو اأن م�ؤ�س�ستك ت�ؤيد راأيًا معينًا.  

عن��د ا�س��تخدامك م�اق��ع الت�ا�س��ل االجتماع��ي علي��ك دائم��ًا و�س��ع راب��ط مل�ؤ�س�س��تك لت�س��جيع امل�س��تخدمني زي��ارة م�ق��ع   
امل�ؤ�س�س��ة.

علي��ك مراع��اة احل�سا�س��ية يف امل�اق��ع ت�س��تهدف املراهق��ني بحي��ث يك���ن املحت���ى منا�س��بًا جلمه���ر امل�س��تخدمني. اإذا   
كن��ت عل��ى �س��ك، ميك��ن الرج���ع اإىل »ال�سفح��ة الرئي�س��ية مكت��ب فرق��ة العمل املعني��ة باإر�س��ادات املمار�س��ة اجليدة« على 

»ال�س��بكات االجتماعي��ة«.

يج��ب اأن نك���ن ح�سا�س��ني ملتطلب��ات احل��د االأدن��ى لل�س��ن يف خمتل��ف م�اق��ع ال�س��بكات االجتماعي��ة. وغالب��ًا م��ا يت��م تعي��ني   
ه��ذا يف 13 عام��ًا.

وينبغي ر�سد االإعالنات على �سفحات ال�سبكات االجتماعية املرتبطة مب�ؤ�س�ستك للتاأكد من اأنها منا�سبة.  
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الصحافيون والعملية االنتخابية
ي�س��كل ال�سحافي���ن حلق��ة ال��س��ل ب��ني احلك�م��ة وال�س��خ�سيات وامل�ؤ�س�س��ات ال�سيا�س��ية م��ن جان��ب وبني اال�س��خا�س العاديني 

م��ن جان��ب اآخ��ر. ولذل��ك عل��ى ال�سحافيني القيام بدورهم على اكمل وجه يف جم��ال العملية الدميقراطية.

ولكن ماذا يعني ذلك لل�سحافيني؟

نقط��ة البداي��ة تك���ن يف فه��م ال�سحافي��ني للق�ان��ني الت��ي حتك��م الن�س��اط ال�سح��ايف وخا�س��ة م��ا يتعل��ق منه��ا باالنتخاب��ات. 
ان ع��دم فهم��ك للق�ان��ني ق��د يعر�س��ك ويعر���س م�ؤ�س�س��تك االعالمي��ة اىل خماط��ر، ا�ساف��ة اىل م��ا ق��د ينط�ي عل��ى ح�سيلة 

االنتخابات.

ولك��ن املمار�س��ة االعالمي��ة ال تت�ق��ف عل��ى الق�ان��ني فق��ط، ب��ل عل��ى م�اثي��ق واخالقي��ات املهن��ة اي�س��ًا حي��ث ان ه��ذه امل�اثي��ق 
حتك��م �س��ل�ك ال�سحافي��ني خ��الل تاأدي��ة دوره��م مبهني��ة �سم��ن الكي��ان الدميقراطي، وهذا يعن��ي ان عليه��م التعامل ب�س�رة 

نزيه��ة مع ال�سيا�س��يني والناخبني.

وتعترب اال�ستقاللية التحريرية والنزاهة واملهنية واحلياد واالن�ساف حجر الزاوية يف تغطية العملية االنتخابية.

دور وسائل االعالم في العملية االنتخابية
يلعب االعالم دورًا هامًا خالل االنتخابات ال�سيا�سية وله كثر من التاأثر على الناخبني.  ويتلخ�س هذا الدور يف:

اعالم النا�س باآراء واجراءات و�سيا�سة احلك�مة.  
امل�ساعدة يف م�ساءلة احلك�مة نيابة عن النا�س.  

بل�رة واي�ساح الراأي العام.  
اطالع الناخبني على اجراءات العملية االنتخابية.  

عر�س برامج املر�سحني.  
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طرح اال�سئلة التي تدور باذهان اجلمه�ر على املر�سحني واعالن م�اقفهم واجاباتهم عليها.   
الت�عية اجلماهرية.  

لل�سيا�سين احلق ان يتوقعوا من االعام ان ينقل اراءهم و�سيا�ساتهم ب�سورة �سحيحة  

تك���ن االراء املتناف�س��ة لالح��زاب واملر�س��حني خ��الل ف��رتة االنتخاب��ات عر�س��ة للتدقيق والفح�س. ويح��دث ذلك عند عر�س 
الربام��ج االنتخابي��ة. ويح��ق ل�سيا�س��يني ان يت�قع���ا م��ن االع��الم ان ينقل اراءهم و�سيا�س��اتهم ب�س���رة �سحيحة، ورغم ذلك 

فان عملية النقل قد ال حتتاج بال�سرورة اىل التف�سيل وال�س��م�لية، الن مهمة ال�سحايف تلخي�س النقاط الرئي�س��ية.

كذل��ك يعتم��د الناخب���ن عل��ى االع��الم الر�س��ادهم اىل ق��رار ح���ل ت�جهاتهم االنتخابي��ة وكيفي��ة االدالء با�س�اتهم من خالل 
املعل�مات التي يح�سل�ن عليها. وما من �س��ك فانه �س��تك�ن لهم ت�س��اوؤالت ح�ل �سيا�س��ة االحزاب واملر�س��حني، و�س��يك�ن على 

االعالم ت�يل ت�جيه هذه الت�س��اوؤالت لل�سيا�س��يني.

التغطية الصحافية خالل فترة الدعاية االنتخابية
يح��دد القان���ن الفل�س��طيني  رق��م )9 ( ل�س��نة 2005 م ب�س��اأن االنتخاب��ات يف امل��ادة 60 الف��رتة الزمني��ة للدعاي��ة االنتخابي��ة 
بحيث »تبداأ الدعاية االنتخابية قبل اثنني وع�س��رين ي�ًما من الي�م املحدد لالقرتاع، وتنتهي قبل اأربع وع�س��رين �س��اعة من 

ذل��ك امل�ع��د، ويحظ��ر اأي ن�س��اط اأو فعالي��ة دعائية يف الي�م ال�س��ابق لي�م االق��رتاع اأو يف ي�م االقرتاع«.

وي�سع القان�ن يف املادة 64 قي�دًا على الدعاية االنتخابية منها:

عدم الت�سهر اأو القدح باملر�سحني االآخرين.  
عدم اإقامة املهرجانات وعقد االجتماعات العامة يف امل�س��اجد اأو الكنائ���س اأو اإىل ج�ار امل�س��ايف اأو يف االأبنية واملحالت   

الت��ي ت�س��غلها االإدارات احلك�مي��ة اأو امل�ؤ�س�س��ات العام��ة.
ع��دم و�س��ع املل�سق��ات واليافط��ات االنتخابي��ة يف اأي امكن��ة اأو م�اق��ع عام��ة غ��ر تل��ك املخ�س�س��ة لذل��ك م��ن قب��ل جل��ان   

االإدارة االنتخابي��ة.
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عدم ا�ستعمال �سعار ال�سلطة ال�طنية يف الن�سرات اأو االإعالنات و�سائر اأن�اع الكتابة والر�س�م وال�س�ر االنتخابية.  
ع��دم اللج���ء يف الدعاي��ة االنتخابي��ة اإىل كل م��ا يت�سم��ن اأي حتري���س اأو طع��ن باملر�س��حني االآخري��ن اأو اإث��ارة للنع��رات    

القبلي��ة اأو العائلي��ة اأو الطائفي��ة ب��ني فئ��ات امل�اطن��ني. 

ويج��ب اأن تلت��زم و�س��ائل االع��الم الر�س��مية ام��ام اجلمه���ر باعط��اء احل��ق للمر�س��حني يف ا�س��تخدام االع��الم للرتوي��ج 
لرباجمه��م. وتن���س اال�س���س الناظم��ة الت��ي و�سعته��ا جلن��ة االنتخاب��ات املركزي��ة الفل�س��طينية عل��ى:

التزام احلياد يف جميع مراحل العملية االنتخابية.  
اتاح��ة املج��ال ام��ام املر�س��ح لت��سي��ح برناجم��ه االنتخاب��ي دون رقابة اال على ما يخالف النظام الع��ام او االآداب العامة،   

او م��ا ي�س��كل طعن��ًا او حتري�س��ًا �سد اي من املر�س��حني االخرين.
عدم تقا�سي اي بدل مادي مقابل مدة البث املخ�س�سة لكل مر�سح او قائمة انتخابية.  

عدم بث اعالنات ا�سافية �س�اء كانت جمانية او مدف�عة االجر الأي من املر�سحني او الق�ائم االنتخابية.  
ع��دم القي��ام ب��اي ن�س��اط انتخاب��ي او دعائ��ي يف�س��ر بان��ه يدعم مر�س��حًا على ح�س��اب مر�س��ح او قائمة على ح�س��اب قائمة   

اخرى.
اع��داد الربام��ج اخلا�س��ة باالنتخاب��ات ويت��م حتدي��د االوق��ات وامل�اعي��د املخ�س�س��ة لالع��الم احل��ر واملج��اين جلمي��ع   

املر�س��حني والق�ائ��م بالتن�س��يق م��ع جلن��ة االنتخاب��ات املركزي��ة.
االلت��زام باجل��دول الزمن��ي للدعاي��ة االنتخابي��ة، مبعن��ى ع��دم الب��دء بب��ث او ن�س��ر م��ا ميك��ن ان يعت��رب دعاي��ة انتخابي��ة   
للمر�س��حني وللق�ائ��م، قب��ل ب��دء م�ع��د الدعاي��ة االنتخابي��ة، وع��دم اال�س��تمرار يف ب��ث او ن�س��ر م��ا ميك��ن ان يعت��رب دعاي��ة 

انتخابي��ة بع��د انته��اء ف��رتة الدعاي��ة االنتخابي��ة املح��ددة قان�ني��ًا.

التغطية الصحافية في يوم االقتراع
تهت��م و�س��ائل االع��الم ب�س��ر عملي��ة الت�س�ي��ت من��ذ اللحظ��ة االوىل لفت��ح مراك��ز االق��رتاع، فغالب��ًا م��ا تك�ن ال�س��اعات االوىل 
م�ؤ�س��رًا عل��ى م��دى اقب��ال الناخب��ني. ولك��ن عل��ى االع��الم التعام��ل بحذر مع اع��داد الناخبني وعدم اخل����س يف حتليل االم�ر 
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واال�س��ارة اىل ان ن�س��بة االقبال ق�ية او �سعيفة. النها قد تقل او ت�س��تد خالل �س��اعات النهار. و�س��يك�ن على و�س��ائل االعالم 
اي�س��ًا ر�س��د اخلروق��ات واالع��الن عنه��ا بع��د التاأك��د من خرقها للقان�ن ولي���س اعتمادًا على ا�س��اعات او تكهنات.

وت�س��مح اجله��ات امل�س��رفة عل��ى االنتخاب��ات ل��س��ائل االع��الم الدخ���ل اىل مراك��ز وحمط��ات االق��رتاع والف��رز وتعطيه��م 
احل��ق باج��راء مقاب��الت داخل مراكز االقرتاع )ولي���س حمطات االق��رتاع( مع الناخبني واملراقبني ووكالء االحزاب ووكالء 

املر�س��حني. ا�ساف��ة اىل اج��راء املقاب��الت م��ع امل�س���ؤولني ع��ن العملي��ة االنتخابية. 

ولك��ن هن��اك بع���س االم���ر الت��ي يحظ��ر عل��ى االع��الم ممار�س��تها خ��الل ي���م االنتخاب��ات وداخ��ل مراك��ز االق��رتاع. فح�س��ب 
النظ��م الت��ي و�سعته��ا جلن��ة االنتخاب��ات الفل�س��طينية املركزي��ة، تلت��زم و�س��ائل االع��الم مبا يلي:

حمل بطاقات االعتماد ال�سادرة عن اللجنة وابرازها داخل مراكز االقرتاع والفرز.  
ع��دم ارت��داء او حم��ل اي �س��عار او ال���ان او رم���ز داخ��ل حمط��ات ومراك��ز االق��رتاع، متاث��ل او ت�س��به اي��ًا م��ن تل��ك التابع��ة   

للهيئ��ات احلزبي��ة او الق�ائ��م االنتخابي��ة او املر�س��حني.
عدم اجراء مقابالت �سحافية داخل حمطات االقرتاع.  

عدم الدخ�ل اىل كبائن االقرتاع او التقاط �س�ر من املمكن ان تف�سح عن القرار الذي يتخذه الناخب ي�م االقرتاع.  
عدم التدخل باأي �سكل من اال�سكال يف جمريات العملية االنتخابية او حماولة التاأثر على قرارات الناخبني.  

عدم تدوين اي معل�مات �سخ�سية تتعلق بامل�سجلني او املقرتعني.  

تغطية نتائج االتخابات
ع��ادة م��ا تب��داأ النتائ��ج االولي��ة لالنتخاب��ات بالظه���ر م��ع اغ��الق �سنادي��ق االق��رتاع، ويك���ن ذل��ك بن��اء عل��ى ا�س��تطالعات 
راأي الناخب��ني الذي��ن ادل���ا با�س�اته��م، الت��ي جتريه��ا م�ؤ�س�س��ات ا�س��تطالعات ال��راأي ويع��رف ه��ذا الن���ع من اال�س��تطالعات 

.”exit polls“ باالجنليزي��ة با�س��م

وال ميك��ن ل��س��ائل االع��الم جتاه��ل النتائ��ج االولي��ة لالنتخاب��ات، ولك��ن عليه��ا التعام��ل معه��ا بح��ذر �س��ديد ون�س��بها اىل 
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م�سدره��ا، الن التجرب��ة اثبت��ت، ان��ه وعل��ى الرغ��م م��ن قرب هذه النتائج اىل النتائج النهائي��ة اال انها قد ال تك�ن دقيقة، وال 
متث��ل اال اجله��ة الت��ي اج��رت اال�س��تطالع.

كم��ا ان بع���س حمط��ات التلف��زة جت��ري ا�س��تطالعاتها اخلا�س��ة للناخب��ني عن��د مراك��ز االق��رتاع، ولك��ن ميك��ن ان تك���ن ه��ذه 
النتائ��ج غر م�ث�قة.

وخ��ر مث��ال عل��ى ع��دم دق��ة ا�س��تطالعات الراأي ما جرى خالل االنتخابات الت�س��ريعية الفل�س��طينية ع��ام 2006، حيث فازت 
حركة “فتح” بغالبية مقاعد املجل���س الت�س��ريعي الفل�س��طيني ح�س��ب اال�س��تطالعات والنتائج االولية. لكن النتائج الر�س��مية 
التي اعلنتها جلنة االنتخابات املركزية قلبت نتائج اال�ستطالعات حيث فازت حركة “حما�س” وقد و�سلت ن�سبة اخلطاأ بني 

نتئاج اال�ستطالعات والنتائج الر�سمية اىل 25% احيانًا، بداًل من الن�سبة املتعارف عليها دوليًا وهي بني %3-%5.

وتق��ع هن��ا عل��ى و�س��ائل االع��الم م�س���ؤولية كب��رة يف نق��ل االحداث، الن��ه يف حال ت�سارب الن�س��ب واالرقام بعد ظه���ر النتائج 
النهائية قد ي�ؤدي هذا اىل بلبلة اجلمه�ر، وقد ي�ستغل بع�س املر�سحني واالحزاب اعالن و�سائل االعالم عن النتائج االولية 

للطعن بالنتائج النهائية.

ومن ال�سروري على و�سائل االعالم متابعة عملية فرز اال�س�ات، التي ت�سمح اجلهات امل�سرفة على االنتخابات بح�س�رها. 
فاالعالم ه� جهة رقابية مثلها مثل اجلهات الرقابية االخرى.

وعل��ى و�س��ائل االع��الم متابع��ة م��ا ي�س��در ع��ن امل�س��رفني عل��ى االنتخاب��ات واط��الع اجلمه���ر عل��ى اي متغرات قد تط��راأ على 
امل�عد النهائي العالن النتائج الر�س��مية واال�س��باب التي ادت اىل ذلك.

وت�س��ارع و�س��ائل االع��الم اىل اع��الن النتائ��ج النهائي��ة، وغالب��ًا م��ا يك���ن ذل��ك ببث حي ومبا�س��ر، فهذه هي النتائج الر�س��مية 
والنهائي��ة ال�سادرة عن اجلهة املخت�سة.

وتك���ن و�س��ائل االع��الم ق��د ا�س��تعدت م�س��بقًا لتخ�سي���س برامج ون�س��رات اخباري��ة لتغطية ما بع��د �سدورالنتائ��ج النهائية التي 
قد يرتتب عليها م�ستقبل جديد للبالد. وت�سمل هذه التغطية الر�سائل االخبارية من م�اقع خمتلفة، كمقر احلزب الذي ح�سد 
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اعل��ى اال�س���ات، واماك��ن ت�اج��د اجلماه��ر املحتفل��ة، وكذل��ك ردود فع��ل الذي��ن مل يحالفه��م احل��ظ. وتعم��د كث��ر م��ن و�س��ائل 
االعالم اىل ا�س��تطالع راأي املحللني واملخت�سني، الطالع اجلمه�ر على ما ه� ابعد من احلدث نف�س��ه وتداعياته امل�س��تقبلية. 

وعل��ى و�س��ائل االع��الم اي�س��ًا متابع��ة م��ا ق��د ي�س��در ع��ن املر�س��حني واالح��زاب الذي��ن ق��د يطعن���ن بالنتائ��ج، وردود فع��ل 
امل�س��رفني عل��ى االنتخاب��ات ح���ل ه��ذه الطع�ن��ات.

العملية االتخابية والمعايير الصحافية
تخ�س��ع املعاي��ر ال�سحافي��ة خ��الل االنتخاب��ات ه��ي اي�س��ًا للفح���س والتدقي��ق وذل��ك نظرًا لالهمي��ة التي يعلقها ال�سيا�س��ي�ن 

والناخب�ن على و�س��ائل االعالم. وهذه املعاير هي:

التاأثر: حيث ان من �ساأن تغطية و�سائل االعالم ان ت�ؤثر على م�ستقبل البالد.  
امل�س���ؤولية: على و�س��ائل اعالم التحلي بامل�س���ؤولية جتاه ال�سا�س��يني والناخبني، وعدم بث اال�س��اعات واملعل�مات اخلاطئة   

الت��ي ق��د ت�ؤثر على نتائج االنتخابات.
االإن�ساف: التعامل مع كل املر�سحني على قدم امل�ساواة.  

ان تك��ون �سحافي��اً ال يعن��ي حرمان��ك م��ن امت��اك اراء �سيا�س��ية او ح��ق الت�سوي��ت او م�س��اندة  مر�س��ح او ح��زب. ولك��ن   
ال ميكن��ك ان تك��ون حماي��دا اذا �س��محت الرائ��ك ال�س��خ�سية ب��ان ت��ربز من خ��ال عملك ال�سحايف

الت���ازن: عر���س جمي��ع اآراء للمر�س��حني وع��دم جتاه��ل االراء الرائج��ة حتى وان كانت خارجة عن االفكار ال�س��ائدة. كما   
يتعني ان يح�سل املر�سح�ن على تغطية اعالمية منا�سبة وان ال يت�قع مر�سح او حزب قدرًا اكرب من التغطية االعالمية 

مما يتلقاه املر�سح�ن االأ�سعف او االحزاب االأ�سغر.
عدم التحيز: باالبتعاد عن حماباة اآراء املر�سحني. واالمتناع عن ادالء و�سيلة االعالم براأيها ال�سيا�سي ب�سكل قد ي�ؤثر   
عل��ى اي ج��زء م��ن العملي��ة التحريري��ة. وعلى ال�سحافيني ان يق�م�ا بتغطية احلمالت االنتخابية لالحزاب واملر�س��حني 

بغ�س النظر عن راأيهم ال�س��خ�سي حتى ول� مل يجدوا يف انف�س��هم تاأييدًا لها.
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اعتبارات عملية يجب اخذها بالحسبان: التجربة الفلسطينية
ت�يل م�ؤ�س�س��ات الر�سد االعالمي واجلهات الر�س��مية واملنظمات غر احلك�مية اهمية كبرة اىل الدور الذي تلعبه و�س��ائل 
االعالم خالل فرتة االنتخابات، وتتابع هذه اجلهات ما تبثه وتن�س��ره و�س��ائل االعالم بهدف ر�سد مدى التزامها باملعاير 
املهني��ة والقان���ن واأح��كام الدعاي��ة االنتخابية للمر�س��حني واالحزاب، وكذلك معرفة مدى فر�س و�س�ل املر�س��حني والق�ائم 

اإىل و�س��ائل االإعالم والرتويج لرباجمهم االنتخابية.

فف��ي تقري��ر اعدت��ه جلن��ة االنتخاب��ات املركزي��ة ح���ل التغطي��ة االعالمي��ة لالنتخاب��ات الت�س��ريعية الفل�س��طينية ع��ام 2006 
تب��نّي ما يلي:

  امتازت فرتة ما قبل الدعاية االنتخابية بعدم الت�ازن يف التغطية االإعالمية للق�ائم االنتخابية املر�سحة لالنتخابات، 
حي��ث ح�سل��ت 8 ق�ائ��م م��ن اأ�س��ل  12 )ان�س��حبت اح��دى الق�ائ��م الحقًا(عل��ى تل��ك التغطي��ة، يف ح��ني مل حت�س��ل بقي��ة 
الق�ائم على تغطية تذكر يف ال�سحف املحلية الثالث. ومن بني تلك الق�ائم الثمانية، حظيت قائمتان انتخابيتان على 
الن�سي��ب االأك��رب م��ن التغطي��ة االإعالمي��ة. كما ات�س��مت التغطية االإعالمية الأخبار الق�ائم يف حمط��ات االإذاعة والتلفزة 

بعدم ال�س��م�لية، واحتل بع�س مر�س��حي الق�ائم امل�س��احة االأكرب يف اأخبار ال�سحف دون غرهم من املر�س��حني.
خ��الل ف��رتة الدعاي��ة االنتخابي��ة ت�س��اوت ح�س���س قائمت��ني انتخابيت��ني هما قائمة حرك��ة فتح وقائمة التغي��ر واالإ�سالح   
يف التغطي��ة االإخباري��ة وح�سلت��ا عل��ى اأغلبي��ة تل��ك التغطي��ة، بينم��ا ت�زع��ت الن�س��ب الباقي��ة عل��ى باق��ي الق�ائ��م، وحظيت 
قائم��ة حرك��ة فت��ح عل��ى احل�س��ة االأك��رب م��ن االأخب��ار امل�س���رة يف ال�سح��ف املحلي��ة الثالث. وا�س��تح�ذت قائمت��ا التغير 
واالإ�س��الح وحرك��ة فت��ح عل��ى الن�س��بة االأك��رب م��ن التغطي��ة االإعالمي��ة يف حمط��ات التلف��زة. وات�س��مت حمط��ات االإذاع��ة 
املحلي��ة بتغطي��ة اإعالمي��ة غ��ر �س��املة للق�ائ��م واملر�س��حني، حيث ح�سلت قائم��ة التغير واالإ�سالح عل��ى تغطية اإعالمية 

مكثف��ة يف حمط��ات االإذاع��ة دون الق�ائ��م االأخ��رى.
فيم��ا يتعل��ق مبر�س��حي الدوائ��ر االنتخابي��ة، فل��م تتمك��ن جمي��ع و�س��ائل االإع��الم م��ن ت�ف��ر تغطي��ة اإخباري��ة مت�ازنة لهم،   
حي��ث ت�س��ّدر بع���س املر�س��حني التغطي��ة االإخباري��ة يف ال�سح��ف املحلية الثالث وحمطات التلف��زة واالإذاعة دون غرهم 

من املر�سحني.
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وخ��الل ف��رتة ت�ق��ف الدعاي��ة االنتخابي��ة، ح�سل��ت الق�ائ��م عل��ى تغطي��ة اإخباري��ة لك��ن ب�س��كل غ��ر مت���ازن، والتزم��ت   
ال�سحف املحلية الثالث بعدم ن�سر اأية م�اد اإعالنية للق�ائم ومر�سحي الدوائر اأثناء هذه الفرتة، بينما ركزت حمطات 
االإذاع��ة والتلف��زة عل��ى متابع��ة التح�سرات للعملية االنتخابية، وال�س��ر االإيجابي لي�م االقرتاع. وعلى الرغم من ذلك، 
فق��د ظه��ر ع��دد م��ن املر�س��حني يف مقاب��الت تلفزي�ني��ة واإذاعي��ة لك��ن دون ممار�س��ة الدعاي��ة االنتخابي��ة الأنف�س��هم اأو 

لق�ائمهم.
يف الي���م الت��ايل لي���م االق��رتاع، رك��زت و�س��ائل االإع��الم عل��ى النتائ��ج املت�قع��ة لالنتخاب��ات، وانتظ��ار اإع��الن جلن��ة   
االنتخابات املركزية للنتائج االأولية لالنتخابات الت�س��ريعية. كما كثفت و�س��ائل االإعالم خالل هذه الفرتة من التقارير 

واملقاب��الت ال�سحفي��ة م��ع م�س���ؤويل ومر�س��حي بع���س الق�ائ��م االنتخابي��ة دون غره��ا.

وم��ن اه��م ا�س��باب ع��دم الت���ازن يف التغطي��ة االعالمي��ة واعط��اء ح��زب او �س��خ�سية معين��ة م�س��احة اك��رب، ه��� التغطي��ة 
االخباري��ة الت��ي ال تتعل��ق مبا�س��رة باالنتخاب��ات. فف��ي كث��ر م��ن االحي��ان ي�س��تغل ال�سيا�س���ن من�سبه��م للدعاي��ة االنتخابي��ة 
ومي��ررون براجمه��م االنتخابي��ة. كم��ا ت�س��تغل االح��زاب احداث ال�س��اعة البراز وجه��ة نظرها ح�لها ومتري��ر بع�س املعل�مات 
ح���ل براجمه��ا االنتخابي��ة. فعل��ى �س��بيل املث��ال، يظهر رئي���س مر�س��ح لالنتخابات يف م�ؤمتر �سحايف م�س��رتك مع رئي���س دولة 
اخ��رى، وخ��الل امل�ؤمت��ر ال��ذي يحظ��ى بتغطي��ة اعالمي��ة كبرة، ميرر الرئي���س املر�س��ح بع�س الر�س��ائل االنتخابي��ة. وهنا على 
ال�سح��ايف واملحرري��ن التفري��ق ب��ني امل�ق��ف ال�سيا�س��ي والدعاي��ة االنتخابي��ة. ففر�س��ة املر�س��ح ال��ذي ي�س��غل من�سب��ًا �سيا�س��يًا 
ر�س��ميًا للظه���ر يف و�س��ائل االع��الم، اك��رب م��ن غ��ره م��ن املر�س��حني. وه��ذا ينطب��ق اي�س��ًا على االح��زاب الكب��رة، بينما على 

املر�س��حني االخري��ن �س��روط االلت��زام بف��رتة الدعاي��ة االنتخابي��ة وع��دم الظه���ر يف و�س��ائل االع��الم اال خالله��ا. 

وم��ن اال�س��باب االآخ��رى امت��الك الق�ائ��م االنتخابي��ة الكب��رة لالم���ال الت��ي ت�ؤهله��ا ل�س��راء ف��رتات ب��ث اذاع��ي وتلفزي���ين 
وم�س��احات يف ال�سحاف��ة املكت�ب��ة م��ن اج��ل دعايته��ا االنتخابية يف و�س��ائل االع��الم اخلا�سة، وه� ما يفر���س على ال�سحايف 
االلت��زام مبب��داأ االن�س��اف واحلر���س عل��ى احلي��اد والت���ازن والنزاه��ة وت�خ��ي امل�س���ؤولية ا�ساف��ة للرقاب��ة عل��ى م��دى الت��زام 

الق�ائ��م املر�س��حة بح��دود االنف��اق عل��ى الدعاي��ة الت��ي حدده��ا القان���ن وبكيفي��ة احل�س���ل عل��ى م�س��ادر التم�يل.
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