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املقدمة
يف مركز تطوير االإعالم بجامعة بريزيت، اأردنا اأن ن�ستفيد من خربات �سحفيني عركتهم املهنة، وبرزت اأ�سماوؤهم 
فيها، ف�ساروا اأعالًما، كلٌّ يف حقل اخت�سا�سه، لن�ستفيد من ع�سارة جتربتهم االإعالمية، ونقدمها بني دفتي كتاب 
يقدم اأطروحات وازنة حول ق�سايا عدة يف ال�سلطة الرابعة، ا�ستقيناها من مدونة ال�سلوك املهني الفل�سطيني التي مت 
ا�ستخال�سها من ال�سحافيني الفل�سطينيني يف ال�سفة وغزة عرب عدة لقاءات خالل برنامج مت تنفيذه مع منظمة االأمم 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو(  يف  2007/ 2008.
لقد كان �سوؤال »ماذا يفعل االإعالميون الفل�سطينيون مبواثيق �سرف املهنة؟«، هو املحرك االأ�سا�سي الإ�سدار هذا الكتاب، 

فقد ثبت مع التجربة اأن امليثاق النظري يختلف، لي�س قلياًل بل كثرًيا، عما يحدث عمليًّا. 
فنظريًّا، ال�سحايف م�سوؤول اأمام القانون واأمام اجلمهور فقط، وغايته اأن يبحث عن احلقائق املهمة ب�ساأن االأخبار 
والق�سايا، واأن ين�سرها كاملة، وبهذا يخدم العدل والتعددية. اأما عمليًّا، فال�سحايف م�سوؤول اأمام م�سوؤوليه، وتتحربى 
ر�سالته االإعالمية مت�سًيا مع �سيا�سة املوؤ�س�سة التي يخدمها، وغايته اإر�ساء هذه االإدارة لالإم�ساك بخيط قوته وقوت 

اأبنائه.
ونظريًّا، على ال�سحايف اأن يخترب �سدق معلوماته بكل و�سيلة، ويتجنب احلد�س املف�سي اإىل اخلطاأ. وال عذر ل�سحايف 

ي�سوه احلقيقة ق�سًدا. اأما عمليًّا، فاإننا نقراأ ون�سمع ونرى يوميا اأخباًرا كثرية، احلقائق فيها �سائعة.
نظريًّا، على ال�سحايف اأال يلجاأ اإىل التهويل با�ستعمال األفاظ ال حتمل معلومات، بل تهدف اإىل �سحن اجلمهور عاطفيًّا، 
ولكننا يوميًّا نرى ون�سمع ونقراأ طنطناٍت خطابيًة ي�سفق لها جزء من اجلمهور، ويعتربون املرا�سل بطاًل، يف حني 

يتالعب هو بعواطفهم.
ونظريًّا، على ال�سحايف اأن يحمي االأطفال من املواد التي توؤثر على منوهم النف�سي. اأما عمليًّا، فاأطفالنا ي�ساهدون 

وي�سمعون كوارث، اأكرث تاأثرياتها �سرعة يف املالحظة، ارتفاع ن�سبة تبولهم الليلي الالاإرادي.
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نظريًّا، على ال�سحايف اأن يكون �سد العن�سرية والتع�سب الديني، واأن يوؤيد ق�سية امل�ساواة بني املراأة والرجل، يف القدر، 
واأن يحرتم ن�سو�س القانون يف هذا ال�سدد، مع مالحظة حق ال�سحايف يف تقدمي نقد للقوانني. اأما عمليًّا، في�سّوق 
بع�س �سحافيينا اأنف�سهم كمنا�سرين للمراأة، ولكن، قلما نرى اأو ن�سمع اأو نقراأ مو�سوًعا جريًئا، يتحدث فيه �سحافيونا 

عن تغيري ل�سالح املراأة.
ا، على ال�سحايف اأال يعتم على خرب اأو جزء من خرب، ب�سبب رغبات اأفراد اأو حكومات اأو اأحزاب، يف حني  ا اأي�سً نظريًّ
تتناقل ق�س�س كثرية خلف الكوالي�س، ولكنها تبقى حم�سورة فقط بني اأعني واآذان فئة حمددة وال يعلم بها اجلمهور.

ا، على ال�سحايف اأن يراعي »امل�سلحة الوطنية«، ويحرتم وجهات النظر ال�سائدة يف املجتمع، دون اأن يثنيه  ا اأي�سً ونظريًّ
ذلك عن اإثارة الق�سايا اخلالفية، التي تهم املجتمع، مع اعتبار اأن تف�سري »امل�سلحة الوطنية« ال حتتكره قوى احلكم، وال 
املعار�سة، وال القوى االجتماعية، وال قادة الراأي؛ بل ت�سوغه حم�سلة هذا كله. وعمليًّا، مل ننجح باالتفاق على تعريف 

»امل�سلحة الوطنية«، فاأ�سبحت كل جهة متّطها كيفما تريد واأينما تريد، وبني املّط وال�سد، ت�سيع اأ�سياء كثرية مهمة.

ويبقى �سوؤالنا الرئي�س: ماذا يفعل االإعالميون الفل�سطينيون مبواثيق �سرف املهنةالفل�سطينية والدولية، يف ظل معطيات 
وظروف جتربهم، طوًعا اأو كرًها، على خرقها وعدم االلتزام بها؟ وكيف ميكن اأن يكون ال�سحايف مبدًعا و»ملتزًما« 
يف الوقت نف�سه، دون اأن ت�سوغ له قاعدة »الغاية تربر الو�سيلة« القفز عن كل االأخالقيات واملواثيق واملعايري التي تنظم 

مهنة ال�سحافة فل�سطينيًّا؟
يف هذا الكتاب، ع�سرة مقاالت مت ترتيبها وفق اأ�سماء كتابها اأبتثيًّا، وهم ع�سرة اإعالميني/ات، وجدنا اأن خرباتهم/ن 
العملية �ستقدم اإجابات ون�سائح للباحثني عنها، وتوخينا اأن ت�سمل جوانب متعددة من مدونة ال�سلوك املهني الفل�سطيني، 

لتكون مادة مهمة للباحثني واملهتمني ببالط �ساحبة اجلاللة
                                                                                                                                                   نبال ثوابتة 

مديرة مركز تطوير الإعالم 
                                                                                                                                                 جامعة بريزيت
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دنيا االأمل اإ�سماعيل
)احلر�ض على املعايري املهنية ورف�ض كل اأ�سكال الرقابة(

» اإن حر�س ال�سحافيني على املعايري املهنية، و�سدة مت�سكهم بها، ياأتي مقابل فر�س ال�سلطة الرقابة على العمل 
اأّن ثمة �سراًعا قائًما بني ال�سحافة من جهة، وال�سلطة من جهة  اإذا افرت�سنا  ال�سحايف، وهي معادلة منطقية، 

اأخرى، وهو ال�سراع الذي �سنف عرب التاريخ ال�سحافيني يف فئتني: مع ال�سلطة، و�سدها..
اإّن املعايري املهنية، كجزء مهم من اأخالقيات العمل ال�سحايف، ترتبط بطريقة ا�ستقاء االأخبار واملعلومات ون�سرها 

والتعليق عليها واإبداء الراأي حولها اأو يف م�سامينها..
اإّن الرقابة، باعتبارها و�سيلة الردع ال�سلطوي يف مواجهة اأية » جتاوزات« غري حممودة من قبل ال�سحافيني، غالًبا 
ما ت�سبه احلبل، اإذا ما بالغ ال�سحافيون يف جذبه من جهة، �سّدت ال�سلطة اأو احلكومة من جذبه نحوها، وهنا يظهر 
دور املعايري املهنية، لتكون بدياًل مهًما وفاعاًل، تقف يف امل�سافة الو�سط بني ال�سحافيني واحلكومة، لي�س عليها اأن 

متيل اإىل هذا اجلانب اأو ذاك..
كلنا �سد الرقابة، وكلنا مع تعزيز ا�ستخدام املعايري املهنية يف العمل ال�سحايف، لكّن الكالم العام �سينطوي على 

كثري من املفاجاآت، يف حال املمار�سة العملية، التي تنطوي على ت�سابك الكثري من امل�سالح والروؤى واالأفكار..
اإن منع الرقابة ب�سكل تام طموح كل �سحايف، لكنه لي�س كذلك عند كل حكومة اأو �سلطة مهما تغريت اأيديولوجيتها، 

و�سيبقى لهذه احلكومة اأو تلك تربيراتها لفر�س رقابتها وروؤيتها لدور ال�سحافة وعملها..«.
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احلرص على املعايري املهنية ورفض الرقابة
دنيا الأمل اإ�سماعيل*

يثري مفهوم املعايري املهنية الكثري من اجلدل املهني، كمفهوم الرقابة متاما، خا�سًة حني ي�ستخدم كال املفهومني 
بطريقة مراِوغة، اأو يف غري حملها. لكّن هذا اجلدل ال�سحي يف بع�س اأجزائه، يقود اإىل نتائج غري مر�سية، على 

اأكرث من م�ستوى، ويف اأكرث من جانب.
اإن حر�س ال�سحافيني على املعايري املهنية، و�سدة مت�سكهم بها، ياأتي -�سمن ما ياأتي- مقابل فر�س ال�سلطة الرقابة 
على العمل ال�سحايف، وهي معادلة منطقية، اإذا افرت�سنا اأّن ثمة �سراًعا قائًما بني ال�سحافة من جهة، وال�سلطة 

من جهة اأخرى، وهو ال�سراع الذي �سنف عرب التاريخ ال�سحافيني يف فئتني: مع ال�سلطة، و�سدها.
اإّن حديًثا عن املعايري املهنية من قبل ال�سحافيني، يفرت�س ت�سدد ال�سلطة يف مت�سكها بفر�س اأ�سكال الرقابة عليهم، 
ا ونبياًل، مار�سه كثري من ال�سحافيني �سد كل اأ�سكال الرقابة التي تهدف اإىل  وهو ما وّلد – الحًقا- ن�سااًل مهمًّ

تقييد حرية العمل ال�سحايف ب�سقيه الب�سري واملعلوماتي.
االإن�سان؛ وهو احلق يف حرية  الرقابة، يتالقى مع حق مهم من مبادئ حقوق  الن�سال �سد  اأّن  ا-  احلقيقة -اأي�سً
الراأي والتعبري، والذي عرّبت عنه املادة )19( يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان لعام )1948(، والعهد الدويل 
للحقوق املدنية وال�سيا�سية لعام )1966(، وعلى امل�ستوى الفل�سطيني يف قانون املطبوعات والن�سر رقم )3( لعام 

)1995(. وهو الن�سال الذي –دائًما- ما كان يجابه بالقوة من قبل ال�سلطة.
اإّن تنمية احل�س بامل�سوؤولية االجتماعية والوطنية لل�سحافيني، الذي ينبغي اأن يكون حا�سًرا يف كل معيار من املعايري 
املهنية ملهنة ال�سحافة، يحتاج – ب�سدة- اإىل التعامل مع ال�سحافة باعتبارها اأكرث من جمرد مهنة، قد تعرتيها 

بع�س الهموم املهنية، مثل اأية مهنة اأخرى.
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اإّن خطورة ال�سحافة تكمن يف تاأثريها ويف قدرتها املثرية على التغيري، واإعادة هيكلة البناء املعريف للمجتمعات، 
ومن ثم حتديد اأهدافه و�سلوكياته واجتاهاته، وهذا اأخطر ما ميكن اأن تفعله ال�سحافة.

لذا، فاإّن املعايري املهنية، كجزء مهم من اأخالقيات العمل ال�سحايف، ترتبط بطريقة ا�ستقاء االأخبار واملعلومات 
ون�سرها والتعليق عليها واإبداء الراأي حولها اأو يف م�سامينها. لذا، فمن املفرت�س اأن تقّوي اإح�سا�س ال�سحايف جتاه 
ال  الروؤى،  بتعدد  ي�سمح  م�سّجع،  واجتماعي  مهني  �سياق  اإىل  يحتاج  بدوره  وهذا  ووطنه،  جمتمعه  وق�سايا  مهنته 

اأحاديتها؛ بتناميها، ال بت�سييقها.

حرية ال�سحافة واملعايري املهنية
كما قلت، مل يزل مفهوم املعايري املهنية يثري الكثري من النقا�س، حتى يف اأو�ساط ال�سحافيني اأنف�سهم، قبل غريهم، 
اإذ يرى الكثريون فيه و�سيلة لتقييد حرية ال�سحافة، وت�سييًقا على عمل ال�سحافيني وطرق ح�سولهم على املعلومات 
واالأخبار، ثم يف طريقة تناولهم ال �سحايف لها، وهو موقف نبع –اأ�سا�ًسا- من التجارب املتعددة، خا�سة يف الدول 
غري امل�ستقرة، التي �سلط فيها �سيف الرقابة على رقاب ال�سحافيني وال�سحافة، بهدف حتجيم دورهم يف ك�سف 

احلقائق، خا�سة تلك الق�سايا املتعلقة بالف�ساد يف جميع جماالته وم�ستوياته.
لكن، علينا اأن نعَي اأّن املعايري املهنية كتعبري، ي�سوبها بع�س الغمو�س قلياًل، قد يعطي انطباًعا مبطاطيتها اأكرث من 
دقتها، وهنا ميكن ا�ستخدامها بطريقة مراوغة من كال اجلانبني: ال�سحافيني، وامل�سوؤولني ال�سيا�سيني واحلكومة. 
وكلما اجنذبت املعايري املهنية نحو ال�سلطة ال�سيا�سية، كانت اأقرب اإىل مفهوم الرقابة، مبعنييها اخلفي وال�سريح. 
وكلما اجنذبت نحو ال�سحافيني، كانت اأقرب اإىل احلرية الف�سفا�سة، املحكومة باآراء، ورمبا اأهواء، كل �سحايف 
على حدة، خا�سة اإذا تعار�ست املعايري املهنية، اأو ت�سادمت، مع ال�سبق ال�سحايف اأو اإثارة/ تثوير الراأي العام، اأو 

االأهداف اخلا�سة للموؤ�س�سة ال�سحافية.
�سحيح اأّن املعايري املهنية تهدف، يف الدرجة االأوىل، اإىل حماية اجلمهور من اال�ستخدام غري امل�سوؤول لل�سحافة، 
امل�سوؤول، وهذا ما  اإىل هذا اال�ستخدام غري  تقود  ا�ستخدامها،  التزمت يف  اأحيان كثرية، مع �سدة  اأنها، ويف  غري 
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يجعلنا نوؤكد على اأهمية متتع ال�سحايف باحل�سا�سية ال�سحافية التي تب�سره بحدوده واملاآل الذي قد ي�سل اإليه، 
خا�سة يف ظل عمليات التوظيف ال�سيا�سي لل�سحافة، التي تهدف اإىل خدمة �سراعات بعينها، وجهات من �ساأنها 
اأن ت�ستخدم ال�سحافة كو�سيلة للح�سول على الكثري من املكا�سب ال�سيا�سية واملجتمعية، يف الوقت الذي ميثل فيه 
االندفاع ال�سحايف عند ال�سحافيني مطلًبا مهًما قد ي�ستغل ويوظف لتحقيق اأهداف ال�سيا�سيني، التي لي�س منها 
م�سلحة ال�سحايف، ولن ت�سع يف اعتبارها اأية اأ�سرار ميكن اأن ت�سيبه. كما اأن فر�س نوع من التعامل ال�سيا�سي 
مع االأخبار والق�سايا املطروحة، ح�سب امل�سدر الذي ترد منه، يجعلنا نقف اأمام االرتباطات ال�سيا�سية لكل و�سيلة 
وهنا  املهنية،  باملعايري  االأخذ  من  اأكرث  التعبري-  جاز  -اإن  ال�سيا�سية  القرابة  ح�سابات  حت�سب  جتعلها  اإعالمية، 
يظهر �سكل اآخر من اأ�سكال الرقابة على كل ما هو خارج هذا ال�سياق، وهي م�ساألة اأ�سد مرارة وخطورة من الرقابة 

الوا�سحة ال�سريحة املفرو�سة من قبل الدولة، التي قد ال تتزّيا بزي الدميقراطية وحقوق االإن�سان.
اإّن الرقابة، باعتبارها و�سيلة الردع ال�سلطوي يف مواجهة اأية »جتاوزات« غري حممودة من قبل ال�سحافيني، غالًبا 
ما ت�سبه احلبل، اإذا ما بالغ ال�سحافيون يف جذبه من جهة، �سّدت ال�سلطة اأو احلكومة من جذبه نحوها، وهنا يظهر 
دور املعايري املهنية، لتكون بدياًل مهًما وفاعاًل، تقف يف امل�سافة الو�سط بني ال�سحافيني واحلكومة، لي�س عليها اأن 
متيل اإىل هذا اجلانب اأو ذاك، خا�سة اإذا افرت�سنا اأن و�سائل االإعالم ت�سعى -�سمن ما ت�سعى اإليه- اإىل حت�سني 
امل�ستوى املعريف جلمهورها، وهي م�ساألة ترتبط اأ�سد االرتباط مب�ساحة احلرية املمنوحة لل�سحافة خا�سة واالإعالم 
عامة، واحلرية تتعار�س مع الرقابة اأيًّا كان �سكلها وم�سدرها، فيما تتالقى مع املعايري املهنية لتتحول من احلرية 
املطلقة اإىل احلرية امل�سوؤولة، وحتى ن�سل اإىل احلرية امل�سوؤولة، فنحن بحاجة اإىل مناخ �سحي و�سامل من التغيري 
ا، اإىل ن�سال كبري، تلعب ال�سحافة فيه دوًرا  اأي�سً القائم على مبادئ احلق واخلري واجلمال، وهي م�ساألة حتتاج 

كبرًيا.
كلنا �سد الرقابة، وكلنا مع تعزيز ا�ستخدام املعايري املهنية يف العمل ال�سحايف، لكّن الكالم العام �سينطوي على 
كثري من املفاجاآت، يف حال املمار�سة العملية، التي تنطوي على ت�سابك الكثري من امل�سالح والروؤى واالأفكار. من 
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عن  تعرب  اأن  االأهم  ولكن  وغريها،  ولوائح  ومدونات  مواثيق  عرب  ال�سحايف،  العمل  مبادئ  تر�سيخ  بالطبع،  املهم 
طموح ال�سحايف، ال اأن حتجمه؛ اأن ت�سعره باحلماية، ال اأن تخيفه من قلمه، فيكّون رقيبه الداخلي، بداًل من الرقيب 

اخلارجي.

معايري متوازنة
ا من جميع االأطراف: احلكومة وال�سحافيني واجلمهور. وهذا بدوره،  ا اأن تلقى هذه املعايري قبواًل عامًّ ومن املهم اأي�سً
يتطلب عماًل موازًيا من العديد من االأطراف، اأحدها ال�سحافيون، واأهمها منظرو العمل االجتماعي واالإعالمي، 
يف �سياق معريف موائم، مع اأهمية ال�سعور باحلاجة اإىل مثل هذا العمل، وامتالك االإرادة املهنية الفاعلة لتح�سني 
�سروط العمل ال�سحايف وبيئته، اأمام معاول الهدم الكثرية التي يزداد تكالبها على ال�سحافة يوًما بعد اآخر، خوًفا 

وطمًعا.
لقد مرت �سحافتنا الفل�سطينية بالعديد من املراحل املهمة، لكنها كانت يف اأغلبها كالنبتة التي تنمو خارج تربتها، 
واإىل �سمائها  اإىل تربتها  النبتة  تعود فيه  ياأتي يوم  ي�سبه روحها. وحني  ثمًرا ال  وتتنف�س هواًء غري هوائها، فتنتج 
ا اأن ثمة �سيًئا ال ي�سبهها. وحتى ال ت�سعر �سحافتنا اأنها غريبة عن اأر�سها ونا�سها، فعلينا اأن  وهوائها، ت�سعر اأي�سً

نعقد �سلًحا اجتماعيًّا يرّد دمها لنا، ويرّد دمنا لها.
االأخرية، كان  ال�سنوات اخلم�س ع�سرة  الفل�سطيني خالل  ال�سعب  الذي �سهده  ال�سيا�سي واالجتماعي  اإن احلراك 
ا به اأن مياأ�س�س العمل ال�سحايف الفل�سطيني، لوال اأن وقعنا، نحن ال�سحافيني، يف �سرك االأحزاب وال�سيا�سة  حريًّ
حيًنا، ويف �سرك امل�سالح ال�سخ�سية حيًنا اآخر، فيما بقيت �سحافتنا تنتظر هّبة جماهريية منا�سرة لها، لذاتها، 
ال من اأجل اأهداف اأخرى، لذا، ا�ستخدم بعبع الرقابة ب�سكل خفي وخمجل، ومور�ست �سد حرية ال�سحافة الكثري 
من التجاوزات واالنتهاكات، التي غالًبا ما كانت تاأتي دون وعي، �سوى وعي الع�سائرية واحلزبية والتعنت ال�سيا�سي، 

غري املربر يف اأكرث اأحواله.
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يف هذا ال�سياق املّوار بالتغيري، برز دور املجتمع املدين يف تر�سيخ مبادئ حرية العمل ال�سحايف، انطالًقا من مبادئ 
حقوق االإن�سان، واأهمها احلق يف حرية الراأي والتعبري والتجمع ال�سلمي، وخا�ست املنظمات االأهلية ن�سااًل وا�سًعا �سد 
اأية انتهاكات تعر�س لها ال�سحافيون اأو حرية العمل ال�سحايف، حققت خالله الكثري من املكت�سبات واالإجنازات، 
خا�سة على م�ستوى الوعي اجلمعي واالإميان بدور ال�سحافة يف التغيري وحماية ال�سحافيني وتعزيز دور القانون يف 
ف�س املنازعات ال�سحافية اأو التي تكون ال�سحافة طرًفا فيها، وهي جهود مهّمة عززت من قدرة ال�سحافيني على 
املواجهة والت�سدي لكل اأ�سكال القمع والتعّدي على حقوقهم، واأهمها حرية التعبري عن اآرائهم، غري اأّن ذلك مل 
ي�ستطع اأن ي�سل اإىل ذهنية امل�سرع الفل�سطيني وبلورة ذلك يف قوانني من�سفة، حتمي حقوق ال�سحافيني، وتتعامل 
الرقابة  لفر�س  القانون مربًرا  دور  وبقي غياب  الذي ميار�سونه،  واالجتماعي  الثقايف  بالدور  تليق  معهم بطريقة 

وممار�سة الكثري من التجاوزات املبنية على روؤى �سيقة ال ترى �سوى م�ساحلها ال�سغرية.
اإن منع الرقابة ب�سكل تام طموح كل �سحايف، لكنه لي�س كذلك عند كل حكومة اأو �سلطة مهما تغريت اأيديولوجيتها، 
و�سيبقى لهذه احلكومة اأو تلك تربيراتها لفر�س رقابتها وروؤيتها لدور ال�سحافة وعملها، وهي ق�سية لن تنتهي بني 
ليلة و�سحاها، خا�سة يف ظل ثورة االت�ساالت و�سطوة التكنولوجيا على العمل االإعالمي، الذي �سحب �سالحيات 

كثري من ال�سلطويني واحلكوميني واأ�سباههم.
من املهم ختاًما، التاأكيد على دور ال�سحافيني اأنف�سهم يف خلق اأجواء مواتية لعملهم، والتمرد على االأدوار ال�سلبية 
اأدوارهم، واألغى  اأقالمهم، فحّجم  املتعددة التي رافقت م�سرية عملهم، واأهمها ال�سعور باخلوف الذي متكن من 
هوياتهم املهنية، وجعلهم يدورون يف فلك التابعني ملن هم اأقوى، فيما ال يدركون اأّن قوة ال�سحافة اأمام قوة ال�سلطة، 
واأّن ال�سراع بينهما اأبدي، �سيتوارثه جيل بعد اآخر، لذا، علينا اأن نرتك الأجيالنا اإرًثا يتفاخرون به، ال اإرًثا يتنكرون 

له اأو يكون عبًئا عليهم

*كاتبة و�سحافية
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روان ال�سامن

احلرية  مبادئ  على  تقوم  ثقافية  اجتماعية  �سيا�سية  جمتمعية  ح�سانة  يحتاج  ال�سحافة  مبهنة  )الرتقاء 
والدميقراطية وامل�ساواة والنزاهة وال�سفافية واملحا�سبة(

» لقد ن�ساأنا نحلم باحلرية لكننا مل نلم�سها، نرى الدميقراطية �سعاًرا، لكننا مل نعرفها، ال يف املنزل وال يف املدر�سة 
وال يف ال�سارع..

ال�سحافة املهنية هي ال�سحافة ال�سادقة التي تنحاز لق�سايا النا�س وتعرب عن همومهم وتنا�سرهم، اأي تتحول 
ا كيف يحول ذلك  اإىل �سلطة رابعة وتكون اأهاًل للثقة.. نريد من ال�سحايف اأن » ي�سعر « بامل�سوؤولية، واأن » يدرك« حقًّ

ال�سعور اإىل كلمات على اأر�س �سلبة، ال اإىل �سعارات تثري احلما�س..
اإن الثالوث امل�سوه من ال�سيا�سة والرتكيبة االجتماعية واالأبعاد الثقافية، ي�سكل حا�سنة م�سوهة وبيًتا م�سطنًعا يحجب 
الالمبادئ  ا من  تن�سئ جوًّ التي  امل�سوهة هي  الرتكيبة  املهنية احلقة. وهذه  ال�سحافة  واملاء عن  وال�سم�س  الهواء 

والالاأخالقيات، وعندها ي�سبح كل �سيء مباًحا..
ا توؤمن  االرتقاء مبهنة ال�سحافة يحتاج اإىل حا�سنة » اإن�سانية« من�سجمة متاآلفة متكاملة �سيا�سيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّ
باملبادئ الدينية واالأخالقية التي ت�سمن لنا اأن نتحرر من العدو اجلاثم فوق �سدورنا؛ حا�سنة توؤمن مببادئ احلرية 

ا من النزاهة وال�سفافية واملحا�سبة..«. والعدل والدميقراطية وامل�ساواة وحتقق لنا جوًّ
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إعداد الصحافيني ملهمتهم
روان ال�سامن*
�سيا�سية  جمتمعية  حا�سنة  يحتاج  ال�سحافة  مبهنة  »االرتقاء  اأن  على  الفل�سطيني  املهني  ال�سلوك  مدونة  تن�ّس 

اجتماعية ثقافية، تقوم على مبادئ احلرية والدميقراطية وامل�ساواة والنزاهة وال�سفافية واملحا�سبة«.
ا اأو يوتوبيًّا، فقد ن�ساأنا نحلم باحلرية لكننا مل نلم�سها، نرى الدميقراطية �سعاًرا، لكننا مل نعرفها،  يبدو الكالم مثاليًّ
ال يف املنزل وال يف املدر�سة وال يف ال�سارع. والأن االأبي�س ال ُيرى اأبي�س اإال عندما يو�سع بجانب االأ�سود، فب�سدها 
تتمايز االأ�سياء؛ فاإنني �ساأحاول اأن اأنظر اإىل هذا الن�س ب�سيغة النفي، اأي اأنه: »ال ميكن اأن تتحول ال�سحافة اإىل 
مهنية حقيقية يف ظل �سكل �سيا�سي اجتماعي ثقايف م�سوه يقوم على الظلم والدكتاتورية واملحاباة واخليانة والف�ساد 

والتزوير«.
واملرئي  وامل�سموع  املكتوب  االإعالم  اأنواع  كل  وهي  »ال�سحافة«،  كلمة.  كلمة  ال�سابقة  الفقرة  يف  اجلملة  و�ساأحلل 
باأ�سكاله التقليدية، اإذ اأ�سبح التلفزيون هذه االأيام تقليديًّا، رغم اأن عمره يف العامل العربي مل يتجاوز اخلم�سني 
�سنة، مع عامل التويرت واليوتيوب. لكن كل اأ�سكال االإعالم تن�سب لالأم وهي ال�سحافة املكتوبة، الأنها اجلدة القدمية 
اجلديدة. وبالتايل، فكلمة »�سحافة« �ساملة لكل اأ�سكال االإعالم، اأي اأن ال�سحايف لي�س فقط من يحمل القلم ليكتب، 
اإمنا هو كل اإعالمي يحمل قلًما اأو كامريا اأو مايكروفوًنا، وهو امل�سور وم�ساعد امل�سور وفني املونتاج واجلرافيك�س 

واملخرج واملنتج،.. اإلخ.
اآتي اإىل العن�سر الثاين، وهو اأنه ال ميكن لل�سحافة اأن »تتحول اإىل مهنية حقيقية« اإال بـ...، وهنا ناأتي اإىل درجة 
اأو  النا�س،  ي�سميها  كما  »كالم جرايد«،  من  ال�سحافة  فيها  تتحول  التي  الدرجة  اإىل  اأي  ال�سحافة،  من  متقدمة 
»كذب«، كما يتجراأ اآخرون، وت�سبح »مهنية«، اأي �سادقة تنحاز لق�سايا النا�س وتعرب عن همومهم وتنا�سرهم، اأي 
تتحول اإىل �سلطة رابعة وتكون اأهال للثقة، لكن هذا ال يكفي، فيجب اأن يكون القالب اأي�سا قويًّا حياديًّا رغم انحيازه 
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للحق، اأي اأن اأ�سلوب جمع املعلومات وتدقيقها وعر�سها، يجب اأن يرقى اإىل االأ�سلوب اجلاد املبني على حقائق ال 
ا كيف يحول ذلك ال�سعور اإىل  على م�ساعر، فنحن نريد من ال�سحايف اأن »ي�سعر« بامل�سوؤولية، ولكن اأن »يدرك« حقًّ
كلمات على اأر�س �سلبة، ال اإىل �سعارات تثري احلما�س. فاملهنية يف التعامل مع ال�سيوف والوقت واملوؤ�س�سة والزمالء 

واجلمهور املتلقي للر�سالة، حتى ردود الفعل على الر�سالة بعد اإطالقها اأو ن�سرها.
وعلى ما �سبق، دعونا نتفق اأن الهدف اأن تتحول ال�سحافة اإىل مهنية حقيقية، لكن ال بد لذلك من حا�سنة- تربة، 
فال�سحافة مراآة املجتمع وابنته، وبالتايل، ال ميكن اأن تنبت يف ظل �سكل �سيا�سي ال هو دولة م�ستقلة، وال هو جمتمع 
حتت االحتالل. اإن الو�سع الفل�سطيني ال�سيا�سي احلايل هو نتاج م�سوه ملرحلة عقود طويلة مل تنتج �سكال �سيا�سيا 
�سليما معافى، فال نحن دولة لها كينونتها وا�ستقاللها االقت�سادي والبنيوي، وال نحن جمتمع حتت احتالل اإ�سرائيلي 
كولونيايل نقاوم للتخل�س منه. اإن الرق�س على احلبل دون �سكل �سيا�سي، ال ينتج حا�سنة ميكن لل�سحافة املهنية 

اأن تعي�س فيها ب�سورة طبيعية، فنتيجة الت�سوه احلا�سل تكون م�سوهة.

ثالثة ت�سوهات
واجبهم  تاأدية  اأثناء  اإما  �سهداء،  اإىل  حولتهم  فل�سطينيني  �سحافيني  وجرحت  قتلت  االإ�سرائيلية  احلرب  اآلة  اإن 
اأنت م�ستهدف. لكنني �ساأحاول يف  اأو فقط الأنهم يعي�سون يف املجتمع الفل�سطيني، فالأنك فل�سطيني،  ال�سحايف، 
ا بنا، الأن اهلل ال يغري ما  هذا املقال اأن اأركز على ما نفعله نحن باأيدينا، ال ما تفعله اإ�سرائيل باأجهزتها علًنا و�سرًّ
بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم. ورغم اأن االحتالل االإ�سرائيلي جزء اأ�سا�سي من م�سكلتنا، وم�سبب رئي�سي حلالتنا 
املتفردة، اإال اأنني �ساأحاول -قدر االإمكان- اأن اأجتنب احلديث عن االنتهاكات االإ�سرائيلية ل�سحافتنا واأركز على 
االنتهاكات الفل�سطينية. فقد منعت ال�سرطة الفل�سطينية �سحافيني من تغطية مظاهرات وفعاليات واعت�سامات، 
ومل يكن املنع �سفهيًّا فقط، بل اأدى يف بع�س االأحيان اإىل اعتداءات ج�سدية خطرية، حتى و�سل االأمر اإىل و�سع جهة 
العاملني فيها. وهذا  التلفزيونية يف فل�سطني لتهديدها وتهديد  القنوات  اإحدى  اأمام مكتب  م�سبوهة عبوة نا�سفة 

الفعل ال�سيا�سي هو الت�سوه االأول.
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العائلة  يف  نعي�س  اأن  ن�ستطع  مل  العربي،  العامل  كحال  حالنا  فنحن،  االجتماعي،  الت�سوه  فهو  الثاين،  الت�سوه  اأما 
النووية، ومل نبق يف اإطار العائلة الكبرية اأو احلمولة. انحزنا اإىل اإطار العائلة النووية، فلم نعد نطيق تدخل االأقارب 
يف �سوؤوننا ال�سغرية، ومل تعد زيارة اجلد واجلدة �سيًئا م�سلًيا جليلنا الذي ن�ساأ يف اإطار عائلة نووية حافظت على 
�سغرها قدر ما ت�ستطيع، ويف الوقت نف�سه، مل نخرج من عباءة احلمولة والع�سرية والعائلة الكربى، ففي الق�سايا 
االجتماعية الكبرية كالزواج، ما زلنا نوؤمن بالزواج التقليدي، ويف الق�سايا ال�سيا�سية كاالنتخابات، ما زلنا نوؤمن 
بالدعم الع�سائري. وما زلنا نن�سب اأنف�سنا للقرية اأو املدينة اأو اللواء الذي ننت�سب اإليه، وحتى اإىل الطائفة والدين، 
فالت�سوه االجتماعي لدينا الذي يعطي الوالءات للع�سرية والطائفة واالإقليم ما زال يطغى على �سرورة �سعورنا باأننا 

»فل�سطينيون«، ننتمي لوطن مهدد يف وجوده ويف كل �سرب منه.
ننتقل اإىل الت�سوه الثالث وهو الت�سوه الثقايف، فكيف يكون �سحافيًّا من ال يقراأ؟! كيف ميكن لل�سحايف اأن ي�سبح 
اأن  مهنيًّا وهو مل يعتد اأن يقراأ، واإذا قراأ، ال ي�ستطيع اأن يحلل ويدقق! كيف ن�سلم ال�سلطة الرابعة ل�سحايف همه 
لدى  الثقافة  اإن  لها؟  اأ�سكالها حما�سًبا  بكافة  لل�سلطة  ا  ندًّ نف�سه  يرى  اأن  بدل  ال�سلطة،  وراء  ين�ساق  يكون موظًفا 
كثريين �سهادة جامعية يعلقونها على احلائط اأو كلمات ف�سفا�سة ال يدركون معانيها. فمن منا قومي حتى النخاع 
اأو اإ�سالمي حتى اأخم�س قدميه اأو �سيوعي بامتياز؟ قلة قليلة توؤمن مببداأ تدركه حق املعرفة وال تتلون مع الزمن، 
وتتثقف لكي تتثقف، ال لكي جتل�س على الهام�س تنتظر اأن ي�سنع التاريخ ما يريده فيها. اإن ال�سحافة املهنية هي 
التي ت�سنع التاريخ وال تنتظر، وحتتاج اأن تكون مثقفة بامتياز وقادرة على خلق ثقافة جديدة ال ت�ست�سلم للت�سوهات 
الثقافية املعوملة اجلديدة التي ت�سع كل الثقافة يف �سلة واحدة وال تفرق بني مايكل جاك�سون واأبو القا�سم ال�سابي، 

في�سبح االثنان »بطلني« يف زمن »املهاترات الثقافية«.
اإذن، فاإن الثالوث امل�سوه من ال�سيا�سة والرتكيبة االجتماعية واالأبعاد الثقافية، ي�سكل حا�سنة م�سوهة وبيًتا م�سطنًعا 
ا من الالمبادئ  يحجب الهواء وال�سم�س واملاء عن ال�سحافة املهنية احلقة. وهذه الرتكيبة امل�سوهة هي التي تن�سئ جوًّ

والالاأخالقيات، وعندها ي�سبح كل �سيء مباًحا.
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مفردات تعيق احلرية
وعوًدا اإىل حتليل مفردات البند الثاين يف �سيغته النافية، ولنبداأ بـ»الظلم«. فعندما يح�س الطالب يف املدر�سة اأنه 
مظلوم ومهان من قبل اأ�ستاذه، ويح�س ال�ساب يف البيت اأنه مظلوم مقارنة باأخيه االأكرب اأو االأ�سغر من قبل اأمه اأو اأبيه، 
ويح�س طالب ال�سحافة يف اجلامعة اأنه مظلوم ومهان من قبل اأقرانه؛ عندما يكون الظلم �سمة والعدل غائًبا، ي�سبح 
ا اأن يدافع عن العدل الأنه مل يذق  من ال�سعب اأن تطلب من هذا الطالب الذي اأ�سبح �سابا ثم طالب �سحافة ثم �سحافيًّ
حلوه، والأنه ال يعرف طعمه، فكيف تطلب منه اأن يدافع عن �سيء ال يعرفه؟ اإن االإن�سان يدافع عن احلرية عندما ت�سلب 
ولي�س عندما يكون قد ن�ساأ م�سلوبا من احلرية. اإن الفل�سطيني لديه فوق الت�سوه العادي الذي اأ�ساب جمتمعات كثرية 
ظلم اأكرب، اإنه م�سلوب احلرية لكونه »فل�سطينيًّا«، فهو منذ الوالدة حماَرب يف وجوده، جمرد وجوده يخيف احلركة 
ال�سهيونية وي�سوه م�سروعها الرامي اإىل اال�ستيالء على اأر�سه وبيته و�سجره دون وجوده هو، فوجوده اأ�ساًل غري مرغوب 

به، وتتخذ كل االإجراءات جلعله الجًئا خارج الوطن اأو الجًئا داخل الوطن اأو الجًئا يف اأعماقه.
الدكتاتورية: عندما ي�سطب رئي�س التحرير مو�سوعك باخلط االأحمر اأو يقال لك اإن هذا املقال جريء اأكرث من الالزم، 
اأو هذا الر�سم الكاريكاتوري يجلب علينا غ�سب فالن اأو عالن؛ عندما تكون املوؤ�س�سة ال�سحافية دكتاتورية من الراأ�س 
اإىل القاعدة، كيف ميكن اأن تطلب من ال�سحايف اأن يكون دميقراطيا ي�سعى جللب كل االأ�سوات ليقول كلمته وراأيه؟ اإذا 
كان ممنوعا من اأن يقول راأيه، فكيف له اأن يقنع االآخرين ب�سرورة التعبري عن اآرائهم! اإن اعتقال العديد من ال�سحافيني 
الفل�سطينيني على اأيٍد فل�سطينية بتهمة يطلق عليها »التحري�س واالإ�ساءة واإثارة الفتنة واخلالفات الداخلية«، اأكرب دليل 
على الدكتاتورية التي نعي�سها، وق�س�س التعذيب التي يتعر�س لها ال�سحافيون وم�سادرة حوا�سيبهم وهواتفهم النقالة، 
ومنعهم من ال�سفر واحتجاز جوازات �سفرهم وبطاقاتهم ومالحقتهم، كلها اأنواع من القمع الدكتاتوري التي جتعل 

الرقابة الداخلية لدى ال�سحايف يف حالة مناء دائم.
املحاباة: اإن كنت من املقربني من الوزير اأو النائب من احلزب احلكم، فاأنت من ت�سلك االأخبار »طازجة« وقبل اأن 
ت�سبح »اأخباًرا«، اأما اإن كنت من املغ�سوب عليهم، فاأنت بال �سك �سحايف غري مهني وال ت�ستحق اخلرب الطازج. كم مرة 
ح�سل زميلك على ترقية ومل يكن ي�ستحقها؟ وكم مرة اختري لتغطية خرب مهم وقيل لك اإن فر�ستك �ستاأتي ومل تاأِت 
قط؟ يف ظل هذا املبداأ، ال ميكن اأن تنبت �سحافة مهنية حقيقية. اأو عندما حتابي جهة مقربة من احلكم قناة على 
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ح�ساب اأخرى، فتدعو واحدة وتطلب من االأخرى املغادرة، هل ينتج ذلك تناف�ًسا �سريًفا بني القنوات املختلفة؟
اخليانة: لعل هذا املبداأ خطري فل�سطينيًّا، فنحن اإما اأبطال اأو خائنون، ال و�سط لدينا، فمن هو معنا بطل مغوار، ومن 
هو �سدنا خائن يجب اأن يو�سف باأقذع ال�سفات. يف ظل اأننا نخون بع�سنا، فاإن �سحافة مهنية ال ميكن اأن تنبت. فكم 
مرة �سمعنا اأنه اأطلق »جمهولون« النار على مركز اأو موؤ�س�سة �سحافية، معتربين اأن ال�سحايف جزء من اخليانة العامة 

التي ن�ست�سهل تعميمها.
الف�ساد والتزوير: اإن هذين املبداأين من عائلة واحدة، فالف�ساد الذي ا�ست�سرى يف اجل�سد الفل�سطيني، خا�سة منذ 
اأوا�سط الت�سعينيات وباأيٍد حملية ودولية، اأثر على القلب الذي كان رافًعا للحجر يف االنتفا�سة االأوىل، فجعله ماديًّا كما 
مل يكن من قبل، وهذا املر�س اخلطري الذي ال اأنظر اإليه بعني الراأفة، حاله حال املبداأ ال�سابق، و�سلت نتائجه اإىل عامل 
ال�سحافة فاأبعدتها عن املهنية اأكرث من اأي وقت م�سى. اإن الف�ساد يف االأجهزة التي تقود املجتمع الفل�سطيني ت�سمح 
لنف�سها -على �سبيل املثال- اأن تف�سد على ال�سحايف عمله، فبعد ت�سويره ملادة مثال، تتم م�سادرتها لت�سطب ومتحى 
نهائيًّا من ال�سريط ويعاد اإليه ال�سريط مع الكامريا )اأحياًنا �سليمة واأخرى معطوبة(، وكاأن �سيًئا مل يكن، فعليك اأن 
تقتنع اأن التزوير العام ميكن اأن ي�سل اإليك ك�سحايف ويطلب منك اأن تكون »مزوًرا«، ومع مرور الزمن، ت�سبح من فئة 

»املزورين«.
اإليه كمجتمع فل�سطيني، وما ن�ستحقه، لي�س  لعل فيما �سبق تاأكيًدا على اأن االرتقاء مبهنة ال�سحافة اإىل ما ن�سبو 
ك�سحافيني فح�سب، بل كمجتمع ب�سكل عام، يحتاج اإىل حا�سنة »اإن�سانية« من�سجمة متاآلفة متكاملة �سيا�سيًّا واجتماعيًّا 
ا توؤمن باملبادئ الدينية واالأخالقية التي ت�سمن لنا اأن نتحرر من العدو اجلاثم فوق �سدورنا؛ حا�سنة توؤمن  وثقافيًّ
ا من النزاهة وال�سفافية واملحا�سبة لنعمل فيه ومن خالله  مببادئ احلرية والعدل والدميقراطية وامل�ساواة وحتقق لنا جوًّ
لنقل �سوت الفل�سطينيني اإىل الفل�سطينيني واإىل العامل، من اأجل يوم يرفع فيه علم فل�سطني �ساخًما ووا�سًحا، حيث 
تكون األوانه نقية �سافية، حيث االأبي�س اأبي�س واالأ�سود اأ�سود، اآنذاك فقط، ن�ستطيع اأن نرى االأحمر واالأخ�سر كما يجب 

اأن نراهما، رمزا للت�سحية والبناء اللذين حتتاجهما فل�سطني
* اإعالمية يف قناة اجلزيرة
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عارف حجاوي
)اعتماد قيم الت�سامح وقبول الراأي والراأي الآخر والتفريق بني وجهات النظر والأخبار(

»ال وجود للت�سامح يف �سحراء االإعالم العربي.. والتوازن ال يتحقق من رغبة االإعالمي يف اأن يكون متوازًنا.. التوازن 
ياأتي من اخلارج، من معادلة مو�سوعية تفر�سه..

كما اأن كل خرب يحتوي يف جوفه على الراأي، والف�سل بني اخلرب والراأي، حلم يراود املبتدئ يف االإعالم..
ويتعر�س االإعالمي ملاأزق مفهوم احلقيقة الفل�سفي كل يوم. فاإن �سعر به كل يوم، فعليه اأن يغري عمله، واإن مل ي�سعر 
ا. ال يجوز لالإعالمي اأن يكون فيل�سوًفا، وال اأن يكون �ساذًجا. يكفي اأن يكون ذكيًّا،  به قّط، فعليه اأن يغري عمله اأي�سً

واأن ينقل قدًرا كبرًيا من املعلومات لزبائنه، حتى يتمكنوا هم من ا�ستخراج حقائقهم اخلا�سة باأنف�سهم..
كل قوم، لهم االإعالم الذي ي�ستحقونه. ومل اأجد اأن تدري�س االإعالم يفيد قيد �سعرة يف رفع �سقف احلرية االإعالمية. 

كما مل اأجد الوعي بامل�سكلة ي�ساهم يف حلها. امل�ساألة م�ساألة قوى �سيا�سية ونظام حكم..«.
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الرأي والرأي اآلخر وما بينهما
عارف حجاوي*

اإن الراأي والراأي االآخر كخبزتي ال�سطرية. 
لي�س املهم اخلبزتني، بل ما بينهما، وي�سمى ح�سو ال�ساندوي�س بالعربية العتيقة: الكاَمخ. وكم من و�سيلة اإعالمية 

تفتخر بالراأي والراأي االآخر، لكنها جتعل الكاَمخ مزيًجا من امل�سالح، واالأيديولوجيا، والتوجيه االإعالمي.
كان يل �ساحب يعمل يف و�سيلة اإعالم �سبه حكومية، وكلما فتحنا �سرية التوازن والراأي االآخر، قال يل: اأال تذكر 
عندما اأجرينا اللقاء الفالين مع ممثل املعار�سة فالن؟ حتى �سار ذلك اللقاء طيل�سان ابن حرب اخلالد. ال يكفي 

لقاء واحد، وال األف لقاء مع املعار�سة، حتى تنال الو�سيلة االإعالمية و�سام التوازن.
لقد ف�سلت و�سائل االإعالم احلكومية، يف معظم بقاع االأر�س، يف اأن تكون متوازنة بني حكومة ومعار�سة. ولوال املثال 

الربيطاين واالأملاين، الأطلقنا احلكم. 
يف املثال الربيطاين، جنحت الـ »بي بي �سي« املحلية )التي تبث لربيطانيا نف�سها(، يف التوازن ب�سكل مل ي�سبق له 
مثيل عامليًّا. اأجنَحها يف ذلك اأن متويلها ياأتي من ال�سعب نف�سه، اإذ يدفع كل بيت ميتلك جهاز تلفزيون ما يعادل 
مئتي دوالر �سنويًّا )اأ�سعار 2008/ 2009(، تذهب للـ »بي بي �سي« فقط دون �سائر املحطات. وهذه الهيئة حمكومة 
ا. ولها جمل�س اأمناء واجبه الوحيد اأن  من الربملان، ال من احلكومة، وكما ال يخفى، فالربملان ي�سم املعار�سة اأي�سً
االأمناء  جمل�س  ع�سوات  اإحدى  فاإن  وباملنا�سبة،  ثمنه.  دفع  الذي  اجليد  االإعالم  على  احل�سول  للجمهور  ي�سمن 

االثني ع�سري هذا، ا�سمها »حممودة«، ولعلها متثل اجلالية امل�سلمة يف البلد.
اأما »الت�سامح«، فلم اأعرث عليه يوًما يف �سحراء االإعالم، حيث »كالنا بها ذئب يحدث نف�سه ب�ساحبه«.

التوازن ال ياأتي من الداخل. ال يتحقق من رغبة االإعالمي يف اأن يكون متوازًنا. فهو يرغب بذلك، ويتعلم ذلك يف 
جامعته، ويدربه على ذلك املدربون الدمناركيون الذين يوؤتى بهم اإىل البلد؛ ثم تراه يف رم�سة عني يتحول اإىل بوق. 
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التوازن ياأتي من اخلارج، من معادلة مو�سوعية تفر�سه. وثمة يف ميثاقنا االإعالمي الذي �سدر عن وزارة االإعالم 
الفل�سطينية عام 1995 عبارة هي مبثابة الفريو�س الذي يق�سي على كل توازن. اإنها عبارة »امل�سلحة الوطنية«، وهي 
ا. با�سم هذه العبارة، حتولت و�سائلنا االإعالمية اإىل  ا جدًّ ا، وتف�سر تف�سرًيا مغر�سً ت�ستعمل ا�ستعمااًل مبا�سًرا وفجًّ

طبول جوفاء يف املنا�سبات التي يكون املواطن فيها حمتاًجا حاجًة ما�سًة اإىل املعلومة واخلرب ال�سحيح.
ولالإن�ساف، فهذه العبارة بعينها »امل�سلحة الوطنية/In the national interest « مرقومة يف د�ستور الـ»بي بي 

�سي«، لكنهم يف�سرونها ب�سكل معقول يف اإعالمهم املحلي. 

اخلرب والراأي
كل خرب يحتوي يف جوفه على الراأي. لو قلت يف ن�سرتك: »اجتمع خمتار قرية دير الزوان مع وزير البلديات، وعر�س 
اإنه معني تعييًنا،  اأبو الرباغي، الأنها ال تعرتف باملختار، وتقول  عليه م�سكالت القرية«، ف�سوف حتتج عليك عائلة 
فاأين االختيار يف املختار؟، و�سيحتج عليك مدير عام الوزارة، الأنك مل تقل: »ا�ستقبل الوزير يف مكتبه.. الخ«، بل 
جعلت املختار »يجتمع بالوزير«، و�سيعرت�س عليك املختار نف�سه، ويقول لك: يف اخلرب غلطتان: االأوىل اأننا لي�ست 

عندنا م�ساكل، بل لدينا حقوق وطلبات، والثانية اأن دير الزوان لي�ست قرية، بل بلدة.
اأراأيت كيف اأن اخلرب املكون من �سطر ناق�س، حمل الكثري من وجهات النظر؟

فما بالك بخرب �سيا�سي؟!
الف�سل بني اخلرب والراأي حلم يراود املبتدئ يف االإعالم. اأما املحرر الذي عاقر االأخبار ردًحا من الزمن، ف�سوف 
ال�سابقة على خرب دير الزوان كالم فارغ، لكن  التلفون، ويكلم مرا�سله املحلي، ويقول له: كل االعرتا�سات  يرفع 
اعرتا�سي عليه هو اأنه خرب بروتوكويل ت�سريفاتي. فقل يل: ما امل�سكالت يف القرية، وما اأهمية االجتماع املذكور، 
اأيها  اأنت  اأريد قراءتك  اأهمية االجتماع داخل اخلرب.  راأيك يف  اأن ت�سع  واأريد  اأثر؟  لهذا االجتماع  �سيكون  وملاذا 

املرا�سل.
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اأعود اإىل ن�سرة الـ »بي بي �سي«. يف كثري من اأخبارها، ترد عبارة �سارت م�سهورة، هي »ويقول مرا�سلنا«. وتاأتي يف 
و�سط اخلرب اأو يف ذيله على النحو التايل مثاًل: »�سقط ثالثة قتلى، وقال ال�سابط اإن جنوده بداأوا مت�سيط املنطقة 
اإىل معرفته باملنطقة  العثور عليهم«. وراأي املرا�سل م�ستند  اإن من امل�ستبعد  بحًثا عن املهاجمني. ويقول مرا�سلنا 

واالأحداث فيها. ونحن بحاجة اإىل قراءته للحدث الأنه اخلبري.
للخرب لون. فاحلدث الذي يحدث يف اأفغان�ستان )مثاًل فوز قر�ساي يف انتخابات الرئا�سة االأفغانية عام 2009(، 
نف�سه  و�سيكون كل خرب عن احلدث  والباك�ستان.  العربي  والعامل  واأوروبا  اأ�سرتاليا  االأخبار يف  ن�سرات  �سينقل يف 
خمتلًفا عن االآخر. ثمة قدر خمتلف من االهتمام باملو�سوع يف كل بلد، وثمة هوى، وثمة قراءة م�ستقبلية خمتلفة الأثر 
هذا احلدث على م�ستقبل البالد. فاالأوروبيون واالأمريكان �سريكزون على اأثره على وجودهم الع�سكري يف املنطقة، 

واالأفغان �سريكزون على نزاهة االنتخابات، وعلى اأثر النتيجة على اال�ستقرار يف بلدهم، وهكذا. 
ا اإعالميًّا كبرًيا من اخلارج على مدى ع�سرات ال�سنني. وهذا ال�سخ ملون مب�سالح  وقد ا�ستقبل عاملنا العربي �سخًّ
اأ�سحابه. و�ساعدهم جميًعا �سعف االإعالم العربي وكذبه. وما زلنا نتلقى ال�سخ االإعالمي. رويرتز ووكالة االأنباء 
الفرن�سية واالأ�سو�سييتد بر�س، كلها ت�سخ. حتى واإن تقا�ست من و�سائلنا االإعالمية ا�سرتاكات مالية مقابل اأخبارها، 
فاأخبارها ملونة. عندما قام �سارون »بزيارة« احلرم القد�سي عام 2000، وفجر االنتفا�سة الثانية، نقل لنا االإعالم 
اخلرب هكذا، كما نقلُتُه لكم. قالوا: »قام بزيارة«. وامل�سحك اأن اإعالمنا ردد العبارة، كاأن اللغة العربية عجزت عن 
اخرتاع كلمة مثل »اقتحم« اأو »َوَغل«. وقالوا لنا اإن االإ�سرائيليني ميار�سون »العقاب اجلماعي«، فظللنا نردد عبارة 
»العقاب اجلماعي«. والعقاب ياأتي على ذنب؛ فهل اأذنب املدنيون الذين تعر�سوا للحب�س يف بيوتهم وال�سرب على 

جنوبهم؟! عجزنا مرة اأخرى عن ا�ستخراج كلمة »التنكيل اجلماعي« من القامو�س. 
هل  حقيقي؟  �سيء  اأي  هناك  اأولي�س  ونقول:  �سيء.  كل  يف  مت�سككني  نقف  قد  حرية.  اإىل  النقا�س  بنا  يف�سي  قد 
احلقيقة كائن مل يخلق؟ االأجانب يعربون عن احلقيقة بكلمة »Truth«، ويجمعونها على »Truths«، قائلني اإن 

لكل اإن�سان وجهة نظر، ولكل اإن�سان حقيقته اخلا�سة. هذا ي�سع االإعالم يف اأزمة كبرية. 
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اأزمة  »احلقيقة«
�سونا يف املدار�س، وهي قد �ُسلبت من  من دون �سك، هناك اأزمة. اإذا كانت االأندل�س هي »الفردو�س املفقود«، كما درَّ

امل�سلمني، فال ن�ستطيع اأن مننع اليهودي من اعتبار فل�سطني فردو�سه امل�ستعاد.
االإعالمي يتعر�س لهذا املاأزق الفل�سفي كل يوم. فاإن �سعر به كل يوم، فعليه اأن يغري عمله، واإن مل ي�سعر به قّط، فعليه 
ا. ال يجوز لالإعالمي اأن يكون فيل�سوًفا، وال اأن يكون �ساذًجا. يكفي اأن يكون ذكيًّا، واأن ينقل قدًرا  اأن يغري عمله اأي�سً

كبرًيا من املعلومات لزبائنه، حتى يتمكنوا هم من ا�ستخراج حقائقهم اخلا�سة باأنف�سهم.
ا الرتفيه والثقافة، وال نتعر�س لهذين ب�سيء يف كالمنا،  معلوم اأننا نتحدث عن االأخبار فقط. واالإعالم يحمل اأي�سً

مع ما فيهما من الق�سايا نف�سها، واإن بقدر و�سكل خمتلفني. 
ومن الق�سايا التي تهم الفل�سطينيني: التعتيم االإعالمي، وهي لي�ست بعيدة عن مفهوم الراأي والراأي االآخر. فنحن يف 
و�سع �سديد الغرابة: نحن يف ال�سفة وغزة نعي�س يف �سفينة ثالثة اأرباعها قد غرق، ونعي�س حياتنا على الربع الباقي، 
ونغط�س. بلدنا توؤكل، و�سخ�سيتنا الوطنية تتال�سى. ورغم ترديدنا امل�سحك املبكي لكلمة »فل�سطيني«، ف�سخ�سيتنا 
الوطنية تتال�سى. بلغ ببع�سهم االأمر اأن �سّكوا تعبري »االإن�سان الفل�سطيني«. ولعلك �سمعته! رمبا اأننا نكرث من التكلم 
عن هويتنا الفل�سطينية الأنها فعاًل تتال�سى. ويف و�سع كهذا نحاول، نحن االإعالميني، رفع معنويات النا�س باأن نعتم 
على كثري من االأخبار، فال نذكر الكثري عن خذالن العرب االآخرين لنا، وال عن ف�سادنا، وال عن اأمرا�سنا ال�سيا�سية 
واالجتماعية، وهي جميعها مواد اإخبارية ممتازة. ونخجل من تقييم االنتفا�ستني االأوىل والثانية، وما حققتا وما مل 

حتققا. كل هذا مفهوم، ورمبا اأباحه البع�س. وهل من املفيد للمري�س اأن يعرف كل تفا�سيل مر�سه؟ 
اإذا �سلمنا مبقولة اإننا نغرق، فاملنطقي اأن يحمي كل اإن�سان نف�سه واأوالده، ولتذهب البلد اإىل اجلحيم. ولكّن عندي 
مثااًل اإعالميًّا لعمل جاد ومفيد: حدثني املرحوم حممود  يعي�س، �ساحب جريدة ال�سعب، يف اأوا�سط ال�سبعينيات، 
عن عمله ال�سحايف عام 48. قال بحما�سة وتوقد: كنا جنمع االأخبار من كل مكان، ن�ساأل النا�س القادمني من كل 
ى، ونكتب اأي البلدات �سقطت، وماذا فعل اليهود هنا وهناك، ونن�سر ذلك يف جريدة من ورقة  مدينة وقرية، ونتق�سّ
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واحدة ونبيعها. راأيت فيه، وهو يحدثني، مثااًل لل�سحايف املحرتف يف اأب�سط �سورة ممكنة. هو يقول للنا�س االأخبار، 
فقط. 

لكن الدنيا تعقدت، واخلرب موجود يف الوكاالت، وال حاجة بك اإىل الرك�س وراءه. املطلوب االآن هو ماذا اأن�سر وماذا ال 
اأن�سر. �سحيح ما قاله يل اأحدهم بعد اأن ن�سرت مقااًل جتاوز احلدود املر�سومة. قال يل: »هذا ما بينحكى فيه«. نعم، 
هناك اأ�سياء ال يجوز اأن تن�سر. و�سيظل النا�س يف جمال�سهم يتهام�سون باأخبار واأن�ساف اأخبار و�سائعات. و�سيظل 
االأكادمييون متميزين باجلراأة على طرح مو�سوعات ال ي�سمح بن�سرها يف االإعالم اجلماهريي. هم يدر�سونها بعمق 

وبلغة مغلقة دون النا�س، ودرا�ستهم ال تفيد اأحًدا. 
يف املح�سلة، كل قوم، لهم االإعالم الذي ي�ستحقونه. ومل اأجد اأن تدري�س االإعالم يفيد قيد �سعرة يف رفع �سقف 
احلرية االإعالمية. كما مل اأجد الوعي بامل�سكلة ي�ساهم يف حلها. امل�ساألة م�ساألة قوى �سيا�سية ونظام حكم. وامل�ساألة 

االأخطر يف و�سعنا الفل�سطيني، االإ�سرار على معرفة كل تفا�سيل املر�س، يف �سبيل تكوين روؤية اإيجابية

*مدير الربامج يف قناة اجلزيرة
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عماد االأ�سفر
)احرتام �سيادة القانون، مبا يف ذلك املثول اأمام الق�ساء، مع ال�سعي لتطوير الت�سريع وال�سغط لإن�ساء حماكم 

مدنية خمت�سة بق�سايا الن�سر(

»اإن االإعالم ك�سلطة رابعة ال ي�ستطيع �سمان النتائج االإيجابية لعمله، حتى ولو قام به ب�سكل مثايل وحمرتف، اإال 
اإذا قامت بقية ال�سلطات الثالث )الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية( بدورها على اأكمل وجه، وتعاونت معه وتعاون 

ا.. معها تعاوًنا تامًّ
وقد قالوا قدميا اإن على ال�سحايف اأن ميتلك: عقل فيل�سوف، وحكمة قا�ٍس، واإح�سا�س �ساعر، و�سجاعة فار�س..

كل  يف  امل�سرعني  على  لزاًما  كان  االأخرى،  ال�سلطات  منت�سبي  من  اأقرانه  مبهام  ال�سحايف  مهام  لت�سابك  ونظًرا 
جمتمع �سياغة واإقرار القوانني الناظمة لهذه املهنة مبا يكفل حقهم وحق جمهورهم ويحدد واجباتهم ومينعهم من 

االنحراف اأو املغاالة..
وطاملا اأن ال�سحايف من اأ�سد النا�س مطالبة بتعميم �سيادة القانون وفر�س النظام على اجلميع واإخ�ساعهم للم�ساءلة 
والرقابة واملقا�ساة، فاإن من واجبه البدء بنف�سه والقبول باملراجعة وامل�ساءلة وحتى املقا�ساة واتباع كافة القوانني 

واللوائح بنزاهة والعمل مبقت�سى ما ت�سمح به، �سواء اأعجبته اأم مل تعجبه..
اإن احرتام وتكري�س �سيادة القانون، من قبل ال�سحافيني قبل غريهم، عن�سر اأ�سا�سي من عنا�سر االأمن االإن�ساين، 
ا جت�سيد  ويجب عدم االكتفاء باإعالن ترابط حقوق االإن�سان وعدم قابليتها للتجزئة، بل يجب اأن يكون هناك اأي�سً

عملي لها..«.
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خضوع الصحافيني للمحاكمة
عماد الأ�سفر* 
االإعالم، �ساأنه �ساأن غريه من اأدوات املجتمع واأجهزته، لي�س فوق ال�سبهة اأو امل�ساءلة اأو االتهام بالتق�سري. وحني 
نقول هذا، فاإننا ال نق�سد، بطبيعة احلال، رجال االإعالم، ال فرادى وال جمتمعني، واإمنا الدور والبيئة وامل�سوؤولية 
االإعالمية التي يتحكم فيها روؤ�ساء التحرير واأ�سحاب املوؤ�س�سات االإعالمية ومن ميولهم اأو ُيعينهم اأو ي�ساندهم، 

اأكرث مما يتحكم فيها ال�سحافيون اأنف�سهم.
ومبا اأننا نتحدث عن البيئة املجتمعية، فاإن من البديهي القول اإن االإعالم ك�سلطة رابعة ال ي�ستطيع �سمان النتائج 
االإيجابية لعمله، حتى ولو قام به ب�سكل مثايل وحمرتف، اإال اإذا قامت بقية ال�سلطات الثالث )الت�سريعية والتنفيذية 

ا. والق�سائية( بدورها على اأكمل وجه، وتعاونت معه وتعاون معها تعاوًنا تامًّ
قالوا قدميا اإن على ال�سحايف اأن ميتلك: 

	 عقل فيل�سوف، الأنه مطالب مبعرفة الكثري عن كل �سيء، حتى يتمكن من فهم ما يدور يف �ستى املجاالت، وينقل 

حقيقة ما يجري من حولنا ب�سورة وا�سحة ومفهومة وعلى اأو�سع نطاق.
ا بالوقائع واحلقائق، وعاداًل يف تعامله مع اأطرافها  	 حكمة قا�ٍس، حتى يكون مو�سوعيًّا يف نقل فحوى االأحداث، مهتمًّ

كافة، مهما بلغت قوتهم اأو توطدت عالقته بهم.
ا لالإن�سانية، كارًها للظلم واال�ستبداد، منحاًزا للقيم ال�سامية،  	  اإح�سا�س �ساعر، حتى يكون مرهف االإح�سا�س، حمبًّ

وحتى يكون قادًرا على نقل ما يريد بلغة معربة دقيقة ووا�سحة وموجزة.
	 ورمبا يتوجب علينا اأن نراكم على ما �سبق �سفة رابعة، هي �سجاعة الفار�س، حتى يكون قادًرا على ك�سف امل�ستور، 

مهما كان، وعلى املواجهة، مهما ا�ستدت، وعلى التم�سك براأيه، مهما كلفه ذلك.
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فمهنة املتاعب اأو �ساحبة اجلاللة، حتتاج الكثري من املوؤهالت، الأنها:
التاأثري، مبقدار ما كان وفًقا ملوعد  اأو مدى  االأهمية  املرتبة وفًقا لرتتيب  	 �سلطة رابعة، ومل يكن احتاللها لهذه 

والدتها، فاأهميتها ومقدار تاأثريها يزيد اأحياًنا عن اأهمية وتاأثري غريها من ال�سلطات.
	 عامل من عوامل التاأثري على ما ي�سبقها من �سلطات، بحكم دورها الرقابي املو�سوعي واملحايد على اأداء غريها 

من ال�سلطات الثالث.
	 عامل تطوير اأو تغيري لهذه ال�سلطات، بحكم قدرتها على فتح اأو�سع اأبواب النقا�س وعر�س االآراء متهيًدا لبلورة 

راأي عام.
	 ج�سر التوا�سل االأبرز بني احلاكمني واملحكومني، و�ساحبة التاأثري املتبادل عليهم، بحكم قدرتها على نقل املعلومات 

واالآراء والتوقعات والطموحات.
	 و�سيلة من اأبرز و�سائل االت�سال بني ال�سعوب ونقل املعرفة والتثقيف والتنمية.

ونظًرا لت�سابك مهام ال�سحايف مبهام اأقرانه من منت�سبي ال�سلطات االأخرى، ونظًرا حل�سا�سية وتاأثري الق�سايا التي 
قد يطالها قلمه اأو تر�سدها عد�سته اأو ي�سجلها عرب ميكروفونه، كان لزاًما على امل�سرعني يف كل جمتمع �سياغة 
واإقرار القوانني الناظمة لهذه املهنة مبا يكفل حقهم وحق جمهورهم ويحدد واجباتهم ومينعهم من االنحراف اأو 

املغاالة.
فالعالقات ال�سائدة بني اأطراف مربع ال�سلطات متداخلة، بحيث ت�سعى ال�سلطة التنفيذية اإىل تقييد مقدار احلرية 
للقوانني خ�سوًعا  باخل�سوع  الق�ساء  �سلطة  تطالبها  امل�سوؤولة، يف حني  باحلرية  �سعار مطالبتها  ال�سحافية حتت 
اأعمى، ويبقى على �سلطة الت�سريع اأن ت�سهر لكفالة حق كل طرف يف العمل الإ�ساعة ال�سلم االأهلي وخدمة املواطن 

وتنمية الوطن.
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قوانني العمل ال�سحايف
وال �سك اأن القوانني الناظمة لعمل ال�سحافة يف خمتلف البلدان، حتى اأ�سدها قمًعا للحريات، ت�ستند اإىل املواثيق 
ال�سعبي  الرقابي  دورها  ومتار�س  وتن�سرها  املعلومات  على  حت�سل  اأن  لل�سحافة  ا  نظريًّ فتتيح  الدولية،  االإن�سانية 
ا، ولكن االأمر ال يجري بهذه ال�سفافية على اأر�س الواقع، ففي  وتنقل خمتلف االآراء وتقرتح احللول وت�سنع راأًيا عامًّ
االأدراج،  حبي�سة  القوانني  تظل  اأخرى،  بلدان  ويف  الع�سكرية،  واالأحكام  الطوارئ  اأنظمة  تفر�س  الدول،  من  كثري 
اإن مل يكن بالقوة املادية، فبالرتهيب الذي قد يقود اإىل حمل بع�س ال�سحافيني على  اأفواه ال�سحافيني،  وُتكمم 
فر�س رقابة ذاتية على اأنف�سهم، ويجري يف الغالب فر�س �سياغات قانونية مطاطة وحمالة اأوجه وتف�سريات عديدة 
لوائح  اإحلاق  يجري  اأو  يرغبون،  عودها حني  وي�ستد  يريدون  بنودها حيث  فتميل  ل�ساحلهم،  احلاكمون  يجندها 
كونه مرجًعا  بداًل من  ويجعله مدار جدل وخالف  واالإن�ساف  العدل  يفقده جوهر  ما  للقانون،  وتف�سريية  داخلية 

للف�سل بني املختلفني.
هذا يف الدول االأقل متتًعا بالدميقراطية، اأما يف الدول املتقدمة، فال�سحافة حتظى بحرية اأكرب رغم املحاوالت 
اجلميع  على  القانون  �سيادة  بف�سل  وذلك  املتنفذين،  خ�سومها  قبل  من  عليها  ال�سيطرة  اأو  الحتوائها  الذكية 
وا�ستقاللية الق�ساء وما توفره املنظمات احلقوقية وموؤ�س�سات املجتمع املدين ونقابات ال�سحافيني من حماية ودفاع 

عن احلريات العامة واحلقوق، وعلى راأ�سها حق احل�سول على املعلومة وحق ن�سرها.
وكما هي مهنة الطبيب اإن�سانية حم�سة يف كل الظروف، وال يجري تغيري مقا�سدها تبًعا للظروف واالأهواء؛ فكذلك 
هي مهنة ال�سحافة رغم الفروق البنيوية بني املهنتني، فمثال، ال ميكن اعتبار ال�سخ�س طبيبا اإال بعد تخرجه من 
اإن�ساين من  كلية جامعية معرتف بها، يف حني ال تعترب الدرا�سة االأكادميية �سرًطا المتهان ال�سحافة، الأنها فرع 

احلياة بحد ذاتها، والأن �سرطها االأ�سا�س هو املوهبة التي ت�سقل بالتجربة املهنية.
اأو عاهة �سعب  واأوقع وفاة  الدواء  اأو و�سفة  اأو اجلراحة  الت�سخي�س  نتيجة  الذي يح�سل  الطبي  واإذا كان اخلطاأ 
اأو  املمتلكات  اأو  االأرواح  اإما يف  اأ�سراًرا،  ت�سبب  قد  ا  اأي�سً ال�سحافيني  اأخطاء  فاإن  كثري من احلاالت،  االإثبات يف 

الناحية النف�سية واملعنوية لكثريين، وهو ما قد ي�سعب اإثباته اأي�سا يف بع�س االأحيان.
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ت�سعى املوؤ�س�سات الطبية املرموقة اإىل تزويد اأطبائها بتاأمني �سد االأخطاء الطبية، ما ي�سهل عليها احلفاظ على 
�سمعتها وحل بع�س الق�سايا التي ترفع �سدها يف املحاكم نتيجة خطاأ طبي معني؛ ولكن املوؤ�س�سات ال�سحافية ال 
تقوم بذلك يف الغالب، فهي تقوم باإجراء احتياطي ا�ستباقي، حيث تعر�س تقاريرها املثرية لل�سكوك على م�ست�سار 
قانوين متخ�س�س، ولكن ذلك لي�س اإجراًء ثابًتا يف كافة املوؤ�س�سات، حيث يبقى االأمر خا�سًعا حل�سن تقدير املحرر 

وهيئة التحرير، ف�ساًل عن اأن اخلطاأ القابل للمقا�ساة قد يقع اأثناء البث املبا�سر بحيث ي�ستحيل ت�سحيحه.
كما تتمتع مهنة الطب يف �ستى اأرجاء العامل بوجود نقابة مهنية قوية تدافع عن م�سالح اأع�سائها وحتميهم؛ اأما 
ال�سحافيون، فاإنهم، ورغم كرثة املنظمات اخلا�سة بهم، ال يتمتعون باحلماية املطلوبة من املتنفذين، �سواء كانوا 
�سيا�سيني اأو اأمنيني اأو اقت�ساديني اأو ع�سائر وعائالت وجماعات دينية، وال حتى من اأ�سحاب املوؤ�س�سات االإعالمية 

وال من اجلهات التي يراقبون اأداءها.
ويف مهنة الطب ت�سديد على االأخالقيات املهنية، حيث يجرب الطبيب على احرتام خ�سو�سيات واأ�سرار مر�ساه، 
ا على عالج كافة املر�سى حتى لو كانوا من اأعدائه ال�سخ�سيني اأو اأعداء �سعبه، كما نرى يف احلروب  ويجرب اأي�سً
اأو  اأو تغيريها  اأحيانا. وكذلك يتوجب على ال�سحايف االلتزام باأخالقيات مهنته التي حترم عليه حجب احلقائق 

اإهمال الق�سايا املهمة للمواطنني، �سواء كانت ت�سّب يف م�سلحته اأو عك�سها.
ومييل ال�سحافيون اإىل تعميم حقوقهم والتعامي عن اأخطائهم والرتويج لفكرة اأن ال�سحافة دائما على حق واأنها 
مظلومة واأن اأتباعها جند اأوفياء للحقيقة، ولكن، ورغم وجاهة هذه االأقوال يف غالب االأحيان، اإال اأن املنطق يفر�س 
علينا االإقرار باأن ال�سحافيني ب�سر ولي�سوا منزهني عن الهفوات واالأخطاء، بل واخلطايا اأحيانا، اأو اتباع املاآرب 
ال�سخ�سية واجلهوية، ولو على ح�ساب مبادئ مهنتهم، ما يجعلهم اأي�سا حتت املحا�سبة، حتى واإن كانت حما�سبة 

االآخرين وم�ساءلتهم والرقابة عليهم جزًءا من مهامهم الدائمة. 
وطاملا اأن ال�سحايف من اأ�سد النا�س مطالبة بتعميم �سيادة القانون وفر�س النظام على اجلميع واإخ�ساعهم للم�ساءلة 
والرقابة واملقا�ساة، فاإن من واجبه البدء بنف�سه و�سرب املثل احل�سن يف العمل ب�سفافية والقبول باملراجعة وامل�ساءلة 
وحتى املقا�ساة واتباع كافة القوانني واللوائح بنزاهة والعمل مبقت�سى ما ت�سمح به، �سواء اأعجبته اأم مل تعجبه، مع 
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احتفاظه طبعا بحق مناق�ستها وال�سعي لتطويرها وتعديلها لتكون اأكرث نزاهة ولتواكب احتياجات وتطورات احلياة 
واملهنة.

ق�سايا اأمام املحاكم
اأو ق�سايا متت خاللها مقا�ساة  اأو مكتملة ميكن درا�ستها حلاالت  يف املجتمع الفل�سطيني، ال تتوفر حاالت كافية 
اأمام املحاكم. ففي جمتمع ما  اأو �سدهم  تتوفر حاالت رفعت فيها �سكاوى من قبل ال�سحافيني  �سحايف، كما ال 
حتت  يرزح  زال  ما  جمتمع  ويف  الت�سامح،  والأخالق  الوطنية  وللروح  للع�سائرية  عالقاته  من  كثري  يف  يحتكم  زال 
نري االحتالل وجور قوانينه وتع�سف اإجراءاته؛ غالًبا ما جتد كل ال�سكاوى حلوال توافقية قبل و�سولها اإىل جل�سات 

املحكمة والبت فيها من قبل الق�ساة.
وقد مرت يف ال�سحافة الفل�سطينية عدة ق�سايا مل ي�سل التقا�سي فيها اإىل نهايته، بل مت حلها يف مهدها، ومل يكمل 
فيها اأحد طرفيها ال�سري فيها، لعل من اأبرزها قرار رئي�س الوزراء الدكتور �سالم فيا�س اإغالق مكتب اجلزيرة يف 
فل�سطني ورفع دعوى �سد القناة اأمام الق�ساء الفل�سطيني ب�سبب انحيازها. وما اأن �سدر هذا القرار حتى �سارع 
ناطقون ر�سميون من رئا�سة الوزراء نف�سها ملعار�سته، وهو ما اأدى، وب�سرعة فائقة، اإىل اإلغاء اأمر االإغالق، واالكتفاء 

برفع الق�سية اإىل الق�ساء، وهو قرار مت جتميده وحتول اإىل ما  ي�سبه االإنذار اأو التهديد للقناة.
ومن احلاالت االأخرى التي و�سلت للق�ساء، الدعوى التي رفعتها �سلطة حما�س يف قطاع غزة �سد �سحيفة االأيام 
بعد ن�سرها ر�سما كاريكاترييا جلل�سة املجل�س الت�سريعي بغزة وحتته عبارة »الال�سرعية«، وحكمت املحكمة املنعقدة 
بغزة، وهي فاقدة لالأهلية والوالية القانونية من وجهة نظر ال�سلطة الفل�سطينية وخرباء قانونيني، حكمت غيابيًّا 
بحب�س ر�سام الكاريكاتري بهاء بخاري ورئي�س حترير ال�سحيفة اأكرم هنية ل�ستة اأ�سهر مع وقف تنفيذ العقوبة لثالث 

�سنوات، ومنع توزيع ال�سحيفة يف القطاع، وهو ما �سكل عقوبة للجمهور اأكرث من كونه عقوبة لل�سحيفة.
وقد اتخذت املحكمة املذكورة هذا القرار دون اأن تبلغ اإدارة اجلريدة مبوعد اجلل�سة، كما مل توجه اأي مذكرة الإدارة 

ال�سحيفة بغزة اأو رام اهلل حل�سور جل�سة املحكمة، ح�سبما اأفادت ال�سحيفة.
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ولعل من احلاالت االأخرى تلك الدعوى التي رفعتها هيئة اإذاعة وتلفزيون فل�سطني �سد ال�سحافية امتياز املغربي، 
بعد ن�سرها مقااًل راأت الهيئة اأنه يفتقر اإىل الدقة وامل�سداقية، حول ف�ساد مايل يف الهيئة، ف�ساًل عن ممار�سات 
الاأخالقية تقول الكاتبة اإنها ت�سكل نهًجا ثابًتا يف الهيئة. وقد �سويت هذه الدعوى بعيًدا عن االأ�سواء قبل الو�سول 
اإىل جل�سات املحكمة، حيث اأعلن قا�سي حمكمة ال�سلح يف رام اهلل، عدم قبول الدعوى اجلزائية، وبراءة الكاتبة 

املغربي من تهمة الذم والت�سهري املوجهة لها من قبل هيئة اإذاعة وتلفزيون فل�سطني.
ورغم وجود العديد من الق�سايا التي ت�ستحق العر�س على الق�ساء كمنع توزيع ال�سحف الفل�سطينية اليومية الثالث 
ال�سادرة يف ال�سفة الغربية )القد�س، واالأيام، واحلياة اجلديدة( يف قطاع غزة بقرار من حكومة حما�س بعد اأن 
�سمحت �سلطات االحتالل بدخولها، وكذلك منع ال�سلطة الفل�سطينية طباعة وتوزيع �سحيفة فل�سطني التابعة حلما�س 
يف ال�سفة الغربية، طواقم تلفزيون فل�سطني من العمل يف قطاع غزة؛ اإال اأن هذه الق�سايا ال ت�سل اإىل الق�ساء. 
ومعلوم اأن حكومة حما�س يف غزة ال تعرتف باأجهزة الق�ساء التابعة لل�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية، فيما 
تنظر احلكومة الفل�سطينية اإىل �سلطة حما�س على اأنها �سلطة انقالب واأن الت�سكيالت الق�سائية التي ن�سبتها يف 

قطاع غزة لي�ست �ساحبة اخت�سا�س وال اأهلية.
الدين مرا�سل  ال�سحايف ح�سام عز  الق�ساء، رفع  ال�سحفيني لدور  توؤ�سر على مدى اهتمام واحرتام  �سابقة  ويف 
�سحيفة االأيام �سكوى اإىل الهيئة امل�ستقلة حلقوق املواطن �سد النائب العام، بعد اإ�سداره اأمًرا مينع ن�سر معطيات 
اأوردتها ال�سرطة خالل موؤمتر �سحايف ب�ساأن حادث احرتاق حمطة وقود يف رام اهلل، ومل ينظر يف هذه ال�سكوى 

اأي�سا. حتى اإن احلادث الذي اأدى اإىل وفاة عدة اأفراد من اأ�سرة واحدة قد طويت �سفحته ب�سلح ع�سائري.
وجاء يف ن�س ال�سكوى املقدمة من قبل ال�سحفي عز الدين اأنه يتفهم حق النائب العام يف منع الن�سر لدواٍع اأمنية اأو 
خ�سية التاأثري على جمريات التحقيق، ولكن اأمر عدم الن�سر هذا يجب اأن ي�سبق املوؤمتر ال�سحايف واأن يحدد ب�سقف 

زمني وال يجوز اأن يظل �ساري املفعول.
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اإن احرتام وتكري�س �سيادة القانون، من قبل ال�سحافيني قبل غريهم، عن�سر اأ�سا�سي من عنا�سر االأمن االإن�ساين، 
واالجتماعية  االقت�سادية  فعدم احرتام احلقوق  القانون فقط،  �سيادة  اإقرار  ينح�سر يف  ال  االإن�ساين  االأمن  لكن 
والثقافية وعدم حمايتها وعدم الوفاء بها، يعترب ظلًما فادًحا واإ�سراًرا باالأمن وال�سلم وبالتنمية التي ت�سعى اإليها 
اأن يكون هناك  املجتمعات. ويجب عدم االكتفاء باإعالن ترابط حقوق االإن�سان وعدم قابليتها للتجزئة، بل يجب 

ا جت�سيد عملي لها اأي�سً

*مدير الربامج يف تلفزيون فل�سطني
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حممد دراغمة
)اإعطاء الهتمام الكايف بق�سايا الراأي العام واهتماماته من خالل املعلومات املوثقة والعناية بالفئات واملناطق 

املهم�سة(

»اإن اجلمهور يبحث عن و�سيلة االإعالم التي تقدم له اأكرث املعلومات اأهمية، ويعزف عن تلك التي ال تقدم له هذا النوع 
من املعلومات. لكن من الناحية العملية، قد تقع و�سائل االإعالم يف اأخطاء وخطايا تلحق بها اأفدح االأ�سرار..

تاأثري يف واقعه، وفيما يتلقاه من خدمات على اختالف  اأهمية للجمهور، هي تلك التي يكون لها  واأكرث املعلومات 
اأنواعها من �سيا�سية واقت�سادية وحياتية يومية. واالأولويات دائًما مرنة، تبًعا للمتغريات..

واأ�سواأ ما قد تقع فيه و�سيلة اإعالم هو التكرار، تكرار االأخبار واملتابعات، دون تقدمي اجلديد واملوؤثر واملثري..
هذا  يكون  رمبا  جذب.  قوة  ق�س�سهم  يعطي  ذلك  اأن  معتقدين  والتهويل،  املبالغة  اإىل  ال�سحافيني  بع�س  ومييل 
ا اإىل  �سحيًحا بع�س ال�سيء، فالق�س�س واالأخبار القوية جتذب جمهوًرا اأكرب. لكن مثل هذه املبالغات تقود تدريجيًّ

تراجع م�سداقية و�سيلة االإعالم، وتالًيا عزوف اجلمهور عنها..
واجلمهور ال يفرق بني و�سيلة اإعالم واأخرى وفق الهوية ال�سيا�سية اأو الوطنية، اإمنا وفق الهوية املهنية..«.
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البحث عن املعلومات
*حممد دراغمة
يدل اجلذر اللغوي لكلمة االإعالم على املهمة االأوىل لو�سائل االإعالم، وهي نقل املعلومات. متاًما مثلما هو االأمر 
بالن�سبة ملهمة و�سائل املوا�سالت يف نقل االأفراد وال�سلع. وميكن القول اإن و�سائل االإعالم هي منجز تاريخي ابتكره 

االإن�سان للح�سول على خدمة ما، �ساأنها يف ذلك �ساأن املخرتعات واالبتكارات االأخرى.
ويف خمتلف مراحل التاريخ، لعب نقل املعلومات دوًرا مركزيًّا يف كل ن�ساط اإن�ساين. لكن لو�سائل االإعالم اأولويات يف 
ذلك، حتددها وفق االأهمية واالخت�سا�س. فو�سائل االإعالم ال�سيا�سية تعطي االأولوية لكل حدث اأو تطور �سيا�سي، 
وو�سائل االإعالم املتخ�س�سة االأخرى مثل االقت�سادية والفنية تعطي االأولوية لالأحداث والتطورات التي تقع �سمن 
اخت�سا�سها. وكل واحدة من و�سائل االإعالم حتدد اأولويات متابعاتها يف نطاق اخت�سا�سها وفق اأهميته وتاأثريه على 

م�سالح القطاعات االأو�سع من اجلمهور.
لكن، هل يكون االأمر على هذا احلال دائما؟

نظريًّا، يجب اأن يكون كذلك، واإال، فاإن اأداء و�سيلة االإعالم ي�سعف ويرتاجع ويتخلف يف �سوق املناف�سة. فاجلمهور 
النوع من  له هذا  تقدم  ال  التي  تلك  ويعزف عن  اأهمية،  املعلومات  اأكرث  له  تقدم  التي  االإعالم  و�سيلة  يبحث عن 

املعلومات. لكن من الناحية العملية، قد تقع و�سائل االإعالم يف اأخطاء وخطايا تلحق بها اأفدح االأ�سرار.

اجلديد واملوؤثر واملثري
اأهمية للجمهور، هي تلك التي يكون لها تاأثري على حياته  وواقعه وم�ستقبله، وفيما يتلقاه من  اأكرث املعلومات  اإن 
للمتغريات.  تبًعا  دائًما مرنة،  واالأولويات  يومية.  واقت�سادية وحياتية  �سيا�سية  اأنواعها من  خدمات على اختالف 
ففي فرتة االأزمة املالية العاملية، تناف�ست و�سائل االإعالم على البحث عن اأخبار واإعداد تقارير وحتقيقات ومتابعات 

اإخبارية حول كل ما هو جديد وموؤثر ومثري يف تداعيات هذه االأزمة.
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لكن اأ�سواأ ما قد تقع فيه و�سيلة اإعالم هو التكرار، تكرار االأخبار واملتابعات، دون تقدمي اجلديد واملوؤثر واملثري. 
فاجلمهور حتًما �سيلقي جانًبا بالنباأ اأو باملعاجلة ال�سحافية التي ال حتمل ما هو جديد وموؤثر ومثري.

ففي جمتمع خا�سع لالحتالل، مثل املجتمع الفل�سطيني، فاإن اأولوية اجلمهور تذهب اإىل كل ما هو جديد وموؤثر على 
حياته اليومية، لكن وقوع و�سائل االإعالم الفل�سطينية يف اأ�سر هذا النوع من االأخبار واملتابعات، اأدى اإىل اإ�سعاف 
االإعالم عن ممار�سات االحتالل، ال حتمل  و�سائل  تنقلها  التي  واملتابعات  االأخبار  اإقبال اجلمهور عليها، فغالبية 
الكثري من اجلديد، لذا، جتد اجلمهور وقد مّل منها، واأخذ يبحث عن و�سائل اإعالم بديلة. فاالأخبار اليومية عن 
مفاو�سات جتري منذ حوايل عقدين دون اأي تقدم حقيقي، واأخبار اال�ستيطان املتوا�سل منذ العام 67 حتى اليوم 
دون توقف، واأخبار احلواجز الع�سكرية واالإجراءات امل�سددة املتبعة فيها، كلها مل تعد ت�سكل اأخباًرا جذابة للجمهور 

الفل�سطيني.
لكن، هل يعني ذلك اأن تتوقف و�سائل االإعالم الفل�سطينية عن تغطية ممار�سات االحتالل واملفاو�سات؟ بالتاأكيد 
ال. لكن التحدي الذي يواجه و�سائل االإعالم يف تغطية حدث م�ستمر يكمن يف البحث عن كل ما هو جديد ومثري 
ومهم يف ذلك. فعلى �سبيل املثال، اإذا كانت اإ�سرائيل تهدم بيوًتا يف القد�س وتبني بوؤًرا ا�ستيطانية يف املدينة، فاإن 
التحدي اأمام ال�سحايف هو الذهاب هناك والبحث عن اجلديد يف ذلك، اإذ رمبا يكون اجلديد يف املعلومات، كميًّا 
اأو كيفيًّا، اأو يف امل�سمون، اأو يف ال�سكل واللون. ومن التجارب احلية يف ذلك، ال�سحايف الذي ذهب اإىل القد�س وكتب 
عن م�سار اال�ستيطان يف املدينة على نحو اأظهر اأن اإ�سرائيل تعمل على تركيز اال�ستيطان يف املناطق التي تخطط 
ل�سمها من املدينة مثل البلدة القدمية واالأحياء املحيطة بها. هنا يقدم ال�سحايف للجمهور م�سموًنا جديًدا لق�سة 
متكررة عن هدم البيوت واجلمعيات اال�ستيطانية التي ت�ستويل على مباٍن يف اأحياء معينة من القد�س، وتقيم فيها 

بوؤًرا ا�ستيطانية جديدة.
ورمبا يكون اجلديد يف ال�سكل فقط ولي�س يف امل�سمون، اأو رمبا يف االثنني مًعا. فاالأخبار عن بناء وحدات �سكنية 
جديدة يف م�ستوطنة ما قرب نابل�س، اأو �سيطرة متدينني يهود على بناية يف حي الب�ستان يف بلدة �سلوان ال يحمل 
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اأو ذلك  الكثري من اجلديد. فمثل هذه االأنباء تتكرر منذ عقود. لكن عندما يذهب �سحايف اإىل تلك امل�ستوطنة، 
احلي، م�ستعيًنا يف ذلك بزميل اإ�سرائيلي اأو اأجنبي، كما حدث مراًرا، وي�سف لنا من الداخل �سكل البناء القائم اأو 
اجلاري اإقامته، واأعداد امل�ستوطنني وعائالتهم وتوجهاتهم، واأوجه العمل التي ميار�سونها يف املوقع، اأو اأي ن�ساط 
ديني اأو اجتماعي اأو �سيا�سي، ويجري مقابالت معهم حول دوافعهم وتطلعاتهم وخططهم امل�ستقبلية، فاإنه بالتاأكيد 

�سيقدم ق�سة جديدة للجمهور.

اجتياز العقبات
رمبا يتذرع البع�س بال�سعوبات، لكن ال�سعوبات والعوائق جزء من بنية العمل ال�سحايف. فال�سحايف ال ي�ستطيع اأن 
يقدم اجلديد واملهم واملثري دون اجتياز تلك العوائق. ومهنة ال�سحافة، بخالف كثري من املهن االأخرى، تقوم على 
اجتياز العوائق. فاملكتب ال يقدم لل�سحايف �سوى العمل الر�سمي واجلاف واململ. اأما اخلروج من املكتب والبحث 

واإجراء املقابالت وم�ساهدة ما يجري على االأر�س، فاإنه يو�سله اإىل اكت�ساف اجلديد واملثري واملوؤثر.
مرا�سال يف  اأعمل  كنت  فعندما  ا.  مهمًّ در�ًسا  منها  تعلمت  املهنية  حياتي  بداية  �سخ�سية يف  وت�ستح�سرين جتربة 
�سمال ال�سفة الغربية، كان اأهايل املنطقة يقومون باعت�سامات اأ�سبوعية يف اأرا�سيهم احتجاًجا على اال�ستيطان، 
وقد اأ�سابني امللل من الذهاب كل نهار كل جمعة لتغطية تلك االعت�سامات. لكن حدث ذات مرة اأن األقى اأ�سحاب 
االأر�س اأنف�سهم اأمام اجلرافات االإ�سرائيلية، ورف�سوا املغادرة، مهددين باملوت دون اأ�سجار زيتونهم التي كانت تلك 
اجلرافات تقتلعها تباًعا. وعندما و�سلني اخلرب، مل اأ�ستطع كتابته على نحو مثري وموؤثر، الأنني فقدت تلك اللحظة 
التي ميكنني فيها و�سف فالح عجوز وهو يلقي بنف�سه اأمام اأ�سنان جرافة معدنية �سخمة متوح�سة ال قلب لها وال 
ا  م�ساعر، يف حلظة انفعال عاطفي كّثفت عالقته باأر�سه. تلك االأر�س التي ال متثل فقط م�سدر عي�سه، واإمنا اأي�سً

الوعاء االإن�ساين واالجتماعي والقيمي حلياته التي اأم�ساها يف تلك االأر�س يف �سراكة كاملة مع حميطه.
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ال�سلبي والإيجابي
ثمة قاعدة قدمية عن اأهمية االإثارة يف االأنباء اجلديدة تقول: اإذا ع�س كلب رجاًل، فهذا لي�س خرًبا، لكن اإذا ع�س 
رجل كلًبا، فهذا خرب، الأن فيه الكثري من اجلديد ومن املوؤثر. وثمة قاعدة اأخرى تقول: عندما ال تكون هناك اأخبار، 
فهذا يعني اأن هناك اأخباًرا جيدة، يف اإ�سارة اإىل اأن االأخبار ال حتمل اإال ما هو �سيئ، مثل وقوع حوادث و�سقوط 

�سحايا.
واإن كان كثريون يحبون هاتني القاعدتني الدارجتني بكرثة على األ�سنة ال�سحافيني، ويف ور�سات التدريب وقاعات 
املحا�سرات؛ اإال اأن جتربتي يف العمل ال�سحايف بينت يل اأن هناك دائًما ما هو جديد ومثري يف املياه الراكدة، واأن 
احلوادث وال�سحايا لي�ست وحدها االأخبار اجلذابة للجمهور. ورمبا ياأتي حدث اإيجابي من م�سدر �سلبي، حتى لو 
ا اأو خ�سًما. فالفل�سطينيون اعتادوا على اأال ياأتيهم من ال�سلطات االإ�سرائيلية اإال ما هو �سيئ. لكن رمبا  كان عدوًّ
يحمل لهم اإجراء اإ�سرائيلي ما �سيًئا جديًدا يوؤثر اإيجاًبا على حياتهم وعملهم. فهل يقدم ال�سحايف، واحلال هذه، 

على متابعة هذا اجلديد االإيجابي القادم من عدو؟ اأم يعزف عنه قائال: لن اأعمل على جتميل االحتالل؟!
اإجراء  ال�سحايف مطالب بالبحث عن اجلديد االإيجابي، ولي�س فقط ال�سلبي. فرمبا تتخذ ال�سلطات االإ�سرائيلية 
ا يف اتخاذ قرارات ب�ساأن ن�ساطاتهم االجتماعية واالقت�سادية. مثال ذلك ت�سهيالت  اإي�ساله للجمهور مهمًّ يكون 
تدخلها اإ�سرائيل اأحياًنا على حواجز ع�سكرية، اأو متديد �ساعات العمل على اجل�سور، فاأنباء من هذا النوع، حتًما 
معلومات من هذا  بتقدميه  وال�سحايف،  اليومية.  ون�ساطاتهم  الأنها مت�س جوهر عملهم  اهتمام اجلمهور،  �ستثري 
ا �سيقدم  النوع، فاإنه لي�س فقط يجذب اجلمهور الباحث عن كل ما هو جديد وموؤثر على حياته اليومية، واإمنا اأي�سً

خدمة جلمهوره الذي يحدد ن�ساطه االقت�سادي واالجتماعي وفق تلك االإجراءات.

املبالغة والتهويل
مييل بع�س ال�سحافيني اإىل املبالغة والتهويل، معتقدين اأن ذلك يعطي ق�س�سهم قوة جذب. رمبا يكون هذا �سحيًحا 
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ا اإىل تراجع  بع�س ال�سيء، فالق�س�س واالأخبار القوية جتذب جمهوًرا اأكرب. لكن مثل هذه املبالغات تقود تدريجيًّ
م�سداقية و�سيلة االإعالم، وتالًيا عزوف اجلمهور عنها. فعلى �سبيل املثال، اعتاد �سحايف على املبالغة يف و�سف 
اإجراءات ال�سلطات االإ�سرائيلية. وذهب حد االدعاء بوقوف اإ�سرائيل وراء ت�سفيات حملية وانفجارات اأثناء اإعداد 
ا على خلق اقتبا�سات غري حقيقية عن معاناة النا�س يف منطقته. وكانت النتجية اأنه  عبوات متفجرة. واعتاد اأي�سً

حتول اإىل اأ�سحوكة يف هذه املنطقة، واأدى كل هذا اإىل تراجع م�سداقية و�سيلة االإعالم التي يعمل ل�ساحلها.
اجلمهور يريد احلقيقة وال �سيء غري احلقيقة. واحلقيقة وحدها كافية الأن تخدم ال�سحية. واأية مبالغة فيها حتًما 
�سرتتد عليها. مثال ذلك و�سائل االإعالم الفل�سطينية لطريف ال�سراع الداخلي، التي بالغت يف و�سف اإجراءات كل 
منهما �سد االأخرى، واأطلقت عليها اأو�سافا غري مهنية، كان من نتيجتها تراجع م�سداقية و�سائل االإعالم تلك. ولو 
قدمت تلك االأخبار واملتابعات بلغة �سحافية حمايدة، ودون مبالغة، ومبا حتمله من جديد ومثري وموؤثر، فاإنها حتًما 
ا لالأخبار. وال  ا و�سائل االإعالم هذه بتكري�سها م�سدًرا مهمًّ �ستخدم الفكرة ال�سيا�سية الأ�سحابها اأواًل، و�ستخدم اأي�سً

توجد خ�سارة لو�سيلة اإعالم تعادل خ�سارتها مل�سداقيتها.
النحياز

واأفكار. فال�سحايف  فيه  والعاملني  القائمني عليه  االإعالمي مبيول  العمل  يتاأثر  اآخر،  اإن�ساين  ن�ساط  اأي  مثله مثل 
الفل�سطيني حتًما �سيكون منحاًزا ل�سعبه يف تغطية اأي حدث يتعلق باإ�سرائيل. وال�سحايف االإ�سرائيلي كذلك. لكن 
العمل ال�سحايف الناجح يتم وفق قواعد مهنية ولي�س وفق امليول ال�سخ�سية. رمبا تلعب امليول ال�سخ�سية دوًرا يف 
اختيار ال�سحايف الق�سية التي يعاجلها، لكن املعاجلة ذاتها يجب اأن تتم وفق قواعد واأ�سول العمل ال�سحايف القائم 

على البحث عن املعلومات احلقيقية.
الفل�سطينية،  االأر�س  امل�ستوطنني يف اال�ستيطان يف  اأن يكتب بحيادية عن حق  ي�ستطيع  االإ�سرائيلي ال  فال�سحايف 
فمو�سوع مثل هذا هو وجهة نظر قابلة للطعن حتى بني االإ�سرائيليني اأنف�سهم، اأما اإن كتب تقريًرا عن م�سار التو�سع 
باأهميتها كم�سدر  التي لن ي�سكك قارئ، مهما كانت قناعاته،  املعلومات  فاإنه حتًما يقدم  واأهدافه،  اال�ستيطاين 

معلومات مهم عن املو�سوع.
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وكذلك االأمر بالن�سبة لل�سحايف الفل�سطيني الذي يعد مو�سوًعا عن احلرب االإ�سرائيلية على قطاع غزة. املوؤكد اأنه 
منحاز الأبناء �سعبه، لكن عليه اأن يقدم معلومات دقيقة عن ال�سحايا، بعيًدا عن التهويل والت�سخيم.

رمبا ينجح �سحايف ما يف خداع النا�س بع�س الوقت، لكن حينما يكت�سف اجلمهور احلقيقة، فاإن و�سيلة االإعالم تلك 
�ستفقد م�سداقيتها، و�سيتجه اجلمهور اإىل و�سيلة اإعالم اأخرى اأكرث م�سداقية. ففي بحثهم عن املعلومات، فاإن 
اجلمهور ال يفرق بني و�سيلة اإعالم واأخرى وفق الهوية ال�سيا�سية اأو الوطنية، اإمنا وفق الهوية املهنية. ولي�س اأدل 
على ذلك من اأعداد الفل�سطينيني الذين يقراأون �سحيفة »هاآرت�س« االإ�سرائيلية اأو تلك االأخبار املرتجمة عن بع�س 

و�سائل االإعالم االإ�سرائيلية التي يرون فيها دقة ال يرونها يف و�سائل اإعالمهم.

التعتيم
يرى البع�س اأن التعتيم على ق�سية ما يحول دون و�سول اجلمهور اإليها، وهذا اعتقاد خاطئ. فعندما ناأت و�سائل 
اأخذ  لتاأ�سي�سها،  االأوىل  املراحل  ال�سلطة يف  �ساع يف  الذي  الف�ساد  اأخبار  تغطية  بنف�سها عن  الفل�سطينية  االإعالم 
ما  وكثرًيا  لل�سلطة.  معاٍد  اأو  مناف�س  بع�سها  اأخرى،  م�سادر  من  املعلومات  تلك  عن  يبحث  الفل�سطيني  اجلمهور 
اإعالمية مو�سوعية  املتعلقة بهذا املو�سوع مبالًغا فيها. ولو قدمت و�سائل االإعالم املحلية معاجلة  التقارير  كانت 
لهذه الق�سية، فاإنها �ستحقق هدفني: االأول، تقدمي معلومات حقيقية غري مبالغ فيها عن الق�سية، والثاين، تكري�س 
نف�سها كم�سدر حقيقي للمعلومات الفل�سطينية. لكن غيابها اأدى اإىل نتائج اأ�سرت بها وبال�سلطة التي اعتقدت اأنها 

منحازة لها

 *مرا�سل وكالة AP العاملية
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مهند عبد احلميد
)عدم الت�سوي�ض على الق�ساء، واللتزام بعدم ن�سر اأ�سماء اأو �سور متهمني مل ي�سدر بحقهم حكم ق�سائي، اإل يف 

حال كانت الق�سية متعلقة بعامة ال�سعب بحيث تتطلب الن�سر(

ومنظمات  اإعالميون  عليها  توافق  التي  ال�سلوك  مدّونات  من  الكثري  يف  قائًما  مبداأً  تعترب  اخل�سو�سية،  »حماية 
اإعالمية، ون�ست على م�سمون واحد هو احرتام اخل�سو�سية..

واالإعالمي الفل�سطيني مطالب باالمتناع عن ن�سر اأي معلومات ت�سيء اإىل كرامة االإن�سان وحتّط من كرامته. وهذا 
اأو  باأ�سرارهم وم�ساكلهم ال�سخ�سية بعيًدا عن العلنية  ين�سجم مع خ�سائ�س الب�سر الذين يرغبون يف االحتفاظ 
الت�سهري. وبالقدر الذي ال تهم فيه هذه اخل�سو�سيات الراأي العام، وال تتعار�س مع احلريات العامة، بالقدر الذي 

ا بحقوق املواطن.. ي�سبح تداولها وت�سليط االأ�سواء عليها م�سًّ
اإن عدم التزام االإعالم باملهنية هو الذي يدفع الق�ساء اإىل حجب املعلومات جتنًبا للتاأثري ال�سلبي على م�سار الق�سية 
املطروحة، �سواء كان التاأثري على القا�سي ب�سكل غري مبا�سر اأو التاأثري على العدالة ب�سكل مبا�سر. وحجب املعلومات 

ياأتي من واقع اال�ستقاللية التي يتمتع بها الق�ساء
للحظة  االإيجابي لالإعالم وال  الدور  اإغفال  ينبغي  االإعالم، فال  بانغالقه على  يتاأتى  الق�ساء ال  ا�ستقالل  اأن  غري 
واحدة، فمن ال�سروري وجود التن�سيق االإعالمي بني عمل املوؤ�س�سة الق�سائية واالإعالمية، حيث اإن انتقاد الق�ساء 
ال مي�ّس هيبته، كما اأن انتقاد القوانني ال مي�س ال�سلطة الت�سريعية، مثلما جند اأن رقابة االإعالم تعزز قوة الق�ساء 

ومنعته..«.
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ديالكتيك.. القضاء واإلعالم
*مهند عبد احلميد
ترتبط اأخالقيات املمار�سة االإعالمية يف العديد من البلدان بالتقاليد والقيم التي ا�ستنبطها اإعالميون من جتاربهم 
اخلا�سة ب�سيغة مواثيق �سرف اأو مدونات �سلوك اإعالمية، تلك املدونات التي و�سعت املعايري االأخالقية لالإعالميني 
واآداب جماعية  اأخالق  اإىل  اأكرب قدر من االأمانة وال�سدق يف نقل املعلومات، وتتحول باملمار�سة  اأجل حتقيق  من 
وواجبات داعمة اأو معو�سة للت�سريع والقوانني التي ت�سعها ال�سلطات كناظم لعمل االإعالميني، والتي عادة ما ترتبط 

مب�ستوى حتقق ور�سوخ الدميقراطية اأو افتقادها يف تلك البلدان. 
ومنظمات  اإعالميون  عليها  توافق  التي  ال�سلوك  مدّونات  من  الكثري  يف  قائًما  مبداأً  تعترب  اخل�سو�سية،  حماية 
اإعالمية، ون�ست على م�سمون واحد هو احرتام اخل�سو�سية، فجاء ن�س يوؤكد على: »حق االأفراد يف اخل�سو�سية 
االإن�ساين  »االحرتام  اأو  الفردي يف اخل�سو�سية«،  »احرتام احلق  اإىل:  يدعو  اآخر  ون�س  وعدم خرق هذا احلق«، 
ال�سلوك  مدونة  ن�س  يف  وجاء  االأخبار«.  تتناولهم  الذين  االأ�سخا�س  مع  احل�سن  والتعامل  الفردية..  للخ�سو�سية 
املهني الفل�سطيني: »االلتزام بعدم ن�سر اأ�سماء اأو �سور متهمني مل ي�سدر بحقهم حكم ق�سائي، وعدم ن�سر �سور 

ال�سحايا بطريقة توؤثر على كرامتهم اأو م�ساعر ذويهم اأو م�ساعر املواطنني عامة«.
ويتيح  واالأ�سا�سية  االإن�سانية  املعرفة، وهو من بني احلقوق  الق�ساء مع احلق يف  الت�سوي�س على  يتناق�س عدم  هل 
للمواطن معرفة ما يدور يف بلده؟ تقول ن�سو�س معظم املدونات: »ال يجوز لل�سحايف اأن ين�سر اأو يف�سي باملعلومات 
التي مت�س ب�سمعة التحقيق الق�سائي اأو مت�س بحقوق املواطن وتهدد الوحدة الوطنية واأمن الدولة. وتطالب مدونة 

ا بـ»عدم الت�سوي�س على الق�ساء«. ولكن، كيف ميكن التوفيق بني املبداأين؟ ال�سلوك املهني الفل�سطيني اأي�سً
االإعالمي الفل�سطيني مطالب باالمتناع عن ن�سر اأي معلومات ت�سيء اإىل كرامة االإن�سان وحتّط من كرامته. وهذا 
اأو  باأ�سرارهم وم�ساكلهم ال�سخ�سية بعيًدا عن العلنية  ين�سجم مع خ�سائ�س الب�سر الذين يرغبون يف االحتفاظ 
الت�سهري. وبالقدر الذي ال تهم فيه هذه اخل�سو�سيات الراأي العام، وال تتعار�س مع احلريات العامة، بالقدر الذي 

ا بحقوق املواطن. ي�سبح تداولها وت�سليط االأ�سواء عليها م�سًّ
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من  ومطلوب  املهني،  ال�سلوك  ومعايري  املهنة  اأخالق  تفر�سها  التي  والقيم  باملبادئ  التقيد  االإعالم  من  مطلوب 
التحقيق  اأ�سول  تنظم  وقوانني  العقوبات(  )قانون  والتطبيق  التنفيذ  واجبة  قانونية  بن�سو�س  التقيد  الق�ساء 
واملحاكمات. واإذا كانت ال�سلطة الت�سريعية هي التي ت�سدر القوانني التي تقرر احلماية االجتماعية، فاإن ال�سلطة 
التنفيذية معنية بتنفيذ تلك القوانني، يف حني تتكفل ال�سلطة الق�سائية بحماية احلقوق واحلريات وت�سفي احلماية 
ا ونزيًها. الق�ساء بهذا املعنى ي�سنع من  على م�سالح املجتمع من خالل تطبيق الن�سو�س القانونية تطبيًقا حياديًّ
الن�سو�س اجلامدة قرارات ق�سائية ملمو�سة وواجبة التنفيذ، وي�سهر على تطبيق القانون. هذه االآلية تنطبق على 
النظام ال�سيا�سي الدميقراطي الذي يف�سل بني ال�سلطات الثالث وي�سمح بنوع من اال�ستقالل فيما بينها على قاعدة 
التكامل. هذا االفرتا�س النظري ال يوجد ما ي�سنده يف التجربة الفل�سطينية، وهذا ي�سعنا يف تناق�س بني امل�ستوى 

النظري وامل�ستوى التطبيقي. 
العدالة  تدعم  التي  والد�ستورية  القانونية  الثقافة  ون�سر  تعميم  االأوىل،  وبالدرجة  هنا،  به  مناط  االإعالمي  الدور 
وتنحاز اإىل احلقيقة، »جتربتنا االعالمية تفتقد ملثل هذه الثقافة«، واأي دعاية اإعالمية ت�سو�س العدالة وتبتعد عن 
احلقيقة تعترب �سلبية ويف موقع م�ساد للم�سلحة العامة. ال�سراع الداخلي واحل�سم بانقالب ع�سكري قدم منوذًجا 

من الدعاية االإعالمية التي �سو�ست العدالة فعاًل.
الق�ساء يعتمد على االأدلة وامل�ستندات التي تتوفر بحوزته، ومن املفرت�س اأن يلتزم احليادية واال�ستقالل من اأجل 
حتقيق العدالة. ولكن، هل ميكن للق�ساء االعتماد على االأدلة التي يعر�سها االإعالم ويعتقد اأنها �سحيحة؟ اجلواب 
نعم. يف حالة عدم تناق�س االأدلة التي يقدمها االإعالم مع االأدلة املعتمدة قانونيًّا التي بحوزة الق�ساء. وال ي�ستطيع 
الق�ساء اعتماد وجهات النظر واالآراء التي يقوم االإعالم بالرتكيز عليها يف الق�سايا املطروحة للمناق�سة اإذا كانت 
الق�سائية،  وال�سلطة  االإعالم  بني  مفقودة  حلقة  ثمة  القا�سي.  بحوزة  التي  لالأدلة  الق�سية وخمالفة  نطاق  خارج 
وال�سبب هو االأدلة التي بحوزة الق�ساء وال يعرف االإعالم �سيًئا عنها، والقول الف�سل يف هذه احلالة يكون للق�ساء 

الذي ال ي�سمح لالإعالم بالت�سوي�س عليه. 
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البيئة القانونية لعمل الإعالم والق�ساء 
يف 1994/5/20، اأ�سدرت ال�سلطة الفل�سطينية قراًرا يق�سي با�ستمرار العمل بكافة الت�سريعات والقوانني التي كان 

معمواًل بها قبل بدء االحتالل االإ�سرائيلي 1967 وهي ت�سريعات غري دميقراطية يف م�سمونها. 
ويف الفرتة بني عامي 1997 – 2002، اأقر املجل�س الت�سريعي القانون االأ�سا�سي، اأو الد�ستور املوؤقت، كما اأقر قانون 
ال�سلطة الق�سائية، وقد �سكل اإقرار املجل�س هذين القانونني خطوة نحو اإعمال االأ�س�س القانونية لتعاطي مبداأ �سيادة 

القانون، وا�ستقالل الق�ساء. 
واأكدت  االحرتام«.  وواجبة  ملزمة  االأ�سا�سية  االإن�سان وحرياته  اأن »حقوق  املادة )10(  االأوىل من  الفقرة  واأكدت 
املادة )13( عدم جواز ».. اإخ�ساع اأحد الأي اإكراه اأو تعذيب«، وحق املتهم يف اأي جرمية بـ»حماكمة قانونية تكفل له 
�سمانات الدفاع عن النف�س، وكل متهم يف جناية يجب اأن يكون له حماٍم«. و�سددت املادة )97( من القانون نف�سه 

على ا�ستقاللية الق�ساء.
هذه املواد �سكلت �سمانة قانونية لتمتع االأفراد بحقوقهم االأ�سا�سية، غري اأن حمكمة اأمن الدولة التي كانت قد اأُن�سئت 
مبوجب قرار رئا�سي عام 1995، �سكلت خمالفة �سريحة للمعايري الدولية اخلا�سة باملحاكمة العادلة واالإجراءات 

القانونية ال�سليمة.
جتاهل القانون االأ�سا�سي ملحكمة اأمن الدولة والعديد من القوانني التي ال تن�سجم مع روح االتفاقيات واملعاهدات 
الدولية اخلا�سة بحقوق االإن�سان. كقانون العقوبات رقم 74 ل�سنة 1936، املعمول به يف قطاع غزة، وقانون العقوبات 
االأردين رقم )16( ل�سنة 1960 املعمول به يف ال�سفة الغربية، اإىل جانب قانون العقوبات ال�سادر عن منظمة التحرير 
يف العام 1979. جميع هذه القوانني، منحت ال�سلطة الوطنية الغطاء لالنتهاكات. غري اأن الرتاجع عن حمكمة اأمن 

الدولة وت�سكيل »جمل�س الق�ساء االأعلى« وو�سع قانون لل�سلطة الق�سائية، �سكلت خطوة متقدمة لالأمام.
من جهة اأخرى، جاء يف قانون املطبوعات والن�سر ال�سادر عام 1995 يف املادة 37: »حظر ن�سر املقاالت اأو االأخبار 
التي من �ساأنها االإ�ساءة لكرامة االأفراد اأو حرياتهم ال�سخ�سية اأو االإ�سرار ب�سمعتهم«. لكن القانون قيد يف مواد 
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اأخرى حرية التعبري والن�سر وتركت مواده املجال مفتوًحا الجتهادات حتّد من حرية التعبري، ومل يحدد حمكمة ذات 
اخت�سا�س للنظر يف املخالفات. 

ما تقدم يف�سر بطء الق�ساء وتردده يف معاجلة امللفات املطروحة، وما اأكرثها، ويعك�س �سعف الت�سريعات املتعلقة 
بال�ساأن الق�سائي، وعدم بلورة منظومة قوانني دميقراطية، كقانون االأحوال ال�سخ�سية وقانون العقوبات ويف حقل 
االإعالم، قوانني بديلة للقوانني التي عفا عليها الزمن. اإن حالة ال�سلل التي يعي�سها املجل�س الت�سريعي من �ساأنها 

اإطالة الفراغ القانوين، وبقاء ال�سرخ بني االإعالم والق�ساء. 

متى يكون دور الإعالم �سلبيًّا؟
نظريًّا، االإعالم يعمل بال�سكل االإيجابي، وذلك ا�ستناًدا للقوانني ومدونات ال�سلوك. ويربز دور االإعالم االإيجابي 
يف التم�سك بن�سر الوعي والثقافة الوطنية ور�سد الف�ساد واجلرائم وتوظيف الرقابة الذاتية والتعاون مع ال�سلطات 
التنفيذية والق�سائية الحرتام معايري العدالة وااللتزام بتطبيق القانون مقابل ذلك، وي�ستخدم االإعالم من قبل 
اأطراف وجهات تغلب امل�سالح الفئوية والفردية على امل�سلحة العامة وعلى املبادئ، وهنا يقوم االإعالم بدور �سلبي، 
كتربير اأو خلق �سورة متناق�سة اأو متعار�سة مع الن�س العقابي، وكخلق راأي عام باجتاه م�ساد للق�ساء دون منطق 
اأو تربير معقول، ما يوؤدي اإىل ت�سوي�س عمل الق�ساء والتاأثري نف�سيًّا وعمليًّا على ح�سن اأدائه ملهمته التي من املفرت�س 
اأن تكون نزيهة. اإ�سافة الإرباك عمل املحاكم. واأحياًنا يردد االإعالم معلومات ومفردات ت�ساهم يف تاأجيج اخلالف 
بني املتخا�سمني، ما يوؤدي اإىل الكراهية والفتنة، ويف اأحيان عديدة، يقوم االإعالم بالتاأثري على القرار الق�سائي 
الأغرا�س �سيا�سية موجهة. وهنا ي�ساهم االإعالم يف حرف العملية الق�سائية عن م�سارها وي�سر بق�سية العدالة. 

وميكن ح�سر اجلوانب ال�سلبية يف دور االإعالم باالآتي: 
	•اإذا قام االإعالم بن�سر معلومات كاذبة اأو غري دقيقة من �ساأنها التاأثري يف الق�ساة واملوظفني املكلفني بالتحقيق اأو 
التاأثري يف اخلرباء اأو املحكومني وال�سهود الذين قد ُيطلبون الأداء ال�سهادة. واإذا كان الق�سد من الن�سر اإحداث 

تاأثري اأو كانت االأمور املن�سورة كاذبة.
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	•اإذا �ساهم االإعالم مبنع اأ�سخا�س من االإف�ساء مبعلوماتهم لذوي االخت�سا�س. 
	•اإذا ن�سر االإعالم اأخباًرا ب�ساأن حماكمة قرر القانون �سريتها، اأو اإذا منعت املحكمة ن�سرها، اأو ن�سر حتقيًقا قائًما 

يف جناية اأو جنحة اأو وثيقة من وثائق هذا التحقيق كانت �سلطة التحقيق قد حظرت اإذاعة �سيء عنه.
اأو  اأو التفريق  اأو الهجر  اأو الزوجية  اأو االإجراءات يف دعاوى الن�سب  اأخباًرا ب�ساأن التحقيقات  	•اإذا ن�سر االإعالم 
العالقات اجلن�سية غري امل�سروعة، باالإ�سافة اإىل ن�سر مداوالت املحاكم وما جرى يف جل�ساتها العلنية بغري اأمانة 
العر�س  على  واالعتداء  االغت�ساب  عليهم يف جرائم  املجني  �سور  اأو  اأ�سماء  ن�سر  اإىل  باالإ�سافة  وب�سوء ق�سد، 
واأ�سماء اأو �سور املتهمني االأحداث وما جرى يف الدعاوى املدنية اأو اجلنائية التي قررت املحاكم �سماعها يف جل�سة 

�سرية. وت�سبب ذلك يف اإحلاق �سرر اأدبي وم�ّس ب�سمعة الغري واإحلاق �سرر مبركزه االجتماعي واملايل.
	•اإذا قام االإعالم باإ�سناد واقعة معينة اإىل متهمني باإحدى طرق العالنية، من �ساأنها، لو �سحت، اأن توجب عقاب 

من اأ�سند اإليه اأو احتقاره يف و�سطه االجتماعي والوطني.
	•اإذا برر االإعالم االنتهاكات ودافع عن مرتكبيها و�ساهم يف ت�سليل الراأي العام.

اأمام  باإقامة دعواه  املواطن  املواطن. فالقانون يقيد  االإعالم باخت�سا�سات املحاكم �سرورة يف توجيه  اإن معرفة 
املحاكم املدنية اإذا كان يطالب بحق مدين، ويقيده باإقامة ال�سكوى اجلزائية اأمام املحاكم اجلزائية. اإن عدم معرفة 

هذا االخت�سا�س واخللط يف عمل املحاكم يخلق تاأثرًيا �سلبيًّا جتاه املواطن فيدفعه لالعتقاد ب�سحة اخلطاأ.
عدم التزام االإعالم باملهنية هو الذي يدفع الق�ساء اإىل حجب املعلومات جتنًبا للتاأثري ال�سلبي على م�سار الق�سية 
املطروحة، �سواء كان التاأثري على القا�سي ب�سكل غري مبا�سر اأو التاأثري على العدالة ب�سكل مبا�سر. وحجب املعلومات 
ياأتي من واقع اال�ستقاللية التي يتمتع بها الق�ساء، وهو اأمر واجب التقدير واالحرتام وااللتزام به من اجلميع ال 

�سيما االإعالميني.
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ملاذا ال�سرية؟
من  جمموعة  �سونها  اأجل  من  وو�سع  مكان  كل  يف  الق�ساء  منها  انطلق  قاعدة  اإدانته«  تثبت  حتى  بريء  »املتهم 
للمتهم من كل ت�سهري يقع عليه، فقد  اأجل توفري احلماية  التحقيق من  تبداأ ب�سرية  التي  االعتبارات وال�سمانات 
املحكمة  على  الإحالته  تكفي  التي  االأدلة  تتوفر  وقد  براءته،  ثبوت  عند  املتهم  عن  االإفراج  بقرار  املحاكمة  تنتهي 

ا. ا مببداأ ال�سرية وحقوق املتهم، وبعملية التحقيق اأي�سً املخت�سة، وبالتايل، فاإن اأي ت�سهري اأو ك�سف يعترب م�سًّ
االأدلة،  ا�ستقرت  اأن  بينما جعل جل�سات املحاكمة علنية، ولكن بعد  التحقيق �سرية،  القانون جل�سات  ولهذا، جعل 
واأدىل اأ�سحاب العالقة باأقوالهم وقدموا �سهاداتهم. هدف العلنية من وجهة نظر الق�ساء هو: م�ساعدة اجلمهور 
على الثقة باأداء الق�ساء يف حتقيق العدالة والتطبيق ال�سليم للقانون، وتقدمي قوة مثال مقنعة للمواطنني. الق�ساء 
ملزم باال�ستقاللية واحلياد كمبداأ ثابت، وهو ملزم بح�سم الق�سية املعرو�سة اأمامه باأدلتها، بعيًدا عن قيود االإعالم 

و�سغوطه.
للحظة  االإيجابي لالإعالم وال  الدور  اإغفال  ينبغي  االإعالم، فال  بانغالقه على  يتاأتى  الق�ساء ال  ا�ستقالل  اأن  غري 
واحدة، فمن ال�سروري وجود التن�سيق االإعالمي بني عمل املوؤ�س�سة الق�سائية واالإعالمية، حيث اإن انتقاد الق�ساء 
ال مي�ّس هيبته، كما اأن انتقاد القوانني ال مي�س ال�سلطة الت�سريعية، مثلما جند اأن رقابة االإعالم تعزز قوة الق�ساء 

ومنعته.
وثمة اأربعة �سروط لفر�س التقييد على حرية التعبري:

العام،  والنظام  الدولة،  واأمن  بامل�سلحة، مثل �سالمة اجلمهور،  وامل�س  الن�سر  �سببية ملمو�سة بني  	•وجود عالقة 
واحلق يف ال�سمعة الطيبة، وكرامة االإن�سان وحريته.

	•وجود احتمال كبري حلدوث امل�س بامل�سالح. 
	•الن�سر يف فرتة احلرب قد يزيد من احتمال امل�س ب�سالمة اجلمهور.
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	•امل�س يف حرية التعبري كو�سيلة اأخرية، حتى يف حال وجود يقني قريب للم�س بامل�سالح، يجب فح�س اإمكانيات 
اأخرى للمحافظة على �سالمة اجلمهور واأمن الدولة دون اللجوء للم�س بحرية التعبري.

القوانني  منظومة  غياب  يف  اإيجاًبا،  اأو  �سلًبا  را�سخة  وغري  ملتب�سة  تزال  ال  الفل�سطينية  التجربة  اإن  القول  بقي 
جمل�س  غياب  ويف  لها،  الركون  ميكن  مهنية  معايري  غياب  ويف  وحديثة،  دميقراطية  رقابة  واأج�سام  واملرجعيات 

ت�سريعي وجمل�س وطني فاعلني

*كاتب و�سحايف 
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نائلة خليل 
)حماية الأطفال من املواد التي توؤثر �سلبا على منوهم النف�سي(

»يف االإعالم الفل�سطيني، لي�ست هناك خطوط عري�سة الأخالقيات مهنية يف التعامل مع ق�سايا االأطفال ب�سكل عام، 
بل هي اجتهادات �سخ�سية لالإعالميني، لذلك، من ال�سهل اأن ترى ال�سحف وو�سائل االإعالم تعّج بالتغطيات عن 
االأطفال، دون اأن يتوقف اأحد لل�سوؤال: هل اإطالق لقب »ال�سهيد البطل« على ابن التا�سعة اأمر منطقي؟، اأو هل و�سف 
طفل اأ�سري ال يتعدى الثالثة ع�سرة من العمر بـ»املنا�سل ال�سامد« اأمر غري قابل للنقا�س؟، مبعنى، هل نزع الطفولة 

عن االأطفال واإلبا�سهم ثوب البطولة وال�سمود اأمر �سهل واأخالقي، ما دام يتنا�سب مع اجلو العام؟
ال�سعوبة تكمن يف عمل مادة �سحافية ال ت�سيء للطفل وت�ساعف معاناته، الأن اأ�سهل �سيء ي�ست�سيغه ال�سحايف هو 
ت�سوير الطفل ال�سحية وترك دموعه واأمله تروي الق�سة بداًل منه، وبذلك، ال يتوقف االإعالم اأمام خ�سارة الطفل 
وفداحة توثيق ما قاله اأو فعله بال�سوت وال�سورة مدى احلياة، بالن�سبة له، كانت جمرد مادة اإعالمية اأو »خبطة«، 

�سرعان ما يتم االنتقال اىل ما بعدها، وهكذا..
اإن معظم العاملني يف ال�سحافة الفل�سطينية لي�سوا من خريجي كليات االإعالم، وهذا يجعل االأمر �سعًبا، فكيف 
ميكن اأن تقنع اأحدهم اأن يتخلى عن تغطية مثرية لق�سية تخ�س طفاًل ويجعلها اأكرث مهنية باأقل االأ�سرار املمكنة 

على الطفل؟. مثل هذا النقا�س �سيكون عقيًما، الأنه، بب�ساطة، ال توجد له اأية اأر�سية..«.
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األطفال يف اإلعالم.. خرب وضحية
نائلة خليل*

بعد �سبع �سنوات من العمل يف ال�سحافة املكتوبة، ال اأذكر، على وجه التحديد، نظريات االأخالقيات االإعالمية التي 
در�ستها يف اجلامعة، لكنني اأعرف متى تكون اأخالقيات مهنتي ومهنيتي مهددة اأو على املحك، اأو متى يبداأ جهاز 

»االإنذار« يف داخلي يعطي اإ�سارته احلمراء باأن هناك خطاأً ما.
ا، واآخرون يف�سلون اأن  هذا اجلهاز داخل كل �سحايف واإعالمي فينا، بع�سنا يقوم ب�سيانته با�ستمرار، ليبقى ن�سًطً
يعتليه الغبار، والحًقا ال�سداأ، الأنه م�سدر جدل اأو »وجع را�س« كما يدعون، ال �سيما عندما تكون التغطية االإعالمية 

تخ�س االأطفال، الفئة االأ�سعف يف املجتمع. 
ال اأذكر عدد املرات التي راأيت فيها اأطفااًل يبكون اأمام الكامريا، اأو ت�سدرت �سورهم ال�سحف اليومية الفل�سطينية، 

ا، واملوؤمل اأنها باتت ماألوفة واعتيادية. الأنها كثرية جدًّ
يف االإعالم الفل�سطيني، لي�ست هناك خطوط عري�سة الأخالقيات مهنية يف التعامل مع ق�سايا االأطفال ب�سكل عام، 
بل هي اجتهادات �سخ�سية لالإعالميني، لذلك، من ال�سهل اأن ترى ال�سحف وو�سائل االإعالم تعّج بالتغطيات عن 
االأطفال، دون اأن يتوقف اأحد لل�سوؤال: هل اإطالق لقب »ال�سهيد البطل« على ابن التا�سعة اأمر منطقي؟، اأو هل و�سف 
طفل اأ�سري ال يتعدى الثالثة ع�سرة من العمر بـ»املنا�سل ال�سامد« اأمر غري قابل للنقا�س؟، مبعنى، هل نزع الطفولة 

عن االأطفال واإلبا�سهم ثوب البطولة وال�سمود اأمر �سهل واأخالقي، ما دام يتنا�سب مع اجلو العام؟
يتعد اخلام�سة  �سهيد، مل  اأمام مل�سق لطفل  اأتوقف  ما  بيتنا يف خميم بالطة، عادًة  اإىل  املوؤدية  الزقاق  اأحد  يف 
اأقول: نحن ماهرون مب�ساعفة  القائد..«، يف كل مرة تقع عيناي على املل�سق،  ال�سهيد  اأ�سفله »نعي  ُكتب  ع�سرة، 
خ�سائرنا فقط، هذا الطفل قتله االحتالل، اأي حرمه من حقه يف احلياة، اأما نحن، اأبناء �سعبه، فحرمناه من حق 
اآخر، وهو اأن يكون الطفل ال�سحية، الذي يحا�سب قاتله وي�سمه بقاتل االأطفال، هذا ال يعني اأن الطفل ال�سهيد لي�س 
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ا  ا بكل االأحوال، وُيعطي اإيحاًء بالندية، والطفل لي�س ندًّ �سحية، لكن اإطالق لقب القائد واجلرنال عليه كان م�سرًّ
جلندي مدجج بال�سالح على االإطالق.

اأما يف التغطية االإعالمية لق�سايا اأخرى تخ�س االأطفال، ويكونون فيها �سحايا ظروف اجتماعية و�سحية �سعبة، 
اأو كانوا �سهود عيان على جرمية اأو حادث عنيف؛ فحينها اأدرك متاًما اأنني اأمام اأ�سعب عمل ممكن يف االإعالم، 
لي�س الأنه احلديث مع االأطفال اأو ا�ستدراجهم �سعب، فهذا هو اجلزء ال�سهل، اأو ب�سبب وجود قوانني ت�سبط التغطية 
االإعالمية لق�سايا االأطفال، اأو تلك التي يكون االأطفال اأحد اأطرافها، فال وجود لهذه القوانني يف بالدنا. ال�سعوبة 
تكمن يف عمل مادة �سحافية ال ت�سيء للطفل وت�ساعف معاناته، الأن اأ�سهل �سيء ي�ست�سيغه ال�سحايف هو ت�سوير 
الطفل ال�سحية وترك دموعه واأمله تروي الق�سة بداًل منه، وبذلك، ال يتوقف االإعالم اأمام خ�سارة الطفل وفداحة 
توثيق ما قاله اأو فعله بال�سوت وال�سورة مدى احلياة، بالن�سبة له، كانت جمرد مادة اإعالمية اأو »خبطة«، �سرعان 

ما يتم االنتقال اىل ما بعدها، وهكذا.
لكن ماذا ك�سب الطفل؟، يف الواقع، لقد خ�سر، بدًءا من االأمل النف�سي الذي ا�ستعاده مرة ثانية وهو يروي ما جرى، 
ي�ستطيع  ال  ما  نف�سيًّا  اأو حتر�س جن�سي، خ�سر  اغت�ساب  اأو �سحية جرمية  ا�ست�سهاد  اأو  ك�ساهد على حادث موت 
اأو  اجلن�سية  اجلرائم  مثل  الو�سمة،  اأثر  لها  جرمية  عن  حديثه  كان  اإن  اجتماعيًّا،  وخ�سر  يتخيله،  اأن  ال�سحايف 

املخالفات القانونية التي يقوم بها االأطفال الذين ُيطلق عليهم قانونيًّا »االأحداث«.
بو�سع  ت�سويره  ومت  والعوز،  الفقر  من  عائلته  تعاين  اأو  اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي  من  الطفل  هذا  كان  اإذا  اأما 
موؤثر -ح�سب روؤية ال�سحايف- ليده�س اجلمهور ويعطيهم براهني على ماأ�ساوية و�سعه وعائلته، فهنا، بالتاأكيد، مت 
ا�ستخدام ماأ�ساة هذا الطفل من قبل االإعالم، وك�سف هويته وتوثيق اأمله، وهنا اأي�سا يجب اأن ي�ساأل االإعالمي نف�سه: 
لنا كاإعالميني: هل هناك طريقة  ال�سوؤال االأهم  اأو يقراأه عندما يكرب؟«.  التقرير  اأن يرى الطفل هذا  »هل يحب 

لت�سليط ال�سوء على املعاناة دون ك�سف هوية الطفل واإحلاق الو�سمة به طوال العمر؟
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ال�سنوات املا�سية كان خالًيا من ال�سقطات والهفوات عند احلديث  اأن عملي ال�سحايف طوال  اأّدعي  �سخ�سيًّا، ال 
بهذه  اأ�ساًل  االكرتاث  اأهمها عدم  العوامل،  لكثري من  يعود  وهذا  االأطفال،  لق�سايا  اأخالقية  اإعالمية  تغطية  عن 
االأخالقيات يف امل�سهد االإعالمي الفل�سطيني، ومن يهتم، فاهتمامه قائم على اجتهاد �سخ�سي، ولي�س بناء على 

نظام جاء بعد نقا�س اإعالمي واٍع الأهمية مراعاة اأخالقيات معينة عند التطرق لق�سايا االطفال، وجعلها اأولوية.
وال بد من االإ�سارة هنا اىل اأن معظم العاملني يف ال�سحافة الفل�سطينية لي�سوا من خريجي كليات االإعالم، وهذا 
اأكرث  اأن يتخلى عن تغطية مثرية لق�سية تخ�س طفاًل ويجعلها  اأحدهم  اأن تقنع  يجعل االأمر �سعًبا، فكيف ميكن 

مهنية باأقل االأ�سرار املمكنة على الطفل؟. مثل هذا النقا�س �سيكون عقيًما، الأنه، بب�ساطة، ال توجد له اأية اأر�سية.
واالأ�سعب اأن هناك �سحافيني على جهل تام بكيفية تغطية ق�سايا االأطفال وخ�سو�سيتها. وهنا، اأذكر تقريًرا م�سوًرا 
االإعالمي  الربامج  اكت�ساف مدير  بعد  االأخرية  اللحظات  فل�سطني يف  تلفزيون  البث يف  ُمنع من  »االأحداث«،  عن 
عماد االأ�سفر اأن هذا التقرير مفخخ باالأخطاء التي ال تغتفر. لقد �سور ال�سحايف االأطفال املدانني بجرائم، بدًءا 
من ال�سرقة وهتك العر�س، اإىل التعدي على املال العام؛ �سّور مقابالت معهم وذكروا اأ�سماءهم الكاملة، وكاأنهم 

يتحدثون عن رحلة مدر�سية، ال عن جرائم.
هناك  اأن  واثقة  لكنني  االأطفال،  مع  بالتعامل  االإعالمية  لالأخالقيات  الفا�سح  اخرتاقه  ب�سبب  التقرير  اإلغاء  مت 

ا اأثناء عملهم بهذه الق�سايا. ع�سرات ال�سحافيني ال يدركون ما يقرتفونه من اأخطاء يوميًّ
وبالن�سبة يل، واأثناء كتابتي العديد من الق�س�س والتقارير حول االأطفال، اأحياًنا كانت االأخالقيات اخلا�سة بتغطية 
االأطفال وا�سحة املعامل، لكن يف اأحيان اأخرى، كنت اأدخل يف »اأزمة اأخالقية« داخلية حول معرفة احلدود، والتمييز 
بني ال�سواب واخلطاأ، الأنه، بب�ساطة، ال توجد و�سفات جاهزة للتعامل مع كل اأزمة اأو م�سكلة يواجهها ال�سحايف يف 

امليدان، كما ال يوجد وقت كبري لع�سف ذهني حول كل ق�سية قبل اإعداد التقرير اأو الق�سة ال�سحافية.
ومع ذلك، اأعرتف اأن هناك بع�س التغطيات التي ما زلت حائرة ب�ساأنها، واأت�ساءل دوًما: هل ابتعدت عن االأخالق 

املهنية اخلا�سة بتغطية ق�سايا االأطفال عندما كتبتها؟، وياأتي جوابي »رمبا«، لكن لي�س عن ق�سد. 
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ت�سوير الأطفال خل�سة
ثمة جتربة مهنية اأدخلتني يف متاهة من االأ�سئلة، اإن كان ما فعلته حينها ين�سجم مع اأخالقيات املهنة اأو يجافيها. 
كان ذلك يف �سهر ت�سرين الثاين 2009، حني علمت من اأحد م�سادري عن وجود طفلني م�سابني باإعاقة عقلية، 

ا. مربوطني ببيت عائلتهما يف قرية قرب رام اهلل، واأن و�سعهما �سيئ للغاية، ويعي�سان يف ظروف بائ�سة جدًّ
اأعمل  اأنني  البيت على  ب�سكل ميداين، ودخلت  اجتماعية  توثق حاالت  اأن  يتطلب عملها  التي  ذهبت مع �سديقتي 
يف موؤ�س�سة اإغاثية ما. كان االأب يعد طعام الغداء لنف�سه، فرحب بنا على م�س�س، واأنهى ما يقوم به ليتفرغ لنا. 
تفح�ست املكان بنظري ب�سرعة. وقعت عيناي على غرفة مغلقة مبفتاح، وت�سدر منها اأ�سوات غري مفهومة. بهدوء، 

ت�سللت اإىل هناك، وفتحت الباب، حيث كان املفتاح فيه، واأذهلني ما راأيت!
طفالن يف العا�سرة من العمر، عاريان بالكامل، يف غرفة ال توجد فيها اأي قطعة اأثاث اأو �سجاد، ومتالأها ف�سالت 
ويداه  الغرفة،  يف  طليًقا  االآخر  بقي  بينما  احلائط،  يف  ما�سورة  اإىل  اأ�سود  بحبل  مربوًطا  كان  اأحدهما  اإن�سانية، 

ملطختان بالرباز. مل يدم ذهويل اأكرث من ن�سف دقيقة. اأخرجت كامريتي وبداأت األتقط لهما ال�سور.
اأطفال  لديه  اإن كان  الوالد  و�ساألت  الباب، وعدت حيث كنت،  واأغلقت  الكامريا،  واأخفيت  ب�سرعة،  اأنهيت مهمتي 
معاقون اأم ال. تردد باالإجابة، لكن طفلته ذات االأربعة اأعوام كانت فوتت فر�سة اأي مراوغة، وفتحت الباب باملفتاح 

ودخلت اإىل غرفة �سقيقيها، فخرج االأخ غري املربوط �سريًعا، واأحرج الرجل.
عرفت من االأب اأنهم ملوا العناية بهما، وقال اجلريان اإن االأهل ال يهتمون بهذين الطفلني، ومت�سي االأم �ساعات 
املعاقني، وال  االأهلية مل�ساعدة طفليها  واملوؤ�س�سات  ال�سوؤون االجتماعية  القرية تطلب م�ساعدات من  نهارها خارج 

تنفق من هذا املال �سيًئا عليهما، كما بدا احلال، وكما قال اأكرث من م�سدر.
عندما ن�سرت �سحيفة »االأيام« التي اأعمل فيها التقرير عن الطفلني، كنا حري�سني يف غرفة التحرير على تغطية 
العيون واالأماكن احل�سا�سة للطفلني، ومل ي�سر التقرير من قريب اأو بعيد اإىل ا�سمي الطفلني اأو ا�سم عائلتهما اأو 

القرية التي يعي�سون فيها.
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وحتى عندما �ساألني زمالئي وبع�س مرا�سلي الف�سائيات، بدافع الف�سول اأو اإعداد تقرير عن هوية الطفلني، رف�ست 
االإجابة. فما الفائدة من اإخفاء هويتهما يف التقرير، اإن كنت �ساأك�سفه لزمالئي من ال�سحافيني، ففي كلتا احلالتني، 

�ساأعر�س الطفلني والعائلة لو�سمة رمبا تطال كل فرد منها ومن القرية ب�سكل عام.
لكن النقا�س الذي ظل يدور بيني وبني زمالئي يف غرفة التحرير كان حول اأخالقيات املهنة، فهل من االأخالق املهنية 

اأن اأدخل بيت عائلة دون اأن اأك�سف هويتي؟، وهل من االأخالق اأن اأت�سلل لت�سوير الطفلني يف غفلة عن االأب؟
كان جوابي: اإن مل اأفعل ذلك، فكيف كنت �ساأح�سل على هذه الق�سة، وكيف من املمكن اأن ت�ستفز وزارة ال�سوؤون 

االجتماعية لت�سارع مل�ساعدة الطفلني، كما حدث الحًقا؟
حتى االآن، تدور هذه االأ�سئلة براأ�سي، وال اأحاول من خالل حديثي اأن اأجد تربيًرا لكل �سحايف يقوم بنف�س ما قمت 
واأنا يف هذه  املهنة،  اأخالقيات  دائما احلفاظ على  واأنه يجب  لكل حالة خ�سو�سية،  اأن  اأعتقد جازمة  لكنني  به، 

الق�سة، بذلت اأق�سى ما اأ�ستطيع حلماية االأطفال، لكن النقا�س يف هذا املو�سوع �سيبقى مفتوًحا على م�سراعيه.
ت�سهري بالأم والطفل مًعا

اأنني كنت منحازة فيها الأخالقيات املهنة فيما يخ�س املراأة الطفل على حد  اأثق متاًما  التي  الثانية،  اأما الق�سة 
�سواء، فكانت يف الثاين من كانون االأول 2007، لكن ما راأيته اأنا اأخالقيًّا يف حينه، مل يكن كذلك بالن�سبة الإحدى 

وكاالت االأنباء العاملة يف االأرا�سي الفل�سطينية.
الق�سة بداأت عندما علمت من م�سدر يف اأحد م�ست�سفيات مدينة نابل�س، حترير ال�سرطة المراأة حب�سها اإخوتها 
يف غرفة ال تليق حتى بحيوان ملدة خم�س �سنوات، ومن ثم حتويلها اإىل م�ست�سفى االأمرا�س العقلية بعد فح�سها 

�سحيًّا.
�سريًعا، ذهبت اإىل امل�ست�سفى يف نابل�س، وهناك، كانت املراأة يف و�سع مزٍر، وو�سف اأحد اأفراد ال�سرطة املكان الذي 

حب�ست فيه.
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ب�سبب طالقها وح�سول زوجها على ح�سانة  نف�سية �سعبة،  اأنها م�سابة بحالة  ات�سح  املعلومات عنها،  بعد جمع 
الطفل، فما كان من اأ�سقائها اإال اأن حب�سوها يف غرفة ملحقة باملنزل، وبعد �سنوات، اأبلغ اأحد �سكان القرية ال�سرطة، 

لي�س من باب الرحمة بهذه املراأة، بل نكاية باالأ�سقاء بعد خالف معهم.
كتبت تقريًرا عن املو�سوع، دون اأن اأ�سري اإىل ا�سم املراأة اأو قريتها اأو عائلتها، وكان ذلك يف الثاين من كانون االأول 
2007، يف اليوم ذاته الذي ن�سرت فيه الق�سة يف »االأيام«، ن�سرت وكالة االأنباء، عند اخلام�سة م�ساء، الق�سة، بقلم 
مرا�سلها، لكن مع اإ�سافة ا�سم املراأة والقرية يف العنوان، واالأ�سواأ ن�سر ا�سم الطفل الذي مل يتجاوز العا�سرة من 

عمره.
اأده�سني ما قراأت، فاأر�سلت ر�سالة اإىل هيئة التحرير يف الوكالة، اأطالبهم بتف�سري منطقي ملا فعلوه، ون�سرهم ا�سم 
الطفل واالأم والقرية، فهم بهذا و�سموا اجلميع، وحتديًدا الطفل، الذي من ال�سهل اأن يجد ق�سته وق�سة اأمه ما 
زالت طازجة على االإنرتنت بعد �سنوات. �سرحت للوكالة راأيي، وكيف اأنها تعاطت بطريقة مثرية مع ق�سة �سيظل 

تاأثريها على الطفل مدى عمره، فقد و�سمته الوكالة باأنه »ابن املراأة املجنونة«.
لكن هيئة التحرير يف الوكالة، اعتربت اأن ن�سر ا�سم املراأة وطفلها ياأتي من باب اإن�سافها!، وقالوا يف ر�سالتهم: كيف 
ن�ساأل عن اأخالقيات املهنة يف جمتمع ال يوجد فيه قانون للمهنة من حيث املبداأ؟ اإ�سافة اىل اأن ن�سر ا�سم القرية، 

التي و�سفتها هيئة التحرير بـ»القرية الظامل اأهلها«، ال ياأتي من باب الو�سمة.
ا  مل اأقتنع حينها، وال اليوم، برد الوكالة ، وعندما اأفكر اأن الطفل قراأ اأو �سيقراأ يوًما ما جاء عن اأمه املري�سة نف�سيًّ

التي عنونت الوكالة الق�سة با�سمها، اأ�سعر باال�ستياء واحلزن

*كاتبة و�سحافية
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نا�سر اللحام
)تعزيز امل�سلحة الوطنية والبتعاد عن الأجندات العائلية واجلهوية والفئوية وال�سخ�سية وم�سالح الأحزاب، 

والتفريق بو�سوح بني الإعالن التجاري واخلرب(

»من خالل متابعة العناوين اليومية لل�سحف املطبوعة واملواقع االإلكرتونية يف ال�سنوات االأربع املا�سية، جند اأن االإعالم 
الفل�سطيني كان عر�سة حلالة من ا�ستالب العقل وطم�س احلقائق وفقدان التوازن ونزع اإرادة امل�ساحلة..

وقد امتاز االإعالم الفل�سطيني يف الفرتة املا�سية ب�سمات الفئوية واالرتباك واالرجتالية، فانق�سمت ال�سحافة اإىل 
فتح وحما�س، مثلما انق�سمت االأر�س اإىل �سفة وغزة..

و�سارت ال�سحافة يف فل�سطني، فجاأًة، اإعالًما حربيًّا، كل طرف يحاول، قدر االإمكان، ا�ستخدام و�سائل اإعالمه 
للنيل من وطنية واأخالق الطرف االآخر..

امل�سوؤولني  وعلى  والنفاق،  املجامالت  ع�سر  وانتهى  الفل�سطيني،  الثقايف  امل�سروع  يتهدد  حقيقي  خطر  اأمام  اإننا 
اأن ي�ساعدوا ال�سحافيني، وب�سرعة، يف جتاوز االأزمة النف�سية التي خلفها االنق�سام واالقتتال، واأن نن�سد م�ستوى 

اأخالقيًّا ثقافيًّا رفيًعا يعك�س ح�سارة املجتمع الفل�سطيني..
اإذ اإن جممل �سوق االإعالنات ال  اأما �سوق االإعالن يف فل�سطني، فتعترب �سوقا بدائّيًة، �سواء من ناحية اال�ستثمار، 

يتجاوز مليوين دوالر؛ اأو من ناحية االإنتاج، فمعظم �سركات االإعالن ينق�سها االحرتاف..
قيمته  من  مفرغ  واجتماعي  ع�سائري  ا�ستعرا�س  عملية  عن  عبارة  باأنها  فل�سطني  يف  االإعالن  حالة  وتتلخ�س 

االقت�سادية، واأن االإعالن ال يزال مرتبطا بالطاوو�سية واملباهاة، ولي�س مبنيًّا على اأ�س�س اقت�سادية..«.
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فساد الصحافة.. فساد لألمة
نا�سر اللحام*
بعد اأربعة اأعوام على جتربة االإعالم الفل�سطيني يف ملعب ال�سراع الداخلي، يت�سح اأن ال�سلم االأهلي يف املجتمع 
الفل�سطيني يعتمد على ح�سن النوايا اأكرث مما يعتمد على قوانني اجتماعية اأو اأ�س�س علمية. كما يت�سح اأن ال�سحافة 
ا يف �سياغة عناوين ال�سراع والتفنن باأ�سكال عر�سه على اجلمهور. بل اإنها متلك قدرة هائلة على  لعبت دوًرا مهمًّ

تقرير م�سري الراأي العام، وبالذات ال�سحافة االإلكرتونية، التي ات�سح لنا فجاأًة اأنها متلك مفاتيح جهنم.
اأن  ومن خالل متابعة العناوين اليومية لل�سحف املطبوعة واملواقع االإلكرتونية يف ال�سنوات االأربع املا�سية، جند 

االإعالم الفل�سطيني كان عر�سة حلالة من ا�ستالب العقل وطم�س احلقائق وفقدان التوازن ونزع اإرادة امل�ساحلة.
وقد امتاز االإعالم الفل�سطيني يف الفرتة املا�سية ب�سمات الفئوية واالرتباك واالرجتالية، فانق�سمت ال�سحافة اإىل 

فتح وحما�س، مثلما انق�سمت االأر�س اإىل �سفة وغزة.
ال�سحافة يف فل�سطني، �سارت فجاأًة اإعالًما حربيًّا، كل طرف يحاول، قدر االإمكان، ا�ستخدام و�سائل اإعالمه للنيل 
من وطنية واأخالق الطرف االآخر. وقد اأجمع اأكرث من مئة �سحايف اجتمعوا يف مدينة اأريحا يف بداية اأيار من عام 

2010 على اأن االإعالم الفل�سطيني يف �سنوات ال�سراع الداخلي، حمل ال�سفات التالية:
فخري. حد  اإىل  متبادل  حتري�سي  • خطاب 

�سارع الطرف االآخر للتنكيل ب�سحايف حم�سوب عليه من  ب�سحايف،  طرف  ل  نكَّ فكلما  االنتهاكات،  يف  • الندية 
باب االنتقام.

االحتالل من قبل. �سد  ت�ستخدم  مل  اإنها  حتى  امل�سادة،  للدعاية  بغي�س  • ا�ستخدام 
االآخر. الطرف  الأخطاء  طرف  كل  • ت�سخيم 
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طرف. �سد  طرف  خدمة  ل�سالح  االأخبار  بّث  يف  • االنتقائية 
جمهولة. م�سادر  على  اأكرث  • االعتماد 

وال�سور واملفاهيم. واملعاين  باالألفاظ  • التالعب 
العام. والهّم  الوطنية  الق�سايا  • اإهمال 
االإدارة املهنية يف اإدارة االأزمة.  • غياب 

كما �ساركت يف هذه املاأ�ساة �سحف ومواقع عربية وغري عربية لعبت، وال تزال تلعب، يف ملعب ال�سراع الداخلي اإىل 
جانب االإعالم املحلي، ما يدفعنا لل�سوؤال: هل يعقل اأن ينجح اإعالم فتنة ب�سهولة، فيما يف�سل اإعالم جمتمع وثقافة؟ 

وملاذا؟
اإن »انحطاط« االإعالم االإلكرتوين فرتة االقتتال، اأظهر لنا اأن اأخطر ما يف االإعالم االإلكرتوين اأنه اأ�سبح حينها 

و�سيلة �سريعة لن�سر ثقافة احلقد والكراهية.
و�سرعان ما ات�سح اأن ع�سرات العاملني يف ال�سحافة لي�سوا ب�سحافيني مدافعني عن احلريات، واإمنا هم موظفون 

عند هذه ال�سحيفة اأو تلك الف�سائية، ف�سار �سعًبا اأن جتد �سحافيًّا مدافًعا عن احلريات.
ويف كل مرة نتذكر كيف حدث هذا، جند اأنف�سنا مدفوعني للبحث يف �سوؤال: من هو ال�سحايف؟ وما هي النقابة؟ 

واأين اخلط الفا�سل بني املهنة واحلرية؟
وحتى  االإلكرتونية،  املواقع  بع�س  تبثه  الذي  االإعالمي  اخلطاب  لغة  راقبوا  �سيا�سيون  ون�سطاء  اإعالميون  خرباء 
�سفحات ال�سحف؛ حذروا من ا�ستخدام مواقع ومنتديات حوار ي�سيطر عليها اإ�سالميون مت�سددون، تت�سمن لغة 
اخلطاب هذه تكفري االآخرين، والتعري�س بال�سمعة الوطنية وال�سخ�سية لرموز يف املجتمع، ما ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تعميق هوة اخلالف الداخلي، ومتزيق الن�سيج املجتمعي. كما حذروا من مواقع اأخرى �سيطر عليها جهالء وعابثون 

�سربوا اأن�ساق الثقافة ال�سيا�سية ودعائم احلريات حتت مربر االنتقام من طرف، اأو الت�سدد لطرف اآخر.
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ا، وثقافة جمعية  ومن تداعيات اخلطاب الذي تبنته مواقع اإلكرتونية، اأنه ي�سكل بعد حني »ثقافة �سارع« وراأًيا عامًّ
متنحنا هوية، واإذا كان خطابها هو الذي �سي�سود، ف�سنعاين من انحدار، لي�س على امل�ستوى الثقايف فح�سب، بل على 
امل�ستوى احل�ساري، واالجتماعي. ومما يقوله اخلرباء اأن اخلطاب االإعالمي عانى فرتة االقتتال من انفالت ثقايف 

وانحدار اجتماعي.
اأما التو�سيات التي خرج بها اخلرباء، فهي �سرورة اإعادة النظر يف �سروط ترخي�س و�سائل االإعالم من الناحية 
حالة  يف  املجتمع  اأمان  �سمام  ي�سكلون  ومثقفني  �سحافيني  بتوظيف  االإعالم  و�سائل  واإلزام  واالأخالقية،  املهنية 
الطوارئ، وتفعيل ق�سايا الت�سهري والتجديف والت�سويف والتدلي�س، وتعزيز مبداأ ن�سر وجهة النظر االأخرى يف نف�س 
اخلرب خللق التوازن، وعدم ن�سر اأية ت�سريحات عن م�سادر جمهولة الهوية، حتى داخل و�سائل االإعالم احلزبية.

من خالل درا�سة التجربة، راأينا اأن املجتمع الفل�سطيني ا�ستلّذ وا�ستطاب الوقوع يف �سرك ال�سيطان، ما يعني اأن 
مناعته كانت �سعيفة، بل �سعيفة جدا، ومن اأ�سل مئات ال�سحافيني العاملني يف فل�سطني، مل جند �سوى نفر قليل 
ظل يوؤمن بحرية الراأي وامل�سلحة العامة، اأما الغالبية، فقد ح�سمت نف�سها منذ اللحظة االأوىل مع الطرف االأقوى 

يف منطقتها.

حرية التعبري والتفكري
اأمر يواجه كل �سحايف وكاتب يف  اإن البديل عن حرية التعبري والعمل ال�سحايف احلر، هو النفاق واخلداع، وهو 

فل�سطني، اإن مل يكن يف العامل العربي.
وملزيد من الو�سوح، فاإن حرية التعبري ال ميكن اأن تكون جمرد حرية النقد والكتابة، واإمنا هي حرية التفكري اأوال، 
ومن ثم حرية التعبري عن التفكري باأدوات ح�سارية ثقافية، مثل الكتابة اأو الن�سر اأو الطباعة اأو الر�سم اأو النحت اأو 

التظاهر اأو التجمع اأو التوحد اأو التاأمل اأو االنتخاب اأو عدم الت�سويت، واملئات من اأدوات التعبري االأخرى.
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فما قيمة اأن يكتب كاتب اأو �سحايف مديًحا لل�سلطة يف ال�سفة الغربية -وهذا حقه بالطبع، وما قيمة اأن ميتدح كاتب 
حكم حما�س يف غزة؟

اإن ال�سحافة، باعتبارها ال�سكل االأكرث ثقافة لتبادل االأفكار والثقافات، كيان حي يعي�س وميوت، يتاأذى وي�سفى، 
يقوى وي�سعف. وبالتايل، فاإن القيمة املادية واملعنوية لهذا الكيان تكمن يف وجود وخلق بدائل يف كل منطقة، لذلك، 
كنت اأف�سل اأن اأكون كاتًبا �سد حما�س لو اأنني اأعي�س يف قطاع غزة. كما اأف�سل اأن اأكون كاتبا �سد ال�سلطة واأجهزة 
االأمن لو اأنني اأعي�س يف ال�سفة الغربية. وهذا لي�س من باب املناكفة، واإمنا من باب االإفادة وامل�ساد احليوي جل�سم 
املجتمع. وعلى ال�سلطات اأن تعرف اأننا ال نكون مفيدين اأبًدا، اإال اإذا كنا م�سادات حيوية متنح ج�سم املجتمع قوة 

املناعة.
ا معافى، ولكنه ال ميلك قوة املناعة! اإن اأي فريو�س �سي�ستطيع الفتك به، واأي مر�س �سيقعده الفرا�س.  ت�سوروا �سخ�سً
حتى لو كانت كلماتنا مثل املر والعلقم، اأو مثل ال�سم، فاإن ال�سلطات الواثقة من نف�سها ت�ستطيع اأن ت�سنع الدواء من 

ال�سم ومن املر والعلقم، اإال اإذا كنا جمرد اأطفال ن�ستطيب الدواء بطعم الفراولة وبلون املوز!
امل�سوؤولني  وعلى  والنفاق،  املجامالت  ع�سر  وانتهى  الفل�سطيني،  الثقايف  امل�سروع  يتهدد  حقيقي  خطر  اأمام  اإننا 
اأن ي�ساعدوا ال�سحافيني، وب�سرعة، يف جتاوز االأزمة النف�سية التي خلفها االنق�سام واالقتتال، واأن نن�سد م�ستوى 

اأخالقيًّا ثقافيًّا رفيًعا يعك�س ح�سارة املجتمع الفل�سطيني.

الإعالن بني الوجاهة وانعدام الرقابة 
تعترب �سوق االإعالن يف فل�سطني �سوقا بدائّيًة، �سواء من ناحية اال�ستثمار، اإذ اإن جممل �سوق االإعالنات ال يتجاوز 

مليوين دوالر؛ اأو من ناحية االإنتاج، فمعظم �سركات االإعالن ينق�سها االحرتاف.
قيمته  من  مفرغ  واجتماعي  ع�سائري  ا�ستعرا�س  عملية  عن  عبارة  باأنها  فل�سطني  يف  االإعالن  حالة  وتتلخ�س 

االقت�سادية، واأن االإعالن ال يزال مرتبطا بالطاوو�سية واملباهاة، ولي�س مبنيًّا على اأ�س�س اقت�سادية.
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وت�سري املتابعات اإىل اأن امل�ستهلك الفل�سطيني ال يحظى باأية حماية، وي�ستطيع اأي تاجر �سيارات مثاًل اأن ي�سرتي 
�سيارة بـ15 األف دوالر من اأوروبا ويبيعها يف رام اهلل اأو غزة بـ60 األف دوالر دون اأن يتلقى اأي نقد! كما اأن ال�سوق يف 

غزة وال�سفة اأ�سبه ب�سوق مزاجية غري منظمة وم�سمونة.
ورغم اأن 80% من املواطنني ميلكون اأجهزة اإلكرتونية م�ستخدمة لالإعالم واالت�سال، وعلى راأ�سها التلفزيون، واأن 
95% ميلكون �ستااليت، و65% ميلكون اأجهزة كمبيوتر، و42% لديهم خط اإنرتنت دائم، و61% لديهم هاتف اأر�سي، 
متعرًثا  يزال  ال  فل�سطني  يف  االإعالن  اأن  اإال  االأدوات،  هذه  كل  وجود  رغم  نقال؛  هاتف  جهاز  لديهم   %94 مقابل 

وع�سائريًّا و»�ساذًجا«، وال ي�سكل قيمة حقيقية يف ال�سوق التي تنمو با�سطراب.
اإىل  والتحليل  الدرا�سة  باإ�سبع  اأن ن�سري  االإعالن مبا�سرة، ونحاول  التفا�سيل، ندخل يف مو�سوع  وكي ال ن�سيع يف 

املفا�سل الهامة:
اأواًل: ال يزال االإعالن يف فل�سطني يعتمد على ال�سحف املطبوعة، رغم اأن 57% من اجلمهور ال يطالعون ال�سحف 
اليومية املحلية، وهنا، ال بد من االإ�سارة اإىل اأن هناك فارًقا كبرًيا يف هذا امل�سمار بني مواطني ال�سفة وغزة بعد 
اأن منعت احلكومة املقالة ن�سر وتوزيع ال�سحف، فنجد اأن 43% من مواطني ال�سفة يطالعون ال�سحف مقابل %13 

فقط من مواطني غزة.
ثانًيا: رغم اأن اأعلى ن�سبة م�ساهدة هي للتلفزيون، نالحظ اأن تلفزيون فل�سطني الر�سمي يخلو تقريًبا من االإعالنات، 
مال  اإىل  بحاجة  لي�ستا  املحطتني  هاتني  اأن  تعني  اإ�سارة  وهي  االأق�سى،  ف�سائية  من  لالإعالنات  تام  خلو  مقابل 
االإعالنات. بعك�س قنوات اإ�سرائيل التلفزيونية امل�ستعدة لقطع خطاب رئي�س احلكومة مقابل اإعالن جتاري، والعك�س 
متاًما عند القنوات الفل�سطينية، التي ميكن اأن ت�سمح ل�سيا�سي اأن مي�سي �ساعات يف احلديث اململ دون اأي فا�سل 

اأو دعاية اأو رعاية اأو اإعالن.
ثالًثا: االإنرتنت ينت�سر ب�سكل كا�سح، ويقول التقرير املايل لوكالة »معا« اإن الدخل التجاري واالإعالين ل�سبكة ووكالة 
»معا« يف �سنة 2009 بلغ مليونا و200 األف دوالر، وهو يف ا�سطراد، وهي نتيجة دفعت كبار املعلنني، مثل االت�ساالت 
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الفل�سطينية و�سركة هونداي والبنك العربي وبنك القد�س واجلامعات االأكادميية لتكثف اإعالناتها على موقع »مًعا« 
االإلكرتوين، علًما اأن ن�سبة مت�سفحي »معا« يف ال�سفة 69%، بينما يف غزة %81.

رابًعا: داأب التجار ال�سغار واأ�سحاب املحال التجارية على ن�سر اإعالنات ورعاية مبئات الدوالرات لكل دعاية يف 
ال�سهر الواحد عرب �سا�سات التلفزة املحلية، لكن يت�سح اأن هناك )انهياًرا( يف ن�سبة م�ساهدة هذه املحطات، ما 

دفع املعلن ال�سغري والتاجر اأن ينقل اإعالنه اإىل االإذاعات املحلية.
الراديو يوميًّا، وهو  اإىل  اأنهم ي�ستمعون  ا�ستبياين حديث  اأفاد 55% ممن �سملهم م�سح  الراديو، فقد  اأما  خام�سا: 

موؤ�سر على اأن االإعالنات من ال�سركات ال�سغرية �ست�سهد ازدهاًرا يف االإذاعات يف ال�سنوات املقبلة. 
يف املح�سلة، فاإن من االإ�سارات الدالة اأن م�ستقبل االإعالن يف فل�سطني �سيكون يف الف�سائيات، لكن هناك م�ساكل 
هامة تعرت�س النجاح »الوليد«، منها عدم وجود �سركات اإنتاج اإعالين حمرتفة، واأن اجلمهور وال�سوق يف فل�سطني 
وال�سياحة  وال�سفر  امل�ستعملة  وال�سيارات  والعمل  العايل  كالتعليم  اأمور  تو�سيحية حول  اإعالنات  اإىل  بحاجة ما�ّسة 
الداخلية والب�سائع امل�ستوردة وال�سحة والريا�سة واملوديالت والعطور و�سناديق التوفري وقرو�س املوظفني، وغريها، 

ومع ذلك، ال جند �سوى اإعالنات ال�سيارات اجلديدة وامل�ستوردة والبنوك الكبرية واالت�ساالت. 
اإن �سوق االإعالن يف فل�سطني تقدر بنحو مليوين دوالر فقط، متلك �سركة االت�ساالت الفل�سطينية ن�سفها. و ال يزال 
االإعالن عند ال�سركات الكبرية جمرد فانتازيا دعائية وعند ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة عبًئا ثقياًل، وهذا يوؤكد 

اأن ملكية ال�سركات العائلية اأو الكارتيل متنعان عن االإعالن حقه يف التنّف�س واالزدهار

 *رئي�ض حترير وكالة معا امل�ستقلة
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نظري جملي
)البحث عن احلقائق وكل ما يهم اجلمهور ون�سره دون اإثارة اأو ت�سخيم اأو تهوين اأو انحياز(

التي ن�ستحقها، من حيث تقدمي  اإىل م�ستوى احلرية  للو�سول  الفل�سطيني يطمح  العمل املهني لل�سحايف  »ما زال 
املعلومات للجمهور..

لقد مرت ال�سحافة، عرب التاريخ، مبراحل وتغريات عديدة. وهذا التطور، يتجه نحو حتويلها اإىل �سحافة معلومات 
بكل ما تعنيه الكلمة. وال�سحافة اليوم، بعد الثورة التقنية الهائلة التي �سهدتها، اأ�سبحت ملزمة بتقدمي املعلومات، 

فمهنيتها تقا�س مبدى التزامها بتقدمي املعلومات..
للجمهور. وهناك من  املعلومات  اأواًل وقبل كل �سيء، مهنة تقدمي  –ال�سحافة- هي،  اأن مهنتنا  ين�سى  هناك من 
يح�سب اأنها »جمرد خ�سبة قفز اإىل من�سب مهم يف ال�سيا�سة اأو العمل اجلماهريي«، اأو اأنها »قفاز بيد مالكم بها 

نحارب ونالطم اخل�سم ال�سغري«، اأو اأنها جمرد »م�سدر رزق« نعتا�س من ورائها..
لكن ال�سحايف احلقيقي، ال ي�ست�سلم لهذا الواقع، وي�سع لنف�سه خطة لتغيري عادات ال�سحافة احلالية وتغيريها 

ب�سحافة خمتلفة، تتقدم خطوة خطوة اإىل االأمام..
وال يجوز ت�سخيم االأحداث واملواقف، الأن الت�سخيم يحطم امل�سداقية. كما ال يجوز التخفيف من وطاأة احلدث، 
ويجب اإعطاوؤه حجمه الطبيعي ب�سدق. فاحلقيقة ال حتتاج اإىل تكبري اأو ت�سغري، وعلينا اأن نكتفي بالتعامل معها 

بحجمها الطبيعي..«. 
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مهنة املعلومات املتعبة
نظري جملي*
ا اأننا، مع�سر ال�سحافيني، اأحببنا هذه الت�سمية. فهي  منذ القدم، �سميت مهنة ال�سحافة »مهنة املتاعب«. ولي�س �سرًّ
تر�سي رغبة االإن�سان الغريزية يف الظهور تعًبا »من �سدة العطاء والت�سحيات«. ومع اأن الت�سمية �سحيحة اإىل حد 
ا. بل اإنها ال ت�سلح  كبري، اإال اأنها ال ت�سلح لكل اأ�سحاب هذه املهنة. الأن هناك من ميار�س »ال�سحافة املريحة« اأي�سً
لكل املتَعبني، فهناك من يتعب الأنه يبتعد عن مبادئ املهنة. وال�سحيح اأن ال�سحافة هي »مهنة املعلومات املتعبة«. 
ا  اإن املعلومات التي نقدمها للجمهور، بحكم واجبنا املهني، هي اأي�سً ونق�سد بذلك، لي�س اأنها متعبة فح�سب، بل 
متعبة. ولذلك، نحن نك�سب االأعداء ب�سهولة، ونكون مرمى �سهام لكثري من »املت�سررين«. ويف اأدائنا املهني ال�سليم، 

ناأخذ باالعتبار اأننا قد ندفع ثمًنا باهًظا.
ولعل االإح�ساءات الر�سمية ت�سعفنا يف اإثبات ذلك، حيث اإنه ال متر �سنة اإال وي�سقط �سحافيون �سحايا على مذبح 
املعلومات التي يبحثون عنها. فقط يف �سنة )2008(، قتل 60 �سحافيًّا وخطف 29 اآخرون واعتقل 673 �سحافيًّا. 
قتل 86  �سنة 2007 مثاًل،  الرهيب. ففي  اإىل »حت�سن« ما يف هذا احل�ساد  ت�سري  اإنها  اإذ  »اأرقام« متفائلة،  وهذه 
�سحافيًّا وخطف 67 واعتقل 886 اآخرون. وغالبية االعتداءات على ال�سحافيني كانت خمططة �سلًفا )معلومات 

منظمة »�سحافيون بال حدود«- 2009(.
واالحتالل االإ�سرائيلي، كما هو معروف، �ساهم يف زيادة هذه املعطيات. ومل تتوقف مالحقات ال�سحافيني بتاًتا. 
واالحتالل هو لي�س العن�سر الوحيد يف امل�سا�س بال�سحايف الفل�سطيني، مع العلم باأن ال�سحافة الفل�سطينية مل ترتق 
بعد اإىل التحقيق ال�سحايف احلر يف مواجهة ال�سلطة، ال يف ال�سفة الغربية، وال يف قطاع غزة. وما زال العمل املهني 

لل�سحايف الفل�سطيني يطمح للو�سول اإىل م�ستوى احلرية التي ن�ستحقها، من حيث تقدمي املعلومات للجمهور.
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املعلومات و�سارون ونك�سون
لقد مرت ال�سحافة، عرب التاريخ، مبراحل وتغريات عديدة. وهذا التطور، يتجه نحو حتويلها اإىل �سحافة معلومات 
بكل ما تعنيه الكلمة. وال�سحافة اليوم، بعد الثورة التقنية الهائلة التي �سهدتها، اأ�سبحت ملزمة بتقدمي املعلومات. 
ا يف دول الغرب  مهنيتها تقا�س مبدى التزامها بتقدمي املعلومات. وعلى الرغم من اأن هناك »�سحافة موجهة« اأي�سً
الليربالية املتطورة، وهناك احتكارات ومراكز قوى جتند ال�سحافة اإىل جانبها، اإال اأن االأمر املميز لها هو ارتفاع 
يف  معتدلة  لكن  رابعة  �سلطة  جتدها  االأحيان،  بع�س  يف   . رابعة«  »�سلطة  الدول  تلك  يف  لت�سبح  ال�سحافة  �ساأن 
طموحاتها، وتتخذ �سكاًل من اأ�سكال النقد البناء وال�سراكة مع ال�سلطات الثالث االأخرى )التنفيذية والت�سريعية 
والق�سائية(. ويف بع�س االأحيان، �سلطة رابعة، لكنها تبدو اأقوى من ال�سلطات الثالث، فتقود معارك ت�سقط حكومة 

وتو�سل رئي�س دولة اإىل ال�سجن.
الداخلية  بال�سراعات  تتاأثر  الرابعة«   »ال�سلطة  هذه  اإن  ب�سذاجة، حيث  الواقع  هذا  اإىل  ننظر  اأال  علينا  بالطبع، 
اأن  ف�سحيح  املتقدمة.  الدول  يف  ا  اأي�سً وال�سخ�سية،  احلزبية  املعارك  يف  �سالًحا  وت�ستخدم  الثالث.  لل�سلطات 
ال�سحافة االأمريكية هي التي ك�سفت ف�سيحة ووترغيت، التي �سقط ب�سببها الرئي�س االأمريكي ريت�سارد نك�سون، 
لكن ال�سحافة قامت بذلك الدور مببادرة قوى معار�سة لنك�سون حر�ست على ت�سريب املعلومات عن ف�سيحته اإىل 
ال�سحافة. و�سحيح اأن ال�سحافة االإيطالية هي التي تدير املعركة حول ف�سائح رئي�س احلكومة، �سلفيو برل�سكوين، 
ولكن هناك قوى معار�سة له من داخل حزبه ومن اأحزاب املعار�سة، منحت ال�سحافة طرف اخليط الذي اأو�سلها 

اإىل املعلومات عن ت�سرفاته ال�سائنة.
اأنها جي�س م�ستبد، فتطيح برئي�س حكومة مثل  لو  تبدو ال�سحافة �سلطة رابعة تت�سرف كما  اإ�سرائيل، حيث  ويف 
مو�سيه  الدولة،  برئي�س  وتطيح  االأدلة،  لقلة  اأغلقت  منها  ثالًثا  اأن  تبني  التي  الف�ساد،  ق�سايا  ب�سبب  اأوملرت  اإيهود 
ق�ساب، وتو�سله اإىل قف�س االتهام، وتطيح بوزراء عديدين )وزير املالية، اأبرهام هري�سنزون، ووزير العمل، �سلومو 
باملعلومات من  تغذت  ا  اأي�سً اأنها هي  اإال  كني�ست(،  و11 ع�سو  درعي،  اأرييه  الداخلية،  وزير  وقبلهما  عيزري،  بن 
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قوى خمتلفة، وهذه القوى ال تكون دائًما بريئة. ويف كثري من االأحيان، تكون قوى ذات م�سالح مت�ساربة، ت�ستغل 
ال�سحافة خلدمة اأهدافها الذاتية. 

احلكومة  برئي�س  علقت  التي  الف�ساد  ق�سايا  حول  اإ�سرائيل  يف  جرى  الذي  النقا�س  ال�سياق،  هذا  يف  ويح�سرين 
اأنه جتاوز القانون وعني مقربني يف وظائف حكومية وح�سل على مبالغ  اأرئيل �سارون. ففي حينه، تبني  االأ�سبق، 
غري قانونية لتمويل معركته االنتخابية. ولكن العديد من ال�سحافيني االأ�سا�سيني رف�سوا ك�سف هذه الق�سايا، كي ال 
يعرقلوا خطته ال�سيا�سية املعروفة با�سم » خطة الف�سل« ، والتي ان�سحبت اإ�سرائيل مبوجبها من قطاع غزة واأزالت 
القناة  �سيا�سي كبري يف  معلق  وهو  اأبراموفت�س،  اأمنون  ال�سحافيني،  هوؤالء  اأحد  امل�ستوطنني.  واأخلت  امل�ستوطنات 
التلفزيونية الثانية امل�ستقلة، قال يومها )�سباط 2005(، خالل ندوة يف معهد فان لري يف القد�س الغربية: » اأنا ال 
يهمني اليوم ف�ساد �سارون. اأ�ستطيع اأن اأغ�ّس الطرف عنه. فهو بالن�سبة يل بطل االن�سحاب من قطاع غزة. �ساأتركه 
حتى �سهر اأيلول )موعد تنفيذ االن�سحاب(، وبعدها اأحا�سبه على الف�ساد. اأما االآن، فاإنني اأريده حاكما �ساملًا حتى 

ي�سع هذه ال�سابقة. هذه هي م�سلحة اإ�سرائيل« .
�سارون  عن  دافعوا  ال�سحافيني  غالبية  اإن  بل  التوجه،  هذا  يف  وحيًدا  يكن  مل  اأبراموفت�س  اأن  على  التاريخ  ويدل 
و�سايروه كونه قائد م�سروع لن ي�ستطيع تطبيقه اأحد غريه. واأمام تنّفذ قوة ال�سحافة، اجنّرت النيابة وال�سرطة 
واجلهاز الق�سائي وراءها، ومل يحا�سب �سارون على اأفعاله، وتلب�س ملف الف�ساد ابنه عومري، الذي كان قد انتخب 

ا لع�سوية الكني�ست، وحكم عليه بال�سجن �سنة، اأم�سى منها �ستة �سهور. هو اأي�سً
ولكن هذه التجربة مل تنجح مع اأوملرت. فقد اتخذت ال�سحافة دوًرا �سلبيًّا منه، الأنها اجنرت وراء اجلي�س وقوى 
اإ�سرائيل يف احلرب على لبنان  اإخفاقات  اأن جلنة التحقيق الر�سمية يف  اإ�سرائيل. ومع  االحتكارات الع�سكرية يف 
)2006(، قررت اأن اجلي�س جّر احلكومة اإىل حرب غري مدرو�سة ا�سرتاتيجيًّا؛ حاولوا معاقبة اأوملرت، وملا ف�سلوا، 

و�سمد اأوملرت يف مواجهتهم، نظموا له حملة ملفات الف�ساد.
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ا ملوثة باأو�ساخ ال�سيا�سة. وقد تدير معركة �سريفة نظيفة �سد ف�ساد �سخ�سية ما،  اإذن، فال�سحافة املتطورة اأي�سً
وترتك ف�ساد �سخ�سية اأخرى. واالأمر يتعلق بتوازنات القوى التي تخ�سع لها هذه ال�سحافة.

ال�سحافة يف فل�سطني
تبلغ درجة  املعلومات ما زالت �سعيفة، وال نرى �سحافة  الثالث، �سحافة  العامل  يف فل�سطني، كما يف غالبية دول 

اإ�سقاط حكومة اأو اإدخال م�سوؤول كبري اإىل ال�سجن، حتى لو كان قد ارتكب موبقات وجرائم.
وحتتّل مكان �سحافة النقد والتحقيق، �سحافة الراأي والتعليق. ويف كثري من االأحيان، تقدم ال�سحافة الفل�سطينية 
ا  واأمثالها، معلومات للجمهور كما يريد �ساحب هذه املعلومات باالأ�سا�س، اأي ما يعرف بـ» االإعالم املوجه« ، خ�سو�سً
من  وال�سلطة  جهة،  من  االحتالل  م�سادر:  عدة  من  �سغوًطا  يواجه  الفل�سطيني  وال�سحايف  املحلية.  ال�سوؤون  يف 
جهة ثانية، والف�سائل الفل�سطينية من جهة ثالثة، واملوؤ�س�سات اجلماهريية نف�سها من جهة رابعة، ورئي�س التحرير 
من جهة خام�سة. وحتى لو وجد ذلك ال�سحايف املهني الذي يحاول اإعطاء املعلومة، فاإن قيوًدا عديدة تكبل يديه 

ول�سانه. 
النكبة.  منذ  الفل�سطيني  �سعبنا  تواجه  التي  الق�سايا  اأخطر  من  تعترب  التي  القد�س،  تهويد  ق�سية  مثااًل  ولناأخذ 
ال�سحافة االإ�سرائيلية مالأى باالأخبار واملقاالت حول هذا املو�سوع. ولكن، يف قرابة 99% من املواد املن�سورة حول 

املو�سوع، تتحدث عن اإ�سرائيل فح�سب.
هل  ولكن،  اخلارج.  من  ممولة  حمالت  ويف  خطرية  جهنمية  باأ�ساليب  القد�س  تهّود  التي  هي  اإ�سرائيل  بالطبع، 
اأ�سبح  لقد  املو�سوع؟  هذا  حول  واحد  عميق  �سحايف  حتقيق  يوجد  هل  اجلرمية؟  عن  م�سوؤولة  وحدها  اإ�سرائيل 
40% من العقارات يف القد�س القدمية )داخل االأ�سوار(، بيد امل�ستوطنني. فهل هناك من يحقق يف كيفية و�سولها 
اإليهم؟ هل تعلمون اأن هناك �سما�سرة فل�سطينيني ي�سرتون العقارات من اأ�سحابها الفل�سطينيني ويبيعونها للحركات 
اليهودية العاملة على التهويد ليل نهار؟ من جمموع العقارات املبيعة، هناك 200 عقار من الكني�سة االأرثوذك�سية 
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و1100 عقار من املواطنني امل�سلمني. فهل حقق اأحد كيف ت�سربت عقارات الكني�سة مثاًل؟ لقد عوجلت هذه الق�سية 
بالذات، يف ال�سلطة الفل�سطينية واالأردن. فهل هناك حتقيق �سحايف واحد عالج بجراأة حقيقة ما جرى؟

ال. اجلواب لالأ�سف: ال.
فما ال�سبب؟ 

اخلوف من اأ�سحاب النفوذ! اخلوف من احلكومة االإ�سرائيلية، التي تدير خمططات تهويد القد�س! اأم اخلوف من 
املنتفعني، الذين قب�سوا العموالت! واخلوف من هيئة التحرير!

ال�سحايف  يعرف  اأن  فاإما  ذاتية،  رقابة  اأنف�سهم  على  يفر�سون  ال�سحافيني  من  كثرًيا  جتعل  املذكورة،  ال�سغوط 
معلومات مهمة للجمهور فيخفيها، اأو ال يفت�س عن هذه املعلومات حتى ال يتعب وال ي�سطر اإىل الدخول يف معارك 
تهدد حياته اأو لقمة خبزه. ويف بع�س االأحيان، هناك من ين�سى اأن مهنتنا –ال�سحافة- هي، اأواًل وقبل كل �سيء، 
مهنة تقدمي املعلومات للجمهور. وهناك من يح�سب اأنها» جمرد خ�سبة قفز اإىل من�سب مهم يف ال�سيا�سة اأو العمل 
اجلماهريي« ، اأو اأنها »قفاز بيد مالكم بها نحارب ونالطم اخل�سم ال�سغري« ، اأو اأنها جمرد »م�سدر رزق«  نعتا�س 

من ورائها.
لكن ال�سحايف احلقيقي، ال ي�ست�سلم لهذا الواقع، وي�سع لنف�سه خطة لتغيري عادات ال�سحافة احلالية وتغيريها 

ب�سحافة خمتلفة، تتقدم خطوة خطوة اإىل االأمام.
مقاتلة؛  وجود �سحافة  االأوىل يف  امل�سلحة  التي جتند اجلمهور، �ساحب  ال�سليمة  القوانني  و�سع  بد من  ال  وهنا، 
�سحافة حتقيق ونقد بّناء �سفاف. وجتنيد اجلمهور يتم عن طريق زرع الثقة به وطماأنته. ومن اأجل زرع الثقة، ال 
يجوز لل�سحيفة اأن تن�سر مواد لغر�س االإثارة فح�سب، فاجلمهور يثور مرة واحدة، وعندما يكت�سف اأن اإثارته كانت 

هباء، �ستفقد ال�سحافة م�سمونها.
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وال يجوز ت�سخيم االأحداث واملواقف، الأن الت�سخيم يحطم امل�سداقية. كما ال يجوز التخفيف من وطاأة احلدث، 
ويجب اإعطاوؤه حجمه الطبيعي ب�سدق. فاحلقيقة ال حتتاج اإىل تكبري اأو ت�سغري، وعلينا اأن نكتفي بالتعامل معها 

بحجمها الطبيعي. 
اأما اخلوف من اأ�سحاب النفوذ على اختالفهم، فهذا �سعور اإن�ساين ميكن فهمه، ولكن حمظور اال�ست�سالم له. فاإن 
مل تكن ممكنًة الثورة على مراكز القوى فوًرا، فيمكن فعل ذلك بالتدرج ومن خالل و�سائل حكيمة تنا�سب املقولة: 

»نريد قطف العنب، ال حماربة الناطور«
*حملل و �سحايف
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وفاء عمرو
)ت�سحيح الأخطاء الإعالمية والتعوي�ض على املت�سررين واإعطاوؤهم حق الرد على ما مت ن�سره وعدم الت�سهري 
والتحري�ض على العنف والكراهية �سد اأي �سخ�ض اأو جهة اأو موؤ�س�سة على اأ�سا�ض اجلن�ض اأو العرق اأو الدين اأو 

النتماء ال�سيا�سي(

»لكي ينجح ال�سحايف يف مهنته، ويحقق �سمعة طيبة جتعل منه م�سدر ثقة و�ساحب �سلطة ومرجعية يف املجتمع، 
فاإن عليه، قبل كل �سيء، توخي الدقة والتحلي باأخالقيات املهنة..

اإن احلرية ال�سحافية هي التي تعطي مهنة ال�سحافة دور »املراقب« مل�سلكيات ال�سيا�سيني وال�سخ�سيات العامة، ويف 
االقت�ساد وغريه، ولكن هذه احلرية تنتهي عندما ي�سل االأمر اإىل الت�سهري وامل�سا�س باحلريات ال�سخ�سية وعدم 

توخي الدقة يف تناول املوا�سيع..
اإىل  مبا�سرة  التوجه  ال�سحايف  على  يتوجب  فاإنه  بالف�ساد،  االأ�سخا�س  بع�س  اتهام  اأو  ف�ساد  ق�سية  تناول  وعند 
ذلك،  وقبل  اأنف�سهم،  عن  للدفاع  الفر�سة  واإعطاوؤهم  التهم  تلك  على  ردهم  على  للح�سول  املتهمني  االأ�سخا�س 

احل�سول على وثائق تثبت االدعاء، وكذلك حتري الدقة باحل�سول على عدة م�سادر توؤكد اأو تنفي االدعاء..
وال ينبغي على ال�سحايف التحري�س على العنف اأو القيام باأعمال ت�سبب الفو�سى وتهدد ا�ستقرار املجتمع واالأمن 
التمييز الديني  اأعمال الاأخالقية، ومن واجبه عدم ممار�سة  اأو ممار�سة  النا�س وت�سيع الفو�سى،  العام وم�سالح 
يف  ا  وخ�سو�سً �سرورية،  ال�سحايف  العمل  حتكم  التي  فالقوانني  ال�سحافية،  مهنته  يف  االجتماعي  اأو  العرقي  اأو 
ا  املجتمعات غري الدميقراطية، فمن دونها، ال ميكن الأي �سحايف اأو كاتب اأو باحث اأن يقدم اأداًء مو�سوعيًّا ومهنيًّ

وذا م�سداقية..«.
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اجلرأة يف النشر.. والشجاعة يف تصحيح اخلطأ
وفاء عمرو*
ال تقت�سر مهنة ال�سحافة على مالحقة االأخبار وتغطية االأحداث، واإمنا هي م�سوؤولية وجراأة ودقة يف احل�سول على 
املعلومات ون�سرها، ويعني ذلك �سرورة توفر النزاهة واملو�سوعية يف نقل احلدث والتاأكد من �سحة املعلومة قبل الن�سر، 

جتنًبا لل�سقوط يف اخلطاأ واالإ�ساءة لالآخرين. 
ولكي ينجح ال�سحايف يف مهنته، ويحقق �سمعة طيبة جتعل منه م�سدر ثقة و�ساحب �سلطة ومرجعية يف املجتمع، فاإن 

عليه، قبل كل �سيء، توخي الدقة والتحلي باأخالقيات املهنة. 
لقد عملت يف مهنة ال�سحافة منذ عام 1987، وراكمت خالل عملي خربات وجتارب، وتعلمت اأن اأكون م�سوؤولة عن كل 
كلمة يتم ن�سرها، واأال يدفع اخلرب ال�سحايف اأي طرف للجوء اإىل الق�ساء، كما تعلمت التكتم على م�سادري واحلفاظ 
القانون على تطبيقها  التي يحر�س  اأخالقيات مهنة ال�سحافة  اأهم مبادئ  باأن ذلك هو واحد من  عليها، الإمياين 

و�سيانتها. 
وعندما تقع اأخطاء من اأي نوع، فاإن ال�سرر يقع على ال�سحايف نف�سه و�سمعته وم�سداقيته، لكنه لي�س وحده الذي يتحمل 
امل�سوؤولية عن اخلطاأ، فال�سرر احلا�سل يوؤثر على �سمعة املوؤ�س�سة التي يعمل بها، ومي�ّس كذلك اجلهة التي يكتب عنها 
خرًبا خاطًئا اأو ت�سويًها اأو معلومات غري �سحيحة من �ساأنها اأن ت�سيء اإىل احلياة ال�سخ�سية اأو املهنية للفرد اأو املوؤ�س�سة، 

وقد ينتهي االأمر بلجوء املت�سرر اإىل الق�ساء وما يتبع ذلك من خ�سائر معنوية ومالية.
ا ب�سورة كافية بالق�سية التي يتناولها، وقد  ثمة اأخطاء قد حتدث عند تغطية خرب ما، فرمبا ال يكون ال�سحايف ملمًّ

يخطئ يف االأرقام اأو املعلومات، وهنا، على ال�سحايف واملوؤ�س�سة التي يعمل فيها العمل على ت�سحيح االأخطاء فوًرا. 
فهناك فرق بني اأن ين�سر ال�سحايف عن ق�سية خالف يف الراأي، مثل ق�سية يتنازع فيها طرفان، كال�سراع الفل�سطيني 

االإ�سرائيلي ومو�سوع املفاو�سات، وعلى ال�سحايف نقل وجهات نظر جميع االأطراف.
اإذا كان التقرير دقيًقا ومل يعجب اأحد االأطراف، فاإن ال�سحايف غري ملزم بتغيري م�سمونه، اأما اإذا اخطاأ ال�سحايف يف 
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املعلومات اأو »االقتبا�سات« التي تن�سب الأحد االأ�سخا�س يف الق�سة ال�سحافية اأو التقرير، فهنا، يتوجب جتنب االأ�سرار 
بت�سحيح اخلطاأ.

وعند تغطية ق�سية خالفية، يكون من املهم اأن يعطي ال�سحايف جميع االأطراف احلق يف �سرح مواقفها من الق�سية 
الق�سة  كتابة  خالل  من  الت�سهري  اأو  التجريح  اإىل  اللجوء  م�سموًحا  ولي�س  وحيادية،  مبو�سوعية  اخلالف،  مو�سوع 
ال�سحافية، وعليه االبتعاد عن االإثارة والتهويل واختالق الق�س�س اأو ن�سر االإ�ساعات، مبا ين�سجم ومبادئ اأخالقيات 

املهنة.
رمبا يلجاأ البع�س للدفاع عن اأ�سلوب االإثارة يف التقرير ال�سحايف على اأ�سا�س اأنها فاتورة احلرية ال�سحافية، لكن ذلك 
ينعك�س قطعا على �سعور القارئ –املتلقي- بعدم الثقة بال�سحايف وباملوؤ�س�سة ال�سحافية التي يعمل ل�ساحلها، كما اأن 
كرثة ال�سكاوى واالحتجاجات على ال�سحايف، وتكرار التنويهات، تدفع اإىل اإثارة ال�سكوك حول م�سداقية االأخبار التي 

تن�سرها تلك ال�سحيفة اأو املوؤ�س�سة ال�سحافية.
اإن احلرية ال�سحافية هي التي تعطي مهنة ال�سحافة دور »املراقب« مل�سلكيات ال�سيا�سيني وال�سخ�سيات العامة، ويف 
االقت�ساد وغريه، ولكن هذه احلرية تنتهي عندما ي�سل االأمر اإىل الت�سهري وامل�سا�س باحلريات ال�سخ�سية وعدم توخي 

الدقة يف تناول املوا�سيع.
الوعي القانوين

على �سبيل املثال، عند تناول حياة ال�سخ�سيات العامة اأو خ�سو�سياتهم، فاإن على ال�سحايف اأواًل املحافظة على االأداء 
املهني، وا�ست�سارة القانونيني حتى ال يجد نف�سه عر�سة للم�ساءلة القانونية، وكذلك يجب التم�سك باملو�سوعية والدقة 

وال�سفافية.
كنت اأول من ن�سر تقريًرا عن الف�ساد يف ال�سلطة الفل�سطينية عام 1994 اإبان وجود الرئي�س يا�سر عرفات على راأ�س 
ال�سلطة، وقد تعر�ست حينها ل�سغوط من بع�س كبار امل�سوؤولني يف ال�سلطة لنفي اخلرب واالإف�ساح عن م�سادر معلوماتي، 
ولكن مل اأ�ستجب لتلك ال�سغوط ب�سبب وجود وثائق ومعلومات دقيقة تعزز م�سداقية ذلك التقرير وموقف املوؤ�س�سة التي 
ا يف اال�ستمرار بالعمل ال�سحايف اال�ستق�سائي، وا�سطرت ال�سلطة  اأعمل فيها بتوفري احلماية يل، وكان هذا عاماًل مهمًّ
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الحًقا اإىل االعرتاف بوجود الف�ساد.
وعند تناول ق�سية الف�ساد يف ال�سلطة اأو اتهام بع�س االأ�سخا�س بالف�ساد مثلما ح�سل، فاإنه يتوجب على ال�سحايف 
التوجه مبا�سرة اإىل االأ�سخا�س املتهمني للح�سول على ردهم على تلك التهم واإعطاوؤهم الفر�سة للدفاع عن اأنف�سهم، 
وقبل ذلك، احل�سول على وثائق تثبت االدعاء، وكذلك حتري الدقة باحل�سول على عدة م�سادر توؤكد اأو تنفي االدعاء، 
فهناك فرق كبري بني اخلرب الذي يحمل االإثارة اأو الدعاية، وبني اأن يعمل ال�سحايف كقا�ٍس ي�سدر احلكم، وبني حتري 

الدقة واملو�سوعية، فالهدف يجب اأن يكون اأواًل واأخرًيا الو�سول اإىل احلقيقة. 
ويتعني على ال�سحايف التاأكد من م�سداقية م�سادره االإخبارية التي يتعامل معها، واأهداف تلك امل�سادر يف ت�سريب 
املعلومات، وعليه عند اإجراء اأية مقابلة اإقناع ال�سخ�سية املراد مقابلتها ب�سرورة ت�سجيل املقابلة واحلفاظ على ال�سرائط 
امل�سجلة ملدة عامني على االأقل، ليتمكن من ا�ستخدامها يف حال االدعاء بتكذيب ال�سحايف اأو اللجوء اإىل الق�ساء �سده 

ل�سبب اأو الآخر.
يف عام 2006، ويف خ�سم احلملة االنتخابية للمجل�س الت�سريعي والرئا�سة يف فل�سطني، قررت حركة حما�س امل�ساركة 
يف تلك االنتخابات الأول مرة منذ ن�ساأة ال�سلطة الفل�سطينية �سنة 1994، وقد قمت يف حينه باإجراء مقابلة هامة ل�سالح 
وكالة اأنباء »رويرتز« التي عملت فيها الأكرث من 15 عاًما، مع القيادي يف حما�س د. حممد غزال من نابل�س، قال فيها 
باحلرف الواحد: »اإن ميثاق حما�س لي�س قراآًنا، واإن احلركة على ا�ستعداد الإعادة النظر يف بع�س بنوده«. وبعد ن�سر 
اخلرب يف الوكالة وانت�ساره كالنار يف اله�سيم يف جميع حمطات االإذاعة والتلفزة والوكاالت وال�سحف، نظًرا الأهميته، 
ولكونه ي�سكل نقطة حتول هامة يف فكر حركة حما�س وموقفها، اإال اأن ذلك مل يرق لقيادتها، فقامت ب�سن هجوم �سدي 
و�سد الوكالة على خلفية ما ت�سمنه اخلرب من تاأثري �سلبي على حملتها االنتخابية، ما دفع د. غزال للرتاجع عما جاء 
على ل�سانه من اأقوال، فن�سر نفًيا يف ال�سحف الفل�سطينية املحلية، لكن وكالة رويرتز اأ�سرت على ن�سر اخلرب ون�سرت 

تاأكيًدا على �سحة اخلرب يف ال�سحف نف�سها التي ن�سر فيها النفي، فقد كان اللقاء م�سجاًل. 
ولو افرت�سنا جداًل اأن اخلرب مل يكن دقيًقا، اأو اأنه مت تف�سري كالم د. غزال على غري املعنى الذي ق�سده اأو حتدث به، 

فاإن وكالة رويرتز مل تكن لتتورع عن ت�سحيح اخلرب وب�سكل وا�سح.
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كيفية ت�سحيح اخلطاأ
يف حال وقوع اأخطاء يف التقرير ال�سحايف، فاإن على ال�سحايف اأو املوؤ�س�سة القيام باالإجراءات التالية:

- يف حال ات�سال املعني متذمًرا اأو م�ستكًيا، فاإنه يتوجب تدوين املعلومات الالزمة من امل�ستكي، كاال�سم والعنوان 
واملو�سوع، ونقل تلك املعلومات للمحرر امل�سوؤول، واإبالغ �ساحب التقرير ال�سحايف مب�سمون املحادثة. 

- اإذا كان مبقدور ال�سحايف اأو املحرر معاجلة ال�سكوى فوًرا، فاإن عليه القيام بذلك يف اأ�سرع وقت، واإذا كان امل�ستكي 
يتذمر من كتابة ا�سمه ب�سكل غري �سحيح، اأو من ت�سحيح معلومة ما، فاإنه يتوجب ن�سر ق�سة جديدة حتتوي على 
التو�سيح والت�سحيح املطلوبني، ويكون ذلك يف اأعلى اخلرب اأو التقرير، بحيث يت�سمن ت�سحيًحا لتف�سيل معني اأدى 

اإىل االلتبا�س.
ا اإذا  - عدم �سحب التقرير اإن اأمكن، يف حال تراجع امل�ستكي عن حديث  اأدىل به، اأو غرّي يف امل�سمون، وخ�سو�سً
كان احلديث م�سجاًل وال يقبل اللب�س، حيث ال جمال لتغيري م�سمون املقابلة، واإذا ما كان ال�سحايف ملتزًما بالدقة 
واأخالقيات املهنة، ويف حال طلب امل�ستكي ذلك، فاإن على ال�سحايف اإبالغ املحرر مبطالب امل�ستكي بكل احرتام 
ولياقة، واإعطائه الوعد بالرجوع اإليه بعد مناق�سة االأمر. وقد جرت العادة اأن يعود املحرر اإىل امل�ستكي، اإما باالت�سال 
اأو �سلطة، وقد هددت بقطع االت�سال مع  اإذا كان امل�ستكي جهة حكومية  اأما  اأو بالر�سائل االإلكرتونية،  الهاتفي، 
ال�سحايف اأو املوؤ�س�سة ال�سحافية اأو تقييد عمل املوؤ�س�سة يف بلد ما؛ فاإن على املوؤ�س�سة ا�ست�سارة القانونيني بخ�سو�س 
اللجوء اإىل الق�ساء، اأو االجتماع مع امل�ستكي حلل امل�سكلة وديًّا وبالرتا�سي، ولكن، يظل الراأي القائم بحق ال�سحايف 
اأو املوؤ�س�سة بعدم �سحب التقرير وحجبه عن الن�سر، ومثل تلك التهديدات باملقاطعة واتخاذ ت�سييقات اأخرى تاأتي من 

جمتمعات حديثة العهد بالدميقراطية، وبلدان ال تطبق فيها قوانني ت�سمن حرية ال�سحافة.
ا اأن ي�سعر ال�سحايف اأنه يعمل يف موؤ�س�سة توفر له غطاء من احلماية وحرية الكلمة، ولديها القدرة على  - من املهم جدًّ
ا اإدراك ال�سحايف لوجوب ت�سحيح اأي خرب خمالف الأخالقيات واأ�سا�سيات العمل املهني، ومن  ذلك، ومن املهم اأي�سً

حق املوؤ�س�سة اأن تتخذ اإجراءات �سد ال�سحايف يف حال تكرار اأخطائه التي تتنافى مع العمل ال�سحايف.
كما يتوجب على ال�سحايف اإدراك الفرق بني العمل يف ال�سحافة احلزبية اأو الر�سمية، والعمل يف موؤ�س�سة خا�سة ومهنية، 
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واأن يكون الفارق وا�سًحا متام الو�سوح مبا ال يقبل اللب�س اأو التاأويل يف تغطية االأحداث يف مناطق النزاع، حيث تكمن هنا 
ا يف الق�سايا املتنازع عليها. اأهمية التحقيق ال�سحايف ودوره يف ك�سف احلقائق وتف�سري اأو حتليل االأو�ساع، وخ�سو�سً

ولكي نرتجم مقولة اإن ال�سحافة هي ال�سلطة الرابعة، كما هو متعارف عليه يف الدول الدميقراطية واملتح�سرة، اإىل 
حقيقة، فاإن املطلوب منا ك�سحافيني مهنيني اتباع اأ�سلوب التحقيق والتق�سي وعدم ال�سعور باخلجل اإذا ما كان لزاًما 
علينا ت�سحيح خرب اأو تقرير ت�سمن معلومات خاطئة، فمهمة ال�سحايف لي�ست فقط ن�سر اخلرب كما هو، اإذ اإن عليه اأن 
يكون ملما باملو�سوع وخبرًيا به قبل ن�سره، وهنا يتطلب اأن يتمتع ال�سحايف بثقافة عامة و�سعة اطالع توؤهله للقيام بعمله، 
كما اأن على ال�سحايف احرتام القراء بتقدمي تقارير دقيقة، ويف الوقت ذاته، احرتام م�ساعر �سحايا الظلم واجلرمية 

واحلروب واحلفاظ على خ�سو�سياتهم.
من املعروف اأن ثمة اختالًفا بني املجتمعات يف القوانني واالأعراف االجتماعية والثقافات، وعلى ال�سحايف االعرتاف 
بوجود هذا التباين يف الثقافة واملعتقدات والقيم، وعليه اأن يعك�سها يف عمله كما هي، لي�س مثلما يود هو اأن تكون، دون 
اللجوء اإىل االنحياز جلانب طرف اأو ال�سخرية من اأحد االأطراف، كما يجب عليه جتنب ال�سقوط يف فخ عدم التمييز 
بني االآراء ال�سخ�سية والتحليل واخلرب، وال يجوز اال�ستهتار باملعتقدات الدينية لالأفراد واملجتمعات، وال باأو�ساعهم 
ال�سحية واالجتماعية، وكذلك احلال بالن�سبة للجن�س والعرق والتنوع، وعلى ال�سحايف جتنب الت�سهري واالإ�ساءة الأي 

طرف اأو العمل كاأداة مل�سالح �سيا�سية اأو غري اأخالقية. 
وكما اأ�سرت يف البداية، فاإنه يحظر على ال�سحايف ممار�سة دور القا�سي، فهو لي�س خمواًل باإ�سدار االأحكام على االأفراد 
واجلماعات اإال باال�ستناد لقرار ق�سائي اأو اإجماع عام على ق�سية ما، كما ال ينبغي على ال�سحايف التحري�س على العنف 
اأو القيام باأعمال ت�سبب الفو�سى وتهدد ا�ستقرار املجتمع واالأمن العام وم�سالح النا�س وت�سيع الفو�سى، اأو ممار�سة 
اأعمال الاأخالقية، ومن واجبه عدم ممار�سة التمييز الديني اأو العرقي اأو االجتماعي يف مهنته ال�سحافية، فالقوانني 
ا يف املجتمعات غري الدميقراطية، فمن دونها، ال ميكن الأي �سحايف اأو  التي حتكم العمل ال�سحايف �سرورية، وخ�سو�سً

كاتب اأو باحث اأن يقدم اأداًء مو�سوعيًّا ومهنيًّا وذا م�سداقية
*كاتبة و�سحافية
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مسّودة قواعد السلوك المهني اإلعالمي في فلسطين
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