
���������������	�
������	�����������������������	
���������������	��������������������	�����������
�����������	 �������� ��� �!�����������"���	
�

�������� �	
����� ������ �����



���������������	�
������	�����������������������	
���������������	��������������������	�����������
�����������	 �������� ��� �!�����������"���	
�

�������� �	
����� ������ �����



�عد��  �لبر�مج  تتضمن  ��لصر�عا�.  �أل�ما�  بمناطق  �لمحلي   ��إلعال �عم   "���لسال �لحر$  "معهد صحافة  يتولى 

��لية  ��لسال� (IWPR) شبكة  �لحر$  معهد صحافة  يعتبر  �لمؤسسية.  �لقد��5  بناء  ��لتد5يب �مشر�عا�  �لتقا5ير 

مكونة من منظما� غير 5بحية.  

IWPR - Europe, 48 Gray’s Inn Road, London WC1X 8LT  

IWPR (US), 1616 H Street, Washington, DC 20006  

IWPR - Africa, P.O. Box 3317, Johannesburg 2121  

www.iwpr.net  

�لتحرير ��إلسهاما�:  كولين بيكلر، Yنثوني بوZ�5، �يجاk شا��j ،ZالZ �يفيز، ستيفن جوكز، جوZ ماكلويدY Zند�5 

  vبانو  :zلغال� ��لتصميم: كيت سميث. صو5|  �لتخطيط  فولتي، جوZ �يست.   Zجو ،Zستر�يهلين، ستيسي سوليفا

  .(IWPR) ��لصو5 �لد�خلية: معهد صحافة �لحر$ ��لسال

 2004 ،�حقو� �لطبع ��لنشر محفوظة لمعهد صحافة �لحر$ ��لسال

�لرقم �لقياسي �لد�لي للكتا$: 7-09-902811-1  

 

يتقد� معهد صحافة �لحر$ ��لسال� (IWPR) بخالص �لشكر ��لتقدير لو��5| �لتنمية �لد�لية بالمملكة �لمتحد| ��لجها� 

�لتي  �ألخر�  �إلعالمي  �لتطوير  �بر�مج  �لتد5يب  بر�مج  من  �للكثير  �إلصد�5،  هذ�  جميًعا  لدعمهم  �ألخر�  �لمانحة 

Yسهمت في �خر�� هذ� �لمطبوعة للنو5 �منها ما يلي:  

�لوكالة �لكندية للتنمية �لد�لية 
�لصند�� �الجتماعي/�للوتا�5 �لوطني 

�لمفوضية �أل��5بية – مكتب تعا�Z �لمعونة �أل��5بية 
مؤسسة فو�5 

مكتب �لشؤ�Z �لخا5جية ��لكومنولث، �لمملكة �لمتحد| 
مؤسسة ما� 5jثر 

���5| �لشؤ�Z �لخا5جية، �لد�نمر� 
���5| �لشؤ�Z �لخا5جية، فنلند� 

���5| �لشؤ�Z �لخا5جية، هولند� 
���5| �لشؤ�Z �لخا5جية، �لنر�يج 

�لوقف �لوطني للديمقر�طية 
معهد �لمجتمع �لمفتو� 
مؤسسة سجر� �5سن 

�لوكالة �لسويدية للتنمية �لد�لية 
�لوكالة �ألمريكية للتنمية �لد�لية 

���5| �لخا5جية �ألمريكية 
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مقدمة 

لما�� تصبح صحفًيا 

�لمعايير �لد�لية  

بنية �لخبر �لصحفي 

(يجا' �لمصا'& 

/ساليب �لمقابال+ �لشخصية  

�ستخد�2 �لتفاصيل 

�الستشها'�+ 

�لحكم على �ألخبا& �/نو�7 �ألخبا& �لصحفية 

 �ألسلوA (�لبنية ��لشكل) �لد�خلي 

مقدمة عن �لتشهير 

صحافة �لسال2 

��لصحافة  Eإلنسا� Gحقو

�لصحافة �القتصا'ية 

�ألماE في مجاJ �لصحافة 

��لسال2    Aعد�' �لتقا&ير لمعهد صحافة �لحر)

 	لمحتويا�

 
معهد صحافة 	لحر� 	لسال

٥ 



لم تشهد �لصحافة يوًما عصًر� �هبًيا تكو� فيه عملية �لحصو
 على �ألخبا� 

,3بالغها /مًر� يسيًر�. ,عصرنا هذ� ليس �ستثناًء على �لقاعد".  

 

منذ /,
 "مر�سل حربي" قا< بتغطية /حد�: شبه جزير" كريميا ,مر,ً�� بجيل 

�أل,سط   Cلشر� يشهدها  �لتي  �لمستعصية   Eلصر�عا� 3لى  ,صوًال  ثم  فيتنا< 

بالمساعي  �لحثيث  �لصحفيين  سعي  يصطد<   �/ على   "Lلعا�  Eجر �ليو<، 

�لرسمية �لتي تفرO �لسيطر" ,�لقيوL ,�لرقابة على نشر �لخبر.  

 

,في �لوقت ��ته، تصاعدE حد" �ستهد�Q �لصحفيين بالهجماE. ,طبًقا للجنة 

حماية �لصحفيين، لقي ٣٤٦ صحفًيا مصرعهم /ثناء تأLية �لخدمة على مد�� 

�لعقد �ألخير. (,قد /صد�E جهاE صحفية /خرY /�قاًما تفوC �لك بكثير.)  

 

,في مناطق �لصر�] كالعر�C �3 تتصاعد /عد�L �لقتلى، يتعرO �لصحفيو� 

للسجن؛  ,يتعرضو�   Eبالهجما �ستهد�فهم  ,يتم  �لنا�؛   Cمباشر إلطال بشكل 

�لتي تتمتع باالستقر�� ,�لديمقر�طية، يلقى �لصحفيو�   Eلمجتمعا� ,حتى في 

  .Lية مها< �لمهنة لكشف �للثا< عن �لجر�ئم ,�لفساLحتفهم في سبيل تأ

 

 Lال يقتصر تفاقم �لكا�ثة على �لمعاملة �لجسدية ,حسب. فتحت ,طأ" �قتصا,

 "dفو�/ ,"تكميم  لإلعال<   Eلجنسيا�  "Lمتعد  Eلمؤسسا� �حتكا�  حيث  �لعولمة 

�لمكاتب  ,/غلقت   Eلميز�نيا� تقلصت   ،Lلنقا�  Yير كما   ،"Lلجا� �لصحافة 

ضيقـة  �لمتعصبـة   Yhللر ضحية  �لصحفي  �لخبر  ,سقط  /بو�بها،  �لخا�جية 

�ألفق.  ,تتحو
 �ألنظا� بعيًد� عن قضايا �لسياسة �لحرجة 3لى صحافة /خبا� 

 ."Lلمشاهير ,�لصحافة �لتافهة غير �لجا�

 

سعي  يصطد�  ما  ��ئــًمــا 
باملساعي  �حلثيث  �لصحفيني 
 ��لسيطر تفر�  �ل"  �لر$ية 
,�لقيو� ,�لرقابة على نشر �خل%. 

٦ 

 مــقــدمـة



!ال �نه في خضم هذ� �التجاها� �لمتضا�بة، هنا� بعض �ألخبا� �لمشجعة. 
-هنا� فر+ حقيقية في �نتظا� �لصحفيين �لمحليين. 

 
�ألخبا�  ساحة  تنا-0  عن  �لسائد2  �إلعالمية  �لمؤسسا�  بعض  تنحي  -مع 
إلحر�;  �لمتنوعة  �لمحلية  �ألصو��  �ما<  �لفرصة  تتز�يد  �لحرجة،  �لعالمية 
�لتميز على �لصعيدين �لد�خلي -�لد-لي. -بعد �D تقلص حجم �لعالم نتيجة لثو�2 
�التصاال� �لفو�ية، �صبح من �لممكن لإلعال< �لمحلي �D يؤثر في �ألجند2 

 .Jلعالمية بشكل غير مسبو�
 

-في نفس �لوقت، تتنامى حركة �لمنظما� �لد-لية �لمعنية بالتطوير �إلعالمي، 
�لمعنية  �لغربية  �لحكومية  �لوكاال�  �لخا+ -مساند2  �لتمويل  من خالT 0عم 
 U-لظر� خلق  في  -�لمساعد2  �لمحلي  �إلعال<  تعزيز  على  عمًال  بالتطوير، 

�لمو�تية للسال< -�لتنمية -�لديمقر�طية. 
  

معهد صحافة �لحر` -�لسال< (IWPR) هو منظمة تعمل �آلD فيما يربو على 
٢٤ بلًد� في جنو` شرJ �-�-با -�-��سيا -�لشرJ �أل-سط -�فريقيا. -تتمثل 
بالمؤسسا�  �لقد���  -بناء  �لتقا�ير   Tعد�!- �لتد�يب  Tعم  في  �لمعهد  مهمة 

�إلعالمية للصحفيين �لمحليين.  
-تؤكد خبر�تنا على �D �لمر�سلين �لمحليين يو�جهوD عقبا� جسا<. فغالًبا ما 
يتعرh �لمر�سلوD �لصحفيوD للقمع �لسافر -�النعد�< �لشديد للمو��T -ند�2 

�لدعم �لمتخصص.  
!ال �ننا شهدنا قد�2 �إلعال< �لمحلي، عندما يتوفر له �لدعم �لصحيح، على !ثبا� 
-�لموضوعية  �لدقة  في  �لعالمية  �لمعايير  �على  -تحقيق   2Tلعا�  Jفو شجاعة 
-عد< �لتحيز. -قد جاء� جو�ئز �لصحافة �لعالمية �لكثير2 �لتي حصل عليها 
معهد صحافة �لحر` -�لسال< (IWPR) !عر�ًبا عن تقدير !نجا;�� �لصحفيين 

�لمحليين �لعاملين عبر شبكتنا.  

٧ 

معهد صحافة �لحر� ��لسال� 



�ألمم  لبرنامج  �طبًقا  �يًضا.  باإليجابية  �أل�سع  �لمنظو�  من  �لصو��  تتميز 

�لمتحد� �إلنمائي، "قطع٨١ بلًد� خطو�/ هامة في سبيل �لديمقر�طية، فأصبح 

١٤٠ بلًد� من بلد�A �لعالم �لبالغ عد9ها ٢٠٠ بلًد� تقريًبا يجر> �نتخابا/ متعد9� 

�لماضيين. �تطوير  �لعقدين  مد��  �كثر من �> �قت مضى" على   Hألطر��

�لعالم  �نحاء  في  �لمحليين  للصحفيين  جوهر>   ��9 Lسنا9  يعني  �لديمقر�طية 

بقد��/ عظيمة  �لمحليين  �لصحفيين  يز�9  �هذ�  �لد��.   هذ�   Nنطا �توسيع 

�قد� كبير من �لمسؤ�لية.  

 

 Qفر /�R توفير ساحة عمل  في  �يًضا  �لحديثة  �التصاال/  تقنيا/  �تساعد 

متكافئة. فأصبح �لحصوX على �لمعلوما/ �نشرها ��خص ��يسر ��سرU من 

�لمنفصلة  �إلعال]  �سائل  فيها  تقو]  �لتي  �للحظة  نفس  في  ��صبح  قبل.   <R

�لسمعية  ��لمو�9   Qلنصو� على   Xلحصو� يمكن  بالتغطية،  ��لمتنوعة 

 Xلوصو� Lمكانية  �إلنترنت في �> �قت (�يتوقف Rلك على  ��لبصرية على 

�لتطو��/   cهذ �تمنح   .(eلمتا� �لتر99>   Nلنطا�  fعر� �لكمبيوتر  ألجهز� 

تعزيًز� ضخًما للصحفيين �لسكاA �لعالم ككل على �لنطاN �أل�سع.  

 

Lال �A �لفرQ �لجديد� تبرh �لحاجة Lلى تعزيز �لتد�يب ��لقد�� على �لعمل 

�لصحفي �لمسؤ�X. �هذ� هو جوهر �لموضوU �لذ> يتنا�له هذ� �لكتيب – فهو 

كتيب عملي �تطبيقي مصّمم لمساعد� �لصحفيين �لمحليين في �لمجتمعا/ �لتي 

تعاني �ألhما/ ��لتغير�/ �لجسا].  

 

�9لًيا  عليها   Hلمتعا�� �لجوهرية  للمعايير  مجمًال  �صًفا  �لكتيب  هذ�  �يقد] 

�ألساسية  �ألساليب  من  �لكثير   Xحو �ساسية  توجيها/  عن  فضًال  للصحافة 

إلعد�9 تقا�ير �لمر�سلين.  

تطويـر �لدميقر�طيـة يع� 
جوهـر�   ��� �سـنا� 
 � �ملحليـني  للصحفيـني 
()ا' �لعا& �توسـيع نطا# 

هذ� �لد�� 
 

٨ 

 مقدمة



مد��  على  مر�   
�أل�
 �� �كثر، تتا جيل كامل 
للصحفيني فرصة �عد�� 
شديد�  %رية  �لتقا�ير 

عما يد�� + بلد�نهم.  
 

�لعامة  �لموضوعا�  في  �لصحفي  �لتقرير  �عد��  �لكتيب  هذ�   �يستعر كما 
�لسالمة  حو"  توجيها�  �لكتيب  )يقد'  )�إلنسانية.  )�القتصا�ية  �لسياسية 
)�ألمن )�عد�� �لتقا8ير �لحساسة بمناطق �لصر�3، فضًال عن �لموضوعا� 
بر�مجنا  من  كجزء  �لكتيب  هذ�  )ضع  تم  @نه  )باعتبا8  بالتشهير.  �لمتعلقة 
معهد  لصالح  للتقرير  �لالEمة  �لمتطلبا�   �يستعر فإنه  �لعملية،  �لتد8يبية 
صحافة �لحرK )�لسال'. يحتوJ كل فصل من هذ� �لكتيب على تما8ين )@قسا' 
للمناقشة )�شا��8 مرجعية ��M مزيد من �لتفصيل. )قد تم تصميم هذ� �لكتيب 
بحيث يناسب �الستخد�' بمساعدP مدK8 �)لي @) �الستخد�' �لفر�J من جانب 

 .R8لد��
 

�لموقع   P8بزيا (تفضل  �للغا�  من  بالعديد  �لكتيب  هذ�  نص  توفير  تم   
www.iwpr.net لمزيد من �لتفاصيل). )قــد تــم تنسيق فو�صل �لصفحا� فيما 

 Pمتعد� �لتد8يبيــة  �لعمل   X8(  Pلمساعـد �لمختلفة  �للغا�  �صد���8  بين 
�للغا�.  

 
)8غم @\ �لحقو] هي �لشاغل �أل)" للصحافة �ال @نها ال تغفل �لمسؤ)ليا� 
@يًضا. ففي �لعديد من �لمجتمعا�، )أل)" مرP على مد�8 جيل كامل @) @كثر، 

تتا^ للصحفيين فرصة �عد�� �لتقا8ير بحرية شديدP عما يد)8 في بلد�نهم. 
)ليس مجر� تعليم كيفية )ضع �لمعايير �لمهنية )تحقيق معدال� �لجو�P كفيًال 
بإعد�� �لساحة لألجيا" �لقا�مة: فاألمر من شأنه @\ يسلط �لضوء على Eعماء 
�الختالفا�  بشأ\  مصالحة  �لى  �لتوصل  في  مجتمعاتهم  يساعد   \@( بلد�نهم 
))ضع �لقاعدP �لسليمة لتنمية تنهض على �الستقر�8 )�لديمقر�طية. )يسعى 

هذ� �لكتيب �لى �عم هؤالء �لصحفيين في هذg �لمهمة �ألساسية. 
 


نثوني بو��ين 
 Jلمدير �لتنفيذ�
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معهد صحافة �لحر� ��لسال� 



�نحن على يقين شديد من �نك �ما � تكو صحفًيا �� تكو على 	هتما� شديد 
بالمهنة في حا% 	ستخد	مك لهذ	 	لكتيب.  

 
في  تنا�لنا  �	لسال�،  	لحر0  صحافة  بمعهد  	لخاصة  	لنقا3  حلقا4  ��ثناء 
يكونو	   أل 9فعهم  	لذ:  	لسبب  	لعالم  �نحاء  من  	لصحفيين  مئا4  حضو< 
صحفيين. جاء4 �جابة كل فر9 مختلفة عن 	آلخر �ليس هناA �جابة صحيحة 
�� �جابة خاطئة بالطبع. �ال � موضوعا4 بعينها �<49 مر	ً<	 �تكر	ً<	 في 
فيها   Aشتر	 	لخاصة  	لمعضال4  من  عد9  �جو9  �	تضح  	لمحا9ثا4.   Mهذ

	لحضو<.  
 

9فعت  	لتي  	لرئيسية  	ألسبا0  بعض  بالوصف  نتنا�%  	لفصل،  هذ	  في 
	لمحتملة.   RSلمآ	� 	لمخاطر  بعض  �نناقش  صحفيين  ليصبحو	   Wألشخا	

�في تمرين الحق يمكنك تحليل 	ألسبا0 	لخاصة بك. 
 

خدمة �لمجتمع 
 

 يصبحو	 صحفيين ليخدمو	 	لمجتمع؛ � يقو% 	لعديد من 	لنا] �نهم يريد�
	لعامة،  �ما�  للمساءلة  	لسياسة  <جا%  ��خضا\  	لعد	لة،  نشر  �لى  �ضافة 
�مساعد^ 	لبلد	 في ��قا4 	ألSما4 – فالصحافة 	لجيد^ تخد� 	لمجتمع بالفعل 
بطرR عد^. �ال �نه بإمكا 	لمهن 	ألخر` �9	ء هذ	: 	ألطباء �	لمعلمو على 
سبيل 	لمثا% �� <جا% 	لسياسة �نفسهم (�� كما يقولـو). فالهـدe 	لمتمثل فـــي 
تصبح   � في  ترغب  يجعلك  	لذ:  	لسبب   Mحــد� يفسر  ال  	لمجتمع  خدمة 

صحفًيا.  
هل لد` 	لصحفي 	لقد<^ على تحديد 	لحقائق، �ماj	 يحدi عندما يثبت عد� 

صحة ما يقو%؟  

 � بن  شني  �ألمريكي  �ملمثل 
�جللسا�  إلحــد�   ��ــا �ي
صحافة  ملعهد  �لتد�يبية 

�حلر. -�لسال+ � بغد�( 

١٠ 

��������	
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�������	������



١١ 

معهد صحافة �لحر� ��لسال� 

هل لد� �لصحفـي �لقد�� 
�ما��  �حلقائق،  على حتديد 
 �#ـد" عندمـا يثبت عد

صحة ما يقو$ 

�إلخبا� 'بالحقائق' 
�يعد  �لحقائق.  نقل  في  �خالصهم  على  �لطامحو�  �لصحفيو�  يؤكد  ما  غالًبا 

�لحصو2 على �لحقائق كما هي في �لو�قع، كما يذكر هذ� �لكتيب، هو �لتحد& 

�لرئيسي 4ما5 �لصحافة. �ال �4 "�لحقيقة" هي مفهو5 معقد. في �لو�قع يعتبر 4حد 

بطريقة  �لمتضا;بة  "�لحقائق"  تقديم  هو  �لعالمية  للصحافة  �لرئيسية  �لمبا?< 

متو�Dنة. ��لسؤ�2 هل لدC �لصحفي �لقد;B على تحديد �لحقائق �ماA� يحد@ 

عندما يثبت عد5 صحة ما يقو2؟ 

  

تمثيل بلد� 
يتمسك �لكثير من �لصحفيين بمشاعر �لتعصب تجاI 4قربائهم �بلد�نهم. �هذ� 4مر 

طبيعي السيما في حاالO �لتعرN للتهديد. فالصحفيو� بشر 4يًضا على 4ية حا2 

�غالًبا ما ينحا��D عن �عي �4 غير �عي للجماعاO �لتي ينتمو� �ليها ��لتي 

يتم تعريفها بأنها �لمنطقة ��للغة ��لدين ��النتماء �لعرقي �4 �لجنسية. �لكن هل 

�لتوجه �لقائم على �لمو�الB يتعا;N مع �لموضوعية ��التز�� باعتبا;هما من 

أل�   Bمقر�ء� شيقة  �لصحافة  تكو�   �4 يجب  �لجوهرية؟  �لصحفية  �لمبا?< 

�ألسلو] شديد �لتحيز �4 �لتلقيني يسبب �لملل ��لغضب السيما في عالم سا? به 

"�لتبلد �لعاطفي". 

 



١٢ 

 لما�� تصبح صحفًيا؟  �لفصل �أل��

�لتركيز على �لموضوعا� 

تساعد �لصحافة في �شعا� �لمسؤ�لين في مو�قع �لسلطة بما يحد	 بالفعل في 

��لمسؤ�لو"  �لسياسة  يصبح �جا$  �لحسنة،  �لنو�يا  تو�فر  حا$  ما. حتى  بلد 

معز�لين عن �لظر�9 �لو�قعية �تحيط بهم بطانة شغلها �لشاغل هو ��ضا1هم 

�قو$ ما ير�B لهم سماعه. فالصحافة قنا@ مباشر@ قّيمة لهؤالء �لساسة. �ال >" 

 Cثمة مخاطر >يًضا يجب �لوعي بها. �في مسعى �لصحفي لتوعية �لشخصيا

�لهامة، يكو" ُعرضة للخضوN لنفس �إلغر�ء�C �لمتمثلة في محا�لة ��ضاء 

�لجمهو� عن �لقياU@ >مًال في قبوله �Uخل هذR �لد��ئر.  

  

�لجمهو# كمر�قب 

�تساعد  �لمدنية.   Cلمجتمعا� كافة  في  �لز��ية  حجر  �لو�عي  �لجمهو�  يعتبر 

 Yمحل �هتما Cما كانت نزيهة فيما يتصل بالموضوعا �[��لصحافة �لصا�مة، 

�مكانية  يعني  �هذ�  ��لتطوير.  �لتغيير  لتحقيق  �لضغط  مما�سة  في  �لعامة، 

�لدخو$ �لى �لمعلوماC �لتي يمكن �العتماU حو$ >عما$ �لزعماء ��لمسؤ�لين 

�لسياسيين. هل تنتهج �لحكومة سياسة نزيهة �فاعلة؟ هل هذ� �لزعيم >� ]�[ 

�لمسؤ�$ يتمتع بعدY �لتحيز؟ هل تسير �لسياساC ��لمشر�عاC �لتي تم �لتعهد 

 Bلم تكن حقو �[�بها في �لمسا� �لمخطط لها؟ هل يتم �حتر�Y حقوB �لمو�طنين؟ 

�لمو�طنين ُتحترY، فلم ال؟  



١٣ 

معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

�� تعريف 	الستقال� هو 
�� يكرهك 	جلميع 

'ال �% هذ� �لد�� �لذ� �بما يعتبر �كثر �أل���� �لصحفية كالسيكية ينطو� على 

مخاطر. �باعتبا�7 صحفًيا، سو3 تتعر2 لالتهاما/ من جانب �لمسؤ�لين 

��لسياسيين �لذين يمثلو% �لمعا�ضة ��لجماعا/ غير �لرسمية، �منها منظما/ 

في   Aلمتحيز� ��Dئها   Eباستخد�  (NGOs) �لحكومية  غير  ��لمنظما/   Iألعما�

 لقد�تك على �الحتفاJ بعدE �لتحيز ��التز�%.  
ِ
تحد

'% '�Uحة �لنقاT عن �لفسا� ليس تماًما �لطريقة �لمثلى للحصوI على �ألصدقاء 

(�� �لدخل). "'% تعريف �الستقالI"، كما جاء في مقولة صحفية قديمة، "هو 

عندما يكرهك �لجميع". 

 

 �لفضو� 
'% �لفضوI �لذ� ال يمكن 'شباعه هو �حد �لصفا/ �لشائعة- ��لتي قد يكو% ال 

غنى عنها- في �لصحفيين. '% �لصحفيين �ألكفاء لديهم حب �ستطال` طبيعي، 

يشحذ همتهم للقياE بمهمتهم بصو�A جيدA ��الستمتا` بعملهم من يوE 'لى Dخر

. فهم "باحثو% نهمو% يتصيد�% �ألخبا�" �يقومو% بقر�ءA كل ما تقع عليه 

يتفقو% معها. �هم  �لتي ال  �لجر�ئد  �يديهم، بما في bلك، �� بصو�A خاصة، 

يهتمو% بالتفاصيل، ���ئما يريد�% �% يعرفو� "لما�b؟" ثم بعد �كتشافهم لشٍيء 

ما، يشعر�% برغبة في 'طال` �آلخرين عليه. 
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 لما�� تصبح صحفًيا؟  �لفصل �أل��

ال  لألخبا�  لمطر	�  فالحركة  بها.  خاصة  ضغوًطا  تولد  لغريز�  تلك  لكن 

لعديد من لمرسلين يعييهم ( ،��تستكين )هي تتطلب لتفاني للبقاء في لصد

لشعو� بالجهل، حيث يتعين عليهـم 	ئما لقيا8 بما يسمى بـ "لمكالمة لبا�	� 

لتحدH مع مصا	� ال يعرفو@ عنهم EF شيء)" أل)لى عندما يكو@ عليهم )

F@ يبدء) من جديد في موضوL يجهلو@ تفاصيله. فبعض لصحفيين يسعو@ 

بمر)� لوقت Nلى لتخصص في موضوعاP بعينها، F) يتوقو@ Nلى فرصة 

لمتعمقة. )لبعض آلخر  لكتابة  للحصوU على معلوماP مفصلة )موصلة 

  .Vببساطة يحتر

 

 
�لتأثير 

يمكن للصحفيين F@ يكو@ لديهم تأثير كبير، )لعديد من لصحفيين ينجذبو@ 

لسبب. N@ بناء جمهو� قد يكو@ Fمًر مفيًد لمستقبلك لمهني،  Nلى إلعال8 لهذ

)يمكن F@ يساعد\ على NحدH تغيير من خالN Uعد	\ للتقا�ير. لكنه قد يشكل 

)سيفقد  لنزهة، ( لموضوعية  يدمر  قد  بالنفو[  فاإلحسا^  كذلك.   خطًر

 Fصبح F (F)صبحت) على صلة )ثيقة ]N قيةلمرسلة) لمصد )Fسل (لمر

 	لسلطة F) بالمعا�ضة. فالشعو� بالرضا Fمر هد8 بالنسبة لإلعد aبأصحا

لجيد للتقا�ير. )كذلك فإ@ )جو	\ بصفة مستمر� في موضع حتفاء من جانب 

لرغبين في لتأثير عليك قد يكو@ له Fثًر مدمًر على صحتك، )بصفة خاصة 

على نسيابيتك. 
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معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

�لشهر� 
 

قد يرغب �لعديد من �لصحفيين في �� يصبحو� من �لمشاهير، �يمكن �� يكو� 

�لشبا�  �لمر�سلين  �حد  يجد  �قد  �لمهنة.  هذ'  في  للتفو(  ممتاً,�  حافًز�  0لك 

 C.N.N �لـ  مر�سلة  مثل  عالمًيا  �لمعر�فة  �لوجو'  تلك  في  لإللها7  مصد�9ً 

 .B.B.C مر�سل �لـ ��بيتر جينينجز،  .A.B.Cمر�سل �لـ ��كريستيا� ;منبو9، 

جيريمي باكسما�، �يحلم بأ� يصبح نجًما مألوG �لوجه هو �آلخر. لقد �طلق 

على مر�سل �لـB.B.C. في بغد�O �ثناء حر� �لخليج �لثانية "�لجو�O �لمنطلق" 

�قا7 بتوقيع عقد كتا� بعد 0لك مباشًر�، لكن �0X كا� هناW مز�يا للشهر�، فإنها 

من  �همية  �كثر  تصبح  �ال  �يجب  للتشويش،  �مصد�9ً  مسكًر�  خمًر�  كذلك 

Oقة  بسبب  �لشهر�  ينالو�  �لصحفيين  �فضل  فإ�  نفسه.  �لصحفي  �لموضو^ 

�تر�بط عملهم، �ليس �لعكس. 

 bلما�

تعد �لصحافة مهنة ��سيلة لتكسب �لماb. حيث تتقاضى تلك �ألسماء �لمشهو�9 

كالمذكو�9 �عال' ��9تب عالية حقًا. �في مناطق �لنز�^، السيما عندما تتخلى 

�لعمل  من  �فير�  ماال  تحقق   �� يمكن  9�Oها،  عن  �لد�لية  �إلعال7  مجموعة 

كمنسق، �� كمترجم �� كمساعد مر�سل، السيما �0X كنت متألق �لذكاء، �على 

قد9 �لمسؤ�لية �تتقن �إلنجليزية.  

ينالو�  �لصحفيني  �فضل   ��
�تر�بط  �قة  بسبب   ��لشهر

عملهم، �ليس �لعكس   
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 لما�� تصبح صحفًيا؟  �لفصل �أل��

��� كنت ترغب 
 تكوين ثر�� 
!د� بك �� تبحث عن مهنة 

�خر". 

غير !� �لقليل فقط من �لصحفيين هم �لذين يعد� من بين �� �لدخو� �ألعلى، 

$لى  �أل&مة  تصل  عندما  �لمحلي  �لمستو,  على  �لضخمة  �ألجو1  !صحا3 

�لنسيا�  �لستا1 عليهم يدخلو� في طي  يسد�  ما  �لك سرعا�  1تها. مع �

بمجرF �نتقا� بؤC1 �ألحد�A $لى منطقة �لحر3 �لتالية. باعتبا1 سائل �إلعال; 

 Hمن �ألعما� �لتجا1ية، فإنها تتسم بعد; �الستقر�1 على نحو كبير، بينما يتعر

�لناشر� لإلفالN !كثر من �تجاههم $لى �لتقاعد �لمبكر. 

 تلقي ! ,�ألسو! من �لك !� �لحرR على �لما� يجعلك عرضة لقبو� �لرشا

مبالغ بطرV ملتوية ! قبو� �لهد�يا مقابل تسهيل �لمصالح. ال مكا� مطلقًا لمثل 

هذ� �لسلوY في عالم �لصحافة �لنزيهة، قد !فسد �لكثير من �لمهن �لجيدC. فإ�� 

!F1] !� تجني �ألمو�� �لطائلة، فاألفضل لك !� تبحث عن مهنة !خر,. 

 

�لمغامر� 

 Cلمغامر� �1ء  يسعو�  ألنهم  كصحفيين  �لعمل  $لى   Nلنا� من  �لكثير  يتحو� 

 C1لتسا_� عما ينتظرهم من !خبا1. تثير �لقد�بتجربة �إلحساN عند �الستيقا` 

طرd كافة !نو�c �ألسئلة عليهم (غالبا  Nلى فئة عريضة من �لنا$ Aعلى �لتحد

قد يشمل �لك �لسفر  .C1باإلثا Nلى حد ما) �إلحسا$ cلموضو� h1ما تكو� خا

$لى بالF !جنبية، ! على �لنقيض تمامًا، �لقيا; برحال] $لى �لخطوi �ألمامية 

 مناطق �لحر3. $لى جانب ما ! A1إلنسانية مثل مناطق �لكو�� Cلبؤ1 �لمعانا

 Cسبق، يمكن !� تنشأ كذلك �لصد�قة �لقوية �لحميمة، �ألمر �لذ� يلطف من حد

�لتنافس �لمستعر �لمعتا�F Fخل !1قة �لمهنة. 
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معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

فكتابة  
لممل. � 
لر�تيني  
لعمل  من   
كثيرً يعانو�  
لصحفيين  معظم   �! بيد 

لصحفية، �نتائج 
لصفقا# 
لتجا$ية �
لمحاكما# 
لتي  #

لتقا$ير عن 
لمؤتمر

لتحمل 
لذ2 يكابد�نه على طريقتهم  $
ال تنتهي، يمكن !� تعبر بجالء عن مقد

لخاصة. �قد يصيبهم 
لسفر 
لمتو
صل باإل$ها;. �ينتابهم 
لتشتت 
لبالغ عندما 
يستيقظو� في منتصف 
لليل بالفند; �ليس بمقد�$هم !� يتذكر�
 في !2 مدينة 

لشخصية �
لعائلية للصحفي من جر
ء Eلك،  Gلحيا
يقيمو�. �كثير
 ما تعاني 

لتدخين بال 
نقطاH. �قد � #

ألمر سوءً
 بإKما� 
لكحوليا# �
لمخد$ K
Kيز�

لضغط 
لبالغ 
لذ2  Sلمهنة مد
 Sلناشئة على مستو

لحركا#  SحدW كت$K!
يتعرY له 
لصحفيو�، فعمد# Wلى تد$يبهم على 
لتعامل مع 
لبيئا# 
لمعاKية 
لهم، �توعية 
لذين يعانو� منهم من 
ضطر
با# ناتجة عن WجهاK ما بعد 
لرضح 
(POSD)، �ترعى، في !كثر 
ألحيا�، Wحياء EكرS من لقو
 حتفهم !ثناء 
لعمل

 .

حب �لمهنة 
 


لمهنة 
نطالقا من سبب غاية في 
لبساطة �هو  eلصحفيين هذ

لكثير من  f�
يز
من   eمجد  g�! 
لتلفزيو�   �! بالر
Kيو  
لمذيع  يستشعر   �! يمكن  
لمهنة.  حب 

لتقدير 
لمفرh عندما ينجز مهمة مثيرG على نحو جيد (برغم 
ألخطاء 
لفاKحة 
 K

لتي ال يمكن تالفيها). يستغر; !فضل 
لمر
سلين في سعي حثيث نحو Wعد
منساقو�  ألنهم  
ألخبا$   $Kمصا 
ء $�  jمحمو سبا;  في  ينهمك   �! 
لتقا$ير 

ضح � kلمقدمة بأسلو
بالطبع �$
ء Eلك.كما يعشق كبا$ 
لمحر$ين 
لكلما# 

�سلس. مما يجعل 
لشعو$ بعظمة بالتفو; فيما يتم Wنجاen تتملك 
لمرء.  
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 لما�� تصبح صحفًيا؟  �لفصل �أل��

لكن من �ألهمية بمكا� �� ند�� ما يمت للصحافة بصلة، 
ما هو ليس منها. 

ألمر  باال  تلقي  
ال  �لحالية  باللحظة  ُتعنى  �نها  ند��   �� *لك،  من  �ألهم 


�لعصو�. فالصحافة ليست �5با كما �� 3*�عة �ألخبا� ليست فيلما تسجيليا.فالنثر 

�لكتابة �لمفرطة في �لفخامة من عالما: عد9 �لنضج �لصحفي 
يمكن 
�لمنمق 

�� تثير �ال�تبا� في 
ضح �لنها�. فالتركيز �كثر من �لال9B على شكل �لكتابة 

 Fجيد  Fبصو� �لتقرير   H�3خــر  Jيعو  �� يمكن   :�للعبا� �لدقيق  �لترتيب 


 ��لذهن عن �لحاجة 3لى �لتركيز على �لحقائق.فالسرعة تطغى كثير Qيصر


�لمو�عيد �لمحدF5 لتقديم �لتقا�ير تقلل من جو5تها �لمطلقة 
على عمق �لمعنى، 

 Jلو��على نحو ثابت. 
كما ير55 3لفيس كوستيلو في �غنيته: "خبر �ألمس هو 

�لذZ يغلف �لمأكوال: في �ليو9 �لتالي". 
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معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

تما�ين 

تصبح  أل�  يدفعك  �لذ�  �لسبب  تقر�   �� �حا��  �لسابقة   ��لفئا �ستعر� 

�لموضو( بشكل ��ضح مع  تناقش   �� نفسك، �حا��  �مينا مع  صحفيًا. كن 

 �Bمالئك في �لعمل ��صدقائك ��عقد مقا�نة بين <جاباتكم. ما هي �كثر �إلجابا

تكر���؟  

��طرH على نفسك �ألسئلة �لنمطية �لتالية: 

هل تتابع �ألخبا� ��ألحد�L �لجا�ية باهتماJ؟  

هل تكتفي بترOيد ما تسمع �J �نك مر�قب تجيد تحليله؟  

ما �لماSO �لتي تحب قر�ءتها، �هل تطالع �لصحف بشكل مكثف؟  

هل تهتم بالسياسة، �هل لديك ��تباU حزبي قو�؟  

ن �ألفر�O يثير <عجابك، �هل �حد منهم من �لكتاV �� �لصحفيين؟ 
ِ
من م
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 لما�� تصبح صحفًيا؟  �لفصل �أل��

 media.guardian.co.uk :ميديا جا��يا�

 www.poynter.org :معهد بوينتر

تعليق جيم �&مينيسكو حو" !خبا� �إلعال� على موقع بوينتر(كما يحتو� 

بالصحافة):  �لمعنية  ــر0  �ألخ �لمو�قع  من  بالكثير  ��تباطا5  على 

 www.poynter.org/column.asp?id=45

 www.cjr.org :لكولومبية�مجلة �لصحافة 

 www.ajr.org:ألمريكية�مجلة �لصحافة 

ــيــن:   ــي ـــب �لــصــحــف ـــد�ي ـــت ـــومـــي �لـــبـــريـــطـــانـــي ل ـــق ــس �ل ــل ــج ــم �ل

 www.nctj.com/index.html

�لسال�، ٢٠٠٤ ( �نظر تحديدً� صفحا5 �لتد�يب) & Gلحر�معهد صحافة 

 www.iwpr.net

قر�ء�� �مر�جع �ضافية 
من   Hتتد� &هي  للصحافة،  �لمخصصة  �لويب  مو�قع  من  كبير  عد�   Kهنا

مر�جعا5 مطلعة Oلى مد��N صحفية &Mخر ما يتر�� من !خبا� هامة. فيما 

يلي قائمة مختصرR بالمو�قع �لرئيسية �ألمريكية &�لبريطانية �لتي يقبل �لكثير 

من �لصحفيين على �ستخد�مها بشكل يومي:  
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يمثل �إلعال� #"خالقيا� مهنته بؤ�� �هتما� في مجا� �لد��سا� �إلعالمية بشكل 

متز�يد، فضال عن تنا#لها بشكل مكثف في �ألعما� �لر#�ئية #�لسينمائية. لكل 

�لبا��3 في هذ� �لسيا1  �لكتابا�  منا مختا��ته �لمفضلة، غير "8 هنا7 بعض 

#تشمل: 

�B�سة تا�يخية هامة عن تقا�ير �لحر@ #مذكر�� تحذيرية: 


	�������� (B�ستين هوفما8 #�#بر� �Bفو�B)، مستوحى من ����
�
  B�##B## @كتا@ من تأليف كا�� بو�نستين #بو

���������، بقلم "#�سو8 #يلز  

 #فيلما8 "ساسيا8 عن كتابة �لتقا�ير #BK��� �لجريد�: 

��������������، بقلم Kفيلين ## 
�، بقلم جر�ها� جرين �
������ �!"#�

�#�يتا8 كالسيكيتا8 مستوحاتا8 من تقا�ير �لحر@: 


��&%���$����، بقلم �'����!�(�
�$"��)*
�+,�-.���/�0��-�$��!�12345���	,"�
فيليب نايتلي (جو8 هوبكينز) 

67
، بقلم كريس هيدجيز 
�0�268!��.87�9�:�/�0�
( �لشؤ#8 �لعامة) 

معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 
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��������	
���

�����������������������

�ملد�نا�  معظم  جتمع 
�لدقة   �� على  �لصحفية 
تعد   ���إلنصا �لتحيز  �عد! 
للصحافة  �ألساسية  �لركائز 

�جليد 

تتنو� مجاال% �لصحافة تماما كتنو� �لعالم �لذ� تغطي �خبا��. 
	 يختلف عمل 

�لمر�سل �لذ� يحصل على �ألخبا� بشق �ألنفس عن كاتب �لتحقيقا% �لصحفية 

�لذ� يتمتع بمو�هب مختلفة عن �لكاتب �لذ� يتنا97 سير �لمشاهير �7 كاتب 

عن  تمامًا  �ألمريكي  �لمر�سل  عا=�%  تختلف  ما  7كثير�  �ألسبوعي.  �لعمو= 

عا=�% �لصحفي �لبريطاني، حيث 
A �سلو@ كتابة كل منهما يختلف كلية عن 

Lمالئهم في صحافة �لقا�H �أل7�7بية. 7قد تختلف �ساليب �لكتابة في �لمناطق 

�7لقا��% �ألخرM بشكل �كبر.  

7مع 	لك 7في خضم هذ� �لتنو�، تسعى �لمنظما% �لصحفية حو9 �لعالم 
لى 

تقنين �خالقيا% هذ� �لمهنة.  

تعد   R�7إلنصا �لتحيز   U7عد �لدقة   A� على  �لمنظما%  هذ�  معظم  7تجمع 

�لركائز �ألساسية للصحافة �لجيدH �7ألسس �لتي تتفق �يضا مع جوهر تد�يب 

  .(IWPR ) Uمعهد صحافة �لحر@ �7لسال

�لرئيسية  �لعناصر  7يتنا97  �لد7لية  �لمعايير  �لفصل  هذ�  يستعر[  هنا  من 

  .Hلجوهرية للصحافة �لجيد�

 Aألحيا� معظم  في  7لكنها  �الختالفا%،  بعض  �لحا9،  بطبيعة  هنا_،   Aسيكو

تكمن في �لطابع �لعاU �7لتركيز على �ألهمية �7لد�جة. �لق نظرH على �لنما	` 

�لتالية، 7جميعها مستوحى من هذ� �لمعايير �لجوهرية: 
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�حتا�  يقو�  �لصد�  هذ�   ��
 ��" ق�غيزستا�:  صحفيي 
خدمة  هو  �لصحفي  ��جب 

�حلقيقة". 

تحتل مسألة �لتحذير من �لتحريض �لمغر� � �لتمييز مكانة با��� في 

مد�نة �لصحافة �لبوسنية.  

في حين تأتي نو�1 عد/ �لتحيز ��لدقة في مقدمة �إل�شا(�) �لتي يوجهها 

  .(BBC) مخرجو هيئة �إل�6عة �لبريطانية

�لصحف  �محر�;  ناشر;  لجمعية  �لمقر��  �لمبا(<  ميثا?  يتعهد  كذلك 

�ليابانية للصحف بـ" بمو�صلة �لجهو( �لمبذ�لة نحو تحقيق مستقبل يتسم 

بمعيشة ميسو�� �Kمنة". 

�قد �ستهل �تحا( صحفيي قيرغيزستاQ مد�نة Pخالقيا) �لمهنة ببد�ية ال 

لبس فيها، حيث تقوQU ":W ��جب �لصحفي هو خدمة �لحقيقة. �يكمن (�� 

�سائل �إلعال/ في �لبحث عن �لحقيقة." 

�لتشهير �تشويه �لسمعة (�لطعن في �لسمعة) 

�لسرقا) �أل(بية ( �نتحا��K Wء �P كتابا) �آلخرين �نسبها للنفس) 

قبوW �لرشا�`  

تلفيق �ألخبا� (�ختال? ��ختر�b كامل لألخبا�) 

يتجنبه   QP ينبغي  ما  على  �التفا?   Wحو �لقو�نين  كافة  تختلف  تكا(  �ال 
�لصحفيوQ، مثل: 
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�لتقا�ير  كتابة  تعد 
�حلقائق  على  �ملبنية 
�ألسا� �لوطيد ملهنة 

�لصحافة 

يوجد لكثير من إلسترتيجيا� لمختلفة لتنا�� �ساليب لمتخصصين في عالم 

لتقا$ير عن   &'عد �كيفية  لحر*،  جرئم  تغطية  كيفية  من حيث  لصحافة- 

 "  3اللتز  �� لعامة"  لصحافة  "�خبا$  متابعة  �كيفية  إلصابا�، � لضحايا 

ألخير يعد موضوًعا معقًد ��حيانا  بإعد& تقا$ير عن لسال3"، �نظر ألB هذ

لنتائج لمترتبة � Hيثير لخالفا� بالتركيز على كيفية كتابة لتقا$ير عن لصر

 J&إل$شالكتيب  عليه فإنه يمكن �B يمثل قوO حاثة على لخير. � يتعرL هذ

لموضوعا� بالتفصيل.   Sالحقا لبعض هذ

في  لإلعال3  لجوهرية  لمساهمة � ألمو$   Sهذ لكافة  لوطيد   Wألسا يرتكز 

لديمقرطية �لتنمية على كتابة لتقا$ير لموثوZ بها �لمبنية على لحقائق. 

لنقا\ لعا3 لجا&، �محاسبة لمسؤ�لين،  Oتوفير معلوما� يعتمد عليها لمساند�

لمجتمع  لمها3 ألساسية لإلعال3 في  كلها  تعد  لناخبين-  ء جمهو$ $_ �نشر 

لديمقرطي.  

في حقيقة ألمر، يركز لكثير من لقونين لمهنية على لد�$ لجوهرJ لإلعال3 

في توفير لمعلوما� لتي ُيعتمد عليها لتمكين لناW من لتعبير بحرية �حكم 

�نفسهم بأنفسهم. 
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�لعناصر �لرئيسية 
 

يكا! يتفق كل قانو� �خالقيا� مهنة على ثالثة عو�مل جوهرية على �ألقل في 

عدها  &يمكن  &�إلنصا'.  &�لدقة  �لتحيز  عد-  &هي  �لصحافة:  مهنة  مز�&لة 

معايير عالمية. 

 كما تؤكد �إل0شا!�� �لعرقية �يضا على �ألمانة &�للياقة في جمع �ألخبا0. كما 

باعتبا0ها مكو�  �لمعلوما�  �لقو�نين على حماية مصا!0  �لكثير من  تشتمل 

�ساسي لجمع �ألخبا0. 
 

١. عد� �لتحيز (�لنز�هة) 

تسلط معظم �لقو�نين �لصحفية �لخاصة بقو�عد �لسلوB &�للو�ئح �لضوء على 

عد- �لتحيز �& �الستقاللية في كتابة �لتقا0ير. &قد يصعب تعريف هذ� �لمفهو-

. OP يعني عد- �لتحيز �� كتابة �لتقا0ير ال ينبغي �� تساند حزبا سياسيا، �& 

بكتابة  يسمح   Qلذ� �ألمر   ،Rخر� على  عرقية  مجموعة   &� �فر�!�   &� !ينا، 

�لتي  �لتعليقا�  &لتضمين  �لطرفين،  �حد  قر���0   &� سياسا�  عن  �لتقا0ير 

 Qغير �� �لمبد� �لجوهر .Rها �حد �ألطر�' �& �لمجموعا� عن �ألخرVيبر

�لتفضيال�  يكمن في �� �لمر�سل ينبغي �ال يعبر عن تعليقاته �& �آل�0ء �& 

يمثل  ما  بين  &�ضحا  تمييز�  �لمتزنة  �لصحافة  تضع  لذ�   .Zمباشر �لسياسية 

�لحقيقة &ما يمثل Q�0  �لمحر0. 
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&% يتعذ! على �لمطبوعا� في �لكثير من �لد�� �� تستمر بد�� 
عم مالي، �من 

ثم فإ� �ألحز�/ �لسياسية، �� مجموعا� �لضغط �� �لمؤسسا� �لتجا!ية �لقوية 

%�� �الهتماما� �لسياسية تعد �لجها� �لطبيعية �لتي يمكن �� تدعمها. في مثل 

هذB �لحاال�، يتعين على �لجريد@ �� تنشر على �ألقل تفاصيل مصا
! تمويلها، 

بحيث يمكن للقر�ء �� يصد!�� حكمهم بخصوD نز�هة �لجريد@.  

تعمد �لمطبوعا� �لجا
@ &لى �لتمييز بين نشر �لتقا!ير �إلخبا!ية �!�I هيئة 

بينما  �لرئيسية  ��لعنا�ين  �أل�لى  �لصفحة  في  �ألخبا!  تظهر  حيث  �لتحرير، 


�خل �لجريد@. � في بعض  Oيظهر �لتعليق على صفحا� مستقلة مميز@ بوضو

�لصحف، يتم تمييز �لمقاال� �لتحليلية، ��لتي تعكس بالتأكيد �جهة نظر �حد 

لتمييزها عن �ألخبا!   "I!"�لتحليل �إلخبا �تحت عنو� Oلصحفيين، بوضو�

�لمنقولة. يحرD �لكثير من �لصحف على �لفصل بين مجموعا� �لتحرير �لتي 

هيئة   I�! عن  تعبر  �لتي  �ألجز�ء   Yتقد �لتي  �تلك  �لمنقولة  �ألخبا!  تعر] 

�لتحرير ��لتعليقا�، �قد ال يقع بينهما �تصا� على �إلطال\.  

�إلصـــد�!��  من  �لكثير   aلكبر� �لشركا�  تمتلك  �لغربية،  �لــد��  في 

��لمطبوعا� �إلعالمية مما يمثل حساسية نحو مسألة عدY �لتحيز �لتجا!I. فما 

�مثلة   bفهنا �� �إلعالنا�.  �لتجا!ية   Yلتحرير ��ألقسا� قسم  بين  �لبو�  �عظم 

لحاال� �ستقا� فيها �حد �لمحر!ين من جر�ء سعي �لناشر �� مالك �لجريد@ &لى 

�لتأثير على محتوa �لمطبوعا�. 
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�بالمثل، فقد ��� عد� 
الستقالة، في حاال� �خر�، لى فقد 
لثقة في بعض 


إل#
عة على نشر  �
 �قدمت 
لجريد% �#
لمطبوعا�. �ينشب 
لخال- 
لتقليد+ 


لشركة 
لتي تنشر 
إلعالنا� 
لرئيسية على  �خبر من شأنه �= يحر; 
لمالك �


عتها على 
لهو
ء. فإ#
 نشر� 
لتقرير فقد تخسر #صفحا� 
لجريد% �� عبر 

�خال ما�يا. �لو �نها حجبت 
لتقرير من 
لنشر، فلن تعد تتسم بعد� 
لتحيز �قد 

تفقد سمعتها 
لجيد%.  

لعد%  
لسياسية  
لناحية  من  
لتحيز  بعد�   �

اللتز  Iلمتعذ
 من  يكو=  قد  كذلك 


لنقد  �جه   
# مباشر%  للهجو�  
إلعال�   Mيتعر  ،=

لبلد بعض  ففي   .Nسبـا�

للحكومة �يوصم جر
ء #لك بأنه من 
لمتحزبين �� "عميل لحكوما� �جنبية" 

 Iيتعذ 
حتى لو كا= يحا�S فقط 
لمحافظة على 
الستمر
I في خط مستقل. لذ


لمبد�، السيما في �ثناء ��قا� 
لصر
V عندما تصبح  

الستمر
I في 
لتشبث بهذ


لمجتمعا� قطبية 
لتوجه بشكل فائق.  

كما يصعب 
لمحافظة على 
لتشبث بعد� 
لتحيز ألسباN �بسط من #لك. أل= 

مالحظا� Iئيس 
لد�لة ستؤخذ بشكل مؤكد على �نها �خباI �جدI بالنشر من 

بر
ء%   Sحو �عاية  يطلق  
لوطني  
لزعيم  كا=   
# حتى  
لمز
Iعين،   Iخبا�


الهتما� حوS قضايا مهملة تتعلق بجوهر 
لسياسة  +�
ختر
V بينما يثير 
لقر


لحكومية. 
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٢.  �لدقة 

تؤكد كل مد�نة للصحفيين على �لحاجة �لماسة للدقة. فليس هنا� جو�ئز تكافئ 

على �لسرعة ��لخطأ. 

 فالكتابة باعتبا4� صحفي تكمن في مها34 تقديم �لمعلوما- بوضو+، �بدقة 

�بفعالية. �حيث >نها مبنية على حقائق ثابتة، لذ� يجب على �لمر�سل >; يعر: 

كيف �>ين يجد �لمعلوما- �لموثوD منها. 

��لخلفية  �لجيد،  ��إلنصا-  �لجيد3،  �لمالحظة  توفر   34�ضــر يعني  �هذ� 

Jلى   Kلتحد� من  البد  سبق،  ما  على   3��عال بالقر�ء3،  �لمكتسبة  �لصحيحة 

�ألشخاO �لمناسبين للحصوN على �لمعلوما- �لموثوD منها.  

من بديهيا- �لصحافة >; نعد >فضل �لمر�سلين على نفس �لد4جة من �لثقة �لتي 

Jقامة  كيفية  تتعلم   ;< عليك  يتعين  لذ�  �لشخصية.   Nالتصا� جها-  بها  تتمتع 

 W4��تصاال- مع هذW �لجها- �كيفية تقييم �لمعلوما- �لتي يقدمونها. �هذ� بد

يعني تقييم من يعتمد عليه (��لحصوN على ثقته)، �من ليس >هال لذلك. >ما 

�لتحد\ �ألكبر فيكمن في كيفية �لجمع بين �لو�4] من �لتقا4ير �لمتضا4بة عن 

  .Kنفس �لحد

�لمصد4ين"  قاعد3   " �تبا^  على  �لصحفية  �لمنظما-  من  �لكثير  �تصر 

��لمقصو] منها �جو` �لتأكد من كل حقيقة من خالN مصد4ين مستقلين قبل 

�عتبا4ها حقيقة موثوD من صحتها. 
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 �� للوصو�  �حلاجة   �
 معلوما� صحيحة ��ئًما تكو
عامل  فو�  �أل�لية  ��ا  قوية 

�لسرعة. 

مقابال�  �جر�ء   � �لمالحظا�  كبير من  قد�  تد�ين  �لصحفيين  �يتعين على 

تسجل على جهز- تسجيل متى مكن *لك حتى يكونو� على يقين من �نجا$ 

�لتقرير بأقصى :قة ممكنة. �لتفاني في �تبا4 هذ� �لمبد �لمتعا�2 عليه هو ما 

تد�ين  يتعد>  ال  *لك  كا<  لو  �لصحفي حتى  � مصد�قية  نز�هة  على  يحافظ 

�ألسماء بشكل صحيح. �تتطلب �لدقة �هتماما شامال بالتفاصيل، حيث �< مجر: 

خطأ ��حد صغير سطحي قد يقلل من مد> �لموثوقية بالتقرير بأسرJ. �هذ� 

كانت  لو  حتى  *لك،  مكن  ما  �ألخــر>  تلو  مر-  �لحقائق  مر�جعة  يقتضي 

معلوما� مقبولة بصفة عامة.  

�< مجر: تلقي �لخبر بد�< تمحيص قد يؤ:S �لى �لرجو4 �لى �لمصا:� ثانية 

للتأكد من < ما نقل عنها صحيحا، السيما �*� كا< يتعا�Y مع مصد� Wخر. 

�هذ� ما يعر2 باالستوثا] من �لحقائق، �في بعض �لمطبوعا� �لمعر�فة تنقل 

�لدقة،  لضما<  مبتدئين  مر�سلين   � مستقلين  باحثين  قبل  من  بأكملها  تقا�ير 

السيما في �لمقالة �لتحقيقية �لمطولة � �لتي تعالج موضوعا خالفيا. فقد يعني 

 S*لك في بعض �ألحيا< تأخير كتابة �لتقرير لتالفي �ألخطاء �*� كا< هنا_ 

شك في *لك. فكتابة �لتقرير على نحو خاطئ يمكن < تؤثر على �لمصد�قية 

�لمستقبلية �على سو تقدير يمكن < ينجم عنها خسائر جسيمة، بما في *لك 

�لمنا$عا� �لقضائية.  

� �لدقة ال تتعلق بالحقائق فقط؛ �لكنها تتعلق بالسيا] �لمناسب. فاإلساء- �لى 

معلوما� تتعلق بمرشح قبل �النتخابا� � بأ:�ء �حد> �لشركا� قد تؤ:S �لى 

عو�قب �خيمة. 
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ال تكو� �لدقة فقط فيما 
�لكنها  باحلقائق،  يتعلق 
�ملناسب  بالسيا!  تتعلق 

%يًضا.  

لهذ�  كا�   ��	 �ما  �لمعلوما�  تلك  �تت  �ين  من  يعر�   �� �لقا��   �يحتا لذ� 

هذ�  ���ء  خفية  مصالح  هنا(  �هل  ما.  لجهة  مؤيد-  4��فــع  �ية  �لمصد� 

�لمعلوما� من شأنها �� تجعل �لمر�سل قلًقا، �هل يجب �إلفصا8 عنها حتى 

يتسنى للجمهو� �تخا� حكًما عا4ًال؟ فألمر يختلف تماًما 	�� �نتقد مستهلك منتج 

ما �� �نتقد� ممثل لشركة منافسة تنتج سلعة مماثلة.  

بعض  في  "موضوعية"  تكو�  ال  �لر��يا�   �� من  يشكو�   Rلنا� من  �لعديد 

 S�جد �لصحفي   Uلد كا�   ��	 خاصة  محله،  في  �لنقد  هذ�  يكو�  قد  �ألحيا�. 

للتعبير عن ��  �عماS ��ضح. �� ببساطة قد يكو� �لك �سلو] غير صريح 

�لمقاS ال يتماشي مع �جهة نظرهم.  

في  �لكاملة  �لموضوعية  تحقيق   �� على  �لمحنكو�  �لصحفيو�  معظم  �يتفق 

عن  �لصحفي  خلفية   �	 مستحيًال.  يكن  لم   �	 للغاية  �مر صعب  هو  �ألخبا� 

�ألشياء �منظو�� �لشخصي لها يمكن �� تجعله يحيد بعد- طرb في عرضه 

للخبر. فعلى �لصحفي �� يعي جيًد� منظو�� �لشخصي �يحا�S جاهًد� �� يكو� 

محايًد� في نقل �لخبر.  

 �فوb كل شيء، يجب �� يعتمد �لصحفي على �لحقائق ��لتحقق من صحتها 

من �جل �لتأكد من 	مكانية �العتما4 عليها. 	� �نفعاS �لصحفي �� حتى غضبه 

يمكن �� يجعله ينسج خبًر� جيًد�.  

�لكن على �لصحفي �� يبحث عن �لمعلوما� �لتي تدعم �لخبر بأمانة، �يتقبل 

�U نتائج غير متوقعة �� مزعجة قد يسفر عنها هذ� �لبحث. 
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�� طريقة �لحصو� على �لحقائق �نقلها يجب �� تكو� موضوعية �� على 

�ألقل تسعي لتحقيقها، حتى نتجنب �لمفاهيم �لمعقد�.  

٣.  �إلنصا� 

لتكو� منصًفا مع �ألشخا9 �لذين تجر6 معهم حو��5ً صحفًيا فعليك �� تكو� 

منصًفا في طريقتك في �لحصو� على �لمعلوما< �كذلك طريقة عرضها.  

فمن حق من تجر6 معهم �لحو�5 �� يعرفو� موضوA �لمقالة �� �لبرنامج . 

 �� مباشر�  سيبث  �للقاء  كا�   �E� ما  �كذلك  منهم،  �لمتوقعة  �لمساهمة   Aنو�

سيسجل، �كيف سيتم تحريرG. �من حقهم كذلك �� يعرفو� ��E كنت تصو5هم، 

��E كا� �ألمر كذلك، فكيف ستستخدK هذG �ألفالK. قد تقتضي �الستفسا�5< �

 Mلمعايير، �لكن يبقي �إلنصا� Gفي هذ Aلتي تتم من �جل �لتحقيق بعض �لتنو�

تجاG �ألطر�M ��لخبر هو �لمبد� �إل5شا6R للصحفي.  

 Kيستخد �لصفيين �لد�لي مقولة تفيد بأنه "على �لصحفي �� Rيذكر عن �تحا�

فقط طرX منصفة للحصو� على �ألخبا5 ��لصو5 ��لوثائق." �هذ� يعني �� 

�لى  �بًد�  يلجأ  �ال  طبيعية   Mظل ظر� في  بنفسه  �آلخرين  �لصحفي   Mيعر

�لتهديد �� مظاهر الستعر�\ �لقو� من �جل �لحصو� على �لمعلوما<.  
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بشي�  معرفتك   �ر� �
 � ميكن  �نك  يع�  ال 

تستخدمه � مقا� 

!� مجر� معرفتك بشيء ال يعني �نك يمكن �� تستخدمه في مقا�. فأنت ال "

تمتلك" 4لمعلوما1 من �جل نشرها حتى تضمن �� مصد(ها موثو% به، عن 

طريق �ساليب منصفة ;;4ضحة ;غالًبا ما يكو� 7لك "بتسجيلها". يمكن �� 

يعتبر خر% 4لقانو� من �جل 4لحصو� على معلوما1 مقبوًال باألخص فقط في 

ظر;J نا�(I جًد4 تحكمها 4لمصالح 4لعامة.  

!� 4إلنصاJ في عرP 4لخبر يعني 4لسماO للشخص 4لذM تنتقدL بأ� ير� على 

تلك 4لتعليقا1 4لتي تكو� في سيا% 4لخبر. يمكن �� ينزعج �M شخص من مقا� 

تكتبه عنه، ;لكنه ال يجب �� يندهش �بًد4 ألنه على 4لمر4سل �4ئًما �� يناقش 

4لنقاX 4لحرجة معه قبل 4لنشر.  

!47 كنت ال تشعر باال(تياO لمناقشة 4لنقد مع 4لشخص موضوY 4لخبر، فعليك 

كذلك �� تشعر بعد` 4ال(تياO لنشرL. (مالحظة: هذ4 ال يعني قر4ءI 4لخبر نفسه، 

تنتقد شخًصا  كنت   47! 4لو4قع،  ففي  4لهامة.)  توضيح مالحظاتك  يعني  ;لكنه 

لهذ4  4إليجابية   X4لنقا; 4لمخالفة  4آل(4ء  كل  �شملته   47!  Mقو�  cتقرير سيكو� 

4لشخص. ;بهذ4 سيكو� مقالك �كثر توe4ًنا ;مصد4قية ;كذلك سيكو� 4لنقد �كثر 

  .Iقو
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٤.  �ألمانة ��للياقة  

$# �لطريقة �لتي يقو� بها �لصحفي بعمله �عرضه للنتائج – �معايير �ألخال� 

�مما&سة �لمهنة – هامة جًد� للمحافظة على ثقة �لجمهو&. $# قو�عد مما&سة 

�لمهنة بشكل جيد، سو�ء كانت مكتوبة 2� ال، تعتبر تذكر4 جيد4 لمد3 2همية 

�اللتز�� بالقو�عد في جمع �ألخبا& ��لتحقق منها �توDيعها. �بالرغم من معرفة 

�لتعقيد�H ��لو&طاH �ألخالقية �لعا&ضة �لتي يو�جهها �لصحفي 2ثناء مما&سة 

حسه  �لشخص  لد3  يكو#   #2  3Nلفر� �لمستو3  على  �لمفيد  من  فإنه  مهنته، 

�لخاS بالحد�N ��لخطوR �إل&شاNية ��ألخالقياH �لشخصية.  

 �باإلضافة $لى �لدقة ��إلنصاU نجد 2# معظم قو�نين �ألخال� تؤكد على 2همية 

 #Dتو� VNلمبا� Wلفطر4 �لسليمة في جمع �ألخبا&. فإ# هذ�� Xألمانة ��لوضو�

ضغوR �لبحث عن معلوماH بأ3 ثمن �لكن من خالY مفهو� �للياقة.  

فعلى سبيل �لمثاY، سيكو# �لمر�سلو# Nء�بين جًد� في نقل تقا&يرهم، �لكن ال 

يجمعو�   #2 �لصحفيين  �على  �لتخويف.   �2 �لتحر_  $لى  يلجئو�   #2 يجب 

في  $ال  خفية  تسجيل  2جهز4  يستخدمو�   #2 يجب  �ال  علني  بشكٍل   Hلمعلوما�

 32 فإ#  محر&يهم).  من  مو�فقة صريحة  على   Yلحصو��) �ستثنائية   U�ظر

  .Nلنقد من �لصحافة يكو# له �لحق �لكامل في �لر gشخص يتعر

� على �آلخرين $�h كا# هؤالء Dعلى �لصحفيين 2# يتجنبو� 32 تطفل غير ال

في   Nلفر� حق   ��حتر� عليهم  �كذلك   ،Hصدما�  HماD2 من  يعانو#   kلنا�

�لخصوصية. 
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 يجب معاملة 	ألطفا� ضحايا 	لجر	ئم 	لجنسية بعناية. يدعو 	لتشريع في 

	لصحفيين   $%  تصويرهم. ( بأسمائهم  	لتصريح  %لى عد/  	لبلد	$  	لكثير من 

98 	ألعما� يجب )$ يتجنو	 كتابة تقا6ير عن شركة يكو$ لهم بها مصالح 

مالية، %9	 فعلو	 9لك فعليهم 	إلفصا; عن تلك 	لمصالح كأ$ يكو$ لهم )سهم 

في هذD 	لشركة مثًال. فقد ضعت 	لعديد من 	لمنظما@ 	إلعالمية قو	عد تحكم 

تجاG6 	لصحفيين 	متالكهم أل6	F مالية.  

لكن بسبب تعقد 	لقضايا 	ألخالقية فإ$ 	لعديد من قو	نين 	لصحفيين سياساتهم 

تتجنب 	إلفصا; عن 	لكثير من 	لقو	عد 	ألساسية. في 	لحاال@ غير 	لعاLية، 

يجب )حياًنا مر	جعة 	لقو	عد 	لمحكمة لمما6سة مهنة غرفة 	لتحرير في ضوء 

 	مصالح عامة عليا. %$ قو	نين 	لمهنة L	ئًما تحتم على 	لصحفيين )ال يتظاهر

بما ليس فيهم. فكيف لصحفي )$ يعرT عد/ 	ألمانة ال يكو$ هو نفسه )ميًنا؟ 

 Lفسا  Tلعر 	لوحيد  	لسبيل  يتطلب   $( يمكن  	ألحو	�  بعض  ففي  هذ	  مع 

 .Zألشخا	لخديعة لإليقا[ بهؤالء 	 	لمسؤلين بشكل قاطع، مثًال،  	لتنكر )

%حسا_  	ألقــر	$  	لمحر6ين  مع   6	لتشا يوفر  	لحاال@،   Dهذ مثل  ففي 

  .Lساسية للفر( @	Lألخالقية %6شا	عد 	لقو8 بالقو	لشخص 	
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�لطريق   ��	 هو  �النتحا� 
لنهاية حياتك �لصحفية 

$من �لنقا� �ألخالقية �ألساسية �ألخر� هو تجنب �النتحا تماًما. �� كل خبر 

صحفي جديد يكو� في �ألصل مبني على )خبا( )خر� نشر& من قبل. $لكن 

�ستشهد بقو صديق )$ حتى �لمنافس �لذ9 تنقل �لمعلوما& من تقريــر6، $ال 

تنسب �لى نفسك )جز�ًء من كتابا& �آلخرين. فذلك سيكو� ($يجب )� يكو�) 

بمثابة )$ �لطريق لنهاية حياتك �لصحفية.  

عند مو�جهة $(طة )خالقية، �سأ �Lئًما:  

هل هناP $سيلة )خر9 للحصو على نفس �لمعلوما&؟  

هل تستطيع )� تشرR للمتأثرين قر�(�تك بنية سليمة؟  

��W حدV موقف مشابه، هل ستعالجه بنفس �لطريقة؟  

كيف سيكو� شعو(�W� P كنت )نت موضوZ �لخبر $لست �لمر�سل؟  

هل فعلت كل ما في $سعك لتكو� Lقيًقا $منصًفا؟  

هل حا$لت �لعثو( على كل �أل$جه �لهامة للقصة؟  

هل كانت �لقر�(�& بعيد^ عن �لمؤثر�& �لخا(جية $خاصة �لشخصية؟  
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٥.  حماية �لمصا�� 

لمهني للصحفيين بشكل عا� على حماية لمصا��، �يكو�  �تؤكد قوعد لسلو

للقانو�. �لبعض ير) عد� إلعال� عن  6لك في بعض ألحيا� تحٍد �ضح 

لمصا�� "كالتز� 9خالقي".  

حق  هو  لمصا��  حماية   �9 نعتبر  لسال� � لحر<  معهد صحافة  في  �نحن 

عالمًيا  مقبوًال  شيًئا  لسرية   Eهذ عتبا�  لصعب  من  �لكن  للصحفي.  9ساسي 

لسرية مما يسبب غالًبا عوقب  Eهذ Jألحيا� تختركمعيا� ��لي. �في بعض 

�خيمة للصحفي �لمصد� لمعني. لذ فإ� منظماM صحفية مثل التحا� لد�لي 

لمتحدP �منظمة مرسلين  Mلوالياللصحفيين �لجنة حماية لصحفيين �مقرها 

لصحفيو�  فيها   Rلتي حا�  Mلحاال تولت جميعها  با�يس  بال حد�� �مقرها 

حماية هوية مصا��هم عندما �جهتهم ضغو] قوية لإلفصاY عن 9سمائهم - 

قبل  من  �9حياًنا  لمحاكم  قبل  من   Rألحــو بعض  في  لضغو]   Eهذ �تكو� 

حكوماM قمعية.  

ثم   Eبالحفا` على سرية مصد� يعد  لذ)  لصحفي  فإ�  لعملية،  لناحية  �من 

ثقة  �9 يكسب  لمستقبل  9نه من لصعب في  بعد سيجد  فيما  يفصح عن سمه 

6 قا� �bٍ �9 خصم سياسي بإعال� معلوماM قوية مجهولة c لمصا��. �لكن

لمسؤ�لو� لمعرفة السم حتى يتمكنو من معاقبة  dلمصد� للصحافة، فقد يحتا

في   Mلتصريحا  Eهذ بمثل  إل�الء   Rحا لآلخرين   Pعبر  Eيجعلو� لشخص 

لمستقبل. 
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معلوما�  �لصحفي على  ��� حصل  قانونية.  بصيغة  �لسؤ��   �يصا ما  غالًبا 

سرية من مصد0 مجهو�، قد ترغب �لحكومة في �تخا� �جر�ء قانوني ضد 

�لمصد0، متحججة بأ6 تسريب �لمعلوما� يعد خرًقا لقو�نين �لسرية.  

تستطيع  ال  �لك  =مع  �لمعلوما�.  حرية  حو�  �لجد��  لب  �لى  �لقضية  تتجه 

يسجن  =@حياًنا   ،0Aلمصا� حماية  في  �لصحفي  حق  ضما6  �لبلد�6  معظم 

�لصحفيو6 في �لواليا� �لمتحدH =�لمملكة �لمتحدH =@ستر�ليا بسبب هذE �لقضايا

. =لكن نجد @6 بعض �لمحاكم تتعاطف مع هذE �لقضايا =تنظر في ما ��� كانت 

�لعد�  محكمة  �تخذ�  =قد  شكل.  بأفضل   Pلعا� �لصالح   Pتخد �لحماية   Eهذ

�أل=0=بية قر���0 قد تساعد �لصحفيين.  
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حق  مـن  ليس 
�حـد حتـكا	 

حلقيقة  

�شياء يجب مالحظتها    .٦

"لكال  تتحد�   	
 عليك  نــز��   �
 فــي  �لخبر.  جــو�نب  كل  �عر� 

�لصر��  في  فسيكو	  كاٍ%.  غير  )لك  يكو	  قد  تذكر  -لكن  �لطرفين"، 

 -
 1-ليين  مر�قبين 4سميين  
يًضا  هنا8  -لكن سيكو	  متناحر;.  
حز�= 

1بلوماسيين -
حز�= غير حكومية مستقلة -مدنيين مستقلين. فليس من حق 

مصد�قية   C1�D �لشخص  تبعية  قلت  كلما  -لكن  �لحقيقة،  �حتكا4  
حد 

معلوماته.  

 .J1عا Kنها عرضت في سيا
R)� �تهم شخص بتهمة ما، يجب �لتأكد من 

هذ� يعني 
	 يشتمل عر� �لدعو; على معلوماC متو�Dنة 
- عو�مل هامة 

  .Cية �تهاما

خر�، -باألخص �لحق �لكامل في �لر1 على 

كن -�ضًحا فيما يخص �لعملية �لصحفية. فأنت صحفي يلعب 1-�4ً -طنًيا، 

فعليك 
	 تكو	 
ميًنا في عملك. -كلما كا	 هذ� �لمفهوY متضًحا لديك، كلما 

C1�D ثقتك في �ستقصاء �لمعلوماC �لحساسة من مصا841.  

 .Cتنشئ هذ\ �لصر�عا 	

ية مو�قف يمكن  -
تجنب صر�عاC �لمصالح 

فالصحفيو	 غير �لمتحيز-	 ال ينبغي لهم تبوء مناصب عامة 
ثناء عملهم 

 -
بمهنة �لصحافة، -كذ� عدY قبوJ -ظائف هامة لدb �ألحز�= �لسياسية، 

 �
�لمشا4كة في �لمظاهر�C �لعامة عندما يكتبو	 عنها، 
- �لقياY بعمل 

شيء يظهر للعامة تأثر تقا4يرهم -كتاباتهم بمثل هذ\ �ألحد��.  
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تجنب �لدخو� في �ية صر�عا� مالية �� �الشتر�
 في �� موقف من 

شأنه �1 يجعل .عد�-
 للتقرير �لصحفي مرتبًطا بالحصو� على مكاسب 

قبو�   1� �لشهر�). �ال شك  مرتبك  على  (باستثناء حصولك  شخصية 

�لحصو� على �ية مبالغ من �� مصدA للتأثير على �لتقرير �لصحفي، 

�لتقاAير  .عد�-   1� كما  �ألخالقية.  �لناحية  من  تماًما  مقبو�  غير  �مر 

�لصحفية عن �� شركة يشتر
 �لصحفي معها في مصلحة شخصية، �مر 

بعض  في   �Aلضر�� من  يكو1  قد  �نه  من  �لرغم  �على  مقبو�.  غير 

 Kلك ال يسوM 1مثًال، فإ Oما لتنا�� �جبة �� مشر� Qألحيا1 قبو� -عو�

 �� تقرير صحفي جيد عنه  بنشر   Qلدعو�  Rلمقد يقدR �لصحفي �عًد�   1�

 .Qلدعــو�  Tهــذ بسبب  به،  يضر  قد  تقرير صحفي  نشر  عن  �لتغاضي 

�بالمثل، ال يجوZ �1 يحصل �لصحفي على �لمعلوما� بطريق �لشر�ء 

.ال في �ضيق �لظر�^، شريطة �1 يقوR بمناقشة هذT �لمسألة مع Aئيس 

�لتحرير.  

يجب �1 يوجه �لصحفيو1 �سئلة صعبة. فنظًر� أل1 �لصحفي يهد^ .لى 

عن صحة  �لتقصي  عليه  يتعين  فإنه  �لمعرفة،  في   Aلجمهو� حق  تلبية 

�لخبر. �لكن Mلك ال يخوله �لحق في �لتصر^ بوقاحة �� بطريقة غير 

الئقة. �تؤكد �إلAشا-�� �لتحريرية �لصا-QA عن هيئة �إلM�عة �لبريطانية 

(BBC) �1 �لصحفي يجب "�1 يبحث عن �لحقيقة بجدية �Aيبة، مستنًد� 

.لى معلوما� موثقة �محد-Q، ��1 يخلو حديثه من �ألساليب �لوقحة �� 

  ."��A لتحيز أل��
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 �� كلماتهم  بها  تستخد�  سو�  �لتي  �لطريقة  �ألشخا�   �يد�  !� يجب 

&عد�$  عند  معينة  �ستثناء�+  &جر�ء  &مكانية  من  �لرغم  (على  صو�هم 

معرفة  على  �لصحفي  يكو!   !� �يجب  �لتحقيقية).   �� �لسرية  �لمقاال+ 

مو�فقة  على  يحصل   !�� �لشخصية،  �لمقابال+  لعقد  �ألساسية  بالقو�عد 

مسبقة قبل �لتقاD �لصو� �لفوتوغر�فية �� �لتصوير بالفيديو. فقد يكو! Cلك 

 �C& +ير عن �حد �لنز�عا�ًيا على �جه �لخصو� عند &عد�$ تقا�ضر�

على  �Cلك  �لقو�عد،  تحديد  عن  �لمسؤ�لة  هي  �لعسكرية  �لجها+  كانت 

 Nهذ مثل  بإعد�$  �لعسكريــة  �لقو�+  ترحيب  عد�  &مكانية  من  �لرغم 

�لتقـا�ير. ���ًال �قبل كل شيء، يجب �! يحتر� �لصحفي مصا$�N، �ًيا 

كا! ��يه.  

يتعين توخي �لحذ� �لشـــديد عند �ستخد�� �لمصا$� مجهولة �لهوية. حيث 

يقو� �لصحفيو! �حياًنا بنقل �خبا� عن كبا� �لدبلوماســـيين، �� مسؤ�لين 

�فيعي �لمســـتوU، �� شـــهو$ مجهولين، ممن يطلبو! عد� �لكشـــف عن 

هويتهـــم. &ال �! Cلك ال يرخص لهم توجيـــه �تهاما+ غير حقيقية، كما ال 

يجوZ �! يقو� �لصحفي باختالY �ســـم �لمصد�(�هذ� ســـبب كاٍ� إلنهاء 

مستقبله �لصحفي). �في حالة عد� �لكشف عن هوية �لشخص، فيجد� بك 

�! تشـــير &لى �قر\ �صف للشـــخص للتأكيد علـــى مصد�قية �لمصد�. 

�يجب �! تتحلى بالشـــفافية في كافة �لحـــاال+، �خاصة عند �لتعامل مع 

�لمحر� �لمشـــر� عليك، �لذ` قد يطلـب منك محا�لــة &قنـا_ �لمصد� "

بالكشف عن هويته" قبل �لسماa لك بنشر �ية معلوما+ حساسة.  

 ..... شي�  كل  �قبل  ��ًال 
 ،�� حت�� مصا�� �ب 

ا كا� ��يك   �يً
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فإ"! كانت معلوماتك غير قابلة للتصديق، فربما تكو بالفعل غير صحيحة. 

!ألسئلة  نفسك  (لى  توجه   ,- !ألمو0 بصو0/ صحيحة،  تقيم   , بك  -يجد0 

!لتالية:  

هل حصلت على !لمعلوما< بطريقة ,خالقية يمكن !العتما7 عليها؟  

هل بذلت ما في -سعك لكي تتحرC !لدقة، -تعزA !لحقيقة باأل7لة؟  

هل !تخذ< قر!0!تك بحيا7ية تامة 7- تحيز ألية جهة؟  

هل قدمت !لقرينة على صحة معلوماتك، -خاصة فيما يتعلق بحق !لر7 

-!إلشا0/ بد- تحيز (لى ,K شخص تعرضت له بالنقد في مقاالتك؟  

هل !ستنفذ< كافة !لطرN !ألخرC في !لحصوM على !لمعلوما<، -خاصة 

في حالة !لحصوM على !لمعلوما< من مصد0 يرفض !لكشف عن هويته؟  

هل يمكنك !العتما7 على مصاV07، -هل تحدثت (لى كافة ,طر!S !لخبر 

!لصحفي؟  

-هل  -!لمعقولية،  بالمنطقية  عليها  حصلت  !لتي  !لمعلوما<  تتسم  هل 

سيستفيد !لقاW0 منها؟  

-فوN كل "لك، هل يمكنك , تساند خبرV !لصحفي حتى !لنهاية؟  

معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 
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 تما�ين 


لقسم ما يلي:   
لقد 
ستعرضت في هذ

تمرين �قم ١ 

سمحت لك 
لشرطة بالحصو% على "معلوما! غير قابلة للنشر" عن عزمها 

-حب  0عجا.  على  يحو1  معر-2  3عما%  6جل  على  
لقبض  0لقاء  على 


لجمهو6، -يشتهر بتقديم 
ألعما% 
لخيرية -
لخدما! 
لعامة للنا=. -صرحت 

لك 
لشرطة بأنها تتحرH عن تو6طه في قضايا خاصة باالحتيا% -
لرشوA. -قد 

في  
لرسمية  
لوثائق  لديك  تتو
فر  
لليل، -ال  متأخرA من  3صبحت في ساعة 


لوقت 
لحالي.  

 !
باالNعاء معرفته  لك  3كد   Pلذ
 
ألعما%،  برجل  باالتصا%  قمت  -حينئٍذ، 


لتالي. -قد 6فض 6جل   Sليو
 
لقبض عليه في  0ليه، -ترقبه إللقاء  
لموجهة 


التهاما!. -طلب منك 3ال تتعجل  Uعلى هذ Aمباشر A6إلجابة بصو

ألعما% 

 V3سرته. كما 3خبر N
في نشر 
لخبر، -X3 تمهله يوًما 0لى X3 يبلغ 
لخبر 0لى 3فر


 3خر! نشر 
لخبر.  Z0 3نه سو2 يكافئك


لتحيز، -
لدقة، -
إلنصا2.   Sلعامة لعد

لمفاهيم 


لمعلوما!.   6Nلصحفي بحماية مصا
 S

لتز


لعامة لمد-نا! 3خالقيا! 
لمهنة -مما6ساتها.   ^Nلمبا



لتي يتعين 0تباعها عند 0عد
N تقرير عن  ANلمتعد

لتوجيها! -
لتوصيا! 

  .Uخبر صحفي -نشر
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ما �لجو�نب �ألخالقية في �لمثا� �لسابق؟  

هل هنا" �ية مشكال� فعلية �خر�؟  

هل يمكنك مناقشة �ألمر مع �* شخص &خر؟  

هل ترغب في �لحصو� على مزيد من �لمعلوما�؟ 

هل ستقو8 بنشر �لخبر �لصحفي؟  

كيف ستقو8 بنشر �لخبر <غم ما �شرنا Aليه سلًفا من تو�فر قد< ضئيل من 

بطريقة  �لصحفي  �لخبر  نشر  يمكنك  لكي  تحتاجه  �لذ*  Hما  �لحقائق، 

صحيحة؟  

تمرين �قم ٢ 

� تقريًر� صحفًيا عن جريمة حرH ،Mنشر� مجموعة من �ألخبا< �لهامة Oعد�

 ��لتي نجحت في جذM �النتباR �لدHلي Aلى �<تكاM �عما� Hحشية. Hقد �ظهر

�لتز�ًما شديًد� بكافة �لقو�عد �ألخالقية �لتي تتطلبها �لصحافة �ثناء Aعد�O هذ� 

�لخبر �لصحفي: �Hلتي تتمثل في تقصي �لمعلوما� من مصاO<ها �لمختلفة، 

�Hالحتفا] بمالحظاتك بعناية شديدH ،Yنشر �لمعلوما� �لموثقة فقط.  

�HإلOالء  �مامها  للمثو�  �لدHلية  �لمحكمة  �ستدعتك  �عو�8،   Yعد  >Hمر Hبعد 

بالشهاYO. كما طلبت منك �لمحكمة تقديم مذكر�تك �لخاصة في هذ� �لصدO. ليس 

`لك فحسب، بل طلبت منك �لمحكمة نكث عهد" مع �لصحافة �Hلكشف عن 

هوية �لمصاO< �لتي حصلت منها على �لمعلوما�، باإلضافة Aلى �لكشف عن 

�لمعلوما� �لتي لم تقم بنشرها &نذ�" �لتز�ًما منك بقو�عد مهنة �لصحافة.  
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مجر�  لمحاكمة  �لمطلوبة  �أل�لة  بتقديم  �لمحكمة  لطلب  تستجيب   �سو هل 

�لحر- �لمدعى عليه؟ )� )نك سترفض �الستجابة لطلب �لمحكمة تمسًكا منك 

بالقو�عد �ألخالقية لمهنة �لصحافة، حتى �24 كا3 2لك على مسؤ0ليتك �لخاصة؟  

قر�ء�? 0مر�جع 4ضافية 
 

تشتمل �لعديد من مو�قع شبكة �النترنت على �لمعلوما? �لالBمة عن قو�نين 
�لصحافة �لعالمية. مثل:  

www.uta.fi/ethicnet  

www.presswise.org.uk  

www.ifj.org  

على  �لموجو�  �لصحافة  في  �لتميز   N0مشر على   ��لتعر )يًضا  يمكن  كما 
�لموقـع: 

 www.journalism.org  

للتعر� على �لقو�نين �ألساسية �ألخرR للصحافة، يمكن �لدخوQ على �لمو�قع 
�لتالية:  

www.asne.org/index.cfm?id=387  

 www.poynter.org/column.asp?id =32&aid=16997 

يمكن �لتعر� على �لقو�نين �ألخالقية للصحافة �لصا�^_ عن مجلة نيويو^[ 
تايمز من خالQ �لموقع �لتالي:  

www.nytco.com/pdf/NYT_Ethical_Journalism_042904.pdf   

بريس )سوشييتيد  عــن  ــا�^_  ــص �ل �لصحافة  قــو�نــيــن  على   � :للتعر
www.apme.com/index.shtml 

B0كـــالـــة ^0يـــتـــر Qــة مـــن خـــال ــصــحــاف ــن �ل ــي ــو�ن ــى ق ــلــتــعــر� عــل  :ل
about.reuters.com/aboutus/editorial  

 �لمعايير �لدلية  �لفصل �لثاني
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�لمعايير  �ستخد�	  على  عامة  بصفة  �لمتخصصة  �لصحفية  �لتقا�ير  تعتمد 

مباشر�   �معلوما تقديم  #جل  من  �لصحفي،  �لخبر  بنية  (عد�)  في  �لد+لية 

+موجز� ++�ضحة. +تستخد	 كل )+لة �ألساليب �لخاصة بها، +ال يمكن �لجز	 

بأC #سلوB ما، #فضل من �آلخر. +على �لرغم من =لك، فسو; نوضح #)نا8 

�لطريقة �لمقبولة )+لًيا لكتابة �ألخبا� �لصحفية، +خاصة في �لد+F �لمتحدثة 

باللغة �إلنجليزية.  

  ."F+أل� 	في �لمقا Lلمبد# �لرئيسي هو "�لقا��+

 Oخا 	هتما� (يالء  �لصحفية في ظل  �لتقا�ير  كتابة  يتعين  #نه  =لك،  +يعني 

 C# من هذ� �لمنطلق، يجب+ .�بالقا�L �لذW سو; يطلع على هذ8 �لمعلوما

يكوC عنو�C �لتقرير �لصحفي مباشًر�، بحيث يجذB �نتبا8 �لقا�L (لى قر�ء� 

لكتابة  �لصحيح  �إلعد�)  نحو  �أل+لى  �لخطو�  هي  +هذ8  �لصحفي.  �لتقرير 

 Lيدعو �لقا� W؟ +ما �لذLيعرفه �لقا� C# يريد Wلتقا�ير �إلخبا�ية. فما �لذ�

لقر�ء� �لتقرير �إلخبا�W؟  

(C من يشاهد عمًال #)بًيا #+ فيلًما، يتوقع #C يحظى بمتعة �لمشاهد� +#C يشعر 

بشو_ يدفعه (لى مو�صلة �لمشاهد� حتى �لنهاية. #ما �لكاتب، فإنه يبد# في كتابة 

(لى   Lلقا��  Bالجتذ� +يسعى  �لر+�ئية،  حبكته  ينسج  ثم   ،aلموضو� مقدمة 

مو�صلة �لقر�ء� حتى �لنهاية، +خاصة من خالF تحسين جو)� �لكتابة #+ نسج 

�لخياF، (لى #C يصل باألحد�c (لى =�+تها. +لذ�، ترb �لمشاهد يلقي بالزمن 

+��ء ظهر8 شوًقا منه لمتابعة �ألحد�c حتى �لنهاية.  

في   Oألشخا� يرغب  حيث  =لك.  على خال;  فاألمر  لألخبا�،  بالنسبة  #ما 

�لتعر; على �لمعلوما�، بطريقة مباشر� ++�ضحة.  

قبل جتميع صفحا� �جلريد� 
(كما هنا � كابـو�)، البد من 
-عد�+ �ألخبا& �لصحفية "�تها  

بعناية شديد�.  
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هو  	ملعلوما�  توصيل 
	�ـد� 	لرئيسـي من 

	لتقا�ير 	إلخبا�ية 

لمعد  يحسب  مًر	  	إلخبا�ية  	لتقا�ير  قا�ئي  مشاعر  	جتذ	�  في  	لنجا�  يعد 

	لخبر، كما يمكن ( يكو( عامًال هاًما في 	لتقا�ير 	إلخبا�ية 	لمعر&ضة على 

توصيل  هو  	إلخبا�ية  	لتقا�ير  من  	لرئيسي  	لهد4  &لكن  	لتلفا7.  شاشة 

	لذ< يطالع 	ألخبا� 	لصحفية في  	لقا�?  	لمتوقع ( يشعر  	لمعلوما@. فمن 

	لخبر  نهاية  Bلى  يصل   ) قبل   Cبالسأ 	النترنت  مو	قع  على   & 	لصحف 

	لصحفي، كما ( مو	صلة 	لقر	ءI بعد 	النتهاء من قر	ءI مقدمة 	لخبر، مر 

غير مؤكد. &هنا يبرM 7&� 	لكاتب في مر	عاI هذL 	لحقيقة على &جه 	لتحديد.  

& على شبكة  	لصحف  في  	إلخبا�ية  	لتقا�ير  مطالعة  سلو�  يختلف  حيث 

	إلنترنت عن قر	ءI 	لكتب بشكل تاC. فالقا�? 	لذ< يطالع 	لتقا�ير 	إلخبا�ية 

في 	لصحيفة، يلقي نظرI سريعة على 	لصفحة بصفة عامة، &على 	لعنا&ين 

 Iثا�B لذ< ينجح في	لصحفي 	لخبر 	أل&لى من 	لجملة 	 بصفة خاصة، ثم يقر

	نتباهه. &يحدM 	لقا�? نوعية 	لمقاال@ 	لتي يرغب في قر	ءتها، &	لقد� 	لذ< 

	لجريدI حسب  تقليب صفحا@  في  	لقا�?  &تتباين سرعة  منها،  قر	ءته   Mيو

( لها همية  Wلتي ير	لمعلوما@ 	حسب  &�Mجة جذ� 	لتقا�ير 	إلخبا�ية له، 

 Iعديد مو	قع  على  	إلنترنت  موقع   & 	لصحيفة  &تشتمل  له.  بالنسبة  خاصة 

مختلفة يمكن ( يقع نظر 	لقا�? عليها، كما توجد 	لعديد من 	لمقاال@ 	لتي 

	لقا�? صحيفته  يختا�  	لتي  	لصحف   Iقاعد &تتسع  	نتباهه.  في جذ�  تنجح 

	لمفضلة من بينها، كما توجد مو	قع ال حصر لها على شبكة 	إلنترنت. &يشا� 

 Iإلنترنت بعبـا�	على شبكة  IMلمتعد	لمعلوما@ 	 �Mلسريع لمصا	لتصفح 	لى B

"تصفح 	لمعلوما@ على 	إلنترنت".  

بطريقة  	لصحفي  	لخبر   M	عدB Bلى  	لكاتب  يسعى   ) 	لضر&�<  فمن  &لذ	، 

تتو	كب مع سلو� تصفح 	لقا�? للمعلوما@ على 	إلنترنت. 

 بنية �لخبر �لصحفي �لفصل  �لثالث
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من  �ألساسي  �لجزء  تقديم  �لى ضر���  للصحافة،  �لد�لية  �لتعليما�  �تشير 

�لخبر في بد�ية %� مستهل �لخبر �لصحفي. �هذ� ما يسمى بمقدمة �لمقا& %� 

�لمعلوما�  %هم  على  �أل�لى  �لفقر�  تشتمل   3% 5لك،  �يعني  �لصحفي.  �لخبر 

بإيجا? شديد كلما كا3 5لك ممكًنا، ��لتوضيح في %ضيق �لحد�9 �لممكنة. ثم 

يو�صل �لكاتب تقديم �لمعلوما� تد�يجًيا فقر� بعد �ألخرA، �لى %3 يصل �لى 

تفاصيل �لخبر �لصحفي حيث يتد�H في تقديم �لمعلوما� بنظاF معين حسب 

%هميتها �مغز�ها.  

 Kلمقلو� Fلهر� 
يعرP هذ� �لنوO من �لكتابة بأسلوK �لهرF �لمقلوK. فعندما نعرM مكونا� 

 Kمقلو  Fهر في شكل  يظهر  فإنه  بياني،  في شكل  �لكتابة  من   Kألسلو� هذ� 

��لجزء  �لصحفي،  �لخبر  مقدمة  في  �لخبر  �ألساسي من  �لجزء  يشتمل على 

�ألقل %همية في نهايته. �يفي هذ� �ألسلوK بمتطلبا� �لقا�R ��لمحر� على حد 

سو�ء.  

�5 %نه ال يضيع �قت �لقا�R، حيث يمكن %3 يتعرP على ما ��5 كا3 �لخبر 

�لجملة  على  سريعة  نظر�  �لقاء  خال&  مـن  ال،   F% بالقر�ء�  جديًر�  �لصحفي 

�أل�لى. �تشتمل مقدمة �لخبر �لصحفي على %هم �لمعلوما� �لتي يشتمل عليها 

�لخبر. �تشتمل �لمقدمة �لجيد� للخبر �لصحفي على �لمعلوما� �ألساسية في 

�نتبا\   Kجذ �لى   Pتهد� عامة،  بصفة  كلمة   ٤٠  -  ٢٥ من  �تتكو3  �لخبر، 

�لقا�R. ���5 كا3 �لكاتب قد قاF بإعد�9 مقدمة �لخبر �لصحفي في صو�� خبر 

فإنه يمكن �لحكم على  �لخبر،  باقي  موجز مفهوF بحيث يمكن �ستقاللها عن 

�لمقدمة بأنها جيد�.  
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�يو�صل �لكاتب �لخو� في �لشر� ��لتوضيح بعد �النتهاء من �لمقدمة، حيث 

يقد2 �لمعلوما) �ألساسية في �لمقا0، مثل +سماء �ألفر�, +� �لمنظما) ��لقضايا 

�لمطر�حة للمناقشة.  

�لكاتب عن  �ينقب  �لهامة،  �لمعلوما)  من  مزيد  �إلسها9 على  هذ�  �يشتمل 

مزيد من �لتفاصيل، كما يتجه Aلى تفصيل �لمفاهيم �أل�لية بمزيد من �لتركيز +� 

يعر� DE�ء �لمشاDكين باستفاضة.  

�في �لخاتمة، يقو2 �لكاتب بربط +جز�ء �لخبر �لصحفي مع بعضه �لبعض، +� 

 Lلمباشـر� �الستشها,�)   �عــر خــال0  من  للخبر  �لعامة   Lلفكر� تقديم 

للمشاDكيــن. �يجب +ال يشير �لكاتب Aلى +ية معلوما) جديدL +� موضوQ جديد 

ها2 في �لخاتمة، مما كاT يتعين عليه �إلشاA LDليه مسبًقا. �بصفة عامة، يجب 

+T يصيغ �لكاتب �لخاتمة على نحو مختصر، �قد يميل في كثير من �لحاال) 

Aلى �لتخلي عنها كلية �عدV 2كرها إلتاحة مساحة +كبر في �لصفحة.  
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بنية �لخبر �لصحفي: �لهر� �لمقلو	 

�لمقدمة 

�لتوضيح 

�إلسها	 

�لخاتمة 


لشكل "! 
لخبر 
لصحفي ال يهد� �لى ��غا� 
لقا�� على 
لتخمين، بل  
يوضح هذ

 
يهد� �لى تقديم 
لحقائق بسرعة، //ضو6، /5قة، /بساطة. /
ألهم من +لك، "! هذ


ألخبا� 
لصحفية لكي  ;

ألسلو? في 
لكتابة يسهل مهمة 
لتحرير، بحيث يمكن 
ختز

  .Aلمتغير
تشغل مساحة صغيرA في 
لصفحة، /تهيئتها بسهولة للتال�E مع 
لظر/� 
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�لصحافـة �جليد� هي �ل� 
تقد� �جابـا� مرضية على 

�ألسئلة �لستة 

�قتر! �� �لمحر� طلب كتابة خبر صحفي يتكو� من ٨٠٠ كلمة، ثم طر� 

حد5 ها4، كاغتيا2 1عيم �لد.لة �. �نفجا� قنبلة، مع �ألخذ في �العتبا� �� هذ# 

 ��ألحد�5 تطر� فجأ> .ال يمكن توقعها. .في هذ# �لحالة، يتعين �� يقو4 �لمحر

بتقديم تغطية صحفية لهذ� �لحد5 �لطا�D. .يتطلب Cلك منح مساحة صغير> 

لألخبا� �لصحفية �ألخرH (قد ال تتو�فر �لمساحة �لكافية في بعض �ألحيا�).  

نسبًيا  يسهل  فإنه   ،Oلمقلو� �لهر4   Oبأسلو �لصحفي  �لخبر   R�عدS حالة  .في 

حذV �لمعلوماU من نهاية �لخبر Sلى �عال# بد.� حذV �لمعلوماU �لتي تشكل 

�لجزء �ألكثر �همية في �لخبر �لصحفي. .يجب �� يتكو� �لخبر �لصحفي في 

�لنهاية من فقر> .�حد>. .CS� كا� �لخبر منظًما بطريقة صحيحة، فسوV يظل 

.�ضًحا، .مكتمًال، .مشتمًال على �لمعلوماU �إلخبا�ية �لهامة.  

فهو في هذ# �لحالة سوV يقدS 4جاباU مرضية لألسئلة �لستة.  
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�ألسئلة �لستة 

�كثر  �لعل  �ألسئلة.  على  مرضية  �جابا�  تقديم   ��لجيد �لصحافة  تتطلب 

�ألسبا= �لتي تزيد من حنق �لقا56 �غضبه، �0 يطالع خبًر� صحفًيا يشتمل 

على عد� �سئلة، ثم ال يجد �جابة لها. �ال يمكن �0 يجيب �لكاتب بشكل ?�ئم 

على كافة �ألسئلة في مقدمة �لخبر �لصحفي، ��ال فسوE تعج �لمقدمة بالكلما� 

 I� �لصحافة،  �ليه   Eتهد ما  للخبر. �هذ�  �لقا56  فهم  تزيد من صعوبة  �لتي 

يتعين �إلجابة عن �ألسئلة �لرئيسية في �لفقر�� �أل�لى للخبر. �ال ينبغي �0 

تزيد �لمقدمة �لجيد� للخبر �لصحفي في �لمعتا? عن ٢٥- ٤٠ كلمة.  

�تهتم   .Sلكال�  Uسيا على  �ألسئلة   Vهذ تضفيها  �لتي  �لفعالية  بمالحظة  عليك 

�لصحافة بمتابعة �ألحد�Y، حتى ��I كانت هذV �ألحد�Y تشتمل على لحظا� 

?�6مية. كما تقوS بتغطية �ألحد�Y �لتي تقع في �لعالم قاطبة بسرعة شديد� لكي 

تتمكن من نقلها بسهولة ��ضو` �لى �كبر عد? ممكن من �لقر�ء.  

 من، �ما��، �متى، �#ين، �لما��، �كيف؟
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�قر	 �لمثا� �لتالي:  

تبا#" �التهاما� بين �لمعا�ضة ��لحكومة 
بشأ/ حا#- �لقتل �لذ( هّز �لمشاعر  

بجمهو�ية �لجبل �ألسو#  
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(نكتفي بهذ� �لقد� من �لخبر، لتوضيح �لمثا�).  
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�هذ� �لخبر �لصحفي ليس "معقًد�"، �ال هو "�حد� خبر"، �لكنه تحليل �خبا�� 

فــي حا'�  يشتبه في تو�طهما  �لذين  �لشخصين  �لمباغت على  �لقبض  عقب 

�لقتل. �لكن هذ� �لمثا@ يتطلب �يًضا بنية ��ضحة. �لعل من �لمناسب �آل7، �7 

نقوF بتحليل قو�عد �لهرF �لمقلوE في هذ� �لخبر �لصحفي �لسابق:  

�كثر  �لخبر �لصحفي  �تسع  ثم  �لحا'�.  �لفقرN �أل�لى على مشهد  فقد �شتملت 

فأكثر، حيث �شا� على �جه �لخصوS �لى مالبساQ �لحا'�، ��سماء �ألفر�'، 

�تدفق �لمعلوماQ بشكل تد�يجي. �يجد� �لذكر، بأ7 مقدمة �لخبر �لصحفي قد 

  .Xلى �لجزء �ألساسي من �لخبر بإيجا� Qشا��
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�نو�� �خر� من مقدمة �لخبر �لصحفي  
 

حيث  من   Qلمقدما� �نو�]  �فضل  هي   Nلمباشر� �لمقدمة   7� من  �لرغم  على 
�لسهولة �ضما7 �جتذ�E �هتماF �لقا�^، �ال �نك تحتا\ في بعض �ألحيا7 �لى 
�لتغيير ��لتجديد. �يهد` �لكاتب في هذ_ �لحالة �لى جذE �نتبا_ �لقا�^، �من ثم 
فإنه يرجئ �إلجابة على �ألسئلة �لستة �لى مرحلة متأخرN في �لخبر �لصحفي. 
�قد تكو7 �لمقدمة �لمعقدN غير مناسبة في �لخبر �لصحفي �لذ� يستحوe على 
 ،FXألساسية �طو@ من �لال� Qلقا�^. �لكن ال يفضل تأخير �لمعلوما� Fهتما�
لكي ال يشعر �لقا�^ بالضجر �ينصر` عن متابعة �لخبر �لصحفي. �يعر` 

هذ� �ألسلوE باسم "�لخبر �لمرجأ".  
فعلى سبيل �لمثا@:  
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�قد تؤ'& كلمة "خو�" �لى �ثا�� �نتبا� �لقر�ء. �لكن، لم يجب �لكاتب بعد عن 

�ألسئلة �لستة �لرئيسية. �لذ�، فمن �لمتوقع /- تكو- �لجملة �لتالية كاآلتي:  

 

�في بعض �ألحيا-، تميل �لى مفاجأ� �لقا�; باألحد�8:  

�ال يجوI �ستخد�G �لمقدمة �لجديد� /� �لمثير� لالنتبا� �ال بمقد�� ضئيل، �حينما 

تكو- /كثر �ثا�� من �لمقدمة �لمباشر�، /� تكو- هناK حاجة ماسة لذلك.  

�قد تحتاO �لى �ضفاء طابع معين في �لمقدمة:  
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 بنية �لخبر �لصحفي �لفصل  �لثالث

�في �" حا� من �ألحو��، يجب �� تقد� �لمعلوما� بسرعة ��ضو�، كما 

يجب �� يكو� �إلعد�, أل" مقدمة �خر0 موجًز� �محدً,� نحو �لهد'. فاإليجا% 

هو �لعامل �ألساسي في سرعة �لفهم.  

كما �� �لتفاصيل تجعل �ألخبا< �لصحفية نابضة بالحيا> ��كثر مصد�قية. �لكن 

Jلك ال يعني حشو �لخبر �لصحفي بقد< هائل من �لتفاصيل. بل يعني �الستغناء 

بالحقائق �لفعلية عن "�لصفا�" في سر, �حد�N �لخبر �لصحفي. �لذ�، فإنه ال 

يجو% �ستخد�� �لصفا� Uال �JU كانت ستضيف شيًئا جديًد�، ,�� �� يكتفي بها 

�لخبر  بكتابة  �لكاتب  يقو�   �� �ألفضل  فمن  فقط.  �لكال�  جو,>  تحسين  في 

�لصحفي من خال� سر, �ألحد�N �لفعلية، ,�� �للجوء Uلى �لوصف. JU تؤ," 

"�لصفا�" في بعض �ألحيا� Uلى تشويه موضوعية �حيا,ية �لخبر �لصحفي.  

�إليضا� Jلك، قا<� بين �لمثالين �لتاليين:  

فالجملة �لثانية تعر[ تفاصيل �ألحد�N �لفعلية بطريقة Uيجابية.  

تشر�  هل  ��ًال،  نفسك   �فاسأ �لصفا�،  �ستخد��  في  ترغب  كنت   �JU �ما 

�لصفا�،  هذ`  من  �لمقصو,  �لمعنى  �لصحفي  �لخبر  في  �لمذكو<>  �لتفاصيل 

�هل �نت متأكد �نها ال تعبر فقط عن <�" �� �فتر�[ شخصي. 
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بشأ�  � سا	�� شك �
صحة �ملعلوما�، فعد 
ثانية،   ��" �ملصد� مر

	تأكد من صحتها 


إلفر
� في سر� 
لتفاصيل. فالقاعد� هي: 
سر� 
ألحد
	 بالطريقة  � !ال يجو


لتي تمكنك من توضيح 
لغر0 من 
لخبر 
لصحفي، !'ضفاء 
إلثا#� !
لطابع 


لد#
مي عليه '=
 كا< =لك مطلوًبا، !لكن ال تفر� في سر� 
لمعلوما9 للحد 


ألساسي. Bما في حالة 
لشك، فا=كر  Cلموضو

لذF يصرE =هن 
لقا#D عن 

كافة 
لتفاصيل 
لتي تمكنك من عر0 
لخبر 
لصحفي على Bكمل !جه.  


لصفا9، !لكن ال يمكنهم 'ضافتها  Lهذ Eئًما بحذ

لمحر#!< � Nيقو >B يمكن!

  .	

ألحد Oألنهم غير موجو�ين في مسر

�لمعلوما� �ألساسية عن �لخبر �لصحفي 

فهم  من  تمكنه  
لتي  
ألساسية  
لمعلوما9  لديه   >B 
لصحفي  يضمن   >B يجب 


لخبر 
لصحفي، فلن  Uستيعا

لخبر 
لصحفي !كتابته. !تذكر، '< لم تتمكن من 

 >B لصحيح للمعلوما9، فاألجد# بك
يفهمه 
لقر
ء. فإ=
 لم تكن متأكًد
 من فهمك 

ترجع 'لى مصد# 
لخبر، !تستفسر عنها مر� ثانية.  


لقا#D ال تتو
فر لديه 
لمعرفة 
لكافية عن  >B ئًما
!يجب B< يتذكر 
لمر
سل �

تو
فر  من  تتأكد   >B عليك  يتعين  فإنه   ،
!لــذ 
لكاتب.  مثل  
لصحفي  
لخبر 


لخبر.   Uستيعا

لمعلوما9 
لكافية 
لتي تمكن 
لقا#D من 


لكاملة  
لصيغة  !كتابة   Zلألشخا 
لكاملة   Uأللقا
 =كر  عليك  يتعين  كما 

لالختصا#
9 عند 
ستخد
مها أل!^ مر�. فالمر
سل 
لذF يقوN بمر
سلة 
ألخبا# 


ء.  #�من بلدa، على معرفة تامة باسم #ئيس 
لو



٥٨ 

 بنية �لخبر �لصحفي �لفصل  �لثالث

�لعالم عبر  في  �خر   مكا  �� من  �لصحفي  �لخبر  يطالع  �لذ�   ���لقا لكن   

�إلنترنت قد ال تتو�فر لديه �ية معرفة عنه. كما � �سماء �ألحز�% �لسياسية قد 

كامًال  �لحز%  �سم  8كر  من  تتأكد   � عليك  لذ�  كبير=،  بد�جة  معقد=   تكو

@�إلشا�= Jلى منهجه بإيجاE لدD 8كرC أل@B مر= في �لخبر �لصحفي (�@ في 

�لمر= �لثانية على �كثر تقدير)، كأ تذكر ما �8J كا �لحز% يسا�ًيا �@ يمينًيا، 

�@ Qينًيا �@ عرقًيا، �@ حزًبا Qيمقر�طًيا �جتماعًيا �@ محافًظا، @غير 8لك.  

@هذ� من شأنه � يساعد �لقر�ء على معرفة � �لشخص �لذ� ُيدعى "َعلّي" هو 

�لذ� يقع في حي كذ�، بدًال من   Yللتسو حائك للمالبس في �لشا�] �لرئيسي 

�إلخبا� بأنه حائك في ضاحية �لمدينة، �@ ما �8J كا يدير مشر@ًعا خاًصا �@ 

يعمل لصالح شخص �خر. كم يبلغ من �لعمر؟ @هل ينتمي Jلى �سر= معينة؟ 

�لقا�� على �ستيعا%  �لمعلوماd�8 d صلة، �@ هل سوc تساعد   Cهل هذ@

�لخبر �لصحفي بطريقة �فضل؟  

@قد يحتاh �لقا�� Jلى JعاQ= تذكيرC ببعض �لحقائق، حتى �8J كانت هذC �لحقائق 

يشتهر  �لذ�  �لسلة  كر=  العب  مثًال:  تكتب   كأ معر@فة،  بشخصية  تتعلق 

 kمن �لسجن منذ عا hلمند@% �لذ� خر� @� ،Dليسر� Cبتصويبه على �لسلة بيد

@�حد فقط، بتهمة �لتعد� بالضر% على ضابط شرطة، @غير 8لك.  

�لفهم،   تسبب خلًطا في � �لممكن  �لتي من  �لمو�قف  تتعرc على   �  B@حا

@�@جد �لحلوB �لمناسبة لها. فمثًال، �8J �شترn شخصا في �السم �ألخير لهما، 

فيجب عليك � تحدQ ما �8J كانت تربطهما صلة قر�بة �k ال. 
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�لسؤ� �ألساسي: كيف ميكن� 
نقـل �خلـ� للقـا�� بطريقة 

مفهومة؟  

�لقرية عن �لعاصمة،   !"�� !قع حد� معين في �لريف، فا�كر كم تبعد هذ� 

!حد1 ما "�� كانت تقع في جهة �لشما+، %! �لشر(، %! �لجنو#، %! �لغر#. !"�� 

%صد5< %حد �ألحز�# �لسياسية بياًنا، فيجد5 بك %2 ُتذَّكر �لقا45 بما "�� كا2 

هذ� �لحز# كبيًر� !مؤثًر� %A ال، !ما "�� كا2 من �لممكن %2 يتولي BماA �لحكم 

في �لمستقبل، %A %نه مجر1 تجمع صغير.  

"�لمدينة  مثل  معينة  كلما<   !% عبا�5<  "ضافة  "لــى  %حياًنا   Oتحتا !قــد 

في  تقع  بأنها   Qألشخا� من  �لعديد  معرفة   Aعد الحتما+  �لصحر�!يـة"، 

�لصحر�ء، %! "�لضاحية �لصناعية"، %! "�لمدينة �لجنوبية".  

!�لسؤ�+ �ألساسي �لذZ يجب %2 توجهه "لى نفسك: كيف يمكنني نقل �لخبر 

للقا45 بطريقة مفهومة؟ كما يجد5 بك %2 تتجنب �كر �لتفاصيل �لمضجر] %! 

�لغريبة، !لكن عليك %2 تمكن �لقا45 �لذZ ال تتو�فر لديه %Z معلوما< عن 

 !% Bيا1]   2!1 شديد]،  بدقة  �لمعلوما<   Aقد! متابعته.  من  �لصحفي  �لخبر 

نقصا2، بحيث تساعد �لقا45 على فهم �لخبر.  

تما�ين 
طالع �لصحف، !5كز �نتباهك بصفة خاصة على مقدمة �لخبر �لصحفي في 

�ألخبا5 �لصحفية �لمختلفة، ثم %جب عن �ألسئلة �لتالية:  

�لخبر  تكوين  من  �لصحفي  تمكن  !هل  �لفقر�<،   !% �لكلما<  عد1  كم 

�لصحفي؟ 

معهد صحافة لحر� �لسال	 
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هل مقدمة 
لخبر 
لصحفي كالسيكية معقد�، �� �� 
ستخد� 
لصحفي خلفية 


- ظر(+ بديلة، �( �نه 
نتهج �سلوًبا �خر؟  .

هل تقد� 
لمقدمة 3جابا- لألسئلة 
لستة؟  

تابع قر
ء� صحيفتك �( 
ألخبا= 
لصحفية على 
إلنترنت. (حا(6 �� تتعر+ 

 Dلذ
 (ما  
لمختلفة.  
لصحفية  
ألخبا=  قر
ء�  3لى  يدفعك   Dلذ
 
لسبب  على 

يجذبك في 
لمقا6 
أل(6، بحيث يدفعك 3لى مو
صلة قر
ء� 
لمقا6 حتى نهايته، 

(ما 
لذD يجعلك تتوقف، ثم تكمل 
لقر
ء� في 
لمقا6 
آلخر؟ متى يعمل 
لقد= 

(متى  
لصحفي،  للخبر  
لمتعة ) 
إلثا=�  3ضفاء  على  
لتفاصيل  من  
لمناسب 

تشعر بأ� 
لتفاصيل 
لز
ئد� قد جعلتك تشعر بالملل (
لضجر؟  

ثم قا=� نتائجك مع نتائج Xمالئك، (
نظر 3.
 كانت 
لنتائج متشابهة �� ال.  

 بنية �لخبر �لصحفي �لفصل  �لثالث
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قر�ء�� �مر�جع �ضافية 

�لتي  �إل
شا�ية"   ��
"�أل من  عد�  على   Poynter Insitute موقع  يشتمل 

تــحــريــرهــا:  ــهــا  ــائ ــن ب �لــصــحــفــيــة   
ـــا �ألخـــب ــابــة  كــت كيفية  ــوضــح  ت

  www.poynter.org/subject.asp?id=2
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بشـكل  �ملصا��  �عد�� 
كتابة  يساعد على  جيد، 
�خل� �لصحفي بانسيابية  


عد�� �لمصا��  �� 
تمثل �لمصا�� حجر �ألسا� في كتابة �لخبر �لصحفي. 

�حد  فقد"   �
 �ما  بانسيابية.  �لصحفي  �لخبر  كتابة  على  يساعد  جيد  بشكل 

�لمصا�� �لرئيسية، فلن يكو� خبر7 �لصحفي قابًال للنشر، بصر2 �لنظر عن 

جو�D �لكتابة، �@ �همية �لموضوA، �@ �لجهد �لفائق �لذ= بذلته في كتابة �لخبر 

�لصحفي.  

@يجب �� تتميز بالحما� @�لنقد �لذ�تي لنفسك عند تقييمك لمصا��7. @هل 

تشغل هذK �لمصا�� @ظائف معينة تمكنها من معرفة �لمعلوما" �لتي تقدمها 


ليك، @هل يجد� �العتما� على هذK �لمصا��، �N �نها مجر� مصا�� لتر@يج 

�لشائعا"؟ هل تعتمد في 
عد�� �لتقا�ير �لصحفية على �لتقصي �لشديد للحقائق 

�N �نك تتبع طريقة معينة في �لتدقيق @�لتفحص �لمستقل؟ هل مصا��7 �لموثقة 

مستقلة عن بعضها �لبعض؟ 
� كنت تقوN بإعد�� خبر صحفي بناء على @ثيقة 

معينة، فهل هذK �لوثيقة في حو[تك، �N �� شخًصا ]خر قد �خبر7 عنها؟  

 Kهذ تتسم   �� تتطلب   Dلجيد� �لصحافة  فإ�  �لمصا��،   Dقو 
لى  @باإلضافة 

�لشخصية عن  نظرهم  تكوين @جهة  من  �لقر�ء  @يتمكن  بالشفافية.  �لمصا�� 

مدa مصد�قية �لخبر �لصحفي �لموثق @�قة �لمعلوما" �لتي يقدمها، بناء على 

 bلمصا�� �لتي نقلت �لخبر. @من �لضر@�= تحديد ماهية �لمصا�� بوضو�

عند كتابة �ألخبا� �لصحفية �لتي تد@� حوc �لصر�عا"، �@ �لنز�عا"، �@ �ية 

ألية   dلتعر� من  �لصحفي  يحمي  �إلجر�ء  هذ�   �� �خرa. @ال شك  مشكلة 

 aفضًال عن �لمصد�قية �لتي سو2 يتمتع بها لد ،Dتهاما" بالتحيز �@ �لمحابا�

�لقر�ء.  
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لعامل 
ألساسي هو حتديد  ��

ملصا�� بدقة شـديد�، لكي 
يتمكن 
لقا�# من تكوين �جهة 
نظـر, 
لشـخصية عن مد' 

مصد
قية 
خل2 
لصحفي 

 �� لنا  "كيف   	

لسؤ  
هذ على  
تها � في  تنطو�  
لمصا��  !يجا�  مهمة   �!

نعر4؟"، /تتطلب عز/ 
لمعلوما, !لى مصد�ها. فمثًال، !�
 علمنا �� "١٢ 

شخًصا قد لقو
 حتفهم �ثناء 
لقتا	"، فإما �� يكو� شخص ما هو 
لذ� �خبرنا 


لحا�J، �/ �ننا قمنا بإحصاء 
لجثث بأنفسنا. /لكن !�
 كا� قائد 
لعصابة  
بهذ

هو مصد� 
لخبر، فكيف نتأكد من �نه قد نقل !لينا 
لخبر 
لصحيح؟ /قد يعلن 


لعاP. /لكن ما مدO ثقتنا بالبيانا,  

لفستق مرتفع هذ Sبيا� حكومي �� !نتا


لحكومية؟ /هل نحتاS !لى 
لتأكد من صحة 
لخبر من جها, �خرO؟ /من 

يتمكن  لكي   ،Vشديد بدقة   Wمصا�� تحديد  من  تتمكن   �� للغاية  
لضر/�� 


لقا�[ من تكوين /جهة نظر] 
لشخصية عن مدO مصد
قية 
لخبر 
لصحفي.  

�لتخطيط إلعد� �لتقرير �لصحفي  
هي  صحفي،  خبر   ��  �
!عد  Oلد 
تخا�ها  يتعين  
لتي  
أل/لى   Vلخطو
  �!

عليها.  بناء  
لصحفي  
لخبر   �
إلعد 
لتخطيط / 
لمصا��،  إليجا�  
لتخطيط 


لخبر 
لصحفي !لى �بسط 
لمكونا,،  Vلصحفي بتجزئة فكر
 Pيتعين �� يقو/

!لى  باإلضافة  
لرئيسية 
ألفضل /
ألمثل،  
لبشرية  
لمصا��  بتحديد   Pيقو ثم 


لخبر  يتطلبها   Oخر� حسابا,  �ية   /� 
لعيا�  شهو�   /� 
لوثائق،  تحديــد 


لصحفي.  


لسليمة   Vلفطر
 مع  يتفق  �مر  بالمصا��  
لصحفي  
لخبر  !ثر
ء   �� /ال شك 


لمبا�[ 
ألساسية، /لكن 
لتغاضي عن هذ] 
ألساسيا, بسبب 
لوقت، �/ �ية /

ضغوg �خرO، �مر جديد بالمالحظة.  

معهد صحافة �لحر� ��لسال� 
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��� كا� هذ�  تقريًر� صحفًيا عن حيا� شخص ما، �خاصة  تعد  ��� كنت 

�لشخص له #همية خاصة، فمن �لضر�*( #� تتحد' مع هذ� �لشخص #� 

#� تبذ= قصا*: جهد7 للتحد' معه. فإ�� لم تتمكن من محا1ثته، #� *فض 

�لشخص مقابلتك، فال بد #� تذكر �لك في �لخبر �لصحفي.  

��� كنت تعد تقريًر� صحفًيا عن #حد �لصر�عاD، فإنه يتعين عليك #� تبذ= 

قصا*: جهد7 للتحد' مع طرفي �لصر�J، �#� تنجح في �لعثو* على 

  .Jمصد* محايد لكي تحصل منه على تقييم حيا1( للصر�

��� كنت تعد مقاًال للر#( عن حد' عاN على قد* كبير من �ألهمية مثًال، 

 ،J*في �لشا Pفمن �لضر�*( #� تلتقي بمجموعة مختا*� من �ألشخا

�من �لضر�*( #يًضا #� تلتقي بمجموعة من �لخبر�ء.  

��� كنت تعد خبًر� صحفًيا من موقع معين، فحا�= #� تجعل �لقا*R يشعر 

بعض  تقديم  خال=  من  ��لــك  �لموقع،  نفس  في  متو�جًد�  كا�  لو  كما 

#� توضح  �لضر�*(  �لعيا�. �من  �لهامة �مالحظاD شهو1  �لتفاصيل 

للقا*R #نك كصحفي، متو�جد في مسرW �ألحد�'.  

��� كنت تعتمد في كتابة مقالك على تقرير #� �ثيقة معينة، فابذ= قصا*: 

 Nجهد7 في �لحصو= على �لنسخة �ألصلية من �لتقرير #� �لوثيقة، �#� تقو

 R*لقا� بالشفافية، كأ� تخبر  تتميز   �# بد  بتأكيد شرعيته. �ال  �لمصا1* 

�لتي  للوثيقة  "�فًقا   �# �لمر�سل"،  عليها  �طلع  �لتي  للوثيقة  "�فًقا  مثًال، 

حصلت عليها هذ[ �لصحيفة".  

 �يجا� �لمصا�� �لفصل  �لر�بع
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معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

�ألساسية  ــا��  ــب �مل
للصحافة �لد�لية هي عد� 
�لتحيز، ��إلنصا�، ��لدقة. 
 

��إلنصا�،  �لتحيز،  �لد�لية هي عد�  للصحافة  �ألساسية  �لمبا��   �� �تذكر 

�لدقيق  �الختيا%  خال)  من  ,ال  �ألهــد��  هــذ.  تحقيق  يمكن  �ال  ��لدقة. 

لمصا�3%.  

إليجا�  تخطط  كما  �قتك  لتنظيم  تخطط   �� �يًضا،  �لهامة  �لمالحظا?  �من 

� تكو� على �هبة �الستعد�� قبل عقد مقابلة ��يًضا  F%مصا�%3. �من �لضر�

شخصية مع �حد �لمصا�%. �لكن ال ترجئ مقابلتك ألهم �لمصا�% لحين فو�? 

� يطلب ,جر�ء �� يزعج �لمر�سل ��كثر شيء يمكن  ���أل���. �لتعلم جيًد�، 

�تصا) �خير مع �لمصد% للتأكد من حقيقة ما �� للحصو) على تعليق منه، ثم 

 F%مر بعيد �لمنا). �لذ�، فمن �لضر��يفاجئ بأ� �التصا) به �� �لوصو) ,ليه 

� تتوقع مو�جهة صعوبا? معينة في �لوصو) ,لى مصا�%3، ثم تد%T Uلك �

ضمن جد�لك �لزمني.  

قاعد� "�لحصو� على �لخبر من مصد�ين" 
� تتأكد من �تتلخص �لقاعدY �لذهبية لتحديد �لمصا�% في �لحقيقة �لتالية: "ال بد 

صحة �لخبر من مصد%ين مستقلين يوثق فيهما �يمكن �العتما� عليهما، لكي 

�حد �لمصد%ين قد حصل على  �يكو� �لخبر قابًال للنشر". �نعني بذلك، �ال يكو

�نهما لم يحصال على هذ. �لمعلوما? من  ���لمعلوما? من �لمصد% �آلخر، 

مصد% ��حد.  

 �� يجز� �F شخص بصحة خبر ما، ما لم يحقق مبد��بصفة عامة، فال يجو^ 

على  �لحصو)  من  تتمكن  لم   �T, �ما  مصد%ين".  من  �لخبر  على  "�لحصو) 

�لمعلوما?  هذ.   �� �شعر?  فقط،  ��حد  مصد%  من  سو_  معينة  معلوما? 

� هنا3 سبب معقو) يجعلك تصد` صحة �لمعلوما?، � ��ضر�%ية للنشر 
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 ففي هذ� �لحالة يتعين عليك كتابة �لخبر كالتالي: "صر	 �لمصد� (�) �� ...."  

�2 "�4عى �لمصد� (�) �� .....". �012 كنت تعلم �� �آل��ء متضا�بة عن حقيقة 

ما، فال تخف حقيقة �لنز�9 عن �لقا�5، بل من �لضر6�2 �� تعلم �لقا�5 �� 

هناA �لعديد من �آل��ء �لمتضا�بة بشأ� هذ� �لمسألة. 

2يعتمد �لحصوD على �لمعلوماB من مصد� �2حد في هذ� �لحالة على تقييم 

 �هذ مثل  2في  مصد�قيته.   H2مد �لمصد�  هذ�  على  �العتما4  1مكانية   Hمد

�لحاالB، يجب �لكشف �4ئًما عن هوية �لمصد�. 2في بعض �ألحيا�، تتو�فر 

�لمعلوماB لدH شخص �2حد فقط، لكن عليك �� تتأكد من صحة 0لك. 2من 

�ألفضل �4ئًما، �� تحصل على �لخبر من مصد�ين �2 �كثر.  

 
تحديد �لمصا�

يتعين عند تحديد �لمصا�4، �� تذكر �لتفاصيل �لكافية عن �لمصد� لكي يتمكن 

 U2يشمل 0لك �إلشا� .W12نصا Dمصد�قية �لشخص بعد Hلقا�5 من تقييم مد�

بوضو	 1لى �لخبرU �لعملية للمصد�، 2نقاX �لصر�9 �2 �لتحيز �لمتوقعة.  

2قد  �لصحفي.   Aمصد�قية خبر B4�4[� 0لك،  توضيح  في  4قيًقا  كنت  2كلما 

يكو� من �لضر6�2 في بعض �ألحيا� �� تشير بعبا�U قصيرU 1لى �لمصد� 

لكي توضح �لسيا[ للقا�5، كأ� تذكر مثًال �� �لمصد� له مصالح مالية �2 

مهنية متصلة بالموضو9، �2 �نه على خالW منذ فترU بعيدU بالشخص �لذ6 

  .Hبصفة شخصية من �ية جهة �خر A2 �نه مشتر� ،�ينتقد
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فإ%� نقلت مثًال تعليًقا هاًما عن سياسة �لحكومة، فإ� �لعبا�
 "صر� �لمعلق 

�لكاتب  بذلك حسن علي،  0قل .قة من "صر�  حسن على �0" سو1 تكو� 

�لصحفي 6صاحب �لعمو. �لد�ئم في �لصحيفة �لرئيسية للمعا�ضة". 56%� كنت 

تنقل تعليًقا مو�لًيا للحكومة، فإ� �لعبا�
 "صر� بذلك ��ند�? بريثو�يت، 0حد 

�لخبر�ء �لمستقلين بالمنطقة" سو1 تختلط على �لفهم، 6خاصة عند �لنظر 5لى 

 Hقد طالما   Jلذ� �لمستشا�ين  0حد  بريثو�يت،  ��ند�?  بذلك  "صر�   
عبا�

مشو�ته للحكومة بشأ� �لقضايا �إلقليمية".  

معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 
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�حلصو	 على �خل� من 
�ملتوليـة  �ملصـا�� 
ال  �لر�ية،  للمناصـب 
�حلاجـة  يعـ" عـد� 

للتأكد من صحة �خل� 

�لمصا�� �لمتولية للمناصب �لرسمية 

!� �لمصد� �لذ
 يجد� �العتما� عليه ��ئًما، هو �لشخص �لذ
 يتولى سلطة 

يمكن  مصد�  �لدفا%  فو)ير  �لخبر.  صحة  من  �لتحقق  !مكانية  تخوله  معينة 

�لوثو? به بالنسبة لألمو� �لمتعلقة بسياسة ;)��: �لدفا%، شأنه في 8لك شأ� 4حد 

كبا� �لمسؤ;لين في ;)��ته، ;خاصة !8� تمكنت من �لكشف عن هويته. ;قد ال 

مثل   Iألخر� �ألمو�  بعض  على   Lلتعر� عند  �لشخص  بنفس  �لوثو?  يمكن 

�لشؤ;� �لمالية 4; �لخا�جية. ;لذ�، فمن �ألفضل ��ئًما 4� تحرP على 8كر �سم 

;لقب �لشخص، كقولك ";فًقا لما صرV به، ستانلي سميث - ;)ير �لدفا%".  

;يجب 4� تضع نصب عينيك 4� �لبيا� �لصا�� عن 4حد �لمصا�� �لموثو? بها، 

قد ال يشتمل على كافة �لمعلوما] ;�لحقائق، ;قد يتعمد �لمصد� نفسه !خفاء 

بعض 4;جه �لحقيقة. فالحصو\ على �لخبر من �لمصد� �لموثو? به ال يعني 

عد^ �لحاجة للتأكد من صحة �لخبر، 4; عد^ �لحاجة للتعرL على �لر4
 �آلخر 

حينما  �لتالي:  �لمثا\  على  فعلًيا  8لك  ;ينطبق  ;�لمسؤ;لية.   Lإلنصا� لضما� 

�لعسكرية  �لحملة  تقد^   Iمد عن  �لال)مة  �لتفاصيل  عن  �لدفا%  ;)ير  ُيسأ\ 

�لحالية، ;خاصة !8� كا� من �لمو�لين للحملة، ;في هذc �لحالة ال يمكن �العتما� 

على صحة �لخبر منه. فعلى �لرغم من توليه لمنصب �سمي، 4; بسبب شغله 

لهذ� �لمنصب، من �لممكن 4ال يدلي �لو)ير بالمعلوما] �لصحيحة 4; يضيف 

4حد�ًثا مو�لية للحكومة في محا;لة منه لتصوير �ألحد�f بالطريقة �لتي ترغبها 

�لحكومة.  
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مر�سل �� شاهد عيا� 

ال شك �� �لمر�سل �� �لشاهد �لذ� كا� على مر� �مسمع من �لحد�، من 

�لمصا"* �لقوية �لتي يمكن �العتما" عليها.  

�يجب �� يوضح سيا6 �لخبر �لصحفي �� �لمر�سل قد شاهد �ألحد�� بنفسه. 

�Iال، فإنه يتعين Cكر �سم �لمصد*. �مثاC Dلك: "توجه مند�< معهد صحافة 

�لحر< ��لسالI Lلى مسرK �ألحد�� بعد عشرين "قيقة من �قوJ �النفجا*. �قد 

 D�يحا بينما   ،N*نه شاهد خمس جثث على �أل�  Dلمر�سل سيد جما� ��فانا 

عشر�S �ألفر�" من قو�S �لشرطة Iبعا" �لجمهو* عن مسرK �ألحد��".  

 �عد� �إلفصا! عن �لمصد

يجوU عدL �إلفصاK عن �لمصد* �CI لم تكن �لمعلوماS مثا* جدD من قبل �� 

شخص، كما في حالة نقل �حد �لحقائق �لتا*يخية �لمعر�فة مثل "حصلت 

جمهو*ية ميثاليستا� على �الستقالD سنة ١٦٥٤". �لكن ال بد �� تد*] جيًد� 

�� �لعديد من �لحقائق �لتا*يخية قد �صبحت مثا* جدD بين �لكثير من �لنا`، 

فيجد* بك �� تتوخى �لحذ* في هذ� �لشأ�.  



٧٠ 

 �يجا� �لمصا�� �لفصل  �لر�بع

�لمصا�� �لرسمية 
"! �لمصد� �لرسمي هو �لشخص �لذ� يحصل على �لمعلوما� بفضل �لمنصب 

�لذ� يشغله، على �لرغم من "مكانية %ال يكو! �لمصد� �لرسمي هو �لشخص 

عن  �لرسمي   ��لمصد هو  �لشرطة  ضابط  يكو!   !% �لممكن  فمن  �لمسؤ45. 

%حد  يكو!  5قد  �ألمنية،  �لحالة  عن  بخبر صحفي  �لمتعلقة  بالتفاصيل  �إل@الء 

�لموظفين �لمدنيين هو �لمصد� �لمسؤ45 عن �إل@الء بالمعلوما� �لالBمة عن 

سياسة �لحكومة �لتي يتعامل معها هذ� �لموظف في "@��ته، 5قد يكو! �لموظف 

 ��لعامل باألمم �لمتحدK %5 �لمنظمة غير �لحكومية هو �لمصد� �لرسمي لإلخبا

من  5غيرهم  لعمله،  �ألساسي   ��لمحو تمثل  �لتي  �إلنسانية  �لشؤ5!  عن 

�لكامل  �السم  على  للحصو4  تسعى   !%  ���لضر5 فمن  5لــذ�،   .��لمصـا@

للمصد� 5لقبه "�Q كا! Qلك ممكًنا، Q5لك على �لرغم من %نه قد يتم "خبا�O بأ! 

�لشخص مجهو4 �لهوية. 5لكن تأكد @�ئًما %! %حًد� لم يخدعك.  

5يتعين عليك في كافة �لحاال� %! تذكر �لمنصب �لذ� يشغله �لمصد� �5لذ� 

جعله مؤهًال إلطالعك على �لمعلوما� �لمطلوبة.  

 !% �القتصا@،  B5ير  نائب  محمد�،  �لبصير  عبد   Xصر"  K�عبا  !" فمثًال، 

�ألسعا� قد �نخفضت بنسبة٢٠٪ مقا�نة بنفس �لوقت في �لعاZ �لماضي"، %فضل 

5%كثر مصد�قية من عبا�K: "صرX %حد �لمسؤ5لين ....". 

"لى   K��إلشــا  ���لضر5 فمن   ،��لمصا@ هوية  عن  �لكشف   Zعد حالة  5في 

�فض نائب �لوBير في �لمثا4 �لسابق  �Qفإ .Kلمناصب �لتي يشغلونها بدقة شديد�

%! تذكر �سمه، فمن �لممكن %! تشير "ليه 5فًقا لما يلي "%حد كبا� �لمسؤ5لين في 

�K �القتصا@"، فهذ� %فضل من مجر@ �إلشا�K "ليه على %نه "مسؤ45".  �B5
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%$خيًر�، ال تستخد� �للفظ �لجمع في �لتعبير عن �لمصد �لمفر
. فرجل �لشرطة 

هو "شرطي %�حد" %ليس "ضبا3 شرطة". 0%/� $
لى $حد �لدبلوماسيين ببيا& 

%في  
بلوماسيين".  "مجموعة  %ليس  %�حد"  
بلوماسي " حينئذ   فالمصد ما، 

"مسؤ%لو&  �لدقيقة  غير   >�لعبا �ستخد��  تجنب  يتعين   ،Aلــحــاال� كافة 


بلوماسيو& غربيو&".  

تجنب �الستعانة بالمصا�� �لسلبية 
يتعين تجنب �الستعانة بالمصا
 �لسلبية. %تنتشر بعض �لتعبير�A مثل "من 

�لمفهو�" $% "تم 0جر�ء تقرير 0خباH" $% "من �لمعتقد"، %هي غير مقبولة من 

%جهة نظر �لصحافة �لعالمية. فهي تعبير�A غير مناسبة $% %�ضحة. 0/ يتعين 

 >$& يحد
 �لتقرير �لصحفي �لجهـــة �لتي "فهمت" $% "�عتقدA". %تعـد عبــا

"ُ$جرH تقرير 0خباH" من �لعبا�A �لمثير< للسخط، ألنك �لصحفي �لمنو3 به 

للتقاير  "%فًقا  �لشامل  �لتعبير  على   Sلحا� ينطبق  كما  �لمهمة.   Vهذ 
�ء $


يو �
يو كابوS"، فهي عبا< مقبولة 0/� كا& � W�/$" >�إلخبايـة". $ما عبا

 ".... &$ Yكل شخص يعر" >كابوS هو مصد �لخبر. %ال يمكن �عتبا عبا

ثق.   على $نها مصد ُموَّ

تحديد مكا- �إلعال- عن هوية �لمصد� في �لخبر �لصحفي 
يجب $& يحد
 �لصحفي هوية �لمصد في بد�ية كل خبر صحفي. %يعتمد تحديد 

�لموقع �لمناسب لذكر �لمصد على مد` 0ثا< �لمعلوماA للجدS. فإ/� $علن 

سمية مقبلة، فهذ� يعني $& �لخبر ليس  >�لخبر �لصحفي نبأ قيا� �لرئيس بزيا

مثا جدS (0ال 0/� كانت �لزيا< سرية)، %حينئٍذ، فال حاجة لذكر �لمصد في 

�لفقر< �أل%لى.  
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ًما عن كيفية � ��خ� �لقا
�ملعلوما�  على  حصولك 


مصدها 

� سرية، فيجب �� يوضح �لكاتب في �لبد�ية كيفية معرفته ��ما $#� كانت �لزيا

بهذ5 �لحقائق، 2من ثم يجب �� يبرهن على صحة �لمعلومــــا* �لمقدمـة عن  

طريق #كر مصد� موثو: به.  

� 2�قعة بالفعل، 2كانت على مر�B 2مسمع من �لنا<، فال �2$#� كانت �لزيا

 Eلسر  ��لمصد تحديد  $لى  �لصحفي   Fيحتا بينما  معين.   �مصد لذكر  حاجة 

�. 2$#� كانت �لحقائق قابلة للرفض �2 غير قابلة للتصديق، فإ� ��حد�L �لزيا

 ��. 2بالنسبة لألخبا�#لك يحتاF $لى $يجاE مصد� قريب من �لحقائق �لمذكو

�لغالب  �لتي تشتمل على �الEعاء�* بصفة خاصة، فإنه يتعين في  �لصحفية 

#كر �لمصد� في بد�ية �لخبر.  

سيا� �لخبر �لصحفي 

�خبر �لقا�2E Wًما عن كيفيـة حصولك على �لمعلومــــا* 2مصد�ها. مثـــل 

"صرZ بذلك في �لمؤتمر �لصحفي"، �2 "في بيا� للمر�سلين"، �2 "في مقابلة 

شخصية مع مر�سلي هذ5 �لصحيفة". 2يتعين عليك تجنب �ستخد�\ �لمصطلح 

شائع �الستخد�\ "مقابلة حصرية".  

في   ��لمصد بها   Zلتي صر� �ألقو�^  بعض  �لصحفي يضم  �لخبر  كا�   �#$2

 Zلتي صر� B2 بيا� عا\ سبق نشر5، 2بعض �ألقو�^ �ألخر� a�تقرير $خبا

بها في مقابلة شخصية مباشر� معه، فإنه يتعين على �لصحفي تحديد كل منها 

  .�على حد
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���ء �لمصا�� 

�#� كا! �لخبر �لصحفي يشير �لى خال� بين طرفين �� �كثر، �لم يتو�فر سو� 

طر� ��حد فقط من �طر�� �لخال�، فيتعين على �لصحفي توثيق �لحقائق 

لم  �لصحفي  �لخبر   !� يتأكد   !�� بالمصا12،  �آل�1ء  توثيق   !�2 بالمصا12، 

يشتمل سو� على مصد1 ��حد فقط.  

�على �لرغم من #لك، فقد يكو! �لر�> على قد1 كبير من �ألهمية، �#� كا! 

يشتمل على �شاD1 �لى �لخال� محل �لنقاC. �قد يكو! من �لمناسب �! يذكر 

 Fساخيستا! بوضع سياسا Jليو� �لصحفي مثًال "�تهم 2بلوماسي ميثاليستاني 

بين  للخال�  سبب  �جو2  �لى   Pبوضو يشير   Jالتها� هذ�   !� حيث   ،D1ضا

�لجانبين".  

 ،Fلحاال�  Tفي مثل هذ� .Pًما، #كر مصد1 كل �1> بوضو�يتعين 2 �لكن 

مجهولة  �لمصـــا12   Jستخد�� لتجنب   Vجهد قصا�1   Wتبذ  !� عليك  يتعين 

�لهوية. فإ#� 1غب �حد �ألشخا\ في �لتصريح بعباF�1 فظة، فإنه يتعين عليه 

�! يعلن مسؤ�ليته عن هذ� �لبيا! �يكشف عن هويته.  

�في �لنهاية، ال بد �! تذكر �2ئًما قو�عد عدJ �لتحيز ��لحيا2ية. �هذ� يعني، �ال 

تتحيز �لى طر� من �طر�� �لنز�a، ��! تهتم بعر` �آل�1ء على �عتبا1 �نها 

�جهاF نظر، �ليست على �نها حقائق ثابتة. ��#� كنت تكتب تقريًر� هاًما، فمن 

�لضر�1> �! تتيح للجانب �آلخر فرصة منصفة للتعبير عن �1يه.  

 

يتعني ��ًما حتديد  
 �مصد� كل �
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توضيح �لقو�عد �ألساسية إليجا� �لمصا�� 

$# توضيح �لقو�عد �ألساسية للصحافة ��اللتز�� �لشديد بها، �مر ضر���. 

�بصفة خاصة، يتعين $طال/ �لجمهو� �لذ� ال يعر* �لطر) �لتي تنتهجها 

�لوسائل �إلعالمية على هذ; �لقو�عد. فمن يسمح لك بلقائه، يستحق �# يعر* 

ما سو* يحدG. لذ�، يجب �# تتعامل مع �لمصا�D بصر�حة تامة، $�B كنت 

تنو� نقل �ية معلوماJ عنهم. �ال شك �# �لشخصياJ �لعامة ��لمسؤ�لين هم 

�كثر �لفئاJ �لمؤهلة للتعامل مع �لصحافة، �لكن من �لمفيد �Dئًما �# توضح 

لهم �لقو�عد �ألساسية قبل �# تشر/ في بدء �لحو��:  


	�������� �هذ� يعني �# �لصحفي له حق �ستخد�� كافة �لمعلوماJ، �نشر �
مو�فقة  على   Vلحصو� �Dئًما   Vتحا�  #� �يجب   .Gلمتحد� �لشخص  �سم 

عن  ��لكشف  تصريحاته  نشر  على  �لحو��  معه  تجر�  �لذ�  �لشخص 

هويتــه، كأ# تنقل لـه �غبة �لجمهو� في �لتعر* على مالحظاته.  

 Jلمعلوما� �ستخد��  $مكانية  يعني  �هذ�   ������ ����� ��� ��
������ ���
�سم  عـن  �إلفصا[  جو�^  عد�  مع  �لمصد�،  عن   `�Dلصا�  Vــو� ��ألق

�لمصد�. �يجب �# يتفق �لصحفي مع �لشخص �لذ� سو* يجر� معه 

�لحو�� على كيفية �إلشا�` $ليه، ��# يتفا�a معه بشأ# �إلشا�` $لى لقبه 

بصو�` �كثر �ضوًحا (فعبا�` "ضابط بهيئة ��كا# �لجيش" �فضل بد�جة 

كبير` من "ضابط").  
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�ألساسية  �لقو�عد  �ضح 
شديد�،  بدقة  للصحافة 
حد  �قصى   �� بها  ��لتز� 

ممكن 

��� �هذ� يعني عد� جو�� �إلعال� عن �سم �لمصد، �� �لمعلوما� ��  ���
�لحالة، يقو� �لمصد بتز�يد �لصحفي  �ألقو�, �لصا+* عنه. �في هذ' 

بالحقائق �لتي من �لممكن �� تساعد' في كتابة تقرير' �لصحفي، �لكن ال 

يمكن �ستخد�مها >ال بعد �لتحقق من صحتها من قبل جها� مستقلة.  

�بالنسبة اللتقاB �لصو �لفوتوغر�فية �� تسجيل �لحو�، فيجب �� يحصل 

�لصحفي على >�H مسبق قبل �ستخد�� �لكامير� �� �G جها� Fخر، ��� يوضح 

للشخص �نه ينوG نشر صوته.  

�يجب �ال يخل �لصحفي بالتز�مه بهذ' �لقو�عد، كما يجب �� يد�� مالحظاته 

بشأ� ما >H� قد طر� تغيير على �لقو�عد �ألساسية �ثناء >جر�ء �لحو�. �يمكن 

في بعض �ألحو�, نشر بعض �لمعلوما� �لتي لم ُيسمح له بنشرها من قبل، 

�لدعم،  بتقديم   Vألخر�  �لمصا+ بعض  قيا�  يوضح  كأ�  �لتالي.   �لحو� في 

 *�لكن بعد �لحصو, على مو�فقة صريحة. �يجب �� يدW �لصحفي �� عبا

"غير قابل للنشر" شائعة �الستخد��، �لكنها قد تعني �يًضا "عد� �إلفصاX عن 

�لمصد" �� "سرG"، �من ثم يجب توخي �لحذ عند �ستخد�مها.  
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��	 � يو	فـق 	ملصـد� على 
	لكشف عن هويته، فال متنحه 
 �باملعلومـا 	إل&ال$  فرصـة 

 �	لز	ئفة -تر-يج 	لشائعا

�لمصا�� مجهولة �لهوية 

%$� لـــم يو�فق �لمصد� على �لكشـــف عن هويته، فال تمنحـــه فرصة �إل�الء 

بالمعلوما2 �لز�ئفة 0تر0يج �لشـــائعا2. 0مع $لك، فقد يتو�فر لديهم �ألســـبا& 

�لمنطقيـــة، كالخو> من �النتقا: بعـــد �إل�الء بالمعلوما2 %لى �لصحافة. 0في 

حالة �فض �لمصد� $كر �سمه بعد �لبياC �لذH صرG به، فيجب CD تفكر جيًد� 

 Hلثانو� Cفيما %$� كنت ترغب في $كر �ســـمه في �لخبر �لصحفي ضمن �لعنو�

D: ال.  

 ،Pتايمز لبعض �الفتر�ء�2 في �لســـنو�2 �ألخير S�0قد تعرضت مجلة نيويو

0لكنها تطبق Dفضل قو�نين DخالX �لعمل من حيث �لدقة �0لتفصيل. 0كما Dشرنا 

 Project for Excellence in في �لصحافة Xســـلًفا فيما يتعلق بمشـــر0\ �لتفو

 �Journalism، قا:،جو[يف ليليفيلد، �لمحر� �لتنفيذH �لســـابق، بوضع �ختبا

بسيط يتكوC من سؤ�لين قبل �ستخد�: �لمصا�� مجهولة �لهوية:  

�لتايمز حو��ها مع �لمصد� %ال بعد حصولها على %جابة  0لم تكمل صحيفة 

مرضية لهذين �لسؤ�لين. 0بعد $لك، تمكنت 0�قة �الختبا� من تحديد 0سيلة 

معرفة �لمصد� للمعلوما2 ("مصد� مطلع على �لوثيقة")، �0لد�فع �لذH جعله 

يدلي بمثل هذq �لمعلوما2 ("مصد� من مكتب هيئة �أل�كاC �لعامة").   

١ - ما كمية �لمعلوما2 �لمباشرP �لتي يعرفها �لمصد� عن �لحدw؟  

خد�\  %لى  0جد،   C%  ،��لمصد يدفع   CD �لممكن  من   Hلذ� �لسبب  ما   -  ٢

 Hخفاء معلوما2 هامة قد تؤ�% :D ،خبر معين Xلصحافة، هل هو �ختال�

%لى تغيير �نطباعنا عن �لمعلوما2؟  
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تما�ين 

�يجا�  عند  صعبة  ��خالقية  مهنية  الختيا���  �لصحفيو�  يتعر!   �� يمكن 

�لمصا��. ��آل�، �لق نظر- على �ألمثلة ��ألسئلة �لو���- ��نا,، �ناقش )��ء& 

مع ;مالئك: 

ما هي �ألخطا� �لخفية �لكامنة؟ 

هل ستحا�D �لتأكد من �لخبر من مصد� )خر؟ 

��J لم تتمكن من تأكيد هذ� �لخبر، هل ستنشر ما لديك؟ 

هل توجد مصا�� �خرL تو� �لتحدK �ليها؟ 

١ -  �طلعك �حد �لمصا�� على خالصة من �ثيقة حكومية سرية بشأ� مشكال� 

خطير- متعلقة بالسالمة في �لمفاعال� �لنو�ية للبال�، �سجلت مالحظا� 

 Xلمعلوما� كأسا� عن Jلك �لنص. �يد�& �لمصد� �نك ستستخدY تلك 

لمقالة �قد سمح لك بأ� تذكر "مصا�� قريبة �لصلة بالحكومة".  

معهد صحافة �لحر� �لسال� 
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تليفونية  مكالمة  بعد  �لغرفة  �لى خا��  نفسه  �لمصد�  �لك  �ستدعاء  تم   -  ٢

عاجلة. 

٤ - ما هو �لخطأ في �لعبا��& �لتالية: 

٣ - �نفجر& سيا�6 ملغومة في 4سط بغد�3 3�44& 2نباء �لى �لصحافة بأ0 

�لعديد من �لمدنيين قد قتلو� 4جرحو�. 4يبد4 02 �لقنبلة كانت خا�� 2حد 

�لفناG3 �لتي يستخدمها �لصحفيو0 �ألجانب 4لكن تم تطويق �لمنطقة 4ال 

يمكن ألحد �القتر�H منها.  

 I4لمتر� Jتطلع بسرعة على �لتقرير �لسر L2 ،هل تجلس بصبر 4تنتظر

مفتوحا على مكتبه؟ 

في  فكر  �لمعلوما&؟  للحصوR على  هاتفيا  به   Rالتصا� يمكنك   Jلذ� من 

�لوقائع  �بتد�ء من معرفة  يمكن مخاطبتها،  �لتي  �لممكنة  �لمصا�3  جميع 

   .Vلمجر63 عن عد3 �لقتلى 4 �لجرحى �لى 4صف تفصيلي لموقع �لحد�

من �لمفهوL بصو�6 موثوقة ... 

 ... 02 Zلنا� Rيقو

�لقوR �لسا�J في �لمدينة 02 ... 

كا0 من �لو�ضح �لجلي 02 ... 
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قر�ء�� �مر�جع �ضافية: 
 

للمساعد� على �لعثو	 على خبر�ء: 

www.ibiblio.org/slanews/internet/experts.html 

policy.com هو موقع محايد به 	��بط لقضايا �لسياسا�: 

www.policy.com 

نصائح من معهد بوينتر بشأ' تقييم �لمصا#	: 

www.poynter.org/content/content_view.asp?id=4634 

�ستخدE محرD �لبحث �لمفيد على موقع �إلنترنت لمشر�< �المتيا; في مجا5 

بشأ'  متنوعة  �مناقشا�  نصائح  لتجد   (www.journalism.org) �لصحافة 

مشاكل Jيجا# �لمصا#	. 

 



٨٠ 

��������	
����

�	
�	����������������	����

�� جعـل 
لنا� ���نك 
مبا يعرفونه ميكن �� يكو� 

صعبا للغاية 
 

!� تحديد من لديه �لمعلوما� �لتي تحتاجها في �لموضو� غالبًا ما يكو� بسيطا 

+سهال، فهو يمكن %� يكو� %حد �لضحايا لهجو-، %+ �لشرطي �لذ& %لقى �لقبض 

على %حد �ألشخا;، %+ �لمسئو9 �لذ& يشر8 على !حد6 �لمنظما�. 

+لكن %� تجعل �لناC يخبر+نك بما يعرفو� فهذ� ما يمكن %� يكو� %صعب 

بكثير. 

+هناM �لكثير من �ألسباL �لتي تمنع �لناC من �إلIالء بالمعلوما� لك: 

ضحية �لكاSثة قد يكو� مصابا بصدمة. 

!لى  �لحديث  من  مّل  قد  ببساطة  يكو�   +% مشغوال  يكو�  قد  �لسياسي 

�لصحفيين. 

لديه   +% �لصحافة   Xتجا تشكك عا-  لديه  يكو�   �% يمكن  �لمحلي  �لمو�طن 

 .Yسيئة سابقة %+ %نه يجد %� �لمقابال� �لرسمية منفر Yخبر

 �% يخشى  قد   (Yخطير  Sبأمو يخبر   �% يحتمل  �لذ&  (�لشخص  �لو�شي 

�لحديث يمكن %� يعرضه للخطر %+ يعر_ مستقبله للخطر. 

�لعديد من �لمصاSI لن تكو� صريحة تماما أل� لديهم ما يخفونه. 
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�� �فضـل �سـيلة لتجعـل 
�ملصـد� يتحـد� هـي �� 
جتعلـه يشـعر بالر�حة، ��� 
��النتبا$،  له �الحـ(�)  تظهر 
�جـا-�  �مينـا  تكـو�   ���

�صر3ا  

يكمن �ألسلو� �ألساسي في �لثقة في ���� �لعا� كصحفي، �
	 �لقضايا �لتي 

تتنا�لها -�" 
همية عامة، �
	 حقك �مسؤ�ليتك في �لحصو& على معلوما" 


حدً�  تهاجم   	
 تريد  8نك ال  �يمقر�طي.  
= مجتمع  في  هو عنصر محو�= 

�لكنك تعمل للمصلحة �لعامة، � يجب 
	 يعطيك هذ� �لثقة لالستمر��. 

 Cصحفية يتبع طريقة خاصة به لكي يجعل �لنا �
بجانب -لك، فإ	 كل صحفي 

مصد��  �يستفز��  بالفظاظة  يتسمو�   	
 يمكن  �لمر�سلين  فبعض  يتحدثو	. 

ليحصلو� على �� قاطع ���ضح، �لكن قد يكو	 �آلخر�	 
كثر ميال للمناقشة، 

ساعين 8لى �نتز�V �لمعلوما" ببطء. 

 	
� ،Wالنتبا��8ظها� �الحتر�� � Cلنا� �عامة فإ	 
فضل طريقة هي طمأنة 

يتسم �لصحفي باألمانة ��لجدية ��لصر�حة. فال يوجد 
حد يريد 
	 يتحدY 8لى 

شخص ال يمكنه 
	 يثق فيه. 

عن  مشغو&  مصد�  سؤ�&  تجنب  لذ�  ضر��يًا.  بعناية  �لتحضير  �يعتبر 

 =
معلوما" ��قعية 
ساسية يمكن 
	 تحصل عليها من 
= مكا	 
خر. 8	 جعل 

فهمك  8ظها�   	
 كما  جيد_.  بفكر_  ليس   aالنزعا�  �
 بالملل  يشعر  مصد� 

للموضوV- ليس بأ	 تتحدY �حد� ��	 توقف �لكن من خال& 
سئلة مد��سة 

�عميقة - سيعو� عليك باالحتر��. 
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من "لمهم �� تعر� ما تريد �� تسأ� عنه ��� تطر� �سئلتك بطريقة منظمة. 

�"تبا3 "لتسلسل "لزمني للحد0 يعد �فضل ��كثر "لطر, مباشر(. �في كثير 

من "لحاال< �خصوصًا في "لمقاال< "إلخبا;ية "لصغير(. يجب �� تكو� على 

علم بنو3 "الستشهاE"< �� "إلجابا< "لتي تبحث عنها لكي تمأل مقالك. �لكن 

LM" �ظهر< "لمقابلة "لشخصية �� "لخبر يتطو; بصو;( مختلفة، فال تحا�� �� 

تحكم عليه "ستناEً" الفتر"ضك "لمسبق. 

�E;� "LM< �� تطر� �سئلة صعبة، فإ� من "لمعتاE �� تبد� "لمقابلة "لشخصية 

باألسئلة "ألكثر �Eً" لكي تعمل على بناء جسر من "لثقة �جو هاSE قبل "لتوغل 

في "لقضايا "لصعبة. �LM" كنت تسعى Mلى سؤ"� �Y شخص عن تناقض ما، 

فحا�� �� تجعله يعبر عنه هو ��ًال، �بعد Lلك يحا�� �� يشرحه. LM" �"جهته 

بد�� لباقة فإنه يمكن �� يسعى لإلنكا;. 

�في كل "لحاال< يجب �� تكو� معلوماتك موثقة جيد" �خصوصًا LM" كنت 

تسأ� �سئلة حرجة. �ال تعتبر "محا�لة "صطياE "لمعلوما<" باEعاء غير مؤكد 

 �� "لقيمة  "لمعلوما<  لتلتمس  "لفرصة  �يضًا   bتفقد فقط، �لكنها  صيغة سيئة 

بسهولة  "لتهمة  Mنكا;  على   ";Eقا  b;سيكو� مصد� "لمفيد.   Eلر" "ألقل  على 

�يمكن �يضًا �� تنتهي "لمقابلة ��E �� تكمل ما تريد. 

تبـد�   �� �ملعتـا�  مـن 
��ية  بأسـئلة  �ملقابال� 
لبنـا" �لثقة قبل �النتقا� 
�ألكثـر  �ملسـائل   )*

صعوبة 
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معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

� �اللتز�� بالعا��� �لحميد� مثل �لدقة ��لشفافية في �لتعامل مع �من �لضر�

 ��لنا4 3ثناء �لمقابلة �لشخصية. �هذ� يعني �الحتفا' بمذكر�� عن �لوقت �لذ

�لمتر�كة  ��لرسائل  �لمكالما�  لكل  سجل  �عمل  محا�ثة  كل  فيه  جر� 

�سالها Eلى 3� طرB ( يكو@ �لبريد �إللكتر�ني سجالته E لفاكسا� �لتي تم��

�لخاصة). �يعتبر Lلك �L 3همية خاصة ليمكنك Eثبا� 3نك بذلت جهد� معقوال 

للحصوP على تعليق منصف قبل نشر 3� مقاP حرO، �خصوصا في حالة 

حد�U نز�S قانوني. ��LE ناST مصد� في �الستشها��� �3 �لمعلوما� �لتي 

على   Sإلطــال� �لتحرير  �ئيس  منك  يطلب   @3 �لمحتمل  فمن  Eليـه،  نسبتها 

مذكر�تك . 

لإل�الء  فقط  ليس  �لصحفيين  Eلى   Uتتحد  ��لمصا� من  �لعديد   @3 تذكر 

بالمعلوما� �لكن 3يضًا للحصوP عليها. فإنهم يرغبو@ في 3@ يقولو� بعض 

�ألشياء لك �LE شعر�� في �لمقابل بأنهم سيحصلو@ على بعض �لحقائق �لجديد�

- �مــن �لمحتمل 3@ يكو@ لديهم ميل لمعرفة ما عرفته من معلوما� �ممن 

 ��لمصا� ثقـة  3نـك ال تخو@  بالضر��� مشكلـة طالما   dتعد هذ عرفتها. �ال 

 ��ألخـرe �لكنك تتقاسم فقط �لمعلوما� �لتي ترغب في نشرها للعامة على 3

 .�حاP. �لكن حا�P 3ال يتم �ستغاللك من قبل �لمصا�

�LE قمت ببناء موضوS مهم بعناية، فإ@ صاحب هذ� �لموضوS سيتحدE Uليك، 

بل سيكو@ ��غبا في Lلك.  

 



٨٤ 

 �ساليب �لمقابال� �لشخصية  �لفصل �لخامس

هو  �ملعقو�  �لتشـكك 
��حد من �فضل ����� 
 �� ��ب  �لصحفـي، 

ميثل �لوجه �آلخر له 

�نها  �تظهر  بالمصدقية،  �تتسم  مسؤ�لة  بطريقة  لحقائق  بتجميع  قمت   "#�

جدير6 بالثقة �العتما3 عليها، فسو0 يرغب لمصد- لذ+ ستقو) بنقد& في 

الستما= #لى حججك �معلوماتك ��ًال، ثم يشر= في لدفا= عن نفسه. �لكن لن 

يحدJ "لك، #ال #" تأكد لشخص لذ+ سو0 تتنا�له بالنقد �نك سو0 تتعامل 

معه بأمانة عن طريق تقديم -�يه 3خل لخبر لصفحي بد�L تحريف �� تشويه 

لكلماته.   

على  �يًضا  يتعين  فإنه   ،Rبالمعلوما لإل3الء  مستعد  لمصد-   Lكا  "# �حتى 

 ،#ليه جيًد لتأكد من صحة هذ& لمعلوماR. �هذ يعني �L يصغي  لمرسل 

�لكن "لك ال يعني بالطبع �L يتقبل كافة لمعلوماR على �نها حقائق ثابتة. �قد 

 Lنهم يعرفو� Lلخاطئة، �قد يظنو Rبالمعلوما Yلنا] في تز�يديرغب بعض 

�نها  لشائعاR على  بتر�يج   Lيقومو  �� بها،  لهم  لتي ال علم  ألشياء  بعض 

لتي   Rبالمعلوما  Yتز�يد  Lألحيا بعض  في   يحا�لو �قد  فعلية.   J�حــد

يعتقد�L �نك تترقب سماعها منهم.  

يمثل   L� �يجب  لمرسل   R�3� �فضل  من   حًد�  aلمعقو لتشكك  �يعتبر 

يتعين   "# آلخرين.  #لى   Rالتهاما توجه  �ال  يجب  �لكن  3خله.  ثانية  طبيعة 

�نك تسعى للحصوa على مزيد من  للمستمع  لتصر0 بطريقة توحي  عليك 

 Lالتها). �قد يكولفهم. فقد تبد� عبا-6 "كيف عرفت هذ؟" على �نها نو= من 

لشخص  لتغر+  لعاطفية  لناحية  تفاعًال من  �كثر  #يجا3 طريقة  من ألفضل 

على #طالعك على ما لديه من معلوماR. كما يجد- بك �L تقيم مدf معرفة  

مصد-Y بالمعلوماR �كيفية حصوله عليها. �#" لم تحا�a تخويفه، فسو0 

لمتوفر6 لديه قد عرفها بنفسه  RلمعلومايكوL �كثر ميًال لتوضيح ما #" كانت 

�� من مصد- �خر.  
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معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

�ال تظهر تحديك للمصد بالر�
، بل بالحقائق. 

�قد ُيبد
 0لشخص مزيًد0 من 0الهتما,، +* طلبت منه �# يوضح لك كيفية حد�� 

شيء ما، ��طلعته في *B0 0لوقت على 0ألسبا< 0ألخر; 0لمحتملة 0لتي ��9تها 

0لمصا9 0ألخر;. �ال بد �# تضع نصب عينيك، �# لكل  0لتقاير ��  بعض 

توضيح  يتعين عليك  فإنه  ثم،  0لحد�، �من  بشأ#  مختلفة  نظر  شخص �جهة 

 R0أليسر للطائر U# 0لجنا�معين  موقف كل شخص على حدW. فقد يصرU مصد

0تطم   
0لذ 0أليمن هو   U0لجنا  #� Zخر   باأل]، �يصرU مصد 0تطم  قد 

باأل]. �يعتمد *لك على ما +*0 كانو0 يقفو# �ما, 0لطائرR �� خلفها. 

�ضع في 0عتبا^ �يضًا �# من 0لممكن �# يقو, مصد موثو[ به بحذ\ �� 

نسيا# حقائق *B0 صلة بالموضو` �� بعض 0لتفاصيل 0لتي قد تبد� ثانوية �0لتي 

يمكن �# تساعد على توضيح 0لمعلوماB. �يعـد هذ0 سبًبا مالئًما للحصوa على 

 .(R90لمتعد 0لتوضيحاB (باإلضافة +لى 0لمصا9

يختلق  0لشخص  كا#   0*+ مـا  تقييم  على  0لجيد  0الستما`  �يضًا  يساعد^  �قـد 

0ألحـد�0. �لذ0، يتعين عليك �# تطلب مـن 0لمصا9 �# تبد� بسر9 0ألحد�0 مـن 

 Rسئلة مباشر�# توجه لهم �# تخبر^ بما حد� بالترتيب. �قد يمكنك �0لبد0يـة �

��0قعية �ال تستبق +جاباتهم. �عاR9 ما يكو# 0لسمـاU ببرهة من 0لسكو# نوًعا 

من +جبا 0لمصد على 0لتفكير �0إلجابة بثقة �كثر. �+*0 0تضح �# هنا^ بعض 

0ألشياء غير 0لو0ضحة �� غير 0لصحيحة، فاجع ثانية +لى 0لمصد، ��جه +ليه 

نفس 0لسؤa0 0لبسيط 0لذ
 طرحته عليه في 0لمرR 0لثانية.  

 

ال تظهـر حتديك للمصد� 
بالر��، بل باحلقائق 
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�لخاطئة يتطلب ��ًال عقًال مفتوحا �متسما بالفضو�.  ��كتشا� �لمعلوما #$

�يجد6 بك �ال تقفز $لى �الستنتاجا�، فإ# �لحيا* �كثر تعقيدً� ��كثر تشويقًا. 

ال  فإنك  تتحد9  فعندما  تتحد9.  �ألخبا6  مصا=6  �تر? � �سئلتك  �طر@ 

 .�تحصل على معلوما

�نتباهك يجعل �لمصد6 يشعر بأنه مهم �بأنه F� قيمة ، �هو شعو6 يحبه 

  .�كل شخص. �لكن �ظهر �هتمامك تجاههم �ال تكن مستعرًضا �� منفًر

�ظهر �لتعاطف لكن =�# �# تعرP نفسك للخطر. �ظهر �نك تفهم �ضع 

� كنت ال تتفق معه.  F$ لشخص حتى�

�لذين ال تتا@ لهم فرصة �لتحد9. فإنهم ُيرفضو#  Wألشخا�هنا? بعض 

با^=6�ء �يتم تجاهل �جو=هم �ال تؤخذ ]6�Zهم في �لحسبا#. �يجب �# 

تعامل هؤالء �ألشخاW بحساسية �بالتالي يصبحو# �كثر 6غبة في تقديم 

�لمساعد*.   P�عر� ��لمعلوما

يتم  �لذ`  �لشخص  $لى  �لشديد   aالنتبا� فإعطاء  �لدقة.  �لصحافة  تتطلب 

�لتحا�6 معه سيجنبك �6تكاb �` �خطاء.  


ستر
تيجيا� 
لمقابلة 

 �ساليب 
لمقابال� 
لشخصية  
لفصل 
لخامس

�� �كتشـا	 �ملعلوما� 
�خلاطئـة، يتطلب عقًال 
�متسـًما  مفتوًحـا 

بالفضو" 
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معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

فإ� من  �لمصد�.  مع  �لو�ضحة  �لمالحظا� غير  في مر�جعة   ��تتر ال 

تحريف  من  بدًال  يد%  خط  قر�ء)  تستطيع  ال  بأنك  �العتر�1  �ألفضل 

�لحقائق. 

الحظ �لمتناقضا� =�لحقائق �لهامة. فمن �لمحتمل ;ال يكو� لديك فرصة 

ثانية لمالحظتها. 

 �; =هي  نافعة  �ستر�تيجية  هنا%  فإ�  معك،  �لحديث  ما  مصد�  �فض   �GH=

طبيعـة  على   Nيـد مما  كتابة،   (�محد بأسئلة  قائمة  �لنشر  قبل  Hليه  تـرسل 

تقريـر%. 

�شرV بوضوV ;نك تأمل في �الستماH Uلى �T�ءهم =حد� لهم موعًد� نهائًيا. 

=في ;غلب �ألحيا� عندما يرZ �ألشخاX موضوU �لمقاN، �لمعلوما� �لتي 

=جهة  يعرضو�  لكي   ��لر Hلى  يضطر=�  سو1  فإنهم  عنها،  بالكشف  قمت 

 .Nلمقا� Uنظرهم بشأ� موضو
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تما�ين 


لجزء ما يلي:  
�على سبيل 
إليجا�, لقد تعلمت في هذ

 .�
لمصا01 بشر مثلنا، �لديهم &سبا% عديد$ تدعوهم لعد! 
لتحد 34


لسخرية.  �يجب &3 تكو3 1
ئم 
لشك �لكن ال تبد� كأنك توجه 
التها! &

 .�4نك تتعلم باالستماD &كثر من 
لتحد

 .E
&ظهر 
لتعاطف، �لكن ال توحي بأنك تتحيز ألحد 
ألطر

�جه 
ألسئلة 
لسلسة &�ًال، لتشعر 
ألشخاM بالطمأنينة قبل &3 توجه 4ليهم 


ألسئلة 
لصعبة. 

�قم بالتدقيق فيها.  Rإلجابا

لتناقضاR في � T0
الحظ 
لفو


ستخد! حو
سك - �خاصة عينيك �&Xنيك- في تقييم 
لحقيقة. 

 .

عرE مصد0] جيدً�
بحث �قم بإعد
1 &سئلتك بعناية 

 Mألشخا
 
منح �  Dلموضو
 صميم  في  �محد$1  قصير$  &سئلتك  
جعل 


لوقت 
لكافي للتفكير. 


حتفظ 1
ئمًا بعقل مفتو`. ��ال تضايق 
لمصد0،  ،Rإلجابا

ستمع 4لى 

 �ساليب �لمقابال� �لشخصية  �لفصل �لخامس
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معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

�لـق نظر$ على �ألمثلة �آلتية �نــاقش مع �مالئك كيف يمكـن �� تتصر� 

فيها: 

تقرير  �لر�بع، سر5 مسئو2 حكومي جزًء� من  �لفصل  ١ - في تمرين في 

في  �لذ<يـة  �لمفاعال@  في  �لسالمة  بشأ�  مشاكل   Cيوضح �جو <سمي 

�لمدير  فقد �ستطعت �� تجد  للمعلوما@،  �لبـلد. �كجزء من �ستقصائك 

�ألعلى للمحطة �لذ<ية ��لذP كا� على �ستعد�C "�� يخبر بأمو< خطير$

Rلى Rخفاء  �نه برنامج تغطية مكثف يهد�  بتفاصيل ما يدعي  " �يدلي 

�لخطر عن �لعامة. 

�يو�فق �لشخص �لذP يخبر بأمو< خطير$ على �� يقابلك في �لفندX إلجر�ء 

مقابلة شخصية لكن بعد �ضع �<بع شر�] مسبقة: 

مر�قب  �نه  من  قلقه  �لهاتف عن  عبر  يخبر^  �هو  �لعصبية  منتهى  في  Rنه 

�لد�لة.  >��يمكن �� يوضع في �لسجن �يعّذ5 إلفشاء �سر

( �)  �� تأتي �حد^. 

( 5)  �ال تقوd بتسجيل �لمقابلة على شر�ئط �� �� تكتب �ية مالحظا@. 

�لحكومة  قامت   �fR حتى  �سمه  تفصح عن  لن  �نك  له  تضمن   ��   (h )

بمقاضاته. 

� فقد fR ليها بتعويضه ماليًاR لتي تنتمي��لمنظمة �إلخبا<ية  d)  �� تقوC (

�ظيفته نتيجة للمقا2. 
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 �ساليب �لمقابال� �لشخصية  �لفصل �لخامس

هل تو�فق على شر
طه �أل�بعة؟  

ما مد$ �لتو�"! بين مخاطر �لمقالة 
منافعها؟ 

من هو �لشخص �لذ3 ستتحد0 /ليه في منظمتك �إلخبا�ية قبل مو�صلة 

�لعمل؟ 

كيف ستتصر:؟ هل ستجر3 لقاء مع هذ� �لشخص 
هل ستو�فق على 

شر
طه؟ 

ما هي �لمشاكل �لمحتملة؟ 

/�E كنت تعتقد C! هذB �لقصة تستحق �لمتابعة، فما هي �لطر< �ألخر$ �لتي 

يمكن C! تسلكها؟ 

 !C نه يريد/ Hقا

 مستو$ منخفض من 
كالة /غاثة E ٢ - �تصل بك موظف

تحويل  
كيفية  �لمنظمة  في   Pللرشو �لحقيقية"  على"�لقصة  يطلعك 

 !C  RخبرC كما  �لفاسدين.  �لحكوميين  �لموظفين  /لى  �لغربية   Uلمساعد��

قد ُفصل من  Cنه  
ال� حيث Z تدفع ١٠٠٠٠  !C يجب
 ،Pلقصة خطير�

عمله �ألسبو` �لماضي 
عليه /طعا^ Cسرته. 
هو مستعد لمقابلتك لترتيب  


�فقت على طلبه.  �E/ مقابلة شخصية معك



Violence – A Guide to Ethical Reporting about Victims & Trauma,��
by William Cote & Roger Simpson, published by Columbia 

University Press. 

“Getting the Most from Your Interview”, from the Project for 

Excellence in Journalism: 

www.journalism.org/resources/tools/reporting/interviewing/themost.asp 

�
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قر�ء�� �مر�جع �ضافية: 
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تأكـد �
ئًمـا مـن �� 
مقالتـك جتتـا� مـا 

لصحفيـو�  يسـميه 
 
�
ختبا!"�مـا غالبـا 

بعد؟"  

%$ �لمقد�� �لصحيح من �لتفاصيل �مر مهم. �عتبر �لك مثل تشغيل �لز�� في 

على  تحصل  �سو)  مد+  �قصى  %لى  �لشيء  من  �قتر/  �لكامير�.  عدسة 

تفاصيل كثير9 بد�$ %حسا: بالصو�9 �أل�سع �صلتها بالموضو5. ثم �بتعد 

%لى �قصى مد+ ممكن، �سو) تر+ �متد��Bً ��سًعا، �لكن ال توجد تفاصيل 

بد�جة كافية لتكو$ موضع �هتما� في �لصو�9. 

%$ �لمعلومة �ألساسية في مقالك هي �ألخبا� بالطبع – �نتخا/ �حد �لسياسيين، 

تنفيذ مشر�5 تنموN، عدB �ألشخاL �لقتلى ��لجرحى. �لكن يجب �$ تتأكد 

من �$ �لمقاR يشتمل على �لتفاصيل �لتي تجعله متعلًقا بالموضو5 ��� �همية 

يعتبر نصًر�  للعنف في منطقة معينة؟ هل  �ندال5   R�� %خبا�ية: هل هذ� هو 

في  للحكومة   Vمشكال %لى  يشير  محلية   Vنتخابا� في  للمعا�ضة  كبيًر� 

�النتخاباV �لعامة �لقاBمة؟ هل تم �ضع بند �ئيسي في �ستر�تيجية �لتنمية في 

�لغر/؟ 

%$ مـن �لمهم فـي كل من �ألمثلة �لسابقة، �$ نقد� �ألخبا� �نوضح �هميتها. 

�لصحفيو$  يسميه  مـا   Zتجتا مقالتك   $� مــن  �Bئًما  تتأكد   $� بك  يجد�  �لذ�، 

�ختبا� "�ما�� بعد". 

تعتبر �لتفاصيل �إلضافية شيئا ضر��ًيا لمساعد9 �لقا�\ في �الستمر�� بد�$ 

�لتعثر في �سئلة بسيطة، مثل- �سم �حد �ألحز�/ �لسياسية �توجه هذ� �لحز/ 

 .9Bموقع مدينة، �� خلفية �حد �لقا ��
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�لقا��  معرفة  �ختبا�  �ليس  �لمعلوما�،  تقديم  في  يكمن  �لمر�سل   ��!  "#

باألحد�$. 

�لكن عند تقديم تلك �لتفاصيل، حا�2 1" تجد طرًقا تتسم بالدقة ��لحذ� لتد�) 

�لمعلوما� في مقالك بطريقة ال تضطر �لقا�� #لى �لتوقف. �قد يعني 8لك 

#!��) �لتفاصيل في فقر< بعد 1خرA. �على سبيل �لمثا2، فإ" �لمقدمة �لمثير< 

�لمعا�ضـة   Dحـز"  Gختر�� على  �لضوء  تلقي   "1 يمكن  #خبا�ية  لمقالة 

�لرئيسي" في �لبال!، �لكن بد�" 8كر �السم �لكامل للحزD #ال في �لفقر< �لثانية 

�1 �لثالثة، �8لك لكي تو�! �ألخبا� �لرئيسية في قمة �لمقا2. ��لحكمة من 8لك 

هي عدN #!��) قد� هائل من �لتفاصيل في بد�ية �لمقا2 قبل 1" يحل �أل��"  

�لمناسب لذكرها.   

الحظ 1" �للغة �إلنجليزية مالئمة بشكل جيد لهذ� �لغرQ، #8 تسمح بإضافة 

عبا��� تكميلية بسهولة بين فصال� �1 بعد شرطة طويلة �1 في جمل تعريفية 

قصير< جًد�. �قد ال تكو" �لمسألة !�ئما سهلة �بسيطة هكذ� في بعض �للغا� 

 .Aألخر� 
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�لتعريف �ألساسي 

"! �لقاعد� �ألساسية هي تقديم معلوما� تعريفية �ساسية عن جميع �ألشخا� 

�1لمنظما� �لتي تذكرها في مقالتك. ال تفتر( معرفة مسبقة من قر�ئك. 

�للو�ء جو34 جاكسو!،  كامال –  1لقبه  �لشخص  �سم  �:كر   ،�"شا4  ;1� في 

ما4تن  1ليس  سميث،  ما4تن  �لو<�4ء  4ئيس  نائب  جاكسو!؛  �للو�ء  1ليس 

سميث فقط. 

�34F في مقالك معلوما� جغر�فية �ساسية: تيتوفو، 1هي �لبلد� :�� �ألغلبية 

�4مينيا؛   Gغر �:4ية  منطقة  1هي  ناخيشيفا!،  �لعاصمة؛   Gغر �أللبانية 

�لوالية،  "لى �لغرG من عاصمة  بلد� 4يفية تبعد ١٠٠ ميل  هوهنفالد، 1هي 

ناشفيل. 

�:كر �السم �لكامل ألحد �ألحز�G �1 �لمنظما� �لسياسية عند �إلشا4� �أل1لى 

"ليه – حركة �لتغيير �لديمقر�طي (MDC) 1ال تكتفي بالحرT1 �أل1لى فقط. 

 Gقد_ تعريفا موجز� لتوضيح �لسيا[، "ال ":� كا! �السم �1ضحا تماما – حز

�لعمل �لديمقر�طي (SDA)، 1هو �كبر �ألحز�G �إلسالمية. 

ال �Fعي لذكر �السم �لكامل للمنظما� �لد1لية �لكبرc �1لمختصر�� �لشائعة 

�ما   .dالحتيا� سبيل  على  كامًال  ــم  �الس نذكر   !� �ألفضل  1لكن  ــد�،  ج

�الختصا��4 مثل EU, UN, U.S., NATO فمقبولة بمفرFها. 

معرفـة  تفـ��  ال 
مسبقة من قر�ئك 

 �ستخد�� �لتفاصيل �لفصل  �لسا��
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�لكاملة لمنظما مثل مكتب �لممثل �لسامي  �لكنك تحتا� �لى �كر �ألسماء 

��لمحكمة �لجنائية �لد�لية بيوغوسالفيا �لسابقة (ICTY). (الحظ !�  )OHR(

 >ليل �ألسلو; في �كالة !سوشييتد بر9 ينص على !� �ختصا4 �سم �لواليا

 .("us" يشمل نقطا، لتفرقه عن ضمير �لجمع �يجب ! Kلمتحد�

من �ألفضل >�ئما تجنب �الستخد�N �لمفرM للمختصر�. ��كر �الختصا4 عند 

 .K44> في �ألمثلة �لمذكو��ستعماله أل�S مرK بين قوسين عقب �السم، كما 

تالية في نفس   ��� كا� �الختصا4 سير> في �شا�4 �لكن �لك في حالة ما 

�للغة  من  مأخو��  �لشائع  �لمختصر  كا�   ���  ،Zلوضو� بغر]   �!  ،Sلمقا�

حز;  مثال:   – �إلنجليزية  �لترجمة  في  بسهولة  ��ضحا  يكو�  �لن  �لمحلية 

 .(SDA) لعمل �لديمقر�طي�

�4> تذكير� موجز� ! ،Kعلى !سماء عديد eلمطولة، �لتي تحتو� �في �لمقاال

� !حد �لمصا>4 ��� عا> للظهو4 في �لمقالة ! إلعا>K تعريف �حدf �لشخصيا

بعد �إلشاK4 �لثانية �ليه، مثل: "�لدكتو4 فيصل، hعيم �لمعا4ضة ...". 
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تفاصيل �لخلفية 

كما هو �لحا$ بالنسبة للمصا��، فمن �لمهم �� تذكر تفاصيل كافية تتعد� مجر� 

�لمقالة.  بموضو(  �لشخصيا+  1حد/  عالقة  لتشر5  �ألساسية  �لمعلوما+ 

=كذلك، فإ� هذ� جزء من �جتيا? �ختبا� "=ما>� بعد؟"، لتد$ على سبب �همية 

شخص ما �= موثوقيته. 

على سبيل �لمثا$، 1>� كنت تكتب مقالة عن �حو�$ �لمعيشة �لصعبة في كابو$ 

سكا�  �حد  �هللا،  "عبد  بأنه  فحسب  تصفه   �� يجب  فال  متجوال،  بائعا  =قابلت 

=يبيع  ميكر=��يا�  في  يسكن  �لذ�  سنة،  كريمي،٤٣  هللا  "عبد�  بل  كابو$"، 

 �� V��ألقر�\ �لمدمجة في �لسو] ليعو$ ?=جته =١٠ �طفا$". فهذ� يتيح للقا

 ]�1ثا �كثر  >لك   �� كما  �هللا.  عبد  سيقولـه  مـا  بشأ�  �فضل  حكـم  1لى  يصل 

لالهتما`. 

=1>� كنت تكتب مقالة عن هجو` بالقنابل =كنت تصف موقع �لهجو` مستشهد� 

بأقو�$ �حد �جا$ �لشرطة، فإ� "قا$ بيير �=بونت، =هو ضابط شرطة كا� في 

�لموقع بعد �لهجو` بقليل ..." �فضل كثير� من "قا$ �حد �جا$ �لشرطة ...". 

من �ملهم �
 تذكر تفاصيل 
كافية لشر� عالقة �حد� 

 ��لشخصيا# مبوضو
�ملقا& 
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�لتفاصيل �لسياقية 

عليك !�ئما بمر�عا� ما �� كا� جمهو� قر�ئك يحتاجو� لى سيا� يوضح هوية 

23 صفة شخص ما. � مقد�� �لسيا� �لمطلو* سيختلف حسب جمهو� �لقر�ء 

2لكن بعض �لسيا� 3ساسي !�ئما في 3غلب �ألحو�4. 

على سبيل �لمثا4، بالنسبة للقر�ء �لصر* فإنك ال تحتا= لى 2صف من هو 

�ئيس   ، جينجيتش   ���2K" ببساطة  تكتب   �3 2يمكنك  جينجيتش   ���2K

�لو��Kء �لسابق". 2لكن �� كنت تكتب لجمهو� !2لي، فقد تضيف مزيد� من 

�لتفاصيل مثل "���2K جينجيتش ، �ئيس �لو��Kء �لصربي �لسابق �لذR �غتيل 

  ."٢٠٠٣ Wفي ما�

في  با!خشا�  "منطقة  فقط  تقل  ال  سيا�:  لى  حاجة  في  3يضا  �2ألماكن 

نائية مرتفعة في طاجيكستا� على  "با!خشا�، 2هي منطقة  بل  طاجيكستا�" 

�لحد2! �لجنوبية �لشرقية مع 3فغانستا� �2لصين".  

خذ في �عتبا�^ ما �� كا� يمكن ضافة �لتفاصيل �لمتعلقة بالمقا4. فعلى سبيل 

نتا=  عن  مقا4  في   �مذكو� 3فغانستا�  في  هلماند  منطقة  كانت   �� �لمثا4، 

نتاجا  �لمناطق  3كبر  هي  �لمنطقة  تلك   �3 نذكر   �3 �لمالئم  فمن  �ألفيو�، 

 aلقو�� !خلت   " ببساطة  تقو4   �3 من  فبدال  2هكذ�،  �لبال!.  في   aللمخد��

 aلحكومية هيلماند لتدمر محاصيل �ألفيو�"، فيمكنك �3 تكتب "!خلت �لقو��

�لحكومية منطقة هيلماند، 2هي 3كبر منطقة منتجة لألفيو� في �لبال!، لتدمر 

محاصيل �ألفيو�". 
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للتفاصيل،  لصحيح  لمستو�   كنت في شك من �� بصفتك مرسال صحفيا، 

فأ/"2 تفاصيل -كثر /ليس -قل. �+ �لك يعطي "ئيس لتحرير فرصة الختيا" 

 حذفت من �� كا+ سيد"; جميع لتفاصيل لتي �كرتها -7 ال. /لكن ��بين ما 

"ئيس  فإ+  قابلتهم،  لذين  ألشخا?   /-  Bلحد موقع  بشأ+  لتفاصيل  مقالك 

جها فيما بعد. "2�لتحرير لن يستطيع 

 
�أللو�� ��ألصو�� 

 Eئك. فالقاعدال تنس -+ تستخد7 جميع حوسك عندما تنقل موضوعا �لى قر

لتقليدية للكتابة لقصصية – -+ من ألفضل -+ تعرK حدثا ثم تعيد /صفه – 

لبشرية   Nألصــو/ للو+  تقديم  يعني   /هذ -يضا.  لصحافة  على   Qتصد

 .Eلمشهد مليئا بالحيالتفاصيل ألخر� لتي تجعل /

�+ -فضل صحفي يمكنه -+ يجد لتفصيل لموجز لمعبر لذU يبث لحياE في 

لرئحة لموجوE2 في لهوء، قطرE عرQ تتساقط  ،Y"لشالمشهد: لضجة في 

من على خد جندU يقف في حالة نتبا\. بصفتك مرسال صحفيا، ضغط على 

نفسك لتحصل على قتباa معبر يلخص لموضوY بكلماN مشا"_ محلي. 

� كنت � شـك بشأ� �
من  �ملالئـم  �ملسـتو� 
مزيد�  فأعط  �لتفاصيل، 

منها ال قد(� )قل 



٩٩ 

معهد صحافة �لحر� ��لسال� 

� �لعبا��� �لتي تستشهد بها، ��لتي ستناقش بالتفصيل في �لفصل �لسابع، �

تقد. ما هو ,كثر من �لمعلوما�، فهي تعطي �لقا�$ �حساسا عميقا بالموقع 

�بمشاعر �لنا4، �تجعل مقالك ,كثر حيوية. 

� �لمقاال� �لرئيسية، �خصوصا في �لصحف �ألمريكية، غالبا ما تبد, بمشهد �

صغير من �أل�E، لتعطي بعد� �نسانيا للموضوB �ألكبر. �هذ� يطلق عليه "

�إلسقاH �لمتأخر". 

تبد,  قد   ،Jلمثا� سبيل  على  �إلنسانية،  �لمعونا�   Jصو� بطء  عن  مقالة   ��

بوصف موجز للصر�B �ليومي من ,جل �لبقاء في ,حد معسكر�� �لالجئين، 

�ضفاء �لحياS على �لمقاJ بهذR �لطريقة  ��مما يوضح �لقضية �أل�سع نطاقا. 

يمكن ,� يحوJ ما كا� يمكن ,� يكو� مقاال سياسيا ,� بير�قر�طيا جافا �لى 

مقاJ ها. ��نساني، يثير �الهتما. �إلنساني للقا�$ �Wته. 
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تما�ين 

للتلخيص, فإنك قد تعلمت في هذ� �لجزء: 

�لتفاصيل ضر+�ية لمساعد) �لقا�' على فهم لَم تعتبر �لمقالة "�خبا��" في 

�لو�قع �+ للمساعد) على �إلجابة على �ختبا� "+ما�4 بعد؟". 

ال تحّمل �لمقالة باختصا��; +لكن �ستخدمها @�4 كانت @حد< �لمنظما; لها 

 .Iثناء �لمقا��سم طويل +معقد +ستحتاL @لى 4كرها كثير� فيما بعد 

�لتفاصيل �لسياقية مهمة +لكنها تختلف حسب �حتياجا; �لقر�ء �لمختلفين. 

تحتاL كل حالة @لى تقييم حسب ظر+فها. 

بعناية  �ستخد�مه  يجب  +لكن  �لمقالة  فـي  �لحيا)  يبعث   T�  Tللـو يمكن 

+بمها�). 

ناقش مع Xمالئك �لمثاI �لتالي +�ألساليب �لممكنة لتكوين �لمقالة: 

�نت صحفي تعمل في �لسو]�T حيث تعني �الضطر�با; �لمدنية �T �لمعونا; 

�إلنسانية ال تصل @لى �لسكاT �لمتضو�ين جوعا. �لموقف في مخيما; �إلغاثة 

�هيب +قد عد; لتوa من �حد �لمخيما; بتقييمك �لخا` لألXمة �لمقلقة كشاهد 

  .Tعيا
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بك  �تصل  مقالك،  كتابة  كيفية  في  تفكر  �بينما  �لعاصمة،  �لى  عو�تك  �"ثناء 

مسؤ�1 من �لصليب �ألحمر �عر- عليك نسخة مسبقة من تقرير لم يتم نشر# 

من قبل عن �لموقف. يعبر �لتقرير عن نقد قو8 بشأ6 كيفية تو5يع �لمعونا3 

للتحسين. �6 في حو5تك �آل6 معلوما3 مباشر= عن   =��يقدA مقترحا3 محد

�ألحو�1 في �لمخيم �تقرير� حصريا.  

كيف ستكّو6 مقالك �إلخبا8C؟ 

كيف ستحقق �لتو�65 بين �صف �ألحو�1 �"�ألخباC �لمجر�=" في �لتقرير؟ 

ستنشر نسخة من مقالك في جريد= "فريقية، كما ستنشر نسخة "خرK في 

�لسوM �ألمريكية. ما هو �لفرM في مستوK �لتفاصيل بين �لنسختين؟ 
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 	ستخد	� 	لتفاصيل 	لفصل  	لسا��

�مر	جع �ضافية:  �قر	ء	

� نصائح عن �لكتابة ��لتحرير من موقع معهد بوينتر على �إلنترنت:  ���!

www.poynter.org/content/content_view.asp?id=31907&sid=2 
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� في �لخبر �لصحفي، يشبه 
ضافة �لتو�بل 
لى �لطعا� كي ��
# "كر �الستشها

� عن ��تعطيه مذ�ًقا خاًصا. 1على �لرغم من "لك، فقد تسفر كثر& �الستشها

�لتي ال يمكن  لعديد من �آل>�ء  �لخبر ملتقًى  فقد يصبح  نتائج غير مرغوبة، 

�لتفريق بينها.   

 

� �لمباشر& 1غير �لمباشر&.  ��� نوعا#: �الستشها���1الستشها

� �لمباشر& �لمناسبة في نقل 1جهة �لنظر مباشر& 1بفاعلية، ��تساعد �الستشها

� غير �لمباشر&.  ��مما يترL تأثيًر� Jكبر من "لك �لذI تحدثه �الستشها
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 �من �لو�ضح تماًما J# �الستشها� �لمباشر JعالJ OقوN بكثير من نمط �الستشها

  :Oنا�J غير �لمباشر
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�الستشها�� �لمباشر� 

الستشـها�
	 تبعـث على 
�تضفـي  
ملقـا�   ��
قـر
 � بالتو
جـد  
إلحسـا$ 


حلد) 
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تتمثل ميز� �الستشها��� غير �لمباشر� في 
نها عا�� ما تكو� 
قصر، �يمكن 

�ختز�لها بحيث تجعل �لنقطة �لتي تريد تنا�لها 
كثر فاعلية في عرضها. فعلى 

�لرغم من 
� �الستشها� �لمباشر قد يطو9 بد8جة كبير�، فإ� �الستشها� غير 

�لمباشر يسمح بإمكانية �ختصا8<. �لذ�، فإ� لم يكن هنا; نقطة مثير� 
� فكر� 

غير  �لحديث  
حيانا  �يسمى  �لمباشر،  غير  �الستشها�  يكو�   Bفسو  ،Cخر


�لمباشر، 
فضل.    

�تقتضي �لقاعد� �لرئيسية 
� �الستشها��� �لمباشر� يجب 
ال تتغير بأE حا9. 

 Jلمتحد� قالـه  ينقل ما   �
�لو��8 ��خل عالمتي �الستشها� يجب   Nلكال� فإ� 

 �بدقـة. �عندما تستخدN �الستشها� �لمباشر، فإنك تشعر �لقاO8 بأ� هذ< �لكلما

  .Jهي عين ما قاله �لمتحد

�لمنقو9 يعني عدN نقل �لكالN �ألصلي بدقة شديد�. فإ�R لم تقم   Nفتغيير �لكال

بتسجيله  تقم  لم   �
 �لمناسب،  �لوقت  بدقة شديد� في  �لشخص  قاله  ما  بتد�ين 

بطريقة صحيحة، فلن يمكنك نقل �القتباW �لمباشر. �يمثل عدN �لتز�مك بهذ< 

�لقاعد� خرًقا لقو�عد �لمما8سة �لجيد� �
خالقيا� �لمهنة، �هذ� حرE بأ� يقلل 

من قد8تك على عقد �لمقابال� مع �لمصا��R 8تها 
� غيرها في �لمستقبل.  

ينبغي �ستخد�N �الستشها��� �لمباشر� لنقل �لمعلوما� �لمهمة 
� غير �لعا�ية، 

على خــالB �الستشهـا��� قليلـة �لشأ� 
� �الستشهـا��� �لعا�ية. �مع Rلك، 

 �
 Cنهم 8فيعي �لمستو
ال تنقل �قتباسا� مباشر� طويلة من مسؤ�لين لمجر� 

أل� Rلك قد يرضيهم.  

�لرئيسـية  �لقاعد	  تقتضي 
�ملباشر	   �الستشها���  بأ� 

  �&ب $ال تتغ" بأ! حا

 	الستشها�	 	لفصل  	لسابع
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

)!'� �عت �لحاجة !لى �الستشها� باقتبا� مطو�، فمن �ألفضل 	� نجمع بين 

�الستشها��; �لمباشر8 )غير �لمباشر8، عن طريق تلخيص �لنقا. �لرئيسية ثم 

�قتبا� �لكلما; 	) �لجمل �ألساسية بطريقة مباشر8 إلحد�? �لتأثير �لمطلو=. 

)لكن البد من توخي �لحذG في �ستخد�E �الستشها��; �لمباشر8 غير �لمتعلقة 

  .Eفيتغير �لمعنى �لعا ،Kبالسيا

 G) �لحديث غير �لمباشر هو �مج �لقد	من �الستشها� غير �لمباشر  Oلغر� �!

�لكبير من �لمعلوما; في حيز صغير. )على خالP �الستشها� �لمباشر، من 

�لممكن 	� يقوE �لمر�سل بإعا�8 ترتيب �لكلما; �لتي نقلها عن �لمتحد? لكي 

يقدمها في شكل مختلف، 	) لتسليط �لضوء على نقطة �)� 	خرV. )في 	غلب 

�ألحيا� يتطلب �ألمر 'لك لتقديم ما قاله �لمتحد? بصو8G 	كثر منطقية )في 

 Pكثر تهذيًبا )تركيًز�. )لكن ال ينبغي �تبا_ هذ� �ألسلو= !ال بهد	 aبناء لغو

توضيح �لنص )توخي �لدقة فيه )نقل �لمعنى بال تغيير 	) تحريف.  

 8Gبين تقديمه بصو( ،dنا�	بين �الستشها� �لمباشر �لفعلي للحديث  �Gآل�، قا�(

	كثر �قة لنفس �لمعلوما; من خال� طريقة �الستشها� غير �لمباشر �لتالية:  

 

�الستشها� غير �لمباشر 
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 	الستشها�	 	لفصل  	لسابع

	الستشها� 	لمباشر- قا� محمد: " يتمتع �لكثير من خبر�ئنا بخبر� عميقة في 

 ��لعمل بالخا0/. ,قد تم تخصيص خمسة عشر في �لمائة من مبلغ ٣٠٠ مليو

�لمشر,عا3  في  �ألقلية  مساهما3  يدعم  تمويل  لصند,6  7مريكي  9,ال0 

>خر;.   <لى  �لمعد�3،  ,<صال@  �لبنزين،  محطا3  ,تشغيل  بالطر6  �لمتعلقة 

عال,� على Mلك، تضمن �لجها3 �لمانحة 7� تلك �لمشر,عا3 �لتي ستحظى 

بالتمويل من خال� �للجنة �لفرعية للتقنية سيكو� لها �لسبق في �لحصو� على 

�لتمويال3 �ألخرS �لمتاحة لالستثما0 في مشر,عا3 �لقطاQ �لخاP. ,يحق 

 Tباعتبا0هم مد�0ء، �لتقد Q,للخبر�ء �لميثاليستيين، �لعائدين للعمل في �لمشر

 Q,هذ� �لمشر �تلقائًيا للحصو� على هذ; �لتمويال3. <ننا نرغب في �ستغال

حتى يتمكن �لخبر�ء �لميثالستيين، �لعائدين من �لخا0/ مع 7سرهم، من �لعمل 

في مشر,Q �لطر6 نفسه لمد� تتر�,@ من ستة 7شهر <لى سنة ثم يتمكنو� من 

<قامة �لمشر,عا3. ,قد �عتمدنا 0سميًا ٣٧ مشر,ًعا من تلك �لمشر,عا3 �لتي 

7عتقد 7� ستة منها قائمة بالفعل".  

	الستشها� غير 	لمباشر- قا� محمد 7� صند,6 تمويل �الستثما0 �لذ^ يتو�فر 

 ٣٧ بالفعل  �عتمد  قد  للبرنامج،  مخصصة  7مريكي  9,ال0   �مليو  ٤٥ لديه 

مشر,ًعا مشترًكا مع �لمو�طنين �لميثالستيين إلقامة مشر,عا3 تتعلق ببر�مج 

<نشاء �لطر6، مثل محطا3 �لبنزين ,,f0 �إلصال@. ,هناe ستة مشر,عا3 

قائمة بالفعل من بين هذ; �لمشر,عا3. 
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

من  ���ضح  تركيًز�  �كثر  �ألقصر،  �لمباشر  غير  �الستشها�   �� لنا  �يتبين 

غير  �الستشها�  �ستخد#  فقد  للضجر.  �لمسبب  �لطويل  �لمباشر  �الستشها� 

�لمباشر ٤٣ كلمة فقط، �ما �الستشها� �لمباشر فقد �ستخد# �كثر من 6لك بثالثة 

�ضعاA. �من هنا، فإ� �الستخد�# �لمفر= لالقتباسا> �لمباشر; �لطويلة يعطينا 

�نطباًعا بأ� �لصحفي ليس مستقال �� محترفا بحق، بل �Eبما يحا�C �� يؤثر 

بأ�   Eللمحر  Lنطبا� هذ�  يعطي  فقد  كذلك   .Nلمتحد� يجامل   ��  OEلقا� على 

�لصحفي يعمد فقط Tلى شغل حيز �� ال يحا�C �� يبذC �لجهد �لمطلوQ للتحقق 

من �لخبر �لحقيقي.  

سبيل  على   Eلمصد� عن  �لمنقولة   <�Eلعبا�  �� �لكلما>  ترتيب  Tعا�;  عند 

 E�6 تعذT لنشر، يحظر تغيير معناها �� تحريفه. �ما� Xالستشها��> ألغر��

عليك تنسيق �الستشها� بسهولة ��ضطرT <Eلى تغيير معناها، فاجعل تركيبها 

على هيئة حديث غير مباشر. 6T ال ينبغي �� تدZE بين عالمتي �الستشها� 

 .Eسو_ �لكلما> �لمباشر; �لتي صر[ بها �لمصد

فإ�6 سا�aE �لشك في 6لك، فاEجع Tلى �لمصدE للتأكد من صحة �لمعلوما>. 

 Xلى �لتعرT في �الستشها� ;�Eلتوثق من �لحقائق �لو�� cيؤ� �من �لممكن ��

للمشاكل ؛ T 6T� مر�جعة مصدE �الستشها� بأكمله مجدً�� قد يغرc صاحبه 

في موقف سييء  �لصحفـي  مما يضع  �لسابقـة،  تعليقاتـه   EنكاT  �� بالتالعب 

للغاية.  

 

مر�جعة 	تنقيح �الستشها���  

ال يوضـع بني عالم� 
 �لكلما �ال  �الستشها� 
�ملباشر� �ل� صر� بها 

�ملصد"  
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 	الستشها�	 	لفصل  	لسابع

مـع  
ملالحظـا�  مقانـة 
�مر خط�  
لزمال� 
آلخريـن، 
للغايـة: ضع نصـب عينيك 
�نك تتحمل مسئولية ما تكتبه 

1 تقاير0 

#�فضل �لسبل �لى �لك هو �� توضح �نك تنتهج سياسة تحريرية مؤ��ها �نك 

ما�$  حقائق  من  تستوثق  #لكنك  حرفًيا،  �الستشها��.  قر�ء$  بإعا�$  تقو6  ال 

�لمالحظا.. #على �7 حا@، يجد: بمصد: �لخبر �� يقد: لك حرصك �لذ7 

تتوخاG في �تقا� كتابة �لتقرير.  

�لصحفيو�   يقا:�   �� �لصحفية،  �لمؤتمر�.  عقب   Kلمألو� غير  #مــن 

�لى �آلخر. فهذ� �مر  �لبعض، كل منهم يوجه سؤ�ًال  مالحظاتهم مع بعضهم 

خطير للغاية. #قد تؤ�7 مثل هذG �لعا��. �لسيئة في كتابة �لتقا:ير، �لى تكر�: 

#مضاعفة خطأ �حد �لصحفيين عبر �لكثير من #سائل �إلعال6 �ألخرZ. #مع 

�لك، ففي �غلب �ألحيا� يعا#� �لصحفيو� بعضهم �لبعض بهذG �لطريقة، #قد 

يمكن  ممن  �كثر   #� [ميل  مع  بالتعا#�  �لصحفي  يقو6   �� �لمفيد  من  يكو� 

�العتما� عليهم #�لثقة بهم لتبا� �لمالحظا.. #على �لرغم من �لك، فيجب �� 

تضع نصب عينيك �نك تتحمل #حد_ تبعة ما تكتبه من تقا:ير! #يمكن بالطبع 

على  �لصحفي  �لمؤتمر  تسجيل  طريق  عن  �لمشاكل،   Gهذ من  �لكثير  تالفي 

شريط (سنعرb لذلك الحًقا في هذ� �لفصل).  

من  �لمباشر$  �الستشها��.  �ختصا:  يمكن  نفسها،  �لكلما.  تغيير  تعذ:   ���#

�لتقطيع  #عالما.  �لمربعة   fألقو�� #�ستخد�6  �كثر،   #� كلمة   Kحذ خال@ 

   .Zألخر�

#يجو[ �� تطبع ثالi نقاh لكي تشير �لى �� ثمة كلما. قد حذفت من �لجملة، 

مع  يتناسب  ال  �لحكم   ��  " قائال  �لنيابة  #كيل   kلتالي: صر� �لمثا@  في  كما 

�لجر�ئم �لتي صد: بموجبها �لحكم،".  
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

� �لمتهم. . . يستحق �لحكم بالسجن لمد� ال تقل عن ٢٠ عاًما." الحظ � " حيث 

هنا 8نه ينبغي مر�عا� تر2 مسافة �0حد� بين كل نقطة( تجنب �ستخد�& خاصية 

�لحذA �لتلقائي �لخاصة بمايكر0سوفت 00>;).   

8ما في حالة كتابة 8>بع نقاH، فهذ� يعني 8� جملة �0حد� 08 8كثر قد حذفت، كما 

 �شؤ0 لجنة  8ما&   L0با كولن  �لخا>جية  M0ير   Nصر �لتالي:   Lلمثا� في 

�عا;�  0هما  �لصعوبة،  من  كبير  قد>  على  تحديين  نو�جه  �ننا "  Rلكونجر�

�لكثيـر  8مامنـا   Lيز� 0ال   .  .  .  .�8فغانستا �عما>  0�عــا;�   Uلعر�� �عمـا> 

لننجزY،". الحظ 8نه بوجو; 8>بع نقاH، تقو& �أل0لى مقا& �نهاء �لجملة �ضافة 

�لى �لمسافا] �لمستخدمة 0فقا لذلك.   

�جر�ء �ضافة من قبل �لمحر>، 0ال ينبغي  �بينما تستخد& �ألقو�R �لمربعة لبيا

8� يحدa `لك سو_ لغر^ �لتوضيح فقط، كما في �لمثاL �لتالي: قاL �لمحلل 

 ،��إلنسا  Uلحقو  c0لمر� �لسجل  "برغم  موسكو  من   Aبا>يشنيكو 8ليكسي 

 Lيز� ال   fلغـر�  �8 �ال  ما>تينز،  شيبي]  �لماثيليستاني  [بالرئيس   kلخا�

  ."Y<Mيـؤ�

0يؤ;o �ستخد�& عبا>� (0>; بهذY �لطريقة) إلحاطة �لقا>m بأ� هنا2 عبا>� 

غير مالئمة 08 جملة غير مو�فقة للقو�عد �للغوية مأخو`� من �لنص �لشفهي 08 

�لتحريرo، 80نها ليست خطأ مطبعًيا 08 خطأ من �لمحر>.  
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�لمثا�  في  كما  �لحذ�،  لتجنب  فو�صل  �ستخد��  �هي  بديلة،  طريقة  �هنا# 

�لتالي: "56 �لمتهم،" قالت �لنيابة، " يستحق �لسجن لمد, ال تقل عن ٢٠ عاما." 

للمحافظة على  �لطريقة 6ال عند �لضر�9,  ينبغي �ستخد�� هذ=  �مع Bلك فال 

 �D لمقتبسة� ,Eستخد�مها 6لى تحريف �لما� GEال يؤD نسيابية �لنص، كما يجب�

تغير معناها.   

�لتسجيل  Dجهز,   �D �لصغير,   Oألقر��  Q�B �لتسجيل  Dجهز,  �ستخد��  يؤثر 

�لعاEية على جو �أللفة ��لموE, �لذG يخيم على �لحو�9 �لخاO �لذG تجريه مع 

 Qلك فإ5 هذ= �ألجهز, مفيد, للغاية في تغطية �لمؤتمر�B مع� ،Qحد �لشخصياD

�لصحفية.   

�لصحفي عن  Bهن  6لى صر�   Qلمالحظا� تد�ين  تؤGE عملية  قد  �بالمثل، 

�لتركيز في �لمقابلة �لشخصية �Bتها �D 6لى 6غفا� �لشخص �لذG يجرX معه 

تد�ين  في  �لمباغت   Zلحما� يضا9]  شيء  �ال  �لوقت.  من  برهة  �لحو�9 

من  كبير  بقد9  �لتصريح  في   Dبد قد  Dنه  �لمصد9  يشعر  بحيث   Qلمالحظا�

شديد,،  بعناية   QثاEلمحا� تسجيل  تتطلب  �لدقة   5D بيد  �لهامة.   Qلمعلوما�

�خاصة عند تقديم �الستشهاQ�E �لمباشر,.   

طريقة  تعلم  �يعد  �لمشكلة.  هذ=  مع  للتعامل  شتى  طرًقا  �لصحفيو5  �يتبع 

�الختز�� في �لكتابـة من �ألسالـيب �لفعالـة في هذ� �لصـدE. �هـي �سيلـة مفيـد, 

للغاية، كما 5D �إلجاE, �لضعيفة الستخد�� هذ= �لطريقة سو� يثمر عن فو�ئد 

عظيمة.  

 

تسجيل �لصو� �تد�ين �لمالحظا� 
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معهد صحافة �لحر� ��لسال� 

��جـع �ف
 كتاباتك عقب 
لتمحص  مباشر�،  �ملقابلة 
مـن  "تتمكـن  #�كرتـك 
�سـتكما) '& نقـص فيما 
�"نته- '" توضيح �لكلما* 

�ل7 ال ميكنك قر�2تها.  

�هنا� نظامي �ختز�� فعالين للغاية في �للغة �إلنجليزية يطلق عليهما نظاما 

تيليني � بيتما-. �يمكن شر�ء كتيبا* للتعلم �لذ�تي عبر شبكة �إلنترنت �قد 

يمكنك �لبحث على �لويب كذلك مـن �لتوصل 4لى 2��1* متنوعة للتعلم عن 

بعد.  

�لمبسطة  �ألنما=  بين  من  �لمتحركة   ?��لحر بحذ?  �لكتابة  طريقة  �تعد 

�لمشتقة من �الختز��. فهذ� من شانه F- يزيد من سرعتك في �لكتابة، �مع Bلك 

يكو- بمقد�F �1- تفهم معنى ما 2�نته.  

�Fيا كا- �لنظاM �لذL تتبعه، فمن �ألهمية بمكا- F- تر�جع 2فتر كتاباتك عقب 

�لمقابلة مباشرP، لتمحص �Bكرتك �تتمكن من �ستكما� LF نقص فيما 2�نته- 

� توضيح �لكلما* �لتي ال يمكنك قر�ءتها.  F

�لكن من �ألفضل في كل �لحاال* F- تستعين بجهاS تسجيل، متى سمح لك 

مصد1 �لخبر بذلك. �ما عليك 4ال F- تلفت نظرU 4لى B -Fلك لمجر2 ضما- 

�لتسجيل �ألمين ��لتاM لمالحظاتك. فالدقة لصالحكما مًعا.  

 �F ،*ثناء تسجيل �لصوF ين مالحظاتهم�كما يعمد �لكثير من �لصحفيين 4لى تد

 -F L1��من �لضر .Pهم �الستشها�2* بسرعة شديدF ين�على Fقل تقدير، تد

��لبطا1يا*،  ��لميكر�فو-،  �لتسجيل،  معد�*  عمل  صحة  من  تتحقق 

 LF هبة �الستعد�2 لمو�جهةF لتكن على���ألشرطة ��ألقر�[ قبل بدء �لعمل، 

يقم  لم  �لتسجيل   Sجها  -F يكتشف  حينما  �لفز_،  Fشد  �لمرء  يفز_   B4 عطل. 

�لمقابلة  Fثناء  �لمصد1  �بين  بينه   1�2  Lلذ� �لحو�1  من  شيء   LF بتسجيل 

�لشخصية �لر�ئعة معه.   
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 �الستشها�� �لفصل  �لسابع


	 في �ألماكن  �لمقاهي  يلتقي �لصحفي بمصا�� �ألخبا� على   �
 �لشائع  من 

�لعامة �ألخر3. $ال 
نهم قد ال يشعر	� بالر�حة في �لحديث، 	خاصة $#� كنت 

ترغب في تد	ين �لمالحظا6 
	 تسجيل �لصو6. كن حريًصا بد�جة خاصة $#� 

�لزجاجية  �آلنية  قعقعة   �$ حيث  مقهى:   	
 مطعم  في  مقابلة   Eتجر كنت 

� تحجب 
صو�6 مصا�� �ألخبا�، لذ� 
	�لضوضاء �ألخر3 �لمحيطة يمكن 

 �
	 جهاL �لتسجيل في 
قرK مكا ��حرN على �لتأكد من 	ضع �لميكر	فو

لهم.   

�لمسجلـة   Pلما�� نســخ  �لبالغة  �ألهمية  فمن  هامة،  مقابال6  عقد  حالة  	في 

 �� هذW �لعملية تحتاV $لى عمل مكثف. 	لكن سرعا
بالكامـل، على �لرغم من 

� حو�� �لمناقشة 	�الستشها��6 �لمنبثقة عنه، 
 ،�ما تكتشف في غالب �ألحيا

�لمد	نة  �لنسخ  على  	�لمحافظة  ــى.  �أل	ل �لحالة  في  تعتقد  كنت  مما  
قو3 

 Y	كبر بكثير من تد�
 Zلديك، يوفر سهولة في �الستخد� Pمر�جعة �لنسخ �لمتوفر	


كو�Z �ألشرطة �لقديمة �لمثبطة للهمم 	�لتي ال تشتمل على �لبطاقا6 �لالLمة 

لتمييز كل منها عن �آلخر.  

 �	تأكد من تد	ين �لتا�يخ على كافة �لنسخ 	�لدفاتر، ثم قم بحفظهـا في مكـا

dمـن. فإ#� ظهر6 
ية مشكلة تتعلق بالخبر �لصحفي، 
	 بسينا�يو �ألحد�` على 

$لى   eلرجو� $لى   Vتحتـــا  fفسو قانوني،   eنــز� حد`   	
 تقدير،   

ســو

 gلغربي باالحتفا� Zتوصي �لعديد من مؤسسا6 �إلعال	لمالحظا6 �ألصلية. �

  .Zعو�
بدفاتر �لتد	ين لمدP تصل $لى ثالثة 
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معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

من �لشخص �لذ� سو� تناقش معه هذ� �لموقف؟  

ما هي �لحجج �لمؤيد& %�لمناقضة بخصو! �لمو�فقة على طلبه؟  

تما�ين 

بشأ.  4حياًنا  تطر4  قد  �لتي  %�لمشكال8  <مالئك،  مع  �لتالية  �ألمثلة  ناقش 

  :CDلمصا�

١ - قمت بإجر�ء مقابلة مطولة مسجلة على جها< تسجيل مع مسؤ%F تنفيذ� 

فيها  متهًما  قدR مالحظا8 عديد& صريحة،  %قد  �لتنمية،  %كاال8   Uبإحد

خبر  بكتابة  قمت  %قد   .Dلفسا� %تفشي   U%شاC بتقاضي  �لمحلية   &C�Dإل�

�لخبر  نشر  %قبل  للغاية.  جيد&  �قتباسا8  على  يشتمل  مثير،  صحفي 

�لصحفي، �تصل بك �لمسئوF �لتنفيذ� %هو قلق للغاية. %%فقا لمز�عمه، 

فهو يخشى 4. يخسر %ظيفته بسبب �لمقابلة، بل يخشى 4. تصبح حياته 

حد&  تخفيف   .4 على  معك   b%يتفا  .4 في  %يرغب  للخطر،  معرضة 

  .8�Dالستشها�

٢ - قمت بإجر�ء مقابلة مسجلة لمقاF حصر� لجريدتك مع Cئيس �لو<�Cء 

ببلدh. %%جه �لو<ير 4ثنــــــاء �لمقابلـة �نتقا8�D جا<مة لسياسـا8 �لعديـد 

 Dلبال� Dلوالء للحكومة %تعريض �قتصا� Rياها بعدj 8، متهًما�C�>من �لو

للخطر. 
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�بعد �قت قصير من عو�تك �لى مكتبك، �تصل بك سكرتير� �لصحفي 

بنشر  يسمح  ال  �(نه  مغاير*،  (فكا-  لديه  ــو0-�ء  �ل -ئيس   4) ليخبر5 

تصريحاته �لتي (�لى بها (ثناء �لمقابلة. �قد (لمح �ليك بشكل غير -سمي 

(4 -ئيس �لو0-�ء منزعج من (4 �لخبر قد يؤ�A �لى �إلطاحة بحكومة 

�لتحالف.  

فكيف ستستجيب لطلب �لسكرتير �لصحفي؟  

من �لشخص �لذA سوM تناقش معه هذ� �لموقف؟  

ما هي �لحجج �لمؤيد* ��لمناقضة بخصوO �لمو�فقة على طلبه؟  

 

  :Rالستشها��� "Mحذ" Tحو -�موقع معهد بوينتر على �لويب فيما يد

www.poynter.org/column.asp?id=1&aid=2912 

 :Rالستشها��� Tحو����������	�
سياسة ����

www.poynter.org/column.asp?id=45&aid=61190 

سجل (� ال تسجل: 

www.poynter.org/column.asp?id=52&aid=15200 

قر�ء�� �مر�جع �ضافية 

 �الستشها��� �لفصل  �لسابع
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من �لصعب �$ نضع تعريًفا �قيًقا لمصطلح "�خبا�". �تكمن �لمها�� �ألساسية 

للصحفي في معرفة كيفية �نتقاء خبر صحفي للشر�0 في �لكتابة عنه. �يناقش 

هذ� �لفصل �لقضايا �لمتعلقة بالحكم على �ألخبا�، كما يناقش �نو�0 �ألخبا� 

�لصحفية شائعة �الستخد�=.  

�يتفق معظم �لصحفيين على �$ �لعبا�� �لمبتذلة "كلب يعض Eنساًنا"، ليست 

خبًر� بأL حاJ من �ألحو�J، �ما عبا�� "�جل يعض كلًبا"، فهي خبر صحفي 

�ما  �قت،  كل  في   Nتحد �أل�لى  �لعبا��   $� شديد�،  ببساطة  ��لسبب  مثير. 

�لثانية فهي �مر غير عا�L �يند� حد�ثه.  

خبر  Eعد��  كيفية  على   Sللتعر �لعملية   Tلطر� من  �لكثير   Uفهنا Wلك  �مع 

 Jقد �قع. �يمكن �$ يد Lلذ� Nصحفي. فالخبر في �بسط تعريفاته هو: �لحد

على حدN �� �تجا\، �� على شيء حدN فجأ�، �� على حدN مستمٍر، �� على 

شخص فا_ بجائز� �� خسر شيًئا، �� على نز�0 نشب �� نز�0 �مكن تسويته، 

�� على شيء تم بنائه �� هدمه، �� على �شخاb �خفقو� في Eحر�_ نجاa معين 

�� نجحو� بالفعل في Eحر�_\.  

�البد �$ يشتمل �لخبر �لجيد على بد�ية ��سط، �نهاية. ��لخبر هو �إلجابة 

�متى،   ،�Wما� من،  �لثالث:  �لفصل  في   e��� �لتي  �لستة   eالfلتسا� على 

 Sتتعر $�� ،Uفي �عتبا� gكيف؟ �يجد� بك �$ تضع �لقا�� �Wين، �لما��

على ما يمكن �$ يدفعهإلى قر�ء� مقالك: هل يشتمل مقالك على حدN معين؟ 

�هل هو جديد، �� مثير؟  

تكمن �ملها�� �ألساسية 
للصحفي � معرفة كيفية 

حتديد �خل� �لصحفي  
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 �لحكم على �ألخبا� ��نو�� �ألخبا� �لصحفية �لفصل  �لثامن

معرفة �ألخبا� عن قر� 
هي �فضل �سيلة لتحديد 
ما '&� كانت فكر! قصتك 

جديد! �( ال 
 

�لخبر �لصحفي ��لقضية 

يعد �لتمييز بين �لخبر �لصحفي ��لقضية، من �صعب �ألمو� على �لصحفيين، 

�خاصة �لشبا, منهم. فالخبر �لصحفي �بما يتنا�' قضية ما. كما �# �لقضية 

في حد �4تها، ليست خبًر� صحفًيا.  

�عند مناقشة �فكا� �لخبر �لصحفي، يزعم �لكثير من �لمر�سلين �نهم مهتمو# 

بموضوA ما في مجتمعهم �يرغبو# في �لكتابة عنه. �هذ� �مر >يجابي للغاية، 

�لكنه غير كاE. �من هذD �لموضوعاC �لفقر ��لتعليم ��ألمن.  

 �� ،Fلمجتمع بحًثا عن �لحد� Hفي �عما I4 يتعين على �لصحفي �# يغو<

�ألخبا� �لمتعلقة بالتنمية، �� �لتعرE على �تجاD معين، لكي يتمكن من صياغة 

   .Jجديد Fعلى �حد� Lخبر صحفي ينطو

متابعة �ألخبا� �لشيقة 

هناO عنصر �ساسي Nخر في �ختيا� �لقصة، �هو مو�كبة �ألخبا�. فمعرفة 

 Jقصتك جديد Jألخبا� عن قر,، هي �فضل �سيلة لتحديد ما >�4 كانت فكر�

�S ال.  

�تقل �همية كتابة >حدW �ألخبا� �لصحفية �لتي تناقلتها �سائل �إلعالS �لمخلتفة 

جديًد�   Iلخا� �لمقا'   �� �لموجز  �لخبر  يكو#   #� يتعين  لذ�،  موسع.  بشكل 

قـد  �# شيًئا جديًد�  يعني  قبل. �هذ�  لم يسبق عرضه من  �يناقش موضوًعا 

>ضافته  يمكن  جديد  مصد�   ��  Dتجا� لديك   #� يعني   #� يمكن  كما   .Fحد

 للمعلوماC �لتي قد سبق نشرها بالفعل. 
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�جليد،  �لصحفي  �خل� 
ميكن  ال  قد�  على  يشتمل 
&نكا�# من �لتشويق ��ملتعة 

�يمثل "
لخبر 
لشيق" مفهوًما محيًر
، �� يشير �لى نوعية 
ألخبا� 
لشيقة �� �لى 

موضو4 ألحد 
لنقاشا/ 
لخاصة في 
لوقت 
لحالي. �كما �' محر�& لن يرغب 

في نشر مقاC عن خبر قد تنا�لته 
لصحف بالفعل، فلن يبد9 كذلك �9 
هتما6  


ألخبا�.  Dكلية عن نطا Fلتي تخر
بالموضوعا/ 

�من هنا نجد �' 
لتقييم ال يكو' �
ضًحا تماًما، �يتبنى كل محر� �جهة نظر 

مختلفة فيما يتعلق بالخبر 
لشيق. �يشعر بعض 
لصحفيين باالستياء من 
لمفهو6 


لصحفيو' �'  Pمقيد. �ير� Qمحد� Rنه �سلو� �عتبا

لكلي للخبر 
لشيق على 

 S

ألحد 
تبا4   '�Q 
لخبر،  ماهية  بتحديد  
لمعنية  هي  
إلعالمية  
لمنظما/ 

بطريقة غير �
عية. �يبقى في 
لنهاية، �' 
لخبر 
لصحفي 
لجيد، يشتمل على 

قد� ال يمكن �غفاله من 
لتشويق �
لمتعة. 

 S
�يتعين على 
لصحفي 
لبحث عن 
لموضوعا/ 
لتي تتعلق بالقضايا �
ألحد


لهامة في 
لوقت 
لحالي، لكي يتمكن من �عد
Q خبر شيق. �يمكن �' يشتمل �لك 

مثل   ،Pلكبر
 
ألخبا�  موضوعا/  �حد  عن  مباشر  خبر صحفي   Q
�عد على 


ء �Qلة ما. �قد يشتمل على �حد 
ألخبا� 
لفرعية 
لتي تتعلق �X� ئيس� Cغتيا


بالحدS، مثل 
ندال4 
لعنف �ظاهر] 
نتشا� 
ألسلحة في 
لمجتمعا/. 
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��لصحف  صحيفتك،   �قر
�ألخر� �ملنافسة، ��لصحف 
نظر  �جها�   �تتنا� �ل! 
$#�ئك  مع  بشد'  تتعا#+ 

�خلاصة  

 �لحكم على �ألخبا� ��نو�� �ألخبا� �لصحفية �لفصل  �لثامن

تحرير  خال�  مــن  �لشيق  بالخبر  ليرتبط  �لمقا�  تعديل  �لغالب  في  �يمكن 

�الفتتاحية. �لكن ضع فــي �عتبا*, () �ألخبا* يمكن () تفسد %$� تحـو� هذ� 

�لخبر �لشيق بشكل جذ*5. 

كافة  في  �لرئيسيـة  �ألخبــا*  على  مطلًعا  تكو)   () يتعين  حا�،  (ية  �على 

�أل�قاF. �نحن بذلك نلقي �لضوء على �لمهمة �لوحيد@ �ألكثر (همية للصحفي، 

�هي () يكو) �لصحفي شرًها في �لبحث عن �ألخبا*. �من ثم، يجد* بك () 

�لمنافسة،  ��لصحف  صحيفتك،  تقر(   () بك  فيجد*  قر�ءتك.   Pنطا توسع 

��لصحف �لتي تتنا�� �جهاF نظر تتعا*S بشد@ مع R*�ئك �لخاصة. �يجد* 

بك (يًضا () تحا�� قر�ء@ صحف �لد�� �ألخرV، �() تتصفح �لويب. �هـذ� 

على   Wتحر  ()�  Xإلعـال� �سائــل  من  مجموعـة  لديـك  تكو)   () يعني 

متابعة  يمكنك  كما  منتظمة.  بصفة  مر�جعتها  على   Wتحر  ()� متــابعتــها، 

�لوسائل �إلعالمية �إللكتر�نية، �خاصة نشر�F �ألخبا* �لصباحية ��لمسائية 

�ألساسية.  

كيف تستطيع معرفة نوعية �ألخبا* �لصحفية �لتي تجتذ\ �ألفر�]؟ ��إلجابة 

هي () مختلف �ألفر�] يهتمو) بأنو�[ مختلفة من �ألخبا*، �$لك �فقا لخلفياتهم 

�لثقافية ��الجتماعية، �طبيعة عملهم، ��لمكا) �لذ5 يعيشو) به. 

 �خيو� سبا
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معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

� �لقاعد� �أل�لى تتمثل في مر�عا� �لقا��. فهل هي قصة مثير� ��من ثم نجد 

لالهتما0؟ �هل تشتمل على �حد�+ تدعوهم لقر�ءتها؟ فمثًال، لن يهتم �لقا�� 

في �7 مكا� >خر بالعالم بحا1+ سيا�� عا71 ��6 ضحيته �ثنا� من �ألفر�1 

�� من  �لضحايا من �ألجانب  لم يكو� هؤالء  �لد�خلية، ما   Cلطر� �حد  على 

�ألشخاH �لمعر�فين �1لًيا، لكن �لقا�� �لمحلي سيكو� مهتًما بهذ� �لخبر. 

� يهتم �لقر�ء �لد�ليين ببعض �ألخبا� �لصحفية �JK لم تكن ��بالمثل، يمكن 

مألوفة لهم، حتى �JK كا� �لقا�� �لمحلي ينظر Kليها كأمٍر مسلم به. �من �مثلة 

 Sلمنتجعا� �حــد   ��  ،Faroe Islands فير�  جز�  في   ��لحيتا صيد  Jلك: 

�لمحليـة   Sالحتفـاال� �حـد   �� �لمثير�،  �ألثرية  �لمعـالم  �حد   �� �لسياحية، 

�لبهيجـة.  

�لقى بالضوء على تدهو�  �JK ،يلفت �النتبا] للمتابعة ���يمكن لحا1+ سيا�� 

�النتبا]  جذ[  Kلى  �لحا1+  هذ]   ^1�  �JK� �لصيانة،  جهو1  �تعطل   ،Cلطر�

�� مقاييس �لسالمة �ألخر^. �تنتشر  Cكثر بالنسبة للطر�للحاجة Kلى بذ` جهد 

�ألحد�+ �لمثير� في كل مكا�، �لذ� فإنه يجد� �لبحث عنها. ��لصحفي �لمتميز 

هو �لذ7 يستخد0 عينيه ��Jنيه �يعمل عقله في �لبحث عن مثل هذ] �ألحد�+ 

�لهامة. 

 
 



١٢٠ 

 	لحكم على 	ألخبا� ��نو	� 	ألخبا� 	لصحفية 	لفصل  	لثامن

نوعيا� 	ألخبا� 	لصحفية 

�نو��  �	بعة  �لى  �لصحفية  �ألخبا	  �إلخبا	ية،  �لمنظما�  من  �لعديد  تقسم 

	ئيسية، )من بينها معهد صحافة �لحر+ )�لسال(. )يتعين عليك عند �ختيا	 

�لخبر �لصحفي، �9 تحد8 نو� �لخبر �لصحفي �لذ4 تنو4 �لكتابة عنه: 

)من �لضر)	4 عند �ختيا	 قصتك �9 تكو9 )�ضًحا مع نفسك، )مع محر	; 

فيما يتعلق بنوعية �ألخبا	 �لصفحية �لتي تنو4 كتابتها. 

خبر: )هو تقرير عن حدH �) �تجاG ما. )يجب �9 يكو9 جذ�ًبا، )متو�Cًنا، 

)قصيًر� نسبًيا. 

 (� Gتجا� (� H8يقد( )صًفا �كثر عمًقا عن حا Lمقا!� )هو موضو� مطو

مكا9 �) شخصية ما ()في بعض �ألحيا9 يطلق عليها "صو	P عامة".) 

تحليل: )هو تحليل ألحد �التجاها� �) �ألحد�H �إلخبا	ية، )�الستشها8 

بمجموعة من �لشخصيا� �لرئيسية )�لخبر�ء؛ )يمكن �9 يعرX �لتحليل 

)جهة نظر خاصة، )لكن ينبغي �9 يعرX مجموعة مختلفة من �آل	�ء 

 .9Cمتو�( Lبأسلو+ معتد

تعليق� )هي )جهة نظر تطر^ من منظو	 شخصي، )عاP8 ما تشتمل 

على حجة قوية، )تتضمن توصيا� لمو�جهة �حد �لمشكال�. 

 

  



 ١٢١

معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

�ألخبا� هـي �ألحد�� �ل� 
بعـد حلظة:  تقع حلظـة 
حتطـم طائر�، �� قتل �حد 
�لسياسيني، �� �ندال& حر% 

عن  عبا��  ��لسال�   �لحر صحافة  بمعهد  �لخاصة  �ألخبا�  معظم   ��تكو

&مر عرضي،  فهو  �لتعليق،  &ما  منتظم.  تحليل  على  تشتمل  �مقاال0  &خبا� 

�عا;� ما يكو� مقتصًر� على بعض �لصحفيين &� �لخبر�ء �لمعر�فين 4�3 

�ألسماء �لبا�>�.  

�من &جل �لتمسـك بمبا;A عـد� �لتحيـز، فمن �ألهميـة بمكــا� �لتمييــز بين 

نوعيا0 �ألخبا� �لصحفية �لمختلفة، �&� يتم �لتفريق – بوجه خاD – بين 

�ألخبا� ��لتعليقا0. 

�لقصص �إلخبا�ية  

��ألخبا�  �لعاجلة،  �ألخبا�  مختلفين:  نوعين  Hلى  �إلخبا�ية  �لقصص  تنقسم 

"�ليوميا0"  باسم  �لثاني  �لقسم  يسمى   ،��ألحيا بعض  �في  �لمعتا;�.  �ليومية 

مفكر�  في  �تضعه  �لخبر  نشر  موعد  تحد;  �إلخبا�ية  �لمنظما0   �أل �4لك 

�ليوميا0 بغرQ تغطيته. 

١ - �ألخبا� �لعاجلة: �هي �ألخبا� �لتي تصو� �لظر�T شديد� �لقسو�، كما 

تحطم  مثل  معينة   W�حد& على  �ألخبا�   Xهذ �تشتمل  �لجمهو�.  ير�ها 

�لسياسيين، &� عاصفة شديد� تدمر  قاتل محترT يغتا] &حد   �& طائر�، 

&حد  ثو��   �& �ألقاليم،  &حد  يدمر  >لز�]   �&  ،حر �ندال`   �& �لمنا>]، 

�لبر�كين، Hلخ. �تطلق عليها قنو�0 �ألخبا� على مد�� ٢٤ ساعـــة �سـم 

"�ألخبا� �لعاجلة"، �تقو� هذX �لقنو�0 بعرQ بيا� متحرd &سفل �لشاشة 

لجذ �نتباX �لمشاهدين.  



١٢٢ 

 �لحكم على �ألخبا� ��نو�� �ألخبا� �لصحفية �لفصل  �لثامن

٢ - 	ألخبا� 	ليومية 	لمعتا��: عا�� ما يمكن 	لتنبؤ باألخبا� 	ليومية 	لمعتــا�� 

	لمكتب).  يوميا�  	ألخبا� ضمن   �هذ تند�!   $% يمكن  %نًفا،  قيل  (0كما 

0تد�0 هذ� 	ألخبا� حو5 %حد	8 7	� جد	50 4منية محد��، 0	لتي %مكن 

	لتخطيط لها مسبًقا، فمثًال، يلقي �ئيس �0لة ما خطاًبا هاًما، %0 تعلن >حد; 

	لشركا� عن نتائجها 	لمالية عن 	لعاJ 	لماضي. 0في بعض 	ألحيا$، يعد 

%حد  عن   0% 	لمقاال�،  لكتابة  مناسًبا  سبًبا  	لسنوية  بالذكر;  	الحتفا5 

	ألحد	8 	لتا�يخية، %0 تقييم عشر سنو	� من 	الستقال5، %0 مر�0 عقد 

 .Q0على حا�8 مأسا

0من 	لحكمة 	لقياJ بإعد	� خلفية عن 	لقصة مسبًقا. لكن، تذكر %$ 	ألشياء غير 

	لمعتا�� من  	ليومية  >يقاZ عرY 	ألخبا�  فيمكن  	لمتوقعة عا�� ما تحد8: 

%جل عرY خبر عاجل، مثل >طال[ 	لنا� على 	لرئيس %ثناء >لقاء 	لخطا]، 

عن  	لمتحد8   Z	نحر	  0% عليه؛  مغشًيا  سقوطه   0% للسخرية،  تعرضه   0%

	لمالحظا� 	لمعد� سلًفا. 0من ثم فإنه يتعين على 	لصحفي %$ يكو$ مستعًد	 

لهذ� 	لمو	قف. 0قد تعرY بعض 	لصحفيين لمشاكل عديد�، ألنهم قد قامو	 

بإعد	� 	ألخبا� 	ليومية 	لمعتا��، بد0$ 	لتحقق من حقيقة 	ألحد	8، ثم 	كتشفو	  

– من خال5 	لصحف 	لمنافسة في بعض 	ألحيا$ – %$ 	ألمو� 	تخذ� مساً�	 

مختلًفا تماًما. 0هذ	 ما يسمى بالصحافة 	لز	ئفة، 0لذ	، يتعين %$ يقوJ 	لصحفي 

	لجيد بالبحث عن 	ألحد	8 	لمفاجئة. 



١٢٣ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�لمقاال�: 

١ - �لمقاال� �لتحقيقية: قد يكو� �لخبر في بعض �ألحيا� هو �لقصة ��تها. 

2هذ� ألنه في �لوقت �لذ, ال يقع فيه حد( معين، يكشف �لبحث �لتحقيقي 

2قعت  �لتي  لألحد�(  فهمنا  تغيير  7لى  تقو8نا   �معلوما عن  �لمقا>  في 

بالفعل، <2 �ألحد�( �لمستقبلية.  

7فر�8ها  تم  �لتي   ��2لمقاال �لكتب  بنشر   Cيقو كبير،   Eصر� Gنشو حالة  في 

�لحصو> عليها من  يتم  �لتي   ��لمعلوما بناء على   Eلصر��  �لمناقشة حيثيا

من  �لرغم  2على   .��2لجنر�ال �2لدبلوماسيين،  �لسياسيين،  مثل  �لمشاMكين 

�نتهاء هذ� �لصر�E منذ 2قت طويل، تظل هذP �لتقاMير هي �لمرجع �لرئيسي 

لتفسير مساM �ألحد�( بناء على عدC فهمنا لها مسبًقا.  

2في بعض �ألمثلة �ألخرT نجد <� �لمقا> �لتحقيقي يمكن <� يكشف �ألحو�> 

�لموجوW8 في <ماكن �لعمل، <2 �لمشكال� �لتي تو�جه مجتمع �ألقليا�، <2 <حد 

 Cإليجابية �لتي حدثت في نظا� ��Mبما �لتطوM 2> ،Wلبيئية �لمتز�يد� ��أل[ما

�لمستمر، 2مع  �لتر�كمي  �ألثر  �لقصص في   Pما في هذ�Mلد� �لتعليم. 2تتمثل 

 .Mلصحفي بتحويلها 7لى <خبا� Cيقو ��لتنقيب عن �لمعلوما



١٢٤ 

 	لحكم على 	ألخبا� ��نو	� 	ألخبا� 	لصحفية 	لفصل  	لثامن

تذكر �� �ألفـر�� ميثلو� 
�ما بؤ�� �هتما� لألفر�� �

�آلخرين. 

٣ - �لمقاال� �لمبهجة �لخفيفة ��الهتما� �إلنساني: يمكن �� تمثل هذ� �لمقاال� 

من  بالعديد  �لصحفي  تز�(  �نها  �لمؤكد  �من  متعة،  �لموضوعا�  �كثر 

فر; �لكتابــة �إلبد�عية. �ال يمكن �عتبـا6 هذ� �ألخبـــــا6 على �نهــــا 

جانب  ?لى  �لترفيهي  بالطابع  تتميز  ألنها  قاسية"،   Eظر� "�خبا6عن 

�لسفر  عن   �� �لسياسيين،   G)لقا� �حد  عن  قصة  مثل   .I6إلخبا� �لطابع 

�شهر  من  تعد  ��لتسلية  �لرياضة   �� كما  �لغذ�ء.  عن   �� ��لسياحة، 

�لموضوعا� �ألخرO �لتي يمكن تنا�لها في هذ� �لنوعية. �عا(G ما يطلق 

على هذ� �لنوعية �لقصص ��Q "�الهتما� �إلنساني". �يضاE ?لى Qلك 

 Tلمفتا� بالخطوG6 ��لجدية. �يتمثل  ينشر  يتسم كل ما  ينبغي ��  �نه ال 

�لخا; بكتابة �لمقاال� – في �لمقا� �أل�Y – في �ألفكا6 �لجيدG ��لبحث 

�لجيد. �من هنا نجد �نه ينبغي �نتقاء �لما(G بعناية قبل �لكتابة، ثم تجميعها 

�خاتمـة  منطقًيـا  تركيًبا  هنا\  يكو�   �� �يتعين  �جذ�[،  ^سر  بأسلو[ 

 .GQخا�

�عند كتابة �لمقاال� تستطيع عا(G �لبدء بقضية �� �تجا� �� موضو` محد( 

بغرb توضيح موضوعا� �خرO �كثر عمومية.  

فعلى سبيل �لمثاY، عند �لكتابة عن كيفية نز�T �هل �لقرO ?لى �لمد�، يمكنك 

�ختيا6 �حد �لقرO �بعضا من �هلها �توظيف قصصهم لتوضيح �لمشكال� 

لألفر�(  �هتما�   G6بؤ (�ما  يمثلو�  �ألفــر�(   �� �لتتذكر   .Tلنجا�  fQنما�

�آلخريــن. 

�?�Q كنت ترغب في كتابة قصة عن �حد �لمشر�عا� فحا�Y �� تكتبها من 

خالY �عين �ألفر�( �لمعنيين. �بكلما� �خرO، لتحا�Y �� تضفي على هذ� 

�لقضايا طابعا ?نسانيا. 

 



١٢٥ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�يمكنك ملء �لصو�� باإلحصائيا� ��لمعلوما� �لموسعة فيما بعدK غير �نها 

ستكو* مملة ما لم توضح للنا% �لهد$ من ���ئها. 

 

�لتحليل 

يتعين على �لتحليل �إلخبــا�8 �* يأخذ �لقـــا�3 2لى ما ���ء قصـــة �لخبـر 

"�لهاE" �لعا8C، ��* يتنا�A تفسير �تفاصيل �كثر مما هو ممكن عندما تكو* 

تحت  تقع  فإنك  �هنا  �لتفاصيل.  مكتمل  غير  عاجل  خبر  كتابة  تحت ضغط 

�لنامية   Mباألحد�  Aتصا� �لحقائق ��لبقاء على  يتمثل في تجميع  ضغط كبير 

تز�يد  في  �لتفجير��  �حد  في  �لوفيا�   Aمعد كا*   �S2 (مثل:  �لتطو�  سريعة 

مستمر). �يتعين �* تشتمل هذW �ألخبا� �لعاجلة على قرينة توضح �هميتها 

 *� يمكن  �ال  Sلك؟").  بعد   �Sما�" �ختبا�  2لى  �لثانية  للمر�  (نشير  للقا�3 

يصحب هذW �ألخبا� �لعاجلة تحليل لحظي، ألنه سو$ يقف عقبة �ماE �لحقائق 

�أل�لية �لهامة. 

�عندما تنتهي �خبا� �لحدM �لعاجل، �يتم تغطية �لقصة �لهامة بالكامل فربما 

يكو* �لوقت قد حا* للرجو` للموقف �كتابة تحليل منفصل. �يكمن �لخطر 

في �* "�لتحليل" سيكو* �كثر قليال من �لقصة �إلخبا�ية �لتي تم مخاطبتها مع 

فقر�� �طوA �سياc كالE �كثر.  



١٢٦ 

 	لحكم على 	ألخبا� ��نو	� 	ألخبا� 	لصحفية 	لفصل  	لثامن

�يحتا� �لتحليل �لصا�� �لى طلب �لر�� – على سبيل �لمثا	 – من �لسياسيين 

� �لقا�/ �لعسكريين �� �لمساعدين �� �لدبلوماسيين، �تقديم '&�ئهم عما حد� �

��لسبب �&�ء حد�ثه – �بصو&/ �كثر �همية – ما �لذ� يعنيه حد� ما بالنسبة 

�قم بطر; �حد �لتحليال9.  	�للحاضر ��لمستقبل. حا

 

	لتعليق 

عا�/ ما تقوD �لمنظما9 �إلخبا&ية بتقديم تعليقا9 �لكنها تولي عناية خاصة 

 E� هذ� يضمن�لضماE� E مثل هذI �لمقاال9 يتم عنونتها بطريقة صحيحة. 

يكوE �لقا&N على علم بأE ما يقر�I ليس تقريًر� �خبا&ًيا ��قعًيا مباشًر�، �لكنه 

في �لحقيقة عبا&/ عن &�� �حد �ألشخاQ فيما حد� �� ما ينبغي �E يحد�.  

 ��يمكن كتابة �لتعليق بو�سطة �لصحفيين �� �فر�� خا&جيين مثل �لخبر�ء �

 9�W لصحف� E� بالصحفيين، نجد يتعلق  �لسياسيين. �فيما   �� �لدبلوماسيين 

�لطاقم �لكبير تستطيع �لقياD بتطبيق مبد� �لحائط �لصيني، لضماE عمل فريق 

�لتقرير �إلخبا&� بشكل منفصل تماًما عن فريق �لتعليقا9. 

بقاء   Eلضما تسعى  �لغربية  �إلخبا&ية  �لمنظما9  من  �لعديد   E� �يضا  �نجد 

�لتعليق متو�^ًنا لفتر/ من �لوقت. 

 



١٢٧ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�� �لسما� لشخص بكتــابة 
تعليق خـا�، ال �وله �حلق 
 �) �لتشه&، %$ توجيه �"عا��
متطرفة %$ �ف-���� عنصرية 
 

��%	 قا# �حد 	لمسؤ�لين 	لسياسيين مثًال �ثناء �حد� 	النتخابا
 	لتي تجر� في 

	لرئيسية  	ألحز	)  تحصل  فسو.  	لصحف،  �حد�  في  تعليق  بكتابة  	لد�لة 

بعض   7� كذلك  �نجد  	القتر	>.  موعد  	قتر	)  مع  مماثلة  مساحة  	ألخــر� 

متسا�ية   
��قــا منح  تضمن  جًد	  خاصة  قو	نين  لديها  	إلخباGية   
	إل%	عــا

لألحز	) 	لسياسية 	لكبر� على 	لهو	ء.  

يمثل  	لتعليقا
 ال  �حد�  بكتابة  لشخص   Oلسما	  7� �ليه،   QGإلشا	  Gتجد �مما 

تصريحا بالتشهير (�	لذV يمكن �7 يؤVW �لى مثوU مسؤ�لي 	لصحيفة – �ليس 

 
	فتـر	ء	  �� متطرفـة   
	Wعــاء	 توجيه   �� 	لقضاء)،  �ما#   – 	لمؤلف  فقط 

عنصرية. �تعد 	إلW	QG 	لعليا للتحرير مسؤ�لة عن 	لتأكد من �7 	لتعليق ال ينتهك 

	لحد�W 	لطبيعية للصحافة 	لنزيهة. 



١٢٨ 

 	لحكم على 	ألخبا� ��نو	� 	ألخبا� 	لصحفية 	لفصل  	لثامن

تما�ين 

�قر" �لبيانا� �لتالية �حد� مكا� �ألخبا� �ما �لذ� يحتا �لصحفي لعمله من 

"جل تطويرها. ما هي نوعية �لقصة �لتي ستكتبها؟ 

١ - يمو� �لعديد من �ألطفا; "ثناء عملية �لوال�6 نظر� لعد4 تو�فر �لتجهيز�� 

�لطبية ألمهاتهم. �هذA هي �لحالة خا� �لعاصمة ��لمد� �لكبر?. 

٢ - قامت �لحكومة بإ�سا; جنو� لحر�سة �لطرC �لتجا�ية �لكبر? من "جل 

�لقبض على �لمهربين �لذين يقومو� بجلب �لبضائع عبر �لحد�� ��� �فع 

�لرسو4 �لجمركية. 

��ال� من خال; طلب  مليو�  بجمع ١٠  ��لتعليم  �لتربية   6��Q� قامت  -  ٣

مساهما� من �لجمهو�. 

٤ - يو�جه �لعديد من �لالجئين �لسابقين – ��لذين قد عا��� Tلى �لبال� هذ� �لعا4 

–  صعوبة في مما�سة حياتهم �لطبيعية. 

 باالحتجا �لعا4  هذ�  �لعاصمة  Tلى  عا���  قد  �لذين  �لالجئين  بعض  قا4   -  ٥

خا� مجلس �لبلدية بسبب "حو�لهم �لمعيشية �لشاقة. 

 



١٢٩ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

مر�جع 	قر�ء�� �ضافية 

مع  باالشتر��  بالصحفيين،  �لخاصة  ��لتد�يب  �ألبحا�    مو�قع 

columbia journalism review 
www.powerreporting.com 

لالسترشا( عن �لصحافة �لتي تتم بمساعد# �لكمبيوتر 

www.nicar.org 
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�ألسـلو�  مـن   
��ـد
جتنـب  هـو  �لد�خلـي 
�لذ�  �خللط   �� �لتضـا�� 
 �ميكـن �& يقف عقبـة �ما

�لقا�- �� �ملستمع 

تحد�ها  �اللتي  ��لنحوية  �للغوية  �لمصطلحا�  في  �لد�خلي  �ألسلو�  يتمثل 

�لصحف *� مو�قع �لويب *� �لمجال� *� �إل)�عا� لتطبيقها على كافة �لتقا�ير 

�من قبل كافة �لُكتا� لضما4 تحقيق �لتناسق �لد�خلي.  

�لمعلوما�  من  قد�  *كبر  توصيل  هو  صحيفة   <* من  �لهد=  أل4  �نظر� 

بوضوD �بأقل مجهو�، نجد *4 �ألسلو� �لموحد يمثل *حد �أل���� �لمطلوبة 

لتحقيق )لك. �ال يتمثل �لهد= في توحيد �ألسلو� – حيث *نه من �لو�ضح *4 

لكل مؤلف *سلوبه �لخاJ في �لكتابة – �لكن �لهد= يكمن في تجنب �لتضا�� 

*� �لغر�بة *� �لخلط، �هي *مو� يمكن *4 تمثل عقبة *ماO �لقا�N *� �لمستمع. 

���ئما ما يتوقع �لجمهو� *4 يتم تقديم �لمعلوما� بنفس �ألسلو� �لمتناسق، �*4 

"تتحدW �لصحيفة بصو� ��حد"، مما يساعد على Uظها� مصد�قيتها. 

*حيانا ما يمثل هذ� �ألسلو� جزًء� من شخصية �لصحيفة �يتم صقله بعناية. 

�في بريطانيا – على سبيل �لمثا_ – تقوO �لصحف �لصغير^ بتوظيف تركيبا� 

 Economist �إليكونوميست  صحيفة  تتسم  كما  جًد�.  قصير^  �عنا�ين  جمل 

عن  �لنظر  بغض  �لمختلفة  *قسامها  كافة  عبر  �متماسك  جًد�  مميز  بأسلو� 

 .dلمحتو�

 



١٣١ 

معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

يساعد  مما  لوقت،  على  لحفا�  على  لحا�مة  لقونين  مجموعة  �تساعد 

تز�يد  لمحر�ين �تعمل على  قريبة من متطلبا"  تقديم نسخة  لمؤلفين على 

لمحر�ين بإجابا" جاهز2 بالنسبة لمسائل لهجاء �لقوعد �ألمو� ألخر(. 

�عند ستخد7 لغة بها لهجا" :� :ساليب هجاء مختلفة، تقو7 لصحيفة بتحديد 

لمستخد7، �تلتز7 به. �نجد :مثلة لذلك في :سماء ألعال7 فعا>2 ما يتم  Dألسلو

Fجــرء  يتعين  :نــه  على  �نكر�  ــر(،  ألخ للغا"   Hبحر� حر�فها  نسخ 

 .Kلوضولتي تضمن لحفا� على لتناسق � "الختيا�

لصربية  للغة   – سياسية  مناقشا"  على   "�لقر  Qهذ  Rتنطو ما  �:حيانا 

تستخد7 كلمة كوسوفو، بينما تستخد7 للغة أللبانية كوسوفا؟ �يتعين :S يحد> 

لنقاشا"  Qلوقت في مثل هذلتناسق �تجنب تضييع  Sلضما Q�ختيالمحر� 

لموعد لنهائي.  Dلتي تؤ>F Rلى قتر

عا" قد قامت بتحديد XإلألسباD، نجد :S كافة لصحف �لوكاال" � Qلهذ�

خلي �ضح لها. < Dسلو:

بهم  لخا\   R<شا�إل لدليل  Fلى  :�ًال   S��لمحر يرجع   S: لطبيعي  �من 

لمعرفة :حد لقوعد؛ ثم لرجو_ بعد Xلك Fلى >ليل F�شا>R :�سع �:شمل (نجد 

 The إليكونوميست� Associated Press kألسوشياتد بر:S لد( كل من 

إل�شا>ية لمعر�فة  lXلنماEconomist – على سبيل لمثاm – مجموعة من 

سع)؛ �:خيًر – �عند لحاجة – يتم لرجو_ Fلى :حد � vلمستخدمة على نطا�

لقوميس لمتفق عليها. 



١٣٢ 

 	ألسلو� (	لبنية �	لشكل) 	لد	خلي 	لفصل  	لتاسع

� لألسلو�  �نما

%كتابة �لتو�"يخ هي �حد �ألمثلة �لبسيطة �لتي تحتا� �لى �سلو	 متفق عليه.

%�لمسيحيو&  �لمسلمو&  %لكن  �لشمسي،  �لتقويم  �لد%/  معظم  تستخد2  حيث 

�أل"ثو;كس %�ليهو8 يستخدمو& تقا%يم مختلفة �عتما�8ً على �أل6منة �لمختلفة 

�لتقليد=  �لقمر=  �لتقويم  يستخدمو&  �لذ=  للمسلمين  %بالنسبة  تا"يخهم.  في 

يكو& لديهم تا"يخ سنة مختلف عن �لتقويم �لغربي �لمستخد2 8%لًيا. %يجب �& 

تتعرI على �ألساليب �لتي يفضلها �لقر�ء؟ %ما �فضل �ألساليب �لتي تفضلها 

صحيفتك؟ %متى يمكن �ستخد�2 �الثنين؟  

بينما  يلي: ٢٠٠٣،  لما  %فًقا  �لعا2  �لغربي  �لتقويم  يحد8  �لمثا/،  %على سبيل 

 .Qيستخد2 �لتقويم �لديني للمسلمين ١٤٢٢/١٤٢١ بعد �لهجر

%يستخد2 �لغر	 – بوجه عا2 – صيغة (BC)  قبل �لميال8 % (AD) بعد �لميال8 

�حياًنا  نجدهم  �لحيا8،  ينشد%&  �لذين  للغربيين  %بالنسبة  �ساسية.  كعالما_ 

يستخدمو& صيغة (BCE) (قبل �لفترQ �لحالية) % (CE) (�لفترQ �لحالية) عند 

�ستخد�2 �لتقويم �لغربي، %هذ� يعمل على تجنب �ستخد�2 "مز مسيحي. 

 bآل&، ما هو �لتقويم �لذ= تستخدمه صحيفتك؟ %في حالة قيا2 �حد �ألشخا�%

بذكر تقويم مختلف عن �لتقويم �لمستخد2 في �لصحيفة، فإما �& تقو2 بتحويله 

�لى �لتقويم �لمستخد2 في �لصحيفة، �% تقو2 بتوضيحه للقر�ء. 
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معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 


	هـا�" � "
	ها�" كلمتا� "
غـ� �قيقتـني ��مـا �ثـا	 
�سـتبد��ما  �ميكن  �نفاعلية، 

بعبا	�+ *كثر �قة ��صف 
 

ألجنبية تتطلب ستخد� قوعد محد�
، خاصة عندما  �'نجد "يضا "! لكلما

� جديد
 "' علمية. فهل يكو! لها ستخد� محد� "' تكو! عبا/
 عن مفر�

ينبغي ترجمتها "' ستخدمها كما هي 'تفسيرها "' عد� تفسيرها؟ هذ2 هي 

نوعية ألشياء لتي يتم تحديدها من قبل ألسلو8 لدخلي. 

باللغة  لناطقة  لصحف   AحدC تقو�  بالمالحظة، حينما   
'تطر" مشكلة جدير

 
لمتحد  �لواليا'  
لمتحد لمملكة  من  كل  في  منتجاتها  بتوIيع  إلنجليزية 

إلنجليزية  للغة " في  لصحفي  ألسلو8 ' لهجاء  يختلف   MC ألمريكية. 

بعض  تلجأ  'قد  كبير،  بشكل  ألمريكية"  إلنجليزية  للغة "  ' لبريطانية" 

لمنظما� Cلى Cعا�
 طبع نسختين مقبولتين للطرفين. 

لتي يمكن "!   �لعبا/' �لكلما بتجنب  إلعالمية  �لمنظما 'تقو� بعض 

تكو! مثا/ جدT. 'تقو� 'كالـة "نبـاء /'يترI بتجنب ستخـــد� كلمــا� مثل 

"يعد" "' "يهد�" عند شرW ما قاله "حد ألشخاU. 'تدT كل كلمة منهما على 

معنى مختلف، "حدها سلبي 'آلخر Cيجابي – يعبر عن لمقصو� من لكال� 

بطريقة مختلفة. 'يهدZ "سلو8 /'يترC Iلى Cضفاء لموضوعية 'عد� لتحيز 

Cلى تقا/يرها إلخبا/ية. 

كما تعمل /'يترI على تجنب كلما� "C/هابي" ' "إل/ها8"، 'هي سياسة 

يتبعها "يضا معهد صحافة لحر8 'لسال�. 'كلمة "C/هابي" 'كلمة "C/ها8" 

ستبدلها   
عا� 'يمكن  نفاعلية،   [ثاً/ تتر^  لتي  لدقيقة  غير   �لكلما من 

� "كثر �قة ''صف.  بعبا/



١٣٤ 

 	ألسلو� (	لبنية �	لشكل) 	لد	خلي 	لفصل  	لتاسع

*ينظر بعض �لنا$ #لى !� هذ� �لقاعد� في �ألسلو� مثير� للجد
 بشكل كبير، 

معهد  *يسعى  للفظين.  �لسائد  لالستخد�1  نظًر�  عليها  �لحفا7  يصعب  !نه  كما 

فــي  تر<  لم  ما  �أللفا7   �هذ �ستخد�1  تجنب  #لــى  *�لسال1  �لحر�  صحافة 

�قتباساD مباشر�. 

*يشتمل �ألسلو� !يًضا على عالماD �لترقيم، حيث يمكن !� يكو� لمطبوعتين 

 .(  "  ) �لمز<*جة   *!  (  ‘  ) �لمفر<�  �لتنصيص   Dعالما مثل  مختلفة  !ساليب 

�لترقيم في نهاية   Dلبريطانية *�ألمريكية في *ضع عالما� *تختلف �لصحف 

 Dعالما  Sتر #لى  عا1  بوجه  يميل  �لبريطاني  �ألسلو�   �! فنجد  �الستشها<، 

�لترقيم خاVU عالماD �لتنصيص، بينما يميل �لمحرU*� �ألمريكيو� #لى *ضع 

عالماD �لترقيم <�خل عالماD �لتنصيص.  

*تقو1 �إليكونوميست The Economist  <*ًما باستخد�1 !لقا� شرفية مثل �لسيد 

!* �لسيد� !ما1 �ألشخا\ �لذين ير< ]كرهم في �لخبر �لصحفي. غير !� بعض 

للمر�  �السم  ]كـر  عند  تستخدمها   *! �أللقا�،   �هــذ مثل  تستخد1  ال  �لصحف 

�أل*لى فقط.  

*تقو1 بعض �لصحف <*ًما باستخد�1 خط مائل في كتابة �سم �لصحف، بينما 

تقو1 بعض �لصحف �ألخر^ بوضع �السم بين عالمتي �قتبا$، *هناS بعض 

�لصحف �لتي ال تستخد1 !ًيا من �ألسلوبين. 

 Uلكن بعد على �التفا_ على �الختيا* .D�Uيتوقف �ألمر على تحديد �الختيا*

نفس  باستخد�1  �لعمل  *طاقم  �لصحيفة  تلتز1   �! يتعين  �ألسلو�،  *تحديد 

�ألسلو� <�ئًما بهدc �لحفا7 على �لتناسق. 
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

تما�ين 

ناقش بعض �لمسائل �لتي تتعلق باألسلو� مع �مالئك: 

١ - هل تطبق صحيفتك "سلوًبا خاًصا بها؟ 

٢ - هل يمكنك 7كر بعض "مثلة لصحيفتك بحيث تحتا0 /لى تحديد "سلو� معين 

لها، ?هل هنا< "ية "مو> متضا>بة؟ 

�لبريطانية   A" �ألمريكية  �لهجاء   Aتستخد هل  باإلنجليزية،  �لكتابة  عند   -  ٣

للكلماK مثل labour/labor   homogenise,homogenize etc ؟ 

٤ - �7كر بعض �ألمثلة للكلماK �لمثيرO للجدN ?�لتي ال تتناسب مع �ألسلو� 

غير �لمتحيز ?�لموضوعي لتقا>ير �ألخبا>. 

 Kعلى �ختالفا Vفي �ستطاعتك �لتعر Wصحف، ?�نظر /�7 كا Z٥ - حد\ ثال

في "ساليبها �لد�خلية؟ 

 



١٣٦ 

 	ألسلو� (	لبنية �	لشكل) 	لد	خلي 	لفصل  	لتاسع

�ضافية  �مر	جع �قر	ء	
لمزيد من �لمعلوما� عن �سلو
 معهد صحافة �لحر
 	�لسال� �نظر: 

www.iwpr.net/ index.pl?development/resources/training_ 

styleguide.html 


�	�����������على ��يمثل �لقامو& �لجيد عنصر� هاما. 	يتو�فر����������������

�إلنترنت من خال- �لموقع �لتالي: 

dictionary.cambridge.org 

�لخا3   
�ألسلو 89شا��6  كتيب   =� نجد  �ألمريكي  �إلعال�  لسو@  	بالنسبة 

�لمعيا8  يمثل  مــا   D6عـا  the Associated Press بر&  �ألسوشيتيد  بصحيفة 

�ألساسي: 

www.ap.org/pages/order.html 

 The Economist �������������� ������ �! �"#$%� �&�
��'� �(���)*��� �+������
�,-
.�/0�$�

www.economist.com/research/StyleGuide/index.cfm  

�&�
��'�� �1���22�22)*�� �3�$� �4� ���5�* �6��� �"�#7  Amazon.com �"��� �8�9��
 The New York Times manual of �	:�; �<*����=�� ������>� �8��?$�����

�@�������+��)�-
.�A��.���B�%���Cstyle and usage

	من �حـد �كثر �لنصو3 �لعامـة شيوعا عن �سلو
 �لكتابـــة �إلنجليزيـــة هو 

  	  .Jr 	  William Strunk لمؤلفيه    Elements of Style  "
�ألسلو  M6مبا"

تعد نموOجا   – White تقديم	لمحدثة – مع 9ضافا� � E.B. White. 	�لنسخة 

 Dمتوفر – Yحد	 Strunk من قبل Dلنسخة �ألصلية – �لمعد�	جدير� باالقتناء. 

 www.bartleby.com/141: على
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�ألساسي  �حلق  مر�عا�  ميكن 
حلرية �لتعبـ� عن �لر�� من 
خـال" حتمـل �لصحفيـني 

مسؤ'لية مز�'لة هذ� �حلق 
 

�لر�� من خال�،  �لتعبير عن  في حرية  �ألساسي  بالحق   ��لمسا يمكن عد� 

لجوء  �حتماال&   (�)*+, �لحق،  هذ�  �ستخد��  مسؤ,لية  �لصحفيين  تحمل 

*عا,5  (فع  +لى  �لصحفية  �لتقا(ير  ضمن  �سما:ها  تد(;  �لتي  �لشخصيا& 

قضائية في حالة تعرضهم للتشهير. ,تختلف قو�نين تشويه �لسمعة بشكل كبير 

,�لخصوصيـة  �لتشهير  بقو�نين  �لجيد  �إللما�  �لضر,(�  ,من  بلد ألخر،  من 

�لمعمو� بها *�خل بلـد). 

,تلجأN �نظمة �لحكم �لقمعية +لى سن قو�نين خاصة بالتشهير لكبح حرية �لنقا* 

تقو�   P�  P,* سمعتها،  +لى  �ساء  قد  �لتقا(ير  �حد   Pبأ محتجة  ,�لمعا(ضين، 

 Qلقمعية بفر�ألنظمة � Rهذ �لتقا(ير. ,تقو� Rبدقة في هذ Nإلساء� Rبتحديد هذ

عقوبا& مطولة بالسجن على �لصحفيين �لمحليين، في ظل عد� تو�جد �لقضاء 

�لمستقل على �لساحة.  

�لعالم،  ,تقو� +نجلتر�، �لتي تطبق �كثر قو�نين �لتشهير صر�مة على مستو5 

نطاقا  تقد�  فهي  ثم  ,من  �لطيبة"،  "بالسمعة  يتعلق   فيما  �ألفر�*  حق  بحماية 

عريضا في تعريف �لتشهير. ,تعمل �نجلتر� على مو�Yنة هذ� �لحق بعد* من 

�لدفاعا& �لمتاحة للصحفيين، ,[لك على �لرغم من �نها تحمل �لصحفيين عبء 

+يجا* �لدليل إلثبا& بر�ءتهم. ,فيمـــــا يتعلق بقضايا �لتشهــير �لجنائي، فهـي 

نا*(N للغاية، على �لرغم من �P �لعقوبا& �لمالية �لناتجة عن �ألحكا� �لقضائية 

في �لقضايا �لمدنية يمكن �P تكوP شديدN للغاية. 

 

 



١٣٨ 

هـي  
لنزيهـة  
لصحافـة 
لعـد�  
ملثلـى  
لطريقـة 
قضائية   ��لدعـا 
لتعر! 

بسبب 
لتشه#   

 مقدمة عن 	لتشهير 	لفصل  	لعاشر

#تلقي قو�نين �لتشهير في �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية �لعبء �ألكبر من توفير 

(يختلف  �لعامة  �لشخصيا�  *حد'  كا+   �,* مدعي، #خاصة   12 �لدليل على 

*حد'  قامت   �,* ,لك،  #مثا7  �لخصوصية).   1#, لألفر�;  بالنسبة  �لقانو+ 

�لمتحد�،  �لواليا�  في  �لقضاء   A2ما تشهير  قضية  برفع  �لعامة  �لشخصيا� 

يتعين على هذG �لشخصية *ثبا� 2+ �لمر�سل لم يقم فقط بنشر معلوما� كا,بة، 

#لكنه فعل ,لك بد#+ �كتر�M منه #بنو�يا غير حسنة ;#+ 2+ يحا#7 �لتأكد من 

في  �لمر�سل  تعمد  يثبت   +2 بد  ال  �ألمر،  #خالصة  �لمعلوما�.   Gهذ صحة 

�لتشهير بالشخصية �لعامة.  
 

	لحماية 	لمثلى: 	لصحافة 	لنزيهة 

يتعين 2+ يظهر �لصحفيو+ �حتر�ًما تجاG قو�نين �لتشهير #�لخصوصية نظًر� 

 1#, �لمو�طنين  #حق  للفر;  �لطيبة"  "بالسمعة   Wلخا� �لحق  تؤيد  ألنها 

�لخصوصية في �لتصرY في حياتهم �لخاصة ;#+ تطفل. 

#هذ� يعني 2نه يتعين 2+ تكو+ هنا\ مو�]نة. #من هذ� �لمنطلق، ال ينبغي 2+ 

يؤ;1 خوY �لصحفيين من �لقانو+ *لى منعهم من 2;�ء عملهم بإخالW شديد 

لتحقيق �لصالح �لعاA. #�لصحافة �لنزيهة هي �لطريقة �لمثلى لعدA �لتعر_ 

�لدقيقة  �لتقاbير  تقديم  خال7  من  #,لك  �لتشهير،  بسبب  قضائية  لدعا#' 

#�لمتو�]نة، #�لتحرير �لو�عي �لحريص، #�لتقديم �لعا;7.  

 +2 يتعيـن  كبيــر،  بشكل  تطبيقهـــا  طريقـة  #تباين  �لقو�نيـن  لتبــاين  #نظًر� 

يلتزA �لصحفيو+ ;#ًما بقو�عد �لمماbسة �لسليمة للصحافة في بلدهم #في �لبال; 

�لكبر' �لتي ينشر#+ تقاbيرهم #2خباbهم بها. 
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�هذ� يعني – من �لناحية �لعملية – �نه في حالة نشر �لتقا�ير في �نجلتر� مثال، 

�نجلتر�  في  �لتشهير  بقو�نين  %��يــة  على  �لصحفيو)  يكو)   (� يتعين  فإنه 

��لواليا7 �لمتحد6. فأحيانا ما يحد2 �) يعمل �لقانو) �لبريطاني �لصا�. بمثابة 

"�لقاسم �لمشترB �ألصغــــر"، ��لذ= سيتم مناقشته بمزيد من �لتفصيل في هذ� 

�لفصل. 

 

تسو� �لمحاكم (�ختيا� �لمحاكم) 

يتز�يد �فع قضايا �لتشهير �ما. محاكم خا�D �ختصاصها �لطبيعية، بصو�6 

غير متوقعة. �ال ُترفع �لقضايا على �لصحف �ما. �لمحاكم �لموجو%6 في �لبلد�) 

�لتي توMN بها مطبوعاتها، �ال في �لبلد �لتي يعمل بها �لصحفي، �لكن ُترفع 

 Mتسا� �مع  مطبوعاتها.  فيها  نشر7   �� بيعت  �لتي  �لبلد�)  في  �لقضايا   Qهذ

�إلنترنت، نجد �) هناB �لمزيد من �مثلة هذQ �لقضايا "�لخا�جية"، �يمكن �) 

يؤ%= مقالك في معهد صحافة �لحرW ��لسال. �لى �فع %عوV قضائية بسبب 

�لتشهير �ما. �لمحاكم في �لعديد من �لبلد�). 

 Vلى �فع %عو�هذ� هو ما يعر\ باسم "تسو] �لمحاكم"، حيث يسعى �لمدعي �

في �حد �لد�^ �لتي يعتقد �) فر[ �لفوN بأحد قضايا �لتشهير بها �كبر.  

مسائل  في  هامة  قضية  بمثابة  يعد  ��بما   – _لك  على  �ألمثلة  �حد  �من 

 Dow Jones & قضية  هو   – �لعالم  عبر  �لخا�جي  �لقضائي  �الختصا[ 

Company Inc ضد Gutnick في �ستر�ليا. 
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 مقدمة عن 	لتشهير 	لفصل  	لعاشر

علـى  بالنشـر  قمـت   ����
�إلن�نـت، فسـيتم ��يتك � 
�لعديـد مـن �لـد�$ �ميكن 

مقاضاتك � *( منها. 

بأ�  حكمها   	
بإصد  ٢٠٠٢ �يسمبر   ١٠ يو�  بأستر
ليا  
لعليا  
لمحكمة  قامت 


لناشر Dow Jones يمكن مقاضاته في ,الية فكتو	يا 
ألستر
لية بسبب مقا& تم 

نشر; على موقع با	,نز 3,� الين Barron’s Online ,هو موقع قائم في 3مريكا 

,مملوF لصالح Dow Jones. ,بالرغم من حاال? 
إلحالة =لى 
لمحكمة 
لتي 

تؤيد Dow Jones من 3مثا& 	,يترK ,3ماK,� �,? كو� – من بين Hخرين – 


لمحكمة  محضر  مكا�  عن  
لنظر  بغض  بأنه  حكمها  
لمحكمة  3صــد	? 

في   Tحد قد   Joseph Guntnick لإل�عاء  
لمزمع  
لتشهير  فإ�  
لمضيف، 

فكتو	يا. 

,من 
لو
ضح �3 هذ; 
لحالة قد حدثت في 3ماكن 3خر\ كثير]. ,جاء في حكم 


لقاضي: ",3نا 3	\ عن نفسي 3نه ال يوجد سبب مباشر ,	
ء – =_
 تم 
لتشهير 


لشخص، =_
 ما تم  

ختصاj – عد� قيا� هذ mبالشخص في 3كثر من نطا

نصحه بذلك، برفع �عو\ في كل من نطاقا? 
الختصاj هذ;." 


لحكم في 
لقضية �3 يفتح 
ألبو
y لعد� كبير من 
لدعا,\ في  
,يمكن لمثل هذ

3ستر
ليا ,في �,& 3خر\. 

 �3, Tحد 
,تشهير 
إلنترنت – في 
لو
قع – ال يختلف عن 
لتشهير 
لعا�z. فإ_

 

ستطاعت 
لمحكمة �3 تثبت �3 شخصا ,
حد, jألشخا
قمت بالتشهير بأحد 

�3 تو
جه 3حد  فعندئذ يمكن  بعينها  
لتشهير في �,لة   
قد شاهد هذ على 
ألقل 

�عا,\ 
لتشهير في هذ; 
لد,لة. ,=_
 قمت بالنشر على 
إلنترنت، فسيتم 	}يتك 

في 
لعديد من 
لد,& ,يمكن مقاضاتك في z3 منها. 
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معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

�من ثم نجد !� �لمنظما� �إلعالمية تو�جه �الحتما� �لمثبط للهمة ��لمرهب 

من ضر�34 �إللما, بقو�نين �لتشهير في �لعديد من �لد��. �يقو, معهد صحافة 

�لمتعد36  �لتشهير  لقضايا  �لمتغير3  للبيئة  �لدقيقة  بالمر�قبة  ��لسال,  �لحر> 

 =! بخصو<  ��لمساهمين  للمحر4ين  �لنصح  �يقد,  ��لد�لية   ��لجنسيا

تطو�4� جديد3 هامة. 

 Cنجد !نه قد �تضحت �لنصيحة بخصو< قضايا �لتشهير بالد�� �ألخر �آل��

�تتمثل في: 

�ألهمية  من  !نه  نجد  �لمختلفة،  للقو�نين  �لمحد36  �لتفاصيل  في  �لدخو�  قبل 

  :�بمكا� �متالN حسن تمييز تجاL �لموضوعا

حسن �لتمييز 

معرفة �لقانو� في بلدN �أل,. 

معرفة �لقانو� في Pنجلتر�. 

يخص  فيما  Pنجلتر�  بنفس صر�مة  ستكو�   Cخر! �6لة   =!  �!  Tفتر��

قضايا �لتشهير. 

لتكن منتبها تجاL �لشكا�= �لمتعلقة بالدقة ��لنز�هة، �كن مستعد� لتصحيح 

�ألخطاء. ]لك !� �لقاZ4 �لغاضب �لذ= يتصرX بنز�هة �يرC !نك على 

�ستعد�6 أل� تقو, بتصحيح �ألخطاء 4بما يكو� !قل ميًال التخا] != Pجر�ء 

!خر ضدN. كما !� �لتصحيح �لسريع يمكن �لنظر Pليه كدليل مخفف في 

�لمحكمة. 
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�لتقم  ضد�.  قانوني  �جر�ء  باتخا�  تهديد   �� تجاهل  عليك  ينبغي  �ال 

بمد��لة �ألمر مع �حد 23ساء �لتحرير بأسر/ �قت ممكن. �ال تأمل �' 

يمر �ألمر بسال8.  

�لتتأكد من �' كبا3 �لمحر3ين لديهم فرصة �لتحقق من �لمقاال; �لحساسة 

�الستشا3@  �لى   Cتحتا  '� يمكن  �لتي  للقر��3;  �بالنسبة  نشرها.  قبل 

�لقانونية – سو�ء كانت هنا� بعض �لحماية ضد �حد �ألشخاD �لمحتمل 

�لصا3مة محميا نظر�  �لبيانا;  �حد  �� سو�ء كا'   JعوK برفع يقو8   '�

قبل �حد مساعد� 3ئيس  �تخا�ها من  يتم  ينبغي �'  فإنه ال   – Pللظر�

�لتحرير بدقائق قليلة قبل �لموعد �لنهائي للنشر. 

��لصحافة �لجيد@ �حيانا ما تعني قبوT �لمخاطر@، بيد �نه يجب �' تكو' 

�Kما لسبب جيد تم �لتفكير فيه بإمعا' شديد. �عاK@ ما يكو' �خذ �لنصيحة 

�لقانونية �لسليمة ��إلهتما8 بمسائل �لتشهير مرتبطا بتقييم �لمخاطر@.  

تنظر بعض �لد�T �لى �لتشهير على �نه �مر جنائي، ��لذ� يعني �' �لمتهم 

يمكن �' يذهب للسجن. �توجد T�K �خرJ تنظر �لى �لتشهير كأمر مدني، 

بعض   '� نجد  ثم  �من  شديد@.  �ضر�3  في  تتسبب   '� يمكن  �لخسا3@  لكن 

�لمدعين يقومو' باستغالT كال من �لقانو' �لمدني ��لجنائي. 



 ١٤٣

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

 �� �لد��  بعض   � �جند 
�لنقد  ح�   �� �إلهانا� 
�ملسؤ�لني  ضد   ��ــال �ل
�عتبا!�  ميكن  �حلكوميني 

�مر تشه01 �� جنائي.  
 

 �� �لو�ير  ضد  �لــال��  �لنقد  حتى   �� �إلهانا�   �� نجد   ،�ــد� �ل بعض  في 

�لمسؤ�لين �لحكوميين يمكن �عتبا0/ �مر تشهير) �� جنائي. �في %�� �خر# 

نجد �نه يتم منح �النتقا% �لموجه للشخصيا� �لعامة حرية كبير; طالما كا� في 

 Dعا Eمن �جل �لديمقر�طية. ��ألمر ببساطة هو �ننا ال نجد �تفا� Dلصالح �لعا�

 Dإللما� �لصحفيين  على  يتعين  فإنه  هنا  �من   ،Jلخصو� هذ�  في   ��لد� بين 

بالمما0سا� ��لقو�نين �لمحلية. 

�قد �قترQ �لمقا� ١٩ للمنظمة �مقرها لند�، ��لذ) ير�M لحرية �لتعبير في 

�سائل �إلعالD، �نه يمكن �ستخال0U Jشا%�� عالمية مبنية على �سس �لقانو� 

�لد�لي، ��لمعايير �لقومية �لمتنوعة، ��ألسس �لقانونية �لمقبولة بوجه عاD. �من 

شأ� هذ� �� يعمل على "Uنشاء تو��� مناسب بين حق �إلنسا� في حرية �لتعبير

... �بين �لحاجة Uلى حماية سمعة �ألفر�%". 

Uلى �� يحد_ �لك، فليست هنا] 0Uشا%�� عالمية متعا0\ عليها، �لكن هنا] 

 � �لناa �خصوصياتهم،  تغطي موضو� سمعة  �لتي  �لعامة  �لعناصر  بعض 

يجب على �لصحفيين �إللماD بها. 

بعض �لتعريفا� �لشاملة 
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�بشكل عا، فإ	 نقل ما قاله 
�آلخر�	 ال يكفل �لدفا� عن 

من قا بنقله $#� " يتم �لتأكد 
منه بشكل مستقل 

"!ًال، ما هو �لتشهير؟ �لتعريف �لموحد للتشهير هو: نص كا��، يتم نشر� عن 

شخص ما، !يؤ/. $لى تدمير سمعة هذ� �لشخص "! عمله، "! يصل به $لى حد 

�الستهز�ء "! �لكر�هية من عامة �لشعب، !�لقذ7 هو نفس �لشيء غير "نه غير 

/�ئم !يتم شـــفهيًا !ليس تحريريًا، !على "ية حاB، الحـــظ "? �لبث �لتلفزيوني 

!�إل��عي في �نجلتر� يعامل على "نه تشهيرً� !ليس قذفًا.  

!في �لعديد من �لبلد�?، يعتبر �لصدL حماية ضد �لتشهير، !لكن قد يتعين عليك 

"? تكـــو? قا/Sً� على $ثبـــاQ صدL �لنص، !"? تتحمل �لمســـئولية عنه $? لم 

تســـتطع $ثباQ �لك، "! $�� �ستطعت "? تبد! !كأنك نشرQ �لنص بد!? �لتأكد 

مـــن /قته، !خاصة $�� تبين "نه نـــص كا��. !قد تعلم "? �لنص حقيقي، !لكن 

يجـــب عليك "? تثبت �لك. !في بعـــض �لبلد�? – !لكنها قليلة - قد يتعين على 

�لشـــخص �لذ. يحتج على �لتشـــهير "? يثبت "? �لتشهير غير حقيقي. !بوجه 

عـــا^، فإ? نقل ما قاله �آلخر!? ال يكفي للدفا_ عن من قا^ بنقله $�� لم يتحر. 

عن حقيقته بشـــكل مســـتقل بغض �لنظـــر عن مدb مصد�قيـــة مصا/�S �لتي 

�عتمدQ عليها. 

 !" ،eألمـــر "بعد من �لك، فمجر/ تســـريب معلومة ما لعد/ قليـــل من �لنا�!

تسريب ملخص مقالة "!حديث /�S في �جتما_ لرgساء �لتحرير $عد�/ً� للنشر، 

يمكن "? يؤخذ في �العتباS على "نه قد تم "نشر�".  
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��لتشهير في معظم �لبلد�� هو تشهير بشخص �� بمجموعة صغير� من �نا� 

تحديد  تم   �() (ال  �لنا�  من  بمجموعة  �لتشهير  يقع  ال  عا.  �بوجه  معينين، 

�سماBهم، �� كانت مؤسسة. �هذ� �ألمر غالبًا ما يكو� محل �ستفسا4 يد�4 حو2 

�لمنا�ئة   Dلتعليقا�  EFتؤ �لبلد��،  بعض  في  �لكن  �4Fجته،   �لتشهير  حقيقة 

للحاكم، �� �حد ��4Lئه، �� مسئو2 عا. (لى �لمساءلة �لقانونية �تصل �لعقوبة 

(لى حد �لسجن، �على �لنقيض من )لك، فإ� مثل هذ� �لنقد قد يعتبر �مرً� مقبوًال 

في �لبلد�� �لتي تشجع على �لحو�4 من �جل �لصالح �لعا. �لتحقيق �عظم �لفائد� 

للمجتمع.  

�من �لمحتمل �� ال يحتوT �لنص �لمنشو4 عن مجموعة �طنية، �� عرقية، �� 

Fينية، �� ما يشابهها على تشهير بها، �لكنه قد يقع تحت طائلة قو�نين حظر 

�لكر�هية، �تفرU بعض  �نها لهجة تحض على   �� �لكر�هية  �لتحريض على 

�لد�2 حظرً� على توجيه نقدً� لحكا. 2�F صديقة �� حتى لحاكم �لد�لة نفسها.  

�تذكر �نه من �لممكن تحديد �ألشخاV في مقالة ما حتى �لو لم تذكر �سماBهم، 

فمن �لممكن تحديد مسئو2 بمنصبه �� لقبه، �� �ظيفته، �� عنو�نه. �()� كانت 

�لمجموعة قليلة �لعدF، فمن �لسهل تحديد �عضاBها فرFً� فرFً�- مثل �لعاملو� في 

مكتب صغير – يمكنهم جميعًا (قامة Fعا�T قضائيًة.  

�في �لعديد من �لبلد��، قد يجب على �لذين يقيمو� Fعا�E قضائية �� يثبتو� 

�لمحاكم   Uتفتر قد   ،Tخر� بلد��  �في  بسمعتهم.  لحق   Eلذ� �لحقيقي  �لضر4 

�قو[ �لضر4، �يجب على �لدفا[ �� يثبت عد. �قو[ �لضر4، �كلما �4تقت 

�لسمعة �علت �لمكانة في �لمجتمع، كلما َعُظم حجم �لضر4.  
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 مقدمة عن 	لتشهير 	لفصل  	لعاشر

�ـب 	� يـد� جـر� 
�إلنـذ�� عندمـا يأخـذ 

�لتقرير �جتاه� شخصي� 

جر� 	إلنذ	� 

يجب %$ يد# جر! �إلنذ�� عندما يأخذ �لتقرير �تجاهًا شخصيًا؛ �يعني �لك 

 �% �لكفاء'؛  عد+   �% �لمهنية  بالخيانة  خاصة  �تهاما1  على  �لتقرير  �شتما4 

%� غير  7جر�مي،   �% �شتماله على �إلعال$ عن �جو= سلو: غير %خالقي، 

مستقيم؛ %� �حتو�ئه على �ستفها+ عن نسب �لشخص ��=عاء�1 بأ$ شخص ما 

  .Gجنسي ُمعد Iعقلي %� يعاني مما يشبه مر Iيعاني من مر

ه 7ليه  ��ء في مجتمعه ��7 ما ُ�جِّ=Mحد �لمسئولين بالمدينة 7لى �ال% Iقد يتعر�

 '��تها+ بقيا=' �لسيا�' �هو في حالة سكر، %� قد يتعرI مالك مطعم لخسا

عمله ��7 ما �شتمل تقرير �لمفتش على �جو= �نتهاكا1 لقو�عد �لصحة �لعامة. 

���7 كا$ �لك حقًا، فإ$ �جو= �لتقا�ير �لدقيقة ال يسمح بإقامة =عوU �لتشهير، 

�لكن ��7 لم يتم �تها+ هؤالء �لنا! في 7حدU �لمحاكم، فكيف تثبت صحة هذ� 

�لتقا�ير؟  



١٤٧ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

لتشويه  �لكالسيكي  ��لتعريف 
من  يقلل  "نًص  هو  �لسمعة 
�هن   � ما  شخص  $عة 

شخص ما سليم �لفكر" 

قانو� �لتشهير �إلنجليز� 

يجب على �لمنظما� �لتي تنشر �ألخبا� في �نجلتر�، مثل معهد صحافة �لحر� 

'�لسال4، 3, تكو, على &��ية بتفاصيل قانو, �لتشهير �إلنجليز) '&فاعاته. 

 =, �لتعريف �لكالسيكي لتشويه �لسمعة في �لقانو, �إلنجليز) هو "نص يقلل 

من سمعة شخص ما في Cهن شخص ما سليم �لفكر" 'من �لصعب تحديد مفهو4 

من يكو, هذ� �لشخص �لذ) يوصف بأنه سليم �لفكر، 'لكنه يؤخذ بشكل عا4 

على 3نه يعني �جل �لشا�G �لعا&).  

	هنا- ,&بع (فاعا' &ئيسية ممكنة:  

١ -  ������� 'هي 3كثر �لخطوM �لدفاعية 'ضوحًا. 'لكن تذكر 3, مبد3نا يقو4 
على 3ساS 3, �ألمر ال يتعلق بما تعتقد 3نه حقيقة، 'ال يتعلق بما تعلم 3نه 

حقيقة، 'لكن �ألمر يتعلق بما تستطيع 3, تثبت 3نه حقيقة.  

 �مثاV: في عا4 ١٩٩٣، كتبت مجلة New Statesman قصة حوV =شاعا

متعهد)  بأحد  عالقة  على  كا,  ميجو�  جو,  �لو]��ء  �ئيس  بأ,   �3فا&

تو�يد �ألطعمة، 'تبين 3نها =شاعا� لتسئ =لى سمعته، '3, ليس هنا^ ما 

يحمي �لجريدb. 'قا4 �لسيد ميجو� بتسوية �لنز�G خا�a ساحة �لمحكمة، 

�لمحتمل  3نه يستطيع مو�صلة &عو�d قضائيًا 'من  �لمؤكد  'لكن كا, من 

=يقاe �لمجلة عن �لعمل. 

 



١٤٨ 

 مقدمة عن 	لتشهير 	لفصل  	لعاشر

�ينطبق هذ� �لدفا� علي �لنصو� �لتي ال تعبر عن حقيقة ����������	
������- ٢
�لنص مجر!  للقر�ء &%  �لكنها تعبر عن 0&/، �يجب &% يكو% ��ضحًا 

�مع 6لك، يجب &% تكو% �لحقائق غير �لمعلنة �لتي يعتمد  ،/&0 �تعليق &

عليها �لتعليق صحيحة. 

مثاD: في �لثمانيناA من �لقر% �لعشرين، �صف برنامج هجائي تقدمه هيئة 

 Aإل!عاء�� "جميع  لديه  بأ%  �لعالم"،  "&خبا0  صحيفة  �لبريطانية  �إل�6عة 

�لز�ئفة مناسبة للنشر، �جميع �ألخبا0 تنشر لُتناسب &مرً� ما".  �قاM �لسيد 

!يريك جيمسو%، محر0 �لجريدU، برفع !عوT قضائية ضد هيئة �إل�6عة 

�لبريطانية. �قبلت �لمحكمة بأ% �لنص يسئ Xلى �لسمعة �لكنها قبلت �لدفا� 

�يرجع �لسبب في 6لك Xلى &%  ،"D!لتعليق �لعا�" Zلذ/ يعتمد على &سا�

�لمحتوياA �لفظيعة �لتي تند0] عليها �لجريدU برA0 ما جاء بالنص.  

�  قد تتمتع �لنصو� �لصا!U0 عن �لبرلما% &� �لمحاكم �إلنجليزية �
����� -٣
"بامتيا_" خا�، �كذلك �المتيا_ �لذ/ يقضي بنشر معلوماA يتبين فيما 

بعد &نها معلوماA _�ئفة قد يمكن �لسما` به في مو�قف &خرT، على �لرغم 

من &% هذ� �لجزء من �لقانو% معقدً� جدً� �على �لرغم من &% هناb بحث 

�لبرلما%  �لصا!U0 عن  �لنصو�  تتمتع  �نجلتر�،  �في  �لحقيقة.  !�ئم عن 

بامتيا_ مطلق: �بمعنى cخر، يمكنك تسجيلها �ال يمكن 0فع !عوT قضائية 

�تتمتع �لنصو� �لصا!U0 عن �لمحكمة بامتيا_ مقيد. فعلى �لرغم  .bضد

من �ستطاعتك Xعد�! تقرير حوD ما !�0 في �لمحكمة، Xال &% �لتقرير يجب 

&% يكو% عا!ًال، 

 



١٤٩ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�قامـة  للموتـى  ميكـن  ال 
�لدعا��،�لكن كن حذ�� من 
 �%$ ميتـد �لتشـه� باألمو�
ليشتمل %يض) على �ألحيا&. 
 

�يجب �� يكو� هنا� تغطية أل� � �� �تها� مضا، حتى �لو كا� في 

قضية الحقة، �يجب �� يكو� �لتقرير معاصرً�، بمعنى �� تكو� تلك هي 

�لفرصة �أل�لى  لجريدتك لتغطية �لقصة.   

في  نساء  مغتصب  على  �لقبض  �لشرطة  �لقت   ،١٩٨٠ سنة  في   :Bمثا

طريق  عن  �لبشعة  �لقتل  جر�ئم  من  سلسلة  في  ين � �لذ�  يو�كشاير 

تحقق  �عندما  ��تيني،  لسبب  سيا�ته  �لشرطة  ��قفت  عندما  �لمصافة 

�ئيس �لشرطة من �نه �لرجل �لذ� كانت تبحث عنه �لشرطة عا Mلى عقد 

مؤتمر صحفي �قاB للصحفيين "لقد قبضنا عليه." �عرضت �لعديد من 

�لقصة   Darlington Evening Dispatch صحيفة  فيها  بما   - �لصحف 

�لمغتصب في �قت  لها. �تمت محاكمة  �لكلماU كعنو��   Vمستخدمة هذ

�لمحكمة  ��ء X� ضد  بالحماية  �لجر�ئد  �طالبت  �ليو�،   ��Y من  الحق 

 �ًXلتشهير مدعين بأ� �لمؤتمر �لصحفي �لذ� عقدته �لشرطة كا� �متيا��

مقيدً�. ���فقت �لمحكمة، �لكن من �لمحتمل �� �لمو�فقة جاءU نتيجة أل� 

صحفًا عديد] �تفقت على نفس �لشيء. �لكن كا� هنا� قر�� سر� بأنه 

كا� من �لممكن �فع عو^ تشهير ضد �لجر�ئد  �YM تم Yلك في ظر�\ 

�خر^.  

٤ - �����������  ال يمكن �لتشهير بشخص ��فته �لمنية، �يرجع �لسبب �ألساسي 
في Yلك Mلى عد� �جو شخص ترفع ضدV �لدعو^، �لكن كن حذ�ً� من 

�� يمتد �لتشهير باألمو�U ليشتمل �يضًا على �ألحياء. 
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 مقدمة عن 	لتشهير 	لفصل  	لعاشر

 �� �لعمل � شركا� معر�فة 
ال �مي �ألفـر�� من قضايا 

 ��لتشه

�ألفــر��  سمعة  تشويه  على  �يضًا  تــؤ��  قد  ميت   �"نسا سمعة  تشويه   �"

,�لمؤسسا+ �لتي كا� مرتبطًا بها. 

 ��لقانو بموجب  �فاعيًا  تمثل خطًا  �لتي ال  �لنقا5  تد78   �� كذلك  �لمهم  ,من 

�إلنجليز�، ,ال تقبل مثل هذ? �ألعذ�8 �لشائعة:  

بلد مختلف: يمكن 8فع �عوG تشهير ضد7 في �� بلد تظهر فيه كتاباتك، فعلى 

سبيل �لمثاM، �قاN 8جل �ألعماM �لر,سي بو8يس بيريز,فيسكي �عوG قضائية 

ضد مجلة �مريكية شهر+ به، ,لم يكن Qلك في موطنه 8,سيا، �, حتى في 

�لواليا+ �لمتحدS �ألمريكية، ,لكن كا� في لند�، ,هذ� �مر ممكن أل� �لمجلة 

 .�باعت عدS �عد�� في لند

�لمسئولية �لمحد,�S ,�لمسئولية �لفر�ية: �لعمل في شركا+ معر,فة ال يحمي 

�ألفر�� من قضايا �لتشهير، ,يمكن 8فع �عوG تشهير ضد7 بشكل شخصي، 

�لجريدS، ,�لصحفي بشخصه،  �لتشهير كذلك ضد  كما يمكن �� ترفع قضايا 

 Nهو من يقو XYهذ� �لمو �,ضد �لموXY كطر^ ثالث، في ]� ,�حد، سو�ء  كا

بتسليم �لجريدS، �, محل بيع �لجريدS، �, من يعرضها على �إلنترنت. ,هذ� 

�ستثناء غير عا�� للقو�نين �Q+ �لمسئولية �لمحد,�S في �نجلتر�.  

",لكن �نا ال �عيش في �نجلتر� ...." 

"لم �كن �نا، "نه �لناشر ...." 



١٥١ 

معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

ال يهم عد� �لذين كتبو� هذ� 
�لقصة؛فال تكتب عنها �ال ��� 

كنت تستطيع %$ تثبت صحة 
ما حتتو/ عليه من معلوما* 

"�لكن �لجر�ئد �ألخر� نشر� �لك ...." 

"�لكن كل �لنا� يعرفو� هذ� �ألمر بالفعل ..." 

تكر�/ تقرير ُنشر بالفعل: �1 تكر�/ �لتشهير ال يحميك من �لمسئولية. فعلى 

سبيل �لمثا@ فا? �لسيد جيفر= >/تشر ، عضو سابق في �لبرلما�، بتعويضا� 

عن �ألضر�/ �لتي Bصابته نتيجة لتشهير جريدDaily Star D بسمعته في �B�خر 

�لثمانينا� من �لقر� �لعشرين، �جاء �لك بعد �B قامت �لجريدD بنشر نسخة من 

إلحد�  Bمــو�@  بدفع  قيامه  حو@  Bخــر�   Dجريــد نشرتها   �B� سبق  قصة 

 Daily Dلكن جريد� ،Dأل�لى باالتصا@ بالعاهر� Dلجريد�. فقد قامت ��لعاهر�

 Pنه ال يهمنا عدB :حمايتها قضائيًا، تذكر R1لى عد �PB لم تتصل بها، مما Star

�لذين كتبو� هذX �لقصة، فال تكتب عنها 1ال �1� كا� باستطاعتك 1ثبا� صحتها.  

Bخر ال  قو@ عن شخص   �B 1شاعة  نقلت  بأنك  �عتر�فك   �1 1شاعا�/Bقا�يل: 

يركب  �لذ=  "�لرجل   �B �لمحكمة  قر/�  فإ��  �لتشهير،  Pعو�  ضد  يحميك 

�لحافلة" قد غير من /Bيه في �لشخص �لذ= تعر^ للتشهير، بناًء� على ما تم 

نشرX، فال يمكن �لدفاa عنك، �كذلك فإ� مجرP قولك �B "هذ� �ألمر معر�` 

على مستو� ��سع ...."، �B �B "كل �لنا� تصد�B d �لسيد (B) يتعامل في 

�لمخد/��"، ال يكفي للدفاa عنك، ��الختبا/ �لحقيقي هو: هل يمكن �B تثبت 

Bنه فعل �لك ��B ما قلته ليس مجرB Pقا�يل �1شاعا� يعتقد فيها �لنا�؟ 
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لفهم لشائعة تأتي على  �لتعليقا� لتي تشو� لسمعة : �� �حد �ساء #كر 

%تذكر   ،(') لشخص  عن  سيًئا  شيًئا   (�) لشخص  يقو0  لتالية،  لصو23 

 لجريد2 #لك لتعليق، على �سا> �� لشخص (�) قد قا0 #لك بالفعل، لكن هذ

ال يصلح كدفاH. فالقاضي ال يعنيه �# كانت لتعليقا� قد #كر� بدقة �@ ال، 

%لكن، �# كانت تشو� سمعة لشخص لمعني بها.  

 قر�3 لمحكمة �� لعبا23، #� Hلشخص ال يصلح كدفالنفي: �� #كر نفي 

بالنسبة للشخص #% لتفكير لسليم، تنا0 من لسمعة. فالعبا3� مثل" لقد نفي 

لقصر �� تشا3لز قد �طعم قطته لكلبه" تكو� غير مقبولة.  

3تباV غير مقصوU� �� :S شيء قد يربط بين  كتابتك %�فرS محدSين قد يعد 

 <3لمد Wأل3جح لناظر �حدمن لتشهير، فالمحاكم لبريطانية قد تسمح على 

�� يدعي �� سمعته قد تعرضت للتشويه �# تم نتقاS مد3سته - %ألمر بالمثل 

لشرطة.  2Sلشركا� %قابالنسبة لر\ساء 

"لكنه نفى #لك عالنًية..." 

"لكنني قد كتبت عن شركته، %ليس عنه هو..." 

"لكن هذ هو ما قاله بالفعل..."  �� �كـر نفي شـخٍص ما ال 
يصلـح كدفـا� ��� قـر�� 
ما��لت  �لعبا��   �# �ملحكمة 

تنا, من *عة �لشخص. 



١٥٣ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

� �لشركا�، ��لمؤسسا�، ��لمنظما� لها هي �يًضا سمعتها �لخاصة �يمكن � 

� تقو* بالمقاضا' كأحد حقوقها.  �

كتبت  فإ/�  مشاكل.  في  يوقعك  قد  �السم  /كر  عد*   �� �9قــا*:  في  �لسالمة 

موضوB صحفي يذكر �� �حد �عضاء فريق لكر' �لقد* قد �قا* عالقة مع فتا' 

قاصر �لم تذكر �سمه لن تجد GعوF تشهير ��حد' ضدD، بل ستجد �حد عشر 

GعوF تشهير.  

 ��تباB �لقو�عد: �لعديد من �لمؤسسا� �لصحفية لها ضو�بط �خالقية تقضي بأ

� بحيث يعرL كال من N�قيق، �منصف �متوG لصحفي� Bلموضو�  �يكو

جيد'   ��Gإل9شا� تلك   �� بالتعليق.  �لصحفي  يقو*  �ال  �يجب  �لحجة،  طرفي 

كلها، �لكنها قد ال تنقذD من GعوF �لتشهير.  

 ��لجهل: �إلGعاء بأنك لم تكن على علم بالقانو� ال يصلح كدفاB. �ال يكفي �

تقوZ �نك قد "بذلت �قصى ما في �سعك" لالتصاZ بالشخص �لمعني بكتابتك 

 Gفر لديك �سبا\ قوية لالعتقا�تتو �للحصوZ على جانبه من �لموضوB. يجب �

بأ� �لموضوB حقيقي.  

"لكنني حتى لم �ستخد* �سمه..." 

"لكنني �لتزمت بالضو�بط �ألخالقية..." 

لكنه كا� خطأ بر_. . .”  

�جلهل بالقانو� ال 
 يصلح كدفا
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 مقدمة عن 	لتشهير 	لفصل  	لعاشر

"لكنني �ستخدمت كلمة (�عم)..." 

�لكلما�   �� تــر��"  ما  "بحسب   �� "�عــم"  �ستخد��   !# �لمموهة:  �لكلما� 

�لمشابهة ال يصلح كدفا&.  

يشو1  "ما  ليس  �هذ�  �فاعا.  �لــد�5  بعض  في  �لعامة  �لمصلحة  تكو!  قد 

�لجماهير" �لكنه �لحجة �ألعلى بأنه من �جل صالح �منفعة �لجماهير. �يتم 

تطبيق هذ� �لمعياJ من قبل بعض �لمحاكم في �لعديد من �لقضايا مثل ��عاء 

�نتهاO �لخصوصية �� �لسرية �في بعض �أل�قا� �ألمن- معتمدM على �لبلد 

�Sته �مدR تشجيع �لنقاP �لعا� فيه. �لكنه ليس قانونا عالميا �ما��لت �لدقة 

Oلك �لدفا& ينطبق في بلدS !كا �S# ما Uلى �! تعر# Vلعد5 مطبقا!. �ستحتا��

. فليس هناO �فا& في �نجلتر� بحجة �لمصلحة �لعامة للشعب �� بحجة �! �لفر� 

شخصية عامة. 

غير  �لحقائق  ما��مت  ��لتعليق   Zللر� بمجا5  �لبلد�!  بعض  تسمح  �كذلك 

مشوهة. �يمكن �! يقو5 كاتب �! �لمسرحية �لجديدM مضيعة للوقت ��لما5، 

ما��� ال يقو� بمهاجمة شخصيا� بعينها �ما��� من �لو�ضح �! �لحكم مسألة 

Z�J �ليس مسألة ��قع. 

	لمصلحة 	لعامة كدفا� 
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بـاآل���  �لتمسـك  ميكنـك 
��لتعب� عنها بقو� طاملا �نها 
�قائمة  باملوضـو!  مرتبطـة 
على مالحظا+ سليمة �ليس 

على 0مينا+ 

معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

"قـــد ُعر� �لممثلو� بنجاحهم في 
فـــع �لقضايا حينما تهاجم قد
�تهم �لمهنية. 

"لكنهم قد يخسر"� %يضًا - " بالتالي فإنها مقامر+ بالنسبة لهم، "يمكن %� يعتمد 

7لك على سمعة �لكاتب. 

"يمكن �لتمسك �لشـــديد باآل
�ء "�لتعبير عنها ما>�مت متصلة بالموضو8 "تم 

تأسيســـها على مالحظاD سليمة "ليس على �لتخمين. "يجب %ال يحا"@ �لكاتب 

تقديم �لر%I على %نه "�قع. 

"تعتبر �لمســـرحية مضيعـة للوقـت "7لك ألنها ال تقـو@ %I شـــيء جديد عن 

حياتنـــا"، من �لو�ضح %نه 
%I؛ "يبد" �لممثل �لرئيســـي مخمو
�" تعتبر %كثر 

مخاطر+. هل هي "�قع؟ هل تستطيع Vثباتها؟ هل هي مسيئة لسمعة �لممثل؟ 

"لكن هنا] عامل %خر 
ئيسي غير ما يقوله �لقانو� – ما هو �لمقبو@ ثقافيًا في 

7لك �لمجتمع. "يجب %� يأخذ �لمرء في �العتبا
 ما �7V كا� هنا] ســـبب جيد 

لتحدI 7لك، "%� ير�عي %� �لقضايا �لثقافية يمكن %� يكو� لها تأثير %يضًا على 

�لمحاكم.  

"يمكن حماية �لعبا
�D �لمبالغ فيها بصو
+ كبير+ %" �لسخرية �7V كا� "�ضحا 

%� �لمقصو> بها هو �لفكاهة %" Vثا
+ �لمز�^. "لكن �آل
�ء �لثقافية تمثل �ختالفا 

كبيـــر� هنا. فما يمكـــن %� يعتبر مز�حا في مجتمع يمكـــن %� يعتبر Vهانة فـي 

مجتمع bخر. "يمكن %� تعتبر �لســـخرية من شـــخصية با
a+ %" %قلية عرقية 

كإساء+ بالغة.  
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 مقدمة عن 	لتشهير 	لفصل  	لعاشر

�حد  �عة  تكو�  عندما 
�ألشخا� معرضة للخطر، 
� كل  ��"ب �� تكو� حذً
�لعنا%ين  %خاصة  كلمة 
على  %�لتعليق  �لرئيسية 

 .��لصو


	 يكونو� على  �
�هنا 
يضا، يجب على �لصحفيين مر�عا� �لعناية �لو�جبة 

�ستعد�0 لتحمل �لعو�قب من 
جل شيء يستحقها، مثل &حد�$ شكل جديد من 


شكا7 �إلصال3. 

 

تخفيض 	لمخاطر� 

&ليك بعض �القتر�حا@ بشأ	 كيفية مما;سة �لصحافة �آلمنة: 

عندما تتعرI سمعة شخص للخطر، يجب 
	 يكو	 هناE حرD في كل 

كلمة �في كل �لتفاصيل. فيمكن 
	 يجتاM تقرير مكو	 من ٢٠٠٠ كلمة 

تدقيقا من كل محاQ في �لبلد، �لكن يمكن 
	 تنا7 منه كلمة ��حد� طائشة 

في عنو�	 ;ئيسي 
� تعليق على صو;�.  


V شخص Uخر بإحد�$  �
;�جع عملك بعناية �خصوصًا &�X قمت 
نت 


شا;  �X&� .لك للبحث عن مضامين لم تكن تعنيهاX� ،]مغز @�X @تغيير�

كل   	
 من  ��ثق  
نت  فهل  مخد;�@"،  "تجا;  &لى  صو;�  على  تعليق 

 	
شخص يمكن 
	 يتعرc عليه في �لصو;� تاجر مخد;�@؟ من �لممكن 

يرفع 
V شخص في �لصو;� قضية حتى �&	 كا	 عابر سبيل &�X لم يكن 

يمكنك  فهل  �لمخد;�@،  تجا;  من  كا	   	& �حتى  �لمخد;�@.  تجا;  من 

&ثبا@ Xلك؟ 
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

لفر� بين "حد
 كذ" �"قا� فال� �� كذ قد حد
" هو فر� حاسم  ��

�كر� في لمقا�  �لحماية لمقا� من تهاما� جنائية '� '&ء غير الئق. ��

�ثيقة  على  تقرير5  عتمد � بجريمة  ألشخا8  'حد  تهمت  لشرطة   �'

Fسمية فيمكن '� تكو� في 'ما� - حتى لو ظهر بعد �لك '� التها@ باطل 

�كر� ببساطة في مقالك  ��تم تبرئة لشخص . �لكن قد ال يتم حمايتك �

نة. &� K' قع قبللشخص Fتكب لجريمة على 'نه � �'

� 'K حد
 عن طريق لضحايا '� لشهو& ضر�Fية، � لربما تعد تقدير

�لكنه بخالS �ثائق لشرطة '� لمحكمة ال تتمتع بالحماية لمعتا&R للحق 

 �لتقدير  Tهذ تمس  �عندما  Fسمية.   ��جرء عن   �لمقاال كتابة  في 

 �سلو5 'شخا8 معر�فين ، حا�� '� تتعامل معها بحر8، �خصوصًا �

 .Zخر' F&من مصا Tما يمكنك تأكيد �تعد

لزمالء �ألصدقاء '� � �كن حريصًا �خصوصًا بشأ� ما يقوله لجير

الهتما@. فقد  RFفي بؤ Rفجأ لسابقة ألشخا8 ظهر� Rلحياغيرهم عن 

يكو� لمصدF متحامال على �لك لشخص. 
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يجب �� تكو� متأكد� من �نك تفهم �لفو��� بين �ألنو� �لمختلفة للجر�ئم- 

حيث تكو� بعض �لجر�ئم �كثر خطو�, عن غيرها. في بعض �ألنظمة 

�لقانونية قد تعني كلمة �لقتل، �لقتل �لعمد �6 �لقتل غير�لعمد �6 حا5ثة من 

نو ما. ال تستخد? �لطر� �لمختصر, لتكو� موجز� �6 مثير� حيث يمكن 

� يسبب Cلك لك �لمشاكل. �

عندما  �6 "خطة"  "مؤ�مر,"  تمثل   Gألحد�� من  � مجموعة �  Hتفتر ال 

 ،Iكانت �لوقائع محمية بحق �المتيا �N6 ء ممكنا. حتىQلتفسير �لبر� �يكو

فإ� �الستنتاU �لمبني على هذS �الحتماالR قد ال يتمتع بحماية. 

6في بعض �لبال5 قد ال يكو� �لقانو� بنفس �همية �لر�Q �لثقافي �لمحلي 

 �يجرحو  6�  Rلمجتمعا� بعض  في   Zألشخا� يقتل  فقد  �لشر\.   �بشأ

غيرهم 5فاعًا عن �لسمعة. 

6يجب �� ُيعطي �ألشخاZ �لمتهمو� �5ئمًا �لفرصة للر5 �6 للدفا عن 

�نفسهم ضد �التهاماR �لموجهة Nليهم. 

تعد قو�نين �لخصوصية بمثابة خطر aخر بالنسبة للصحفيين. حيث ال توجد 

bخر� �تلك �لقو�نين في بعض �لدc6، في حين توجد قو�نين صا�مة  في بلد�

يحميها  �آلخر  �6لبعض  �لعامة،  نظر  في   Zألشخا� يحمي  ال  6بعضها   .

بالتحديد.  

قو�نين �لخصوصية 

 مقدمة عن �لتشهير �لفصل  �لعاشر
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�لشخصيا� �لبا��� 
�ا �حلق � �لتو�جد 
مبنأ� عن �لصحافة 

�قل من �ألشخا� �آلخرين  بحماية  �لكر�  �لنجو� �العبي  يتمتع مشاهير  قد 

�7لك ألنهم يعتمد�4 على �سائل �إلعال� في شهرتهم. �لكن هنا) �لعديد من 

�لقو�نين �لتي ما >�لت تحميهم في بعض �لقضايا. 

�لمملكة  في  مما  �قو=  قانو4 خصوصية  لديها  فرنسا  فإ4   Bلمثا� سبيل  على 

�لمتحد�. �تقوB بعض �لقو�نين �نه في حين �4 �ألفر�D ال يتمتعو4 بحماية من 

�لصحفيين �لمتطفلين في مكا4 عا� فإنهم قد يكونو4 كذلك في �ماكن خاصة 

�خصوصًا في منا>لهم. Nنك تحتاN Oلى �4 تدM) �4 �ألطفاB لديهم غالبا حماية 

قانونية خاصة. 

�حتى �لشخصياR �لباM>� لديهم �لحق في �4 ال يضايقهم �حد. �غالبًا ما يكو4 

تتعلق  �لتي   Sألحــد�� عن  تقاMير  كتابة  في  ��سعة  حرية  �لصحفيين  لد= 

بالمصلحة �لعامة �� في �ألماكن �لتي يمكن للعامة �لوصوN Bليها بسهولة حتى 

�4N كانت مو�ضيع �لقصص ��ألخباM ��لصوM مثير� لإلحر�O. �في �لعديد 

من �لبالD توجد لد= �لهيئاR �� �التحاR�D �لصحفية لو�ئح �خالقية تتحكم في 

 Rلعدسا�  ��ستخد� في  شديد   Mبحذ �لتعامل  �يجب  �لخصوصية.  مثل  �شياء 

�لمقربة �� �لصوM �لتطفلية. 

 

 :Mلتي يجب �خذها في �العتبا� R�Mتلك هي بعض �الختبا�

هل �لحدS �� �لشخص له �همية خاصة؟ 

هل هو في �لعلن؟ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 
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�ألكفـا�  �لصحفيـو� 
�للغة  يتجنبو� �ستخد�� 
 � حتيـزً  �حتـو  ��لـ
"#ا"لو� �لتز�� �حليطة 
 �'ـو �ألشـخا% �لذ

يكتبو� عنهم 

�لنجو�  بمشاهير  تتعلق  �لتي  �ألخبا�   �� بالطبع  �خبا�"؟ " حقًا  هي  هل 

�لمسما$  تلك  من  �كثر  للتسلية  �خبا��  تكو�  يماثلهم  1من  �لكر$  1العبي 

باألخبا� �لجا=$. 1لكن بالطبع قد تعد تلك �ألخبا� فضائح- 1يجب �� يكو� 

�لسؤ�@ هنا: هل يعد هذ� عدًال؟  

هل تستخد� �سم �1 صو�$ شخص للكسب �لتجا�C بد�B� �1؟ 

�ليه- على  تسيء   �� يمكن  بطريقة  �1 صو�$ شخص  �سم  تستخد�  هل 

 1L لمتشر=  �لشا�M مع صو�$  في  �لمثا@ سر= قصة عن جريمة  سبيل 

�ستخد�� شخص بدB� �1نه إلظها� شيء ال يتعلق به تحديدً�؟ 

�لتحريض على �لكر�هية 

�لتشهير, فإ� �لصحفيين �ألكفاء يتجنبو� �ستخد��  �لنظر عن قضايا  1بغض 

�للغة �لتي تحوC تحيز� 1يحا1لو� �لتز�� �لحيطة نحو �ألشخاZ �لذين يكتبو� 

عنهم. 1ال تعني هذ[ �لمسألة �� يكو� منضبطًا من �لناحية �لسياسية 1لكنها 

�لتي  �للهجة  �ستخد��  عد�  1خصوصًا  �لمناسبة  �للهجة  �ستخد��  على  تأكيد 

تحض على �لكر�هية �1 �لعنف. �نها ال تتعلق بما يسمح به �لقانو�، بالرغم من 

�� �لقانو� في بعض �لد1@ يعاقب على �ستخد�� تلك �للغة.  

 

 

 مقدمة عن �لتشهير �لفصل  �لعاشر
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ا  �ملقا �لذ	 يعد �منً
قانونيا قد يظل ��� 

�� �لصلة  معاي� �لعد
 �باملوضو� �� �لذ�

على سبيل �لمثا� في �لمملكة �لمتحد� هنا� قانو� يتصد للتفرقة �لعنصرية. 

)قد تعتبر �لسخرية من شخص معو/ -مر� مخالفا للقانو�. )بعد حد)' �إلبا$� 

�لجماعيـــة في ;)�ند� -;ســـلت محكمة تابعة لألمم �لمتحـــد� بعض �إل�5عيين 

)�لصحفيين @لى �لسجن بسبب �ســـتخد�< لغة تحض على �لكر�هية )يمكن -� 

تكو� قد تسببت في بعض -عما� �لقتل. 

في كل مجتمع كلماD يمكن -� تكو� @هانة )�ضحة لمجتمع -خر. )يجب على 

�لصحفيين �ألكفاء تجنب �ســـتخد�مها لوصف شـــخص بعينه -) مجموعة من 

 .Lألشخا�

)مـــن �لجدير بالذكر هنا -� �لمقا� �لتي يعد Qمًنا قانونيا لنشـــرN قد يظل $)� 

معايير �لعد� -) �لصلة بالموضوS -) �لذ)/. 

"هل نســـتطيع -� ننشر هذ�؟" هو ســـؤ�� يوجه @لى �لمحامين. "هل يجب -� 

ننشـــر هذ�؟" هو سؤ�� يوجه للمر�سلين ) ;Zساء �لتحرير. )بالمثل, يمكن -� 

يؤخذ قر�; بأ� من "�لمصلحة �لعامة" نشـــر شـــيء قد يكـــو� بمثابة �نتها� 

 N5مخاطر� )قر�; ال يمكن �تخا Nللقانو� من -جل �لصالح �لعا< �ألعلى. @� هذ

@ال مـــن قبل كبير �لمحريرين -) �لناشـــر -) �لمالك. )يجـــب على �لصحفيين 

�لمسئولين لفت �نتباZ; Nساء �لتحرير @لى تلك �لمخاطر�. 

 

معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 
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 مقدمة عن 	لتشهير 	لفصل  	لعاشر

تما�ين 

�لخالصة �نك قد تعلمت في هذ� �لقسم: 

�قر� �ألمثلة #�ألسئلة �لتالية #ناقش �إلجابا� مع �مالئك: 

�لقو�نين �لتي تتعلق بالتشهير #�لقيو6 �ألخر4 على حرية �لحديث تتنو+ 

يتم  �لتي  �لقو�عد  من  تتأكد   >� #يجب  Bخر،  Cلى  بلد  من   Dكبير  DFبصو

تطبيقها في �لمكا< �لذK تعمل فيه. 

هناQ بعض �لعناصر �لمشتركة في قانو< �لتشهير- خصوصًا فيما يتعلق 

بالنشر #�لتعريف #تشويه �لسمعة. 

�لحقيقة هي �فضل 6فا+ ضد �التهاT بالتشهير. يجب �< تتأكد ما �SC كا< 

يتم تطبيق بعض �ألشكاX من �المتيا��� �# �< تستخدT حجة �لمصلحة 

�لعامة كدفا+. 

#في  �لتحرير  صالة  في  �لضر#Fية  �لوقاية  #سائل   Zتستعر  >� يجب 

 .�طريقة كتابتك للمقاال

 .Dيجب �< تحتفظ بمو�6 بحثك حيث يمكن �< تكو< �6لة مفيد

 ،Dكبير DFبصو �تتنو+ �لقو�نين #�لقو�عد �ألخالقية #�لثقافية #�لمماFسا

 .Qفيجب �< تعر^ ما ينطبق في بلد



١٦٣ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

١ - �ثناء �حد� �لخطب في حملة �نتخابية في مدينتك، �صف �حد �لمرشحين 

منافسه بأنه "مهر0" ��.عى �نه تلقى 'شا�� متكر'& من صناعة �لبناء 

��صفه بأنه "خائن لحزبه" . 

�في  مدينتك.  من  بالقر9  �نتظا':  طا>  سريع  طريق  في  �لعمل  سيبد�   -  ٢

�لمقا�>   D� تثبت  �ثائق   ��' �نه  �قا>  بمكتبك  'جل  �تصل  �لمساء، 

�قد  �لحكومة.   Kيخد� '.يئة   Mخاما  Nيستخد �لسريع  للطريق  �لرئيسي 

'فض �لمتحدR Sكر �سمه �لكنه قا> �نه يعمل في P.�'& �لطرO �لسريعة. 

هل �Y من هذ: �لعبا'�M �� كلها �� ال شيء منها قد تكوV Dمنة الستخد�مها 

في مقالك؟ هل يمكن �D تستشير �Y شخص Vخر حو> مقالتك ؟ 

Pلى  �لقصة  بإعطاء   Nفإنه سيقو �لمقا> إليضا^ هذ�  بنشر  �نت  تقم  لم   �RP

مؤسسة نشر منافسة �سيعا�. �التصا> بك بعد نصف ساعة لسماK �لر.. 

ما �لذY تحتا 0�D تفعله �نت �dمالئك �'ئيسك في �لحا>؟ 

ما �لذY ستقوله Pلى �لمتصل �لغامض عندما يعا�. �التصا> بك؟ 



١٦٤ 

 مقدمة عن 	لتشهير 	لفصل  	لعاشر

هل هنا� �ستر�تيجية ممكنة للحصو� على �لقصة �� �نك ستقو� برفضها 

كلية؟ 

ما هو تأثير حقيقة �1 هنا� منافسا قد يأخذ �لقصة، عليك )على '�& �لنشر 

�لتي تنتمي 4ليها؟  

ال �)' �1 �طعم قطتي من 9لك �لكبا7. 

�عتقد �نه تم تر� �لكبا7 لفترA طويلة في '&جة حر�&A �لغرفة. 

ملف )A&�G �لصحة عن هذ� �لمكا1 �كثر سمكًا من �لكبا7. 

فــي  فئر�1   Kفضال )جد)�  �نهم  تقرير  في  �لصحة   A&�G( مفتشو  كتب 

�لكبا7. 

مصا'&N في )A&�G �لصحة ال تقتر7 من هذ� �لمكا1. 

هذ� هو �سو� مطعم في �لكو1. 

هل ستستخد� �يا من هذQ �لعبا&�K �) كلها �) لن تستخد� �يًا منها نهائيًا �) 

ستقو� بتعديلها بطريقة ما؟ )لما�9؟ 

٣ - ظهرK �لعديد من �لمطاعم �لجديدA في مدينتك. )قد قمت بتكليف كاتب 

لكتابة مقا� عن )�حد من �شهرها. )هذQ بعض �لجمل من مقاله: 



١٦٥ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

تذكر 
لفر�� بين 
لحقائق �
آل�
ء، �بين مصا�� 
لمعلوما� 
لتي يتم حمايتها 


لتي ال يتم حمايتها, �بين 
لحقائق �
لمبالغا�, �بين 
لقانو) 
لمحلي �
لثقافة. �

منظو�  من  
إلنجليز1  
لقانو)  على  معاصر7  عامة  نظر7  على  لالطال9 


لصحفي: 

McNae’s Essential Law for Journalists, by Tom Welsh 

and Walter Greenwood, published by Butterworths Law. 

 

قر�ء�� 	مر�جع �ضافية 



١٦٦ 

 �� ميكن  صر��،   ��  �
 �إلعال �سائل   تستخد
�لعسكر�   ،��ليأ  �لغر
إلعطا#  �ح%  �ملجتمع، 

تعليما0 مباشر� للقتل  

��������	
�����
�

�����
��������

يرتبط إلعال$ بالحر! �تباطا ال ينفصم. �� يقا� �نه بمجر� نطال	 ��� قذيفة 

لمتنافسة   +ألطر تقو$  حيث  لضحايا،   ��� هي  لحقيقة  تكو6  ما  فغالبًا 

للمو;  لمر�عة  لحقائق  �إلخفاء  لشعو!  لتعبئة  إلعال$  بوسائل  بالتالعب 

لفظاعة �لتصوير �عدئهم �كأنهم شياطين. �

�من لطر	 لتي يتم بها ستغال� �سائل إلعال$ في لصرعا; لحالية: 

شنت مجموعة من لمحا�بين هجوما ستفزRيا، يعرفو6 �نه سيؤ�P �لى 

 6� يمكن  مما  لقرية،  �هالي  ضد  لحكومة  قبل  من  عنيف  مضا�  هجو$ 

ُيستغل فيما بعد من خال� إلعال$ لد�لي للفت النتباW لقضيتهم. 

صرZ مسئو� في منظمة حلف شما� ألطلنطي في مؤتمر صحفي بأ6 

لوفيا;"لمصاحبة"  على  بذلك  معتما  عالية،  �قة   ;� صو�يخــه 

" بغر_  لتدخل  يكـو6   6� لمفتر_  مــن  لذين  للمدنين  لمحتومة 

تحريرهم".  

�حد`  قلب  في  للركا!  قطا�  في  قنبلة  متطرفة  �ينية  جماعة  فجر; 

من خال�  لرعب" " نشر  �هو  محد�  بغر_  لرئيسية  لغربية  لعوصم 

لمشاهد لمفزعة للتشويه �لدما� �لتي تنشر بسرعة في �نحاء لعالم. 

 

 



 ١٦٧

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

)عندما تتوقف �لحر! سيستمر �طر�� �لنز�� في معا�كهم من خال� �إل��عة 

)�لتلفزيو+ )في �لجر�ئد حيث يتنافسو+ على �لمميز�. )يبر�)+ حملتهم ) 

يقوضو+ �لتحركا. من �جل �لسال7 )�لتصالح )�لتي يمكن �+ تكلفهم مكاسبهم 

غير �لشرعية )مر�كز قوتهم. 

)حتى قبل بدء �لصر�عا. فإ+ �لحكومة �لتي تسعى @لى �لحر! تستغل )سائل 

�إلعال7 �لذG تتحكم فيها �لد)لة إل�ساء �سس �لعنف )@طالE حديث �لكر�هية 

 Iلكفا� تمجيـد  �لكذ!. )يتم  مــن  �لتا�يخ )يبني جبـاال  �لذG يزيف  �لبغيض 

�لوطني ()كذلك حتمًا �لقائد �لبا�R) بينما يتم @شعا� �لخو� )�لكر�هية "للعد)

". )يتم �ستخد�7 )سائل �إلعال7 لتوليد �ليأY )لعسكرX �لمجتمع )حتى إلعطاء 

تعليما. مباشرX عن )سائل )�ستر�تيجيا. �لقتل. 

تنشب  �ينما  �خر\  بعد   Xمر بعنا[  �لقاتمة  �لسينا�يوها.  تلك  تنفيذ  )يتم 

�لصر�عا.. )قد ثا� جد� مهني )�كا[يمي قوG حو� �لد)� �لذG تلعبه )سائل 

�لعقد  )طو��   .X]لمتعد� �لد)لية  �لعسكرية  �لتدخال.  �ثناء  �لغربية  �إلعال7 

 X]إلبا� على  للتحريض  �لمحلية  �إلعال7  )سائل  �ستخد�7   Xساء@ فإ+  �لسابق 

�نتباها خاصا، مما �ظهر  لفتت  �لجماعية )خصوصًا في �)�ند� )�لبلقا+ قد 

�إلمكانية �لضخمة للشر في )سائل �إلعال7.  

 



١٦٨ 

 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 

��� كانت 
سائل �إلعال� 
باحلر�,  �لصلـة  
ثيقة 
 �فهل ميكن #" تسـاهم 

�لسال�؟ 

�ثيقة �لصلة بالحر�, فهل يمكن 	� تساهم في  ��لكن )'� كانت �سائل �إلعال

�لسال�؟ 

بين  كبير�  جدال  يثير  �هو  �لبحث  من  مزيد  )لى  �يحتا5  �لسؤ�: صعب  هذ� 

�لصحفيين. �قد 	GH �لشك �لمهني �لتقليدC )لى معاBضة �لعديد من �ألشخا= 

 B�H Cبأ �في �سائل �إلعال� ألC مفهو� تسعى من خالله �سائل �إلعال� للقيا

PBساء  من  للعديد   "��لسال "صحافة  حو:  �لمناقشة   Sبد �قد   .Tإلطال� على 

في  محايُد�  مالحًظا  كونها   Hمجر من  للصحافة  كدفعة  ��لمر�سلين  �لتحرير 

�لمجتمع لتصبح عنصًر� مباشًر�. �حتى لو كا� 'لك من منطلق �لنو�يا �لحسنة 

��S" ما_�: ينظر )ليه على 	نه �نتها^ خطير H	 لى( �فإ� "تحويل �سائل �إلعال

للمباaH �لمهنية �ألساسية. فالدعاية للسال� ما _�لت مجرH Hعاية. 

من  �لعديد  بد	  �قد  �معنية،  مسئولة  مهنة  �لصحافة  تكو�   �	 يجب  �لكن 

�لمر�سلين �PBساء �لتحرير �عدd منظماS لتطوير �إلعال� مثل معهد صحافة 

 �لإلعال يمكن  �لتي  �لسبل  �لسؤ�: �صياغة  في  �لتفكير  في   ،���لسال �لحر� 

حل  في   gبنشا يساهم  بينما  �ألساسية  �لمهنية  مستوياته  علي  بها   hلحفا�

 .Sلصر�عا�

 Tبطر �لممكنة   Sالستجابا�  iعـر على  �لمتنوعـة   Sسا�Bلد� عملت  �قـد 

�هو  �للسال  dلمتحد�  Sلواليا� معهد  به   �قا �ستعر�i حديث  مختلفة. �يشير 

هيكلية   )عالمية   Sتدخال )لى  يشير  �لحكومة  تمولها  فكرية   kبحا	 مؤسسة 

هجومية متعلقة بمحتوG معين . 

 



١٦٩ 

مت تأسـيس معهـد صحافة 
ليسـاند  ��لسـال�  �حلر� 
�لذين  �ملحليني  �لصحفيني 
يتم عز,م * (غلب �أل�قا$ 

عن �ملناقشا$  

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�لمدني �لكندية لسياسا� �إلعال� 
�لمجتمع  
قد حد� تقرير معهد �لمجموعة 

 
(IMPACS) خمسة +نو�* من �لتدخال� تتر�
) ما بين �لتد%يب �ألساسي 

5عد�� بر�مج �لسال�، مثل �لمسلسال� �لها�فة 
�لمنتجا� �لثقافية �ألخر. �لتي 

تعمل على تشجيع �لرسائل �اليجابية. 
في معظم 
سائل �إلعال� �لسائد6 قد 

في محتو.  �لمحلية"  "�ألصو��  لرفع مدخال�  �ستر�تيجيا� جديد6  جربت 

بالصحافة  يسمى  ما   Fخال من  لألخبا%   Fعما+  F
جد� 
ضع  
في  كتاباتهم 

�لجماهيرية. 


�لسال� ليكوO منبر� للصحفيين �لمحليين  Qقد تم تأسيس معهد صحافة �لحر


عن  �أل
قا�  +غلب  في  عزلهم  يتم  
�لذين  �ألXما�  مناطق  في  �لمسؤ
لين 

�لمناقشا� �لمحلية 
�لد
لية حوF قضايا �لصر�* في بال�هم. 


�لسال� على تقسيم مفهومه لتقا%ير �لسال� 5لى  Qقد عمل معهد صحافة �لحر


 F

ضع جد�
ثالa فئا�: تقوية �لمها%�� �لفر�ية 
بناء �لقد%�� �لمؤسسية 

+عماF �لمحتو.. 
تلك هي �لفئة �لثالثة �لتي ستشكل معظم هذ� �لفصل. 
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 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 

صقل �لمها��� 

#" جوهر �لكتابة �لجيد� عن �لصر�� هو صحافة ملتزمة تعتمد على �لحقائق 

'معتدلة في �لطابع �لعا0 'متو�/نة في �ختيا* �لمصا+* '�لمو�ضيع. 'في %لك 

�لنطا<، فإ" هذ� �لكتيب يتحد9 عن تنمية �لمها*�6 �لوظيفية �لجوهرية للعمل 

بطريقة حساسة 'بناء� في مناطق �لصر��. 

عندما تكو" في منطقة صر��، فهناL مبدK" مهيمنا" ينطبقا". I'ًال، قم بأ+�ء 

'�جبك. �قرI �لكثير، 'تحد9 #لى مصا+* *سمية 'غير *سمية '#لى �لمو�طنين 

�لعا+يين، 'حــا'I S" تعرR قــد* ما تستطيع عــن �لمنطقــة 'Iهلها ('لغاتها 

#%� Iمكن) قبل I" تشر� في WI كتاباI ،6' تبدI بطر< لوحة �لمفاتيح I' تقف 

Iما0 �لكامير�. 

يتعلق  فيما  متشككا 'خصوصًا  'كن  بعينيك،   Zتر لم  ما  شيئًا  تصد<  ال  ثانيًا: 

�لقا+�  �ليومي حيث يعلن  بالمؤتمر �لصحفي  �لثقة  �لرسمية. ال يمكن  بالتقا*ير 

�لعسكريين نجاحاتهم في �لمعركة 'فظاعة Iعد�ئهم، +'" 'جو+ شاهد مباشر. #" 

Iفضل 'Iشجع �لمر�سلين هم �لذين يتخطو" تلك �لتمثيليا6 �لمعتا+� 'يخاطر'" 

بعمل تقا*ير من خطوd �لجبهة في �لمعركة. 

بناء �لقد��� 

صحافة �لمحترفيين �لخالقة هي �لتي تستطيع I" تنشأ جدال مسؤ'ال 'بناء، 'ال 

تستطيع I" تز+هر بد'" مؤسسا6 قوية تعز/ها. 



١٧١ 

معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

	لسياسية،٢)  	لرقابة  من  تخلو  نشيطة  �عالمية  منظما�   (١ �لك:  $يتضمن 

هيئا� مسئولة -سمية $غير -سمية تساند حرية 	إلعال(، ٣) قطا& نشط من 

	لمجتمع 	لمدني تستمد منه 	ألفكا- $	لمعلوما� $من خالله يمكن 	لنقا2 مع 

	لمجتمع 	أل$سع. 

	لتنظيمية  $	لجها�  	إلعالمي  	لتشريع  �صال?  	لقد-	�  تلك  بناء  $يتضمن 

	لقائمة  	إلعالمية  للهيئا�  	لمهنية   Cلكفاء	 $تقوية  $هيئاتها،  	إلعال(  لوسائل 

$تأسيس مؤسسا� قابلة لالستمر	- لمساندC $سائل 	إلعال( للتد-يب $	لسعي 

	لتعبير  حرية  $جماعا�  	إلعالمية،  $	لمتابعة  	لتد-يب  معاهد  مثل  للتأثير، 

$جمعيا� 	لصحفيين. 

لبناء  	لمتنوعة  	لمكونا�  	لمتخصصة في  	لد$لية  	لمنظما�  $هناQ عدP من 

	لقد-	� 	إلعالمية، كما يوجد مجتمع P$لي نشط يدعو �لى حرية 	لتعبير. ( 

�صال?  على  	لبعض  $يركز  	لفصل).  هذ	  في  	لمر	جع  مالحظا�  	نظر 

محطا� ��	عة 	لد$لة بينما يركز Yخر$X على �قامة محطا� ��	عية مستقلة 

تأسيس   $Z 	لقانونية  	ألطر  تفاصيل  على   X$خــرY يركز  كما  $مجتمعية، 

	تحاP	� 	لصحفيين. 

للتنبيه  عالمية  شبكة  لتوفير  خصوصًا  مهما  	لتعبير  حرية  مجتمع  $يعتبر 

	لفو-b عندما يهاَجم 	لمر	سلوX $لتقديم مساندC ماPية $قانونية $لزياCP 	لضغط 

	لسياسي، على سبيل 	لمثاe لتأمين 	إلفر	d 	لمبكر عن 	لمسجونين ظلما. 



١٧٢ 

 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 

�ُتنتقد جها� متابعة �سائل �إلعال� في بعض �ألحيا� باعتبا�ها جهد� �قابيا �� 

تنظيميا، �لكنها في �لحقيقة توفر بحثا قاعديا في متابعة �أل,�ء �حمل مر)' نقدية 

لمساعد' �لمجتمع �إلعالمي �لمسئو8 على �,�ء عمل �فضل. 

�قد �كز معهد صحافة �لحر? ��لسال� في مجا8 بناء �لقد��� على تأسيس 

�لمشا�يع  �تقييم  �لمحلية  �الحتياجا�  �تقييم  �إلعالمية،  �لمنظما�   FصالG�

�إلعالمية، �GطالJ �تقوية �لتد�يب �إلعالمي، �مجموعا� �لمتابعة ��لبحث، 

�تد�يب �لمتد�بين �لمحلين لدعم تنمية �لمها��� على �لمدM �لطويل في مو�قع 

�لعمل. 

�ضع جد��� �ألعما� 

�بجانب �لمها��� �لصحفية �ألساسية ��ألخالقيا�، هناO �لعديد من �ألساليب 

�لحساسة تجاT �لصر�عا� ��لتي يمكن تبنيها في �ختيا� �لموضوعا�، �تنمية 

�ستر�تيجية �لصحافة �تنظيم عرY �آل��ء بد�خل �لمقا8. ��ألهم من Wلك كله 

هو �لتحرO لتجا�^ �لتشا[� ��الستقطا? �لمقيِّد �لذZ تتسم به كثير من �لمقاال� 

حو8 �لصر�`. ��لهد_ هو �لبحث عن �صو�� بديلة �ما يسميه معهد صحافة 

�لحر? ��لسال� حو�� بين �لمجتمعا�، لبناء جسو� عبر خطوa �لمو�جهة. 

 

 



١٧٣ 

�لتحديد جو�نب �التفا� بدال من �لخال�، ��ظها� �لتطو�� �إليجابية، �لتي 

غالبا ما تكو- غير �سمية، على �أل�$. 

�- <سلو= �ضع جد�: �ألعما: ال يتعلق بالدعاية، فإنه ال يعني مساند2 طر� 

ضد �آلخر، <� بالضر��2 <- يكو- نصير� مباشر� في �لمناقشا �لمناهضة 

للحر= - حقًا �- فهم نظريا �لحر= �لعاIلة مهم <يضًا. 

�لكن �سائل �إلعالP تعر� <نها <ثناء عملها في تقديم �ألخبا� �لتقريرية فإنها 

تصنع �ألخبا� <يضًا، �T يخلق �إلعالP تسجيال ��قعيا �قتيا للتا�يخ له �لقو2 على 

 Uبتعريفه بالفعل باعتبا� Pلقضايا �كذلك ما تقو�� Yتحديد فهم �لجمهو� لألحد�

<خبا��. 

تقيس   -> تستطيع  �نك ال  �لنو�[:  �لفيزيائي  بإشكالية  �لصحافة  مو�جهة  �يتم 

�لذ�2، أل- مجهوI قياسها يتسبب في حركتها �بالتالي يغير <بعاI �لذ�2. �بالمثل 

في �لكتابة عن �لصر�b، فإ- �لصحفيين يتحملو- �لمسئولية في: 

 ،Yتأثير تدخالتهم على �ألحد� dفهم مد

�لوصو: لخلفيا مو�قف �ألطر�� �لمتحا�بة، 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�سائل �إلعال
 لديها سلطة 
تقريـر ما �ـد�� �جلمهو� 

على !نه !خبا� 



. 

 ١٧٤

 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 

في   
لمحنكين  
إلعالميين  قبل  من  
ستغاللهم  يتم  كا�   
�� عما   ��
لتسا

صر
+ لتعزيز &هد
' &حد طرفي 
لحر!. 

/بالنسبة للتيا8 
لسائد فــي 
لتغطية 
إلعالمية، فإ� 
لحر! مثير0 /
لسال- ممل


لتشويه 
لذ@ عنا? كريس هدجز 
لمر
سل 
لفائز بعد0 جو
ئز  
�نه مجرD هذ .


لذ@ يعمل لحسا! جريد0 نيويوL8 تايمز, عندما &سمى تقا8ير? 
لتحذيرية "/

 . "����������	�
��������
�����
/في عالم من 
لصر
عاP، يسعى &سلو! /ضع جد/� &عما� لمنح قليل من 


لتو
�U للجانب 
آلخر من 
لقصة. 

فهم �لصر�� 


لمر
سل /  ،Dالقتصا
 عن  
ألشياء  بعض  
لمالي  
لصحفي  يعر'   �& يجب 


لقانوني يجب &� يكو� لديه فهم &ساسي عن 
لقانو�. /بالمثل فلكي نتمكن من 

تغطية 
لحر! فمن 
لمهم فهم طبيعة 
لصر
+. /هذ
 يعني تخطي حد/D تغطية 

 .+

لمعنى 
لحقيقي لحل 
لنز/ +

لجهد لفهم ما يثير 
لصر �يو- بيو- /بذ

 

طبيعي  شيء   +

لصر  �& 
لسال-")   Pسا
8D"  /&)  +

لصر تحليل  /يقتر^ 


ئمًا �لى 
لعنف. D @Dشائع /لكنه ال يؤ/

 عا� مـن �لصر�عا�، 
يسـعى �سـلو� �ضـع 
جد�! �عما! ملنح �لقليل 
من �لتو�+* للجانب �آلخر 

من �لقصة 



 ١٧٥

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�ح
	 من �� شـخص 
 �لصـر�  �� يقـو� 
�لعنيف هو �مر حتمي  

!� �ستعر�� عمليا �لسال� �ألخر� يظهر �� �لصر�عا يمكن، ��قعيًا ، 

حلها سلميًا، بالرغم من �� 3لك نا*(ً� ما يتم بسهولة. �!*�() �لصر�' هي جزء 

من حله، �تعتبر عملية �لعمل تجا8 �لسال� حاسمة لبناء جمهو( من �ألنصا( 

لحل *�ئم �طويل �لمد�. 

في نفس �لوقت، يجب �� نحترG من �F شخص يفتر� �� �لصر�' �لعنيف 

Lيتحكم فيه �شخا� ،Mنتيجة ألسبا Nهو �مر حتمي. !� �لصر�' �لعنيف يحد

. �في بعض �ألحيا� يثير قائد �� حكومة �لصر�' كوسيلة لتأمين سيطرته �� 

�لحفاT عليها. 

�من �ألسباM �ألساسية للصر�' ند() �لمصا*(، حيث يتم توWيع �لقو) ��لثر�) 

بطريقة ظالمة �يوجد تا(يخ طويل ملئ بالمظالم ��لعد���. �هذ� يشير !لى 

تجنبه عن  يمكن  �مر حتميا �لكن  ليس  �لتا(يخيين"  بين" �ألعد�ء  �لعنف   ��

طريق معالجة عد� تو��W �لمصا*( �� �حتكا( �لقو) �لسياسية مما يثير �لخال` 

�لكامن. 



 

١٧٦ 

 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 

�قيما يلي، مثا! كالسيكي يستخد� لوصف �لنتائج �لمحتملة للصر��، �هو 

 :(IMPACS) مقتبس من تقرير حديث قيم +عدته �لمجموعة �لكندية

توجد برتقالة على فر� شجر5. �تقع �لشجر5 في حديقة �لكن �لبرتقالة معلقة 

على فر� يصل Fلى �لحديقة �لمجا�5D. �يعتقد كل جاB+ D من حقه +B يأخذ 

�لبرتقالة. �تعلمنا �DJسة �لصر�� +B هناD+ Hبع نتائج محتملة: 

 

�ألمثلة �لنتائج 
 �(حد �لجانبين يفو

١) �لقو5 تقرD �لحق 

٢) �لحل �لقانوني 

٣) �لصدفة  

٤) �لتعويض 

 

١) يتعاHD �لجاB�D من +جل �لبرتقالة 

٢) يحدJ قانوB �لملكية من �لذT يأخذ �لبرتقالة 

٣) يقتر� �لجاB�D بعملة على �لبرتقالة 

٤) يحصل ��حد على �لبرتقالة بينما يدفع ٥ بنساV لآلخر 

�النسحا* 

١) �لبعد 

٢) �إل�Xلة 

٣) �لتأخير 

 

١) ينصر] كال �لطرفين عن �لبرتقالة 

٢) Fما +B يدمر�� �لبرتقالة +� يتناXلو� عنها  

٣) يقوموB بوضع �لبرتقالة في �لثالجة 

�لحل �لوسط 

 JDتقسيم �لمو

 

يتفق �ألطر�] على قطع �لبرتقالة بالنصف +� عصرها �تقاسم 

�لعصير 
�لسمو 

حلو! مبتكر5 

 

+خذ �لبذ�D من �لبرتقالة �DXعها �Fنشاء مزDعة �مشر�� جديد 

�Jخل جديد �مو�JD +كثر 



١٧٧ 

معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

فللعديد  �لصر��.  لحل  جيد�  مثاال  �لشمالية  �يرلند�  في  �لسال�  عملية  �تعتبر 

��لعديد من �لسنين كا+ *لك �لصر�� يعد مو�جهة ال يمكن حلها "�لكاثوليك ضد 

�لبر�تستنت". �56 حركة تجا3 �لحكم �لذ�تي للكاثوليك (��ال/تبا- في �لنهاية 

مــع �لجمهو/ية �اليرلندية) كـا+ ينظر <ليه كخسا/8 فــي سيطر8 �لبر�تستنت 

(��التحاE �لبريطاني نفسه) ��لمخاطر8 بمصاD/ /Eقهم �ثقافتهم �حياتهم. �في 

غضو+ *لك �ستمر �لعنف. 

لنأ5  نتيجة   ١٩٩٨ عا�  في  تمت  ��لتي  �لحزينة  �لجمعة  �تفاقية  كانت  �قد 

�لحكومة �اليرلندية بنفسها <لى حد ما عن �لحركة �لجمهو/ية �<بعاE �لحكومة 

تدعيم  تم  �لوقت  نفس  �في  �لمتشدEين.  �التحاEيين  عن  نفسها  �لبريطانية 

مطلقة  عليها،  �لشرعية  �<ضفاء  �لجانبين  كال  على  �لمعتدلة   Vلمجموعا�

للتحركاV �لناجحة تجا3 �لسال�. �قد تعرضت �لعملية لمشاكل مشابهة، �لكن تم 

كسر �لحلقة �لكامنة للعنف ��لثأ/ �مزيد من �لعنف بد�+ �جوE حل في �ألفق. 

�عندما يكو+ هنا[ طرفا+ فقط في �لصر��، فإنه في �لغالب ما ينتهي <لى غير 

جد�c حيث يرc كل شخص �الحتما` �ألبيض 6� �ألسوE للنصر 6� �لهزيمة. 

�يأتي �لنجاh أل5 جانب على حساg �آلخر. �بالعكس عندما يكو+ هنا[ 6كثر 

من طرj 6� جهة معنية تتز�يد فرi �لحل �لسلمي. 



١٧٨ 

�لصحفي �لذ
 يغطي �لصر�� 
�تا� �� فهم مع� �لعنف 

 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 


تســـعى 	لوساطا� 	لخا�جية �لى 	لتخلص من �سبا 	لصر	� 
	لتعر� على 

	لطر2 	لتي توصل كال 	لجانين �لى حل 
سط، يلبي 	الحتياجا� 	ألساسية بينما 

يتجنـــب 	إلنخر	? في 	لعنف، 	لذ9 يؤ:9 حتمـــًا �لى هزيمة لكل من 	لجانبين. 

 Bلنجا	لعنف هو 	تخفيف  Dتعر� بأنها فشل للسياسة، فإ حقًا، �K	 كانت 	لحر

	لنهائي لها. 

�نو�� �لعنف 


تتضمن مسئولية 	لصحفي 	لذ9 يغطي 	لصر	� �يضًا فهم معنى 	لعنف. 


مرR �خرW, هناU مقد	� كبيرR من 	ألبحاS 	لمتخصصة يمكن 	الستفا:R منها 

 هنا. 
بعض 	ألبحاS تقســـم 	لعنف �لى ثالS �نو	�: 	لعنف 	لمباشـــر(	لضر


ما شـــابه Kلك), 
	لعنف 	لثقافي (حديث 	لكر	هية  
�طال2 	لنا� 
	الغتصا


ما شـــابه Kلك), 
	لعنف  
	لخـــو� من 	ألجانب 
	لمبـــر�	� 	لدينية للحر


ما شابه Kلك).  dالحتال	
	لهيكلي( 	لفصل 	لعنصر9 
	الستعما� 

 Bلصحفي بوضو	يالحظ  D� يمكن

هناU تأثير	� مرئية 
غير مرئية للعنف. 

 D� لكن يمكن
	لمقتوليـــن 
	لمجر
حين 
	لمغتصبين 
	لمعذبين 
	لمشـــر:ين. 

 gالنتقا	لرغبة فـــي 	
تكمـــن تحت 	لســـطح 	لكر	هية 
	لخو� مـــن 	ألجانب 


مجموعة كبيرR من 	لمشاعر 	لتي يمكن �D تؤ:9 �لى مزيد من 	لعنف. 



١٧٩ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

��لتغيير �لهيكلي مثل �ستئصا� لغة �ثقافة قد يكو� من �لصعب �لتعر� عليه، 

حيث يحد* على مد) فتر�' طويلة من �لوقت. 

�هنا; بعض صو7 �لعنف �لتي تنتهك �لقانو� �لد�لي �إلنساني، حتى في /�قا' 

�لحر@. �قد تأسس مشر�C جر�ئم �لحر@ لتعليم �لصحفيين �نتهاكا' قو�نين 

 Gقد يشاهد�نه. �كما شر Jلذ�لعنف �مد)  �لصحفيين ليفهمو� Lلحر@ �لمساعد�

J�7 جوتما� �لمر�سل �لحاصل على جائزL بوليتز7 ��لذJ بد/ �لمشر�C، فإ� 

U7ية جيش يقوS بقصف كنيسة /� /J مو�قع تا7يخية /خر) تؤ�J مدنين هو 

شيء سيئ للغاية، �لكن فهم /� هذ� �لهجوS يمثل �نتهاكا التفاقيا' جنيف يعمل 

 �على 7فعها Zلى مستو) /خر من �ألهمية، �7فع ما يمكن /� بنظر Zليه كمقا

معتا` Zلى �ختر�_ كبير عن تغير 7ئيسي في تكتيكا' �عو�قب �لصر�C.( �نظر 

�لفصل �لثاني عشر) 



١٨٠ 

�ملبسـط  �السـتخد�� 
��لدينية  �لعرقية  للتعريفا� 
ميكـن �� يكـو� مسـتفز� 

بد'جة كب$# 

تشكيل �لصر��  

تشكيل  كيفية  عن  �ساسي  بسؤ��  �أل�ما�  مناطق  من  �لتقا�ير  �عد�"  %يبد� 

�لصر�4 . %تعد �إلشا��� �لموجز, �مر� حتميا في �لصحافة. %لكن يمكن �& 

�لمفتو5  �الستخد�6   %�  , %�لدينية  �لعرقية  للتعريفا�  �لمبسط  �الستخد�6  يكو& 

لمفاهيم "نحن %هم" مستفز� بد�جة كبير,. %في صحافة �لحر? يمكن �& تساهم 

 ��لشعو في  تفكير،  بــد%&  تستخد6  عندما  �لمختصر,  �لمصطلحا�  تلك 

باالستقطا? مما يوحي بأ& �لصر�4 حتمي. 

%في �لبلقا& في منتصف �لتسعينيا� �شا�� معظم �لتقا�ير Iلى �لصر�4 بين " 

�لصر?" % " �لكر%��" %"�لمسلمين". %قد كا& �غلبية �لجنو" على �لجو�نب 

�لمختلفة Iما صر? �% كر%�� من �لناحية �لعرقية، �% مسلمين من ناحية �لدين

. %لكن تلك �لطريقة للتعبير "%& �Q تحفظا� عملت على خلق صو�, مبسطة 

خطير,، عز�� �لحجج �لقائلة بأ& �لنز�4 كا& معتمد� على "�لعد�ء�� �لعرقية 

�لقديمة" بين �ألعد�ء �لتا�يخيين %�لذين ال يمكن �لصلح بينهم.  

�لحر?،  %�لكر%��  �لصر?  �لمو�طنين  من  �لعديد   X�يعا �لحقيقة,  %في 

%تصمم حكوماتهم على محاكمتهم. %قد كا& "�لجانب �لمسلم" %لو لد�جة قليلة 

مختلطا عرقيا مع �لكر%�� %�لصر? �لذين يخدمو& في �لحكومة �لمعترY بها 

"%ليا في سر�ييفو عاصمة �لبوسنة. 

 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 



١٨١ 

معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

 !قد �فض 
لعديد من 
ألشخا� في يوغوسالفيا 
لسابقة 
لتعريف 
لعرقي تماما 

 

لمسلمين 
ختا�! $% 
%! كانت لهم %صو+ مختلطة. !مما يزيد 
لصو�' تعقيًد

لتقوية  
لجهو3  6طا�  في  "بوسنيين"،  !هو  به  تعريفهم  ليتم   
جديد مصطلحا 

لما  
لديني  بالد
فع  
إلحسا@  لتقويض  !كذلك  
لحصا�  تحت  
لوطنية  هويتهم 

 .E�أل
 F
3
فعو
 عنه بأنه كا$ في 
ألسا@ حربا النتز

!لذلك فقد صاحب 
لحرL على 
أل�E نقاJ حا3 حو+ كيفية تعريفها، !بينما 

تحو+ فهم 
لتعريف فقد حدP Qلك %يضًا مع فهم 6مكانية 6يجا3 حلو+.  


لصحافة 
لو
عية ليس تبني جانب 3!$ 
ألخر. !قد توصل عديد من  Uهد!


لصحفيين 6لى %نهم حينما يو
جهو$ 6با3' جماعية, فإنهم يفعلو$ Pلك بالضبط. 

 Y% -لغير ممثل
!قد 
قتر^ [خر!$ %$ 
لصحفيين لديهم !
جب لتمثيل 
لجانب 


لمدنيين 
ألبرياء 
لذين ال ينتمو$ ألY مجموعا_ متحا�بة. هذ
 يعني صياغة 

 !% 
لخبر
ء   !% 
لقا3'  فقط  !ليس  
لو
قعيين  
ألشخا�   aسيا في  
لمقاال_ 

بجميع  تلحق  
لتي  
لخسا�'  بوضو^   
هذ يظهر   $% !يمكن  
لدبلوماسيين. 


ألطر
U نتيجة للعنف. 



١٨٢ 

)بالرغم من $لك فإ� 	ألكثر �همية هو بذ� 	لجهد لبيا� مد� تعقيد 	لموقف حتى 

في قيو3 	لمساحة 	لمحد23 )	لمختصر	0 	لصحفية 	لحتمية. )	لهد+ هو عد( 

	ستخد	مها كأ3	2 3عائية لصالح جانب �) =خر. )بالطبع فإنه من 	لو	ضح �نه 

 .CDأل	قع على 	تقرير �كثر 3قة للو

	لوقوG فيها  	لعالم )من 	لسهل  	للغة في تغطية 	لصر	عا0 حو�  تظهر تلك 

عندما يشعر �N صحفي �) صحفية �� 	لمجتمع 	لذN ينتمو� Lليه يقع تحت 

�3نى من   Gء كنو	ألعد	لى L  2Dإلشا	 (� 	لعد)  Lبا23  Lلى  	لدعو2  تهديد. )لكن 

	لصحافة  عن  تماما   UDخا �مر  هو  	لعنف  Lلى   Vلالتجا  Xلنا	 3فع   (� 	لبشر 

	لملتزمة. 

حديث 	لكر	هية. 

	للهجة 	لتي تحط من قيمة 	لبشر. 

	لتحريض على 	لعنف. 

لهجة �نفعالية 

مثل  مثلهم  معرضو�  )	لصحفيو�  عالية،  بدDجة  	لمشاعر  تشحن  فالحر^ 

من  تتطلب  	لمسئولة  	لصحافة  �ساسيا0  	لجاDفة.)لكن  	لمشاعر  Lلى  غيرهم 

	لمر	سلين 	لتجنب 	لمطلق لما يلي: 

 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 
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حًقا، 	 محاكم جر�ئم �لحر� قد �ثا�� تسا�ًال ما �� كا	 �إلعال� �لذ� 

يشا�5 مباشر3 في �ستخد�� �لعنف يمكن �	 يحاكم بسبب ��تكا� جر�ئم 

حر�. 

للمشاعر.  ملهبة  تكو	   	� يمكن  �لطبيعي  �الستخد��  في  �لكلما�  حتى 

�لحرية"  �جل  من  "�لمقاتل   A� "�إل�ها�"  مثل  �لشائعة  �لمصطلحا� 

"A �لمسلحين"  "�لمقاتلين  مثل  عبا���  Aتتجه  بالدالال�.  مشحونة 

�Aقل  Aصفًا  �كثر  تكو	   	� لى  A"�لفد�ئيين"  A"�لثو��"  �لمتمرJين" 

تثير �ال��JLء، Aتجنب  �نفعالية. حاMA �	 تجد مصطلحا� محايد3 ال 

لى �حد �لجو�نب.  Lالنحيا�

يجب �يضًا �ستخد�� �لمشاهد �لمشحونة بالمشاعر بعناية فائقة. فإنه من 

 Pالتجا� يتم  �ال  �إلخبا�ية  �لصو�  في   A� �لتليفزيو	  في   ��Aلضر�

ببساطة لى �كثر �لصو� Jموية. فيجب �	 يحتر� �لصحفيين ضحايا كل 

جو�نب �لصر��A V	 يفهمو� �لقو3 �النفعالية لتلك �لمشاهد �Aلمزيد من 

 .Pتثير 	لعنف �لذ� يمكن ��

�خبا�  تتبع   	� لى  �لمطبوعة  �لصحافة  تميل  ــا�  �ألAق بعض  Aفي 

�لتلفيزيو	. Aلكن �لصحافة �لمطبوعة لديها �لقد�3 على �لتعمق Aتقديم 

سيا^ �Aسع، Aال تحتا[ لى �إلنخر�\ في معالجة �لموضوعا� �لمثير3 

�A �لتغطية بال مبر�. 

�سـتخد��  	ـب 
�ملشحونة  �ملشـاهد 
بعنايـة  باملشـاعر 

فائقة 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 
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 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 

��لقاعد� �لمستخدمة هنا هي �بد�ء عناية خاصة عند نشر مشاهد �تقا�ير 

عن فظائع يرتكبها �لجانب �آلخر. �من �لمسئوليا% �ألساسية للصحافة 

�لحر� تحد< حكوماتها، �يتم تطبيق هذ� حتى في �7قا% �لحر5، بل 

خصوصًا في تلك �أل�قا%. 

�Aعية   Bيكو  B7 يجب   Cإلعال�  B7  Fلقو� يعني  هذ� ال   ،I7خر  ��مـــر

يمكن  عاتقهم،  على   ��لملقا �لمسؤ�ليا%  على   Lبالتعر �لكن   .Cللسال

للصحفيين �لمساعد� في �لمشا�كة في بناء بيئة 7كثر تفاهمًا �في �لمنع 

� �ندالP �لتوتر�%.  Aغير �لمباشر لزيا

مصيد� �الستخفا� 

�لد�ليوB في �لتوصل  في ضوء �لفجر �لخافت، عندما يفشل �لوسطاء 

�لى �تفاX بين �ألطر�L �يهرP �لمتحدثوB باسم �ألطر�L �لمتنافسة �لى 

�لعنا�ين  تعلن  ما   �Aفعا �لمعا�ضين،  تعنت  ليستنكر��  �لميكر�فونا% 

 ."Zعلى �شك �النهيا� بينما تندلع �لمعا� Cعملية �لسال" B7 لرئيسية�

]خر �يتم   Pجتما� ينعقد  �7 شهرين،  �7 شهر   P7سبو بعد مر��  �لكن 

�لى تسوية  �لتوصل  يتم  لم   �]� �التفاX على بضع قضايا 7خرI، حتى 

شاملة. 

�بعد مر�� سنو�% على �لتسوية �لسلمية، عندما تصل �لحكومة �لمؤقتة 

�لى طريق مسد�A �تندلع �لصر�عا% �لمحلية مر� 7خرI، فإB �لعنا�ين 

 ." ��لرئيسية تعلن بثقة B7 �لبالA " تنزلق �لى حر5 جديد
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�مر! �خر�، بعد 	لكثير من 	لمسا�ما �	لمضايقا، يتم 	لتوصل �لى حل 

�سط جديد، �يتم تعيين قائد من حز/ مختلف كرئيس للو)'	ء، �يتم 	التفا" 

على صفقة سال8 محلية. 

بالمستقبل،  يتنبؤ	   >� 	لصر	?  	لذين يغطو<  	لصحفيين  �E	ئما ما يطلب من 

�كما Nكر في 	ألمثلة �عالK، فإ< 	لتقييما 	لتشاGمية تتصد' E	ئمًا 	لعنا�ين 

 .8Gلتشا	لصحفيين ليحترفو< 	لكبير!. حقًا، �< 	لرئيسية 	

من 	لو	ضح �نه ليس هناP فائد! من 	لتقليل من خطو'! �O موقف، �ال في 

قبوZ 	لقيمة 	لظاهرية 	لمتكر'! لـ "�E	نة 	لعنف" من مجلس 	ألمن في 	ألمم 

	لمتحد!، مع عد8 'غبته في 	تخاN موقف �قو�، �� "بيا< للمباE\" فا'] من 

	لمضمو< �ليس له معنى، تم �ضعه من قبل عملية سال8 غير مؤثر! ال تحر) 

�O تقد8 بالفعل. �N	 كنت على �'d 	لو	قع �كنت مقتنعا بأ< مذبحة على �شك 

	لحد�f، فال بد من �< تقو8 بالكتابة عنها. 

�لكن 	ألسلو/ 	لذO تغلب عليه 	لسلبية، عاE! يثبت �نه خطأ بقد' ما قد يثبت 

�نه صو	/، مشا'ًكا في Nلك �سلو/ 	لتشا8G 	لذO يمكن �< يشعل 	لصر	?. 

كما �نه يغفل جو	نب 'ئيسية ألية عملية ناجحة لحل 	لنز	?. 

بشأ�  لتشـا�مية  لتقييما� 
ملسا� ملسـتقبلي لنز� ما 
لعنا�يـن   �ئمـ! تتصـد� 

لرئيسية لكب&% 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 
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من �حلكمـة ��ئما �� تتجنب 
مصيـد�   �� �سـتد��جك 
 ��لتشـا%" بالقيـا" بتنبـؤ�

قامتة   
 

 "� عملية �لسال� بطبيعتها ستكو� صعبة 
تو�جه نكسا� عديد�. 
لكن �لعملية 

�1تها مفيد�، "1 تقر/ �ألطر�* من بعضها لتوجد نو) من �لتآلف، 
غالبا ما 

تعمد "لى تنا
< موضوعا� ثانوية 5
ًال لبناء �لثقة قبل �5 يمكن �لتوصل "لى 

تسوية شاملة بتنا
< �لقضايا �ألساسية في �لصر�). 

 C"من �لقمة "لى 5سفل" غالبا ما يشتت �نتبا �سال Gلتركيز على هشاشة �تفا�



�لتي  مهمة  5نها  مع   �Lثا" 
�ألقل  تدLجا  �ألكثر  �لنجاحا�  عن  �لصحفيين 

تحدP "من �لقاعد� "لى 5على" 
�لتي يحققها مجتمع �لتنمية 
�لمجتمع �لمدني، 

 �Qيبد5 �لالجئو� في �لعو
5
"قامة مركز محلي، 5 ،Lفتح 5حد �لجسو �Qمثل "عا

�لعملية، 
هي تبعد  �لتطو��L 5يضا جزء من   Cهذ .Uبعد 5خر �ببطء، 5سر

�لمساند� عن 5مر�ء �لحر/ 
تزيد �لمؤيدين للسال� بين �لسكا�. 


من �لحكمة �Qئما تجنب �5 يتم �ستد�Lجك "لى مصيد� �لتشاY� بالقيا� بتنبؤ�� 

قاتمة. "� 5سلو/ 
ضع جد
< 5عما< يلقي �لضوء على �لحقيقة �لعميقة لعملية 

�لسال� 
يقد� 
جها� نظر متو�_نة لنجاحا� متز�يد� على �ألL^، مع كونها 

ليست 5قل 5همية في بعض �ألحيا�. 

 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�الستجابة لأل�ما� 

�ئيس، حد�� فظائع – تلك لحظا مشحونة من �لمهم  ��نفجا� قنبلة، �غتيا

فيها -, تحتفظ بالمعايير �لمهنية. 

 ;, �لضحايا يتحدثو, بألم حقيقي، ��لشخصيا �لسياسية يهرعو, إللقاء بيانا

 ��;�Cنة، ��سائل �إلعال@ �لمتنافسة تسر? ;لى نشر مقاال ��ثقة مليئة بعبا

 .DCحا

��ضحة،  غير  فالوقائع   .��لمسؤ� للصحفي  بالنسبة  كبير  خطر  �قت  هذ� 

��لمسؤ�لية غير محدDC، �ال توجد �سيلة لفهم �لمعنى �لحقيقي للحد� في مثل 

تلك �لبيئة �لمشوشة. 

��ء قطعية، قد يكو, من Q لذين يعبر�, عن� Rكبير من �لنا Cعد Cمع �جو�

�لعرقية قد   �لعسير مقا�مة "�الستنتاW �لو�ضح" – -T -, ;حدS �لمجموعا

شنت هجوما متعمد� علــى �ألخرS – حتى ;�Y لم يكن لدT -حد �قائع تؤكــد 

Yلك. 

;, مثل تلك �لتقا�ير غير �لمسؤ�لة قد تؤTC مباشرD ;لى مزيد من �لعنف، حيث 

-, �لمشاعر ملتهبة، ��لمجتمع جاهز ألعما� �نتقامية. 
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ح� � �ثنا
 	حلر�، توجد 
نشـا�  علـى  عالمـا� 
	ملجتمع 	ملـد#، "	لتنمية، 

"	ألمل 

 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 

في مثل تلك �لظر��، من �لضر��� �� تر�عي في كتابة مقاالتك ��: 

صحافة �لسال� 

حتى في �ثناء �لحر-، توجد عالما( على نشا& �لمجتمع �لمدني، ��لتنمية، 

��ألمل. �في حين �� من ��جب �لصحفي �غريزته �لطبيعية �� يكتب عن 

�لمجتمع  @لى  تنظر   �� �لمهم  فمن  �لصر�عا(،  �حد  في  �لمشتبكة  �لفصائل 

بلد، �لكن  بنسبة ١٠٠٪ في ��  للحر-   Hما توجد كتلة مؤيد ��Jنا �أل�سع. 

 Lنما يساهم في @عطاء �نطبا@ Nلمشتعل �من هم ���ء� Lلكتابة فقط عن �لنز��

بأ� �لمجتمع يتخذ �لصبغة �لعسكرية بأكمله. 

 .Nبالوقائع �لمعر�فة �توضح ما �لذ� ال يمكن تأكيد Wتلتز

تخفف من حدH �لمشاعر �تركز على ��لئك �ألشخاX في �لمجتمعا( �لذين 

يسعو� @لى \لك. 

تتحد^ مع جميع �ألطر�� �تكسر �لقو�لب �لتقليدية. 

تستكشف مد_ تعقيد �لمسألة، بدال من �لقفز @لى �ستنتاجا( سهلة. 

تحتفظ بمنظو� @لى �لحد^، مهما كا� مفجعا. 
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$# �لصحافة �لمسؤلة تعني كتابة مقاال� عن �ألحز�� �ألنشطة �لمعا�ضة 

للحر�، $لقاء �لضوء على �لمجموعا� �ألفر�- �لمناقضين لألنما( �لتقليدية 

�لذ4  �لسال6  بناء  �لمجتمعا�  بين   #تعا 9مثلة عن  �لحر�، $ظها�  لدعا> 

يعبر �لهو> �لتي خلقها �لصر�<. 

يشكل  �لرئيسية.  �لعناين  على  يستولو#  �لمتطرفين   #9 فيه  الشك  مما 

لكنهم يحصلو# على  ،Hلمعتدلو# في �لمعتا- �ألغلبية �لساحقة على �أل��

تغطية 9قل. �# مقاال يلقي �لضوء على ند�ء للعنف قد يكو# ملفتا لالنتباJ 9كثر 

لكن مثل تلك �لمقاال�  .Jعن جماعا� �لمجتمع �لمدني �لعاملة ضد Pمن مقا

تضفي شرعية على �لمتطرفين، تحجب �الختيا��� �لبديلة. 

$# �لكتابة �لصحفية �لدقيقة يجب 9# تهدT $لى تمثيل �أل�S# �لنسبية لمختلف 

��Vءهم، تسعى $لى تو�S# عا6. حتى في حين 9# تسوية شاملة  Tألطر��

ما�Sلت بعيد> �لمناP، فتذكر 9# عملية بناء �لسال6 هي جزء مهم من تحقيق 

�لميد�نية،  �لتنمية  مشرعا�  �لمحلية،  �التفاقا�   #9 �ألمد،  طويلة  تسوية 

حتى تقليل 9 غيا� �لعنف هي جميعا عالما� $يجابية. 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 
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 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 

يعتقد بعض خبر�ء ���سا� �لصر�� �� �ألسلو� �لنشط في �لكتابة �لصحفية 

�لمتو�8نة يساعد بالطبع في �لحل �لسلمي. 1هذ. ببساطة مسألة تتعلق بمد& ���ء 

�طر�فه  �1ستعر�:  �لصر��  تعقيد  مد&  �ظها�   ��  => جيد�  لعمله  �لصحفي 

�لمتعد�C يساهم في فهم �حتماال� �لحل �لسلمي. 

�لد1ليين  �لصحفيين  فإ�  �لحر�،  تنتهي   �� ما  �نه  بالمالحظة  �لجدير  1من 

يرحلو�، 1تنخفض �لتغطية �لصحفية للبلد �لذL كانت فيه �أل8مة. 1هذ� يساهم 

 �1يعو فيها.  �لصر��  حل  يمكن  ال  حر�  في  �لعالم  بأ�  �نطبا�  <عطاء  في 

�سلو� 1ضع جدR1 �ألعماR <لى �لمنطقة، ليلقي �لضوء على <عا�C �إلعما� 

 ��1لتنمية، 1ال يلتفت <لى �لنكسا� �1لمصاعب �لحتمية 1لكنه يوضح �� �لبال

قد تخطت مرحلة �لعنف. 

ما �� تنتهـي �حلر�، ح� 
�لد�ليو�  �لصحفيو�  يرحل 
 �مما يساهم $ #عطا! �نطبا

بأ� �لعا+ $ صر�� مستمر 
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معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

�الختيا� �تو�يع �لعمل �لتحرير� 

تخيل �نك �ئيس تحرير جريد� يومية في �لشر� �أل�سط ��نك تحا�� �� تجد 

موضوعا �عنو�نا �ئيسيا للصفحة �أل�لى لطبعة يو* �الثنين. �لقد �تت نهاية 

�ألسبو> بقد� ��فر من �ألحد�8 �لكبر6: 

�G من هذE �لموضوعاD ستكو� �لمقا� �لرئيسي؟ �B �لقاعد� �لمعتا?� هي "

�لحو�?8 �لدموية تأخذ �أل�لوية". �يمكن �� يكو� من �لصعب مقا�مة �لضغط 

عنا�ينها  �لمنافسة  �إلعال*  �سائل  تنشر  حينما  �ليومي  �لعنف  مع  للتفاعل 

�لرئيسية عن �حد8 �لفظائع. �لكن على خلفية �لعنف �ليومي، فإ� جهد� كبير� 

 �� �UB �خذD في �العتبا� حقيقة  �لرئيسية.  �لعنا�ين  �لسال* يستحق  من �جل 

حجة  فإ�   ،Dسنو� منذ  �جتماعاتهما   ��� هو  �لوX��ء  �ئيسي  بين  �الجتما> 

�هميته تصبح ��ضحة �كثر من GU قبل. 

�قعت خمس هجماD �ستشها?ية بالمتفجر�D في ثالثة �يا*، مما �سفر عن 

مصر> تسعة مو�طنين Bسر�ئيليين �جر_ عشر�D ^خرين؛ 

طوقت قو�D �ألمن �إلسر�ئيلية عديد� من �لمد� �لفلسطينية، مما يعني �� 

^الفا من �لفلسطينيين لم يتمكنو� من �لوصو� ألعمالهم؛ 

�تفا�  Bلى  يتوصال  �لم  ��إلسر�ئيلي،  �لفلسطيني  �لوX��ء  �ئيسا  �جتمع 

محد? �لكنهما تعهد� بعقد مزيد من �لمحا?ثاD في �لمستقبل. 
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 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 

�العتبا�  في  خذها  يجب  �لتحرير�  ��لتخطيط  لالختيا�  خر�  مو�  توجد 

يضا. /* تغطية موضو0 /خبا�� عنيف يمكن * يصبح سهل من تغطية 

موضو0 معتد>. فإ* �لموضو0 �أل�> ينحو /لى * يكتب نفسه بنفسه. �كذلك 

��لقتا>   ،Bلحر��  Cحد� تغطية  على  �لتركيز  /لى  يميلو*  �لصحفيين  فإ* 

 ���لمجاعاL �لكنهم يتهربو* من �لموضوعاL �لمعتدلة- مثل /عاHI �إلعما� 

 HIصعبة، خصوصا أل* مقالة عن /عا Lختيا��� Oبعد �لصر�0. �هنا Hلحيا�

 .Hكثر من ميز�نية تحريرية مقيد Iلى مو��/ Pإلعما� قد تحتا�

�لمحر�ين   Iفعد للغاية.  مهم  مر  لهو  �لتحريرية   OIلمو�� /��Iتك  كيفية   */

تكو* صحفيا  لكي  �Iئما، �لكن   Iمحد� Lلموضوعا� حد  لتغطية  �لمتوفرين 

* توUيع �لعمل هو قر�� شخصي جد�. �لذلك فإنك  Oتد� *مسؤ�ال يجب 

 �Iتبذ> مجهو *حين تقر� كيف تستخدW مو��I كتابة �لمقاالL، فمن �لحكمة 

كذلك  �لمجا>  تتيح   *�  ،Lلنز�عا� ألحد  تغطيتك  ��Uيا   Iعد لتوسيع  خاصا 

  .Wعن �لسال Lلكتابة مقاال
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�لكتابة �لصحفية عبر �لمجتمعا� 

�� �لحر� تد�� حو� �النقساما�. فالنا� ينقسمو�، ��لجسو� تدمر، ��لبلد�� 

تتمز�. 

�تهد- حر� �لمعلوما� بالتحديد �لى �بعا* �لنا� �لذين عاشو� جنبا �لى جنب 

�لنظر من  تنقطع �سائل �التصاال�، ال تصل �جها�  لسنين طويلة. �عندما 

�ينشأ  �لمو�جهة،  خطو>  عبر  �لقا*مة  �ألصو��  �تسكت  �لمقابلة،  �لعاصمة 

�النطباG �لمرعب بأ� �لعد� هو شيء "Cخر" *�� �لبشر. 

تلك   I*� �لى  �لمجتمعا�  عبر   Gلصر�� عن  �لصحفية  �لكتابة   �Kسلو �يسعى 

تضم   ،Nمعقد مقاال�  مشر�عا�  �الستر�تيجية  تلك  تشمل   �K �يمكن   .Nلهو�

 ��* من  �حتى  مختلفة،  �*ينية  ��طنية  عرقية  مجموعا�  من  صحفيين 

لمقا�  �يمكن  متعمقة.  ��ستقصاء��  مقاال�  �عد�*  معا  ليتولو�  متصا�عة، 

 �K إلنسا� على كل من �لجانبين� �تفصيلي يلقي �لضوء على �نتهاكا� لحقو

 Sنتا���T تم � .Iشعو�هم بالند Uكال �لطرفين، �مد Nمعانا Wيفيد في توضيح مد

مثل Tلك �لمقا� بقلم صحفيين من كال �لجانبين، فإنه سيفيد في بناء �لثقة. 

ليناقشو�   ،Gلصر�� جانبي  من  Kشخا[  بين  يجمع   �K يمكن  �لحو��   ��

�لموضوعا�، �يتحا���� حو� �لخالفا�، �يحا�لو� �يجا* حلو�. 

تهـد حـر
 	ملعلومـا� 
	لنا�  �بعـا�   �� بالتحديـد 
	لذين عاشـو	 جنبا �� جنب 

لسنو	� طويلة 
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لخاصة �� 
لوثائقية �� تدمج �جها� 
لنظر 
لمختلفة في  �
�
�يمكن لإلصد

 �� يمكن  
لمجتمعا�  عبر  
لصحفية  
لكتابة � لآل�
ء.  تبا0/   ��  �
صيغة حو


لمناطق 
لتي تحد3  �� �
تعني ببساطة بذ/ 
لمجهو0 لتبا0/ 
لمقاال� بين 
لبلد

عبر  
لنظر  ��جها�  
لتحليل � 
لمعلوما�  حصا�  لكسر  صر
عا�،  فيها 


لحد�0.  

�يحتاB �= مشر�@ عبر 
لمجتمعا� ?لى تنا�/ تحرير= يتسم بالعناية، �غالبا 

يتم  
لذين  
لمشا�كين   �? بالحساسية.  متسمة  شخصية  
تصاال�  يتطلب  ما 

بناء، يشمل  
تبا@ نهج  
لمشر�عا� يطلب منهم  للمساهمة في تلك  
ختيا�هم 


ستعما/ لهجة معتدلة، �تجنب 
النفعالية، �
لقو
لب 
لنمطية، �?بد
ء 
لحساسية 


لزمالء، �
لناM بصفة عامة، عبر خط 
لمو
جهة.  Pتجا Q

الحتر�

 �

للقاء من  
لمجتمعا�  عبر  مشر�عا�  تستفيد  ممكنا،  Rلك  كا�  �حيثما 


لشخصية بين 
لمشا�كين فيها، لبناء 
لثقة، �مناقشة 
لقضايا، �
لتوصل ?لى 


لدعاية لمنتجاتها،  V0ياW لى? Qإلعال
�ساليب مشتركة. �غالبا ما تسعى �سائل 

تكو�   �� 
ألمن) � 
لسالمة  
 سمحت ظر�] R?) 
لعامة  لالجتماعا�  �يمكن 

`ليا� هامة بعد 
إلصد
�، للجمع بين 
لمشا�كين �غيرهم من ممثلي 
لمجتمع 


لمدني �حتى 
لممثلين 
لرسميين من مجتمعا� مختلفة معا لمناقشة 
لنتائج – 

�بذلك تقوQ �سائل 
إلعالQ بد�� منبر 
لوساطة للمجتمع 
لمدني. 
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

"! �الستر�تيجية �لتحريرية لمعهد صحافة �لحر� ��لسال� ترتكز على نهج 

جميع  من  �مساهما'  مشا*كين  �جتذ��  "لى  �تسعى  �لمجتمعا'،  عبر 

�ألطر�5، �جميع �لمجتمعا' �لمشتبكة في 3حد �لنز�عا'، لتتيح فرصا لهم 

للعمل معا في بيئة من �لثقة �لمتبا=لة، �لتبا=> �جها' �لنظر عن طريق تو8يع 

  .Dمقاالتهم في جميع �ألماكن في 3نحاء منطقة �لنز�

 Gجها' نظر جديد� �معلوما' مهمة كما تقد �يمكن لتلك �ألساليب 3! تقد�

�غالبا ما تكو! "يجابية 3يضا. كما يمكن 3! تفيد بتأثير عملي مهم، هو بناء 

�لثقة في 3! �ألعد�ء �لمفترضين ما�8> بإمكانهم �لتو�صل معا بطريقة مهنية 

  .Qلالتفا Gغالبا ما يجد�! نقاطا عديد�

 Gألخير� �لسابقة  �لخبر�'  *3يناها من خال>  �لتي  �ألمثلة  قليل من  يقد� عد= 

�الستر�تيجيا'  مفيدG عن  توضيحية   G*صو �لسال�� �لحر�  لمعهد صحافة 

�لمبتكرG إلعد�= تقا*ير عبر �لمجتمعا'.  


�	��������   جمهو*ية مقد�نيا، �هي "حدV =�> يوغوسالفيا �������������

�لسابقة، بلد ضعيف يقطن به 3قلية عرقية لها ثقلها من �أللبا!. 

���سا� �لحاال� 

 



١٩٦ 

ليعكس  �ملقـا�  جا� هـذ� 
�ى �لصر�� �لتقليد�، �قد 
ا  �عائيً منشـوً!�  كا* مبثابة 
�، �. يتم  3كثر من كونه تقريرً
�حلصو� على معلوماته من 

مصا�! من �جلانب �آلخر 

في عا% ٢٠٠١، !ندلعت �عما� شغب في مدينة بيتوال، ��لك بعد مقتل بعض 

�!لذ&  !لمحليين،  !لمقد�نيين  !لصحفيين  �حد  بعدها  !لمقد�نيين. سعى  !لجنو2 

تقرير4،  في  !لهيا7  هذ!  لتبرير  �!لسال%،  !لحر>  صحافة  معهد  لد<  يعمل 

2�لة  �!ستقال�  سالمة  2عــم   Aبهد�  Bأللبا! عــن  !لشائعة  باآلG!ء  مستعيًنا 

مقد�نيا.  

�قد كاB هذ! بمثابة منشوG 2عائي �كثر من كونه تقرير. �لم يقم هذ! !لصحفي 

بإجر!ء �ية مقابالN شخصية مع �& من �صحا> !لمحالN، �هم !أللباB !لذين 

لم يعد لقصصهم �ثًر!.  

!لحر>  معهد صحافة   &Gمحر �حد  مع   G!لحو! تبا�2  من  لسلسلة   Bكا �قد 

�!لسال% �ثرها في تقديم تدGيب عملي، بتحد& !لصحفي بأB يعرU !لحدT من 

منظوG مختلف. �بما �B هذ! !لصحفي !لمقد�ني لم يكن له عالقاN صريحة 

!لمحليوB يرتابوB منه، فقد ساعد !لمكتب !لمحلي   Bلمو!طنو! Bكا� Bباأللبا

لمعهد صحافة !لحر> �!لسال% على فتح !ألبو!> له محلًيا، حيث �مكن !ستقباله 

�لبانية.   G2من قبل مصا

مختلفة  قصة  مسو2[  �كتب  !لصحفي  عا2  !لحديث،  !لتقرير  هذ!  على  �بناًء 

تماًما، �بشكل �كثر مهنية. �كاB يلز% مزيد من !لوقت !لتدGيبي �!لتحرير&، 

تنقيح  بدًال من مجر2  !لمحلي –  !لمر!سل  !لعمل مع  !لتحد& في متابعة  لكن 

!لتقرير �مو!صلة !لعمل – كاB له مر2�42. 

 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 
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فقد كا� �لمقا" �ألخير متو��� بشكل كبير �ها�� �لنبر، كما 
نه كا� مقاًال 

فريًد� من نوعه بالنسبة لصحفي مقد�ني لد.جة 
نه قد تمت ترجمته (لى �للغة 

�أللبانية �نشرته �لصحافة �أللبانية، �قد كا� بمثابة نقطة تقد9 ساهمت بقــد. 

كبير في توفر �التصا" ��لثقة.  


�	����������� تعتبر منطقة 
بخا�يا كيا� منفصل غير معر�= كا� ���
يمثل جزًء� كامًال من جمهو.ية جو.جيا حتى �ندلعت حرA محلية مرير في 

تماًما  �لحد��   Gغال) تم  �لحين،  Jلك  �منذ  �لعشرين.  �لقر�   Lتسعينيا 
��ئل 

��نقطعت �لعالقاL ��التصاالL �لرسمية �غير �لرسمية بين عاصمتي �لبلدين 

�لفهم  سؤ  �ستمر�.  على  هذ�   Lلعالقا�  Pنقطا� �ساعد  �سوخومي.  تبيليسي 

��نعد�9 �لثقة بين �لجانبين، �قد كا� هذ� بمثابة عائق كبير في �لوصو" (لى 

  .Pتسوية سياسية تحل �لنز�

�بالعمل مع �لصحفيين �لمحليين �جماعاL �لمجتمع �لمدني، في .بيع ٢٠٠٣


صد. معهد صحافة �لحرA ��لسال9 جريد شهرية جديد �سمها بانو.�ما،  ،

 Lحل �لنز�عا Lجماعا Xمع مصا�.(حد Yلك نتيجة للتعا�� �لمشترJ جاء�

  . Gلد�لية �لساعية للوفا�

 ��بالتعا�� �لفريد حو" 
طر�= �لنز�P، قامت �لجريد بجذA كال من �ألبخا

��لجو.جيين من 
جل �لوصو" (لى (صد�. جريد ��حد يتم نشرها باللغتين 

�لجو.جية ��لر�سية.  
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 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 

$كا) هذ� �لمشر$# نقطة تقد� مفاجئ، خاصًة في تقديم �طا عمل يسمح لألفر�� 

�لعا�يين بالحصو7 على معلوما* تتخطى حد$� �لصر�# $�إلعال�، $ظهر* 

قيمة هذD �لمبا�B �لمتو�ضعة بشكل متز�يد خاصة في <بخا=يا.  

 Fحد�> Gمد) كر$�تيا، هي مسر Hحد� ،
	�������� كانت فوكوفا	����	����
�لوحشية �لمر$عة في �لمر�حل �أل$لى من حر$N �نفصا7 يوغوسالفيا، $Kلك 

عندما قامت قو�* صربية شبه عسكرية $�لجيش �ليوغوسالفي بشن سلسلة من 

�لهجما* �لوحشية.  

 Nلحر� صحافة  معهد  <علن  �لهجما*،   Dلهذ  Bلعاشر� �لسنوية   Hلذكر� $في 

$�لسال� عن مشر$# شامل إلعد�� تقاير �لمر�سلين عبر �لمجتمعا*، بحيث يتم 

جمع �لصحفيين �لصربيين $�لكر$�تيين للتحقيق في تلك �لجر�ئم $<ثرها على 

�لمدH �لبعيد.  

$قد مر �لمشر$# بعمل شاZ $معالجة حذB لتشجيع �لفريق على �لعمل مًعا بنية 

حسنة. $كانت �لنتائج تستحق Kلك كله.  

$�لجدير بالذكر <) فريق �لصحفيين في صربيا تمكن من تحديد عد� من �لجنو� 

بقلب مفتوG على نحو  �لهجما*. $قد تحدثو�  تلك  �لذين شاكو� في   Nلصر�

 Dالفت للنظر حو7 ما �ألعما7 �لتي قامو� بها $عّبر$� عن ندمهم �لشديد جر�ء هذ

  .Fألحد��
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ميكن للتقا�ير 	لصحفية ع� 
	ملجتمعا� �� تفر� صحافة 
على �على مستو% $# جانب 

	ملساهمة - حل 	لصر	* 
 

�نظًر� لمكانته �لفريد�، فقد تمكن معهد صحافة �لحر� ��لسال� من تسهيل نشر 

��ستطا$  �صربيا.  كر��تيا  من  كل  في  �لرئيسية  �لصحف  في  �إلختر�قا- 

�لصحفيو2  كتبها  كما  حكومتهم  جر�ئم  حو8  تقا9ير   �قر�ء �لصر�  �لقر�ء 

�لصر�، بينما �ستطا$ �لقر�ء� �لكر��تيو2 �الستما$ أل�8 مر� >لى �لشعو9 

�لعا� بالند� �لذB �نتا� �لجنو@ �لصر�.  

�لصر�  بين   Dلمشتر� �لعمل   2E �لجانبين  �لقر�ء في كال  D9@E جمهو9  �قد 

 Fلكر��-، برغم حساسية �لموضوعا-، كا2 ممكًنا، مساهًما بذلك في طر��

كانو�  ممن  �لصر�،  �لتحرير  M9ساء  Eحد  لقي  �قد  �لجانبين.  كال  في  �لثقة 

هذ�  مثل  نشر  في  لشجاعته  نتيجة  �لتهنئة  �لبد�ية،  في  �لمشر�$  يعا9ضو2 

�لتحقيق �لجرBء.  

�لتي يمكن من خاللها لمنهج   ��لمتميز كانت هذV فقط بعض �ألمثلة للطريقة 

�لمساهمة  >لى جانب   ،Yعلى مستوE 2E يخرZ صحافة على  عبر�لمجتمعا- 

�لمباشر� Eيًضا في بناء �لجسو9 �حل �لصر�عا-.  
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�لحر� �لمشر�عة 

لقد تم تفسير لكثير من لحر�� على �نها ترمي �لى منع لوحشية �� لتصحيح 

 %لتبرير هي  هذ(  تكو+  ما  �عــا.ً-  ألســو�.  نحو  إلتجا(  لوقف   �� خطأ 

لمستخدمة مع لجمهو< مخفيًة �<ءها مزيد من ألسبا� لحقيقية، مثل تأمين 

لسلطة �لهيمنة.  

بمبد�  لغربية  لقانونية � لدينية � لفلسفية  لنظريا%  تسمح  Eلك،  على  عال�- 

لحر� لمشر�عة عند ستيفاء معايير معينة. �تشمل :  

 

للجوء  لعنيفة قبل  لخيا<% غير  �لخيا� �ألخير – يجب ستنفا. كل 

لقو- على نحو مبر<.   Lالستخد

لتي   %إلجرء Lلمشر�عة ال تخد �لشرعية – فاألسبا�   �لسلطة 

 P>خل �خايتخذها �فر. �� جماعا% ال يشكلو+ �ية سلطة يقبلها من هم .

لمجتمع على �نها سلطة شرعية.  

�إلنصا� – يمكن لقياL بحر� مشر�عة فقط للقضاء على ظلم �قع، 

خاصة في حالة لدفاV عن لنفس.  

 كا+ هناY فرصة مقبولة لنجاحها؛ E� لحر� فقط�لنجا# – يتم تبرير 

مبر<  �غير  مستحيل  سبب  �جل  من  إلصابة � لمو%  تبرير  يمكن  فال 

�خالقًيا.  
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��ساء �لسال� – يجب �� يكو� �لهد� �ألساسي للحر� هو �عا�� ��ساء 

كا� عليه  مما  �فضل  �لسال' بصو��  هذ�  يأتي   �� �لسال'، -يجب  �عائم 

�لحا5 ��4 لم تنشب �لحر�.  

�لتناسب – يجب �� يكو� �لعنف �لمستخد' متناسًبا مع �أل84 �لو�قع، كما 

�لقو�  من  �لمطلو�  �لمستو8  فقط  �لشرعية   Dلسلطا� تستخد'   �� يجب 

لتحقيق �لهد� �لمحد-� لتد��E �أل84 �لو�قع.  

�لتمييز – يجب �� تميز �ألسلحة بين �لمقا-مين -غير �لمقا-مين، -غير 

مسموJ بأ� يكو� �لمدنيو� �هد�ًفا للحر�، -يجب بذ5 كل �لمساعي لتجنب 

قتل �لمدنيين. -ال يكو� قتل �لمدنيين مبرً�� �ال ��4 كا� نتاًجا حتمًيا للهجو' 

  .Nلمتعمد على هد� عسكر�

�ستخد�'  لتبرير  جًد�  فائًقا  معياً��  ��ست  قد   Qلمبا��  Rهذ  �� �لو�ضح  -من 

�لعنف، -تقد' مر�جعة �لنظرية �ليًال مفيًد� للحكم على ��عاء�D �لحكوماD �لتي 

لطريقة صياغة  متيًنا  �ساًسا  -حدها   Qلمبا�� -تقد'  حر�.  في  بال�ها  ُتدخل 

  .Z-عو�قب للصر� �جد-5 �ألعما5 في شكل �سبا
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�لمها� �لست �ألساسية 

هنا� ست مها� �ساسية لصحافة 
لسال� 
لمسؤ�لة، �هي:  

  :�
١ - مهمة فهم 
لصر

  :��� تقا&ير بشكل عا
٢ - مهمة *عد

 �
*عد قبل  عا�  بشكل   �

لصر �حل   �

لصر �فهم  
سة &� علينا  يتعين 

تقا&ير عنه.  

تنشأ   7� يمكن  �كيف  
لصر
عا;  كيفية ظهو&  نفهم   7� 
لضر�&@  فمن 

*لى معرفة شيء ما  
لحرH" باإلضافة  نعلم "قو
عد  
لحلو�؛ �ينبغي �7 

  .�
سا; 
لسال� �تطو& 
لحلو&� �حو

�هذ
 هو نفس 
لمتبع مع �@ تقا&ير متخصصة �� "معنية بمجا� معين".  


لصر
� بصو&R عا�لة �بطريقة متو
Qنة.   �يجب �7 نعد تقا&ير حو


ء &T� لتعقيد
� تقا&ير حو� حاال; 
يجب بذ� كل 
لمساعي 
لممكنة إلعد

  .�
جميع 
لفصائل �
لفصائل 
لفرعية 
لمشتركة في 
لصر


ئًما. �بعملنا كصحفيين، يجب �7 نجعل �يجب �7 يكو7 �الYنا �
ضًحا 


ية بموقفنا *]
 كنا ننحاQ ألحد 
لجو
نب.  &�
لقا&\ على 
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 #مر" �خر�، ينطبق هذ� على �� نو� من �نو�� �عد�� �لتقا
ير �لتي يقو� 

بها �لصحفيو$. 

ينبغي �$ نصو
 #بشكل #�ضح كال من �لمظالم �لشرعية #�لملموسة لكل 

�ألطر�9.  

 
كما يتعين �$ نتذكر، #نذّكر قر�ءنا، بأهمية �لمظالم �لملموسة في �ستمر�

�لصر�عاC #حلها.  

ينبغي علينا تصوير �لجر#J #�لجو�نب �إلنسانية للضحايا بطريقة متو�Dنة 

#مهنية محترفة #غير �عالنية.  

#ال يسر� هذ� �اللتز�� فقط على من نقو� بإعد�� �لتقا
ير عنهم بل على 

قر�ئنا �يًضا. 

�لسال�  
ساء � في  يعملو$  من  مساعي   Sحو تقا
ير  �عد��  علينا  ينبغي 

#�لتصالح، بكل ما نملك، مثل هؤالء �لذين يزيد#$ من �لصر��.  

ينبغي �$ نسعى بشكل نشط #
�ء �لمصا�
 �لخا
جية عن �لمتصا
عين 

#ثنائي  �لبسيط  �لتفسير  عن  يبتعد#$  �لذين  �#لئك  خاصًة  �ألساسيين، 

�ألقطا\ لألحد�[. فيزيد هذ� من فهمنا #�ستيعا\ قر�ئنا للصر��. 

٣ -  مهمة �عد�� تقا
ير حوS خلفية �لصر�� #�سبابه:  

٤ - مهمة �ظها
 �لجانب �إلنساني:  

٥. مهمة �عد�� تقا
ير عن مساعي �لسال�:  
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 صحافة 	لسال

�ال يعني هذ� �النحيا� 	لى �� جانب �� "�لتر�يج للسال"؛ بل 	� هذ� يعني 

ببساطة 	عد�$ تقا0ير حو- مساعي �لسال باإلضافة 	لى جهو$ �لحر#.  

٦ -  مهمة 	$8�0 تأثيرنا:  

�ثر على  لها  يكو�  تقا0يرنا سو<  بأ�  $�ئم  نكو� على �عي   �� ينبغي 

  .Cألفر�$ في هذ� �لصر�� F��0�� Cلصر��

كما ينبغي �� نتصف بالحذ0 �لد�ئم لتجنب �ستغاللنا من �حد �لجانبين في 

مساعيهم �لحربية �لعرL �لمحا�الK في 	طا0 	عالمي.  
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تما�ين 

يتضمن �لتمرين �لتالي بلًد� من 	حي �لخيا�. قم باستعر�� �لخلفية 	�ألحد�� 

�لخاصة في كل سينا2يو. ثم قم بعد 0لك بمناقشة 	جهة نظر' 	كيف ستقو" 

بتنا	� �لقصص محل �لنقا6. 

تز�يد  صغير.  جبلي  بد�  في  مًعا  	�لسيد�2	نيين  �ألبيد�2يين  يعيش   :������
 A2ية �لمو�A	لى محدC يرجع 0لك بشكل كبير	لتوتر بين �لمجتمعين مؤخًر�، �

على نحو متز�يد مثل �أل�2ضي �لقابلة للز�2عة 	�لحصو� على ماء نظيف. 

	تمثل �لبطالة نسبة كبيرR بين شباP �لمجتمعين، 	قد 	قعت مصاAماN عنيفة 

بين Uفر�A �لمجموعتين في شو�T2 �لعاصمة.  

�لزعماء  Uحــد  قــا�  بالعاصمة،   Nلتجمعا� Uحــد  في  �أل��:  �لسينا�يو 

�لسيد�2	نيين XU �ألبيد�2يين "كالهو�" 	�لحشر�N �لطفيلية".  

Uنت �آلX صحفي 	تعمل لد] محطة �0Cعة قومية. هل ستعد تقرير عن هذ� 

�لحديث؟ �0C كاX �ألمر كذلك، فكيف ستقو" بذلك؟ 	هل هنا' فر[ بين 

كال" �لكر�هية 	�لتحريض؟  

�لسينا�يو �لثاني: في �جتما T	c2�b، قا� Uحد 	�2bء �لحكومة �ألبيد�2ينية 

	يعتبرها  عشر  �لر�بع   Xلقر� في  حاكمة  كانت  	قد  "سيد�2"،  �لملكة  على 

  ."Rنها "عاهرU ،"نيين	كل �لسيد�2 "U" نيين	لسيد�2�



هل ستعد تقريًر	 حو� هذ	 	لتعليق 	لخا�؟ هل سيعتمد هذ	 	لتقرير على 

 �طريقة 1لقاء 	لتعليق '	لقصد منه (كإهانة، (' مز	$، 	لخ)؟ كيف سيتالء

هذ	 مع باقي 	لتغطية 	لخاصة باالجتما: 	لو9	78 – هل سيأتي في بد	ية 

	لتقرير؟  

بإلقاء خطبة عامة على  �لثالث: قا� (حد 	لزعماء 	ألبيد	8ينيين  �لسينا�يو 

مع   Fمشكال (ية  على  "	لقضاء  1لى  	ألبيد	8ينيين  كل  K	عًيا  كبير،  جمع 

	لسيد	8'نيين نهائًيا 1لى 	ألبد".  

كيف ستقو� محطة 	إلQ	عة 	لتي تعمل بها بالتعامل مع هذP 	لخطبة؟  

�لسينا�يو �لر�بع: في مقابلة خاصة معك، (عطاT (حد 	لزعماء 	لسيد	8'نيين 

 "P1لى "بلد Vلمد	 P8ينية عرقية 'قا� (نه يجب ضم هذ	قائمة بعشر قر] (بيد

 V8'نية‘ أل	لسيد	 \Kللسيا \K1عا’ Kهو بالفعل مجر 	بأسر: ما يمكن. 'يقو� "هذ

  ."V8'نيو	لسيد	يسكنها  Vما كا \ًKلقر] عا	 Pهذ

بد'T8 كصحفي، كيف ستتنا'� هذP 	لمقابلة 	لشخصية؟ هل ستعد تقريًر	 

حو� هذP 	لقائمة '(سماء 	لقر] 	لعشر 	لمد8جة بها؟  
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قر	ء	 �مر	جع �ضافية 

يتضمن موقع 	لويب 	لخا$ بمعهد صحافة 	لحر� �	لسال� 	�تباطا كثير� 

موقعنا  -يا��  	لرجاء  	لسال�.  بصحافة  	لمتعلقة   	لموضوعا حو3 

www.iwpr.net؛ 	نقر للوصو3 �لى 	لصفحا 	لتد�يبية.  

	لمدني  �	لمجتمع   �	لسياسا 	إلعال�،  معهد  تدعى  كندية  مجموعة  تصد� 

C (IMPACS)فكا�	 قيمة حو3 	لعالقة بين 	لنز	عا � 	إلعال�، ساهم بعض 

   www.impacs.org نظر	لفصل. 	 	هذ �Lمنها في ما

عن   تقييما عمل  عاتقها  على  	إلعال�"  لمساند�  	لد�لية  "	لهيئة  تأخذ  كما 

	حتياجا 	إلعال� في مناطق 	أل-ما �	لتحوال، �قد قامت مؤخًر	 بنشر 

  www.i-m-s.dk :نظرC .تقرير حو3 كيفية عمل 	لتقا�ير حو3 	لنز	عا

�ينشر معهد 	لواليا 	لمتحد� للسال� تقا�ير L��ية حو3 قضايا 	لنز	[، بما 

تقرير  �	ستعر^   .www.usip.org Cنظر  	إلعال�.   ��L عن  	لحديث  bلك 

	نترنيو-  	إلعال�  تطوير  مجموعة  مع   h	باالشتر Cُعد  حديث، 

 "	لمجتمعا عن  (	بحث  	إلعال�   تدخال  ،(www.internews.com)

	لمعرضة للخطر").   

مجموعة  هى  لها،  مقًر	   qلند من  تتخذ  �	لتي   ،(Article 19)  ١٩  �Lلما	

كتبها  خاصة،  بصفة  �	جع،  	لحر.  لإلعال�  	لقانونية  	ألطر  في  متخصصة 

  .qلبلقا	� 	ند	في �� 	لهامة حو3 	إلعال� �	لنز	عا

 



٢٠٨ 

 �لفصل �لحا�� عشر
 

صحافة �لسال� 

�لصحافة.  بحرية  معنية  ��ئــد�  جماعة  �هــي  �لصحفيين  حماية  لجنة 

�لتعبير"   � �لــر#!  لحرية  �لد�لية  "�لمنظمة  #يًضا  ��جع   .www.cpj.org

كافة  من  �لمجموعا(  من  �لكثير  لعضويتها  ينضم  ��لتي   (www.ifex.org)

#نحاء �لعالم.  

�التحا8 �لد�لي للصحفيين �هو �لمظلة �لتي تجمع نقابا( �لصحفيين حو4 �لعالم 

  www.ifj.org  .تساعد في ;نشاء �لنقابا( ��لجمعيا( �لصحفية�

على  �لضوء  يسلط  نشط  �يب  �موقع  متميز�  مطبوعة  �هو  �لرقابة،  مؤشر 

  www.indexonline.org .قضايا �لرقابة �حرية �لتعبير

�لمركز �لد�لي للصحفيين، �هو منظمة مقرها �لواليا( �لمتحد�، توفر �لتد�يب 

 www.icfj.org .Fلد�لية �ألخر� Iبر�مج تطوير �إلعال�

�لمجلس �لد�لي لألبحاQ �تبا48 �لر#! (IREX) �هو �لمسئو4 عن تنفيذ بر�مج 

�لتنميـــة بالواليـــا( �لمتحـــد� مـــع �لتركيـــز علـــى �ألنشـــطة �إلعالميـــة. 

 www.irex.com

"�لبحث عن #ساW مشترU" �هي مجموعة معنية بحل �لنز�عا(، �تشترU في 

 www.sfcg.org .حو4 �لعالم Iبتاء �لسال� Iلعديد من مشر�عا( �إلعال�
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ــســال�.  �ل ــاء  ــن �ب �إلعــــال�  بــمــشــر�عــا�  تتكفل  ــد�،  ــر�ن ــي ه مــؤســســة 

 www.hirondelle.org

معهد بانو0 يباشر مجموعة عريضة من �ألبحا'، ��لتد&يب،  �غيرها من 

  www.panos.org.uk .لبر�مج �لد�عمة لإلعال��

ممتا56  7�&ية  تحليلية  تقا&ير  �أل6ما�  لمعالجة  �لد�لية  �لمجموعة  �تضع 

�توصيا� بخصو@ قضايا �أل6ما� حو� �لعالم. www.icg.org. كما يقد� "

من  �فر5  سو&�0،   E&جو �لخير  &جل  مؤسسة   ،"Gلمفتو� �لمجتمع  معهد 

�لمعلوما� حو� �لمجتمعا� �النتقالية، مستمد5 في Jكثرها من بر�مجه �لد�لية 

 .www.soros.org .لو�سعة�

" منظمة   ،Nإلنسا�  Oحقو مجا�  في   Nلر�ئدتا�  Nليتا�لد�  Nلمجموعتا� �تقد� 

�لد�لية"  "�لعفو  �منظمة   (www.hrw.org)  "Nإلنــســا�  Oحقو مر�قبة  

في   Nإلنسا�  Oحقو �نتهاكا�  حو�  7�&ية  تقا&ير   ،(www.amnesty.org)

مناطق �لنز�S حو� �لعالم.  

يسعى عد7 كبير من �لمنظما� Wلى تعزيز Wقامة �لسال� في مناطق �لنز�S حو� 

�لعالم، �توفير �لمعلوما� ��لتحليال� عن عمليا� �لسال� �كذلك عمليا� حل 

�لعالمي"  "�لتحذير  �لمنظما�  تلك  �تشمل  عامة.  بصفة  �لــنــز�عــا�، 

  ،(www.c-r.org) "مو�&7 �لتصالح"� ،(www.international-alert.org)
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(www.conflict-prevention.net) تحويل �لنز�عا�بي لمنع ��لمركز �أل

"مجموعة   ،(www.prio.no) سلو �  ،"��لسال ألبحا!  �لدلي  "�لمعهد 

  .(www.oxfordresearchgroup.org.uk)!كسفو�' لألبحا�

يعز6 (Reporting the World) �لنقا4 حو2 �لتغطية �إلعالمية �لنز�عا�، 

ـــي.  ـــدل ــة �إلعـــــــال�  �ل ــي ــؤل ــس ــى م ــل ــة خـــاصـــة ع ــصــف مــــركــــًز� ب

  www.reportingtheworld.org

 We Wish to  :قصى صو�@، ��جع�للقر�ءF عن سوء �ستخد�� �إلعال� في 

 Inform You That Tomorrow We Will  Be Killed With Our Families

Stories from Rwanda, by Philip Gourevitch(Picador) ,كذلك     

 Mark Thompson’s Forging War: The Media in Serbia, Croatia and 

Bosnia-Hercegovina (Article 19)، يًضا�له  Forging Peace: 

Intervention, Human Rights, and the Management  of Media 

Space  

Monroe Price (Indiana University Press)مع Vباالشتر�  

Zـــمـــوضـــو ــة حـــــو2 �ل ــق ــي ــم ـــر '��ســــــــا� ع ـــوف �لـــــــتـــــــي       ت. 

مجا2  في   Fلمتميز� �لجماعا�  من  يحصى  ال  عد'   Vهنا  ]� مالحظة  �جاء 

بحقو_  �لمعنية  �لتقا�ير  `عــد�'  �لنز�عا�،   ،��إلعــال تطوير   ،��إلعــال

�[ هذ@ �لقائمة كانت �نتقائية للغاية فقط لتكو[ نقطة بد�ية لك. كما لم �إلنسا[، 

تتضمن تلك �لقائمة �لمئا� من جماعا� حقو_ �إلنسا[ �لمحلية �لتي تبرهن 

�ألمامية.  �لخطو�  على  �لناشطة  �لمحلية   ��إلعال معاهد   � �لبسالة،  على 

  .www.google.com لوحيد هو مبا'�تك �لذ�تية، باإلضافة `لى� Vمصد�
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�لضـو� �لذ� يلقيـه �إلعال� 
على �نتهاكا� حقو� �إلنسا�، 
ميثل 'ليـة &ئيسـية $ تعبئة 
�لسياسـية لتعويـض  �إل&�.- 

�ألضر�& 

يعتبر �إلعال� بمثابة �قابة �ساسية على �لسلطة، �لهذ� فهو �عامة �ساسية من �عائم 

حماية حقو* �إلنسا). 1ال �) �إلعال� يعتمد هو �آلخر على حقو* �إلنسا) حتى يتمكن 

من ���ء ���4 بفاعلية.  

�في كثير من �ألحيا)، تتطلب طبيعة �لعمل �لصحفي �) يكو) �لصحفي شاهًد� على 

 ،Aخالقًيا بالكتابة عن مثل هذ4 �النتهاكا�) لديه �لتز�ًما �حقو* �إلنسا). كما  Aنتهاكا�

�تتمثل هذ4 �النتهاكاA في �الحتجاG غير �لقانوني للسجناء �� سوء معاملتهم، �� �لنفي 

مذ�بح جماعية.  تنفيذ   �� قانونية،  غير  بصفة   ��إلعد� تطبيق حكم   �� �لبال�،   Kخا�

تعبئة  في  �ئيسية  Mلية   Aالنتهاكا� هذ4  مثل  على   ��إلعال يلقيه   Nلذ� �لضوء  �يمثل 

�إل���R �لسياسية لتعويض �ألضر��.  

�لما كا) �لصحفيو) هم ��T من يقف شاهًد� على �النتهاكاA �لجسيمة لحقو* �إلنسا) 

 Aعملهم �لسابق 1لى تحفيز �لسلطا Nمن يكتب عنها، ففي كثير من �ألحيا) يؤ� T���

�لتقا�ير  �ال�عاء  ممثلو   ����  ،Rألخير�  Aلسنو�� �في  �لتحقيق.  بدء  على  �لقانونية 

�لصحفية كأ�لة، في 1طا� جهو�هم لمحاكمة �لمشتبه بهم في ��تكاV جر�ئم حرV من 

 Yسو ،Nند� �يوغوسالفيا �لسابقة. �مع 1نشاء �لمحكمة �لجنائية �لد�لية في الها���

تتز�يد �همية تقا�ير حقو* �إلنسا) �كثر ��كثر.  

�في �لوقت نفسه، يعتمد �لصحفيو) �نفسهم، خاصة ��لئك �لذين يعد�) �لتقا�ير في 

مناطق �لنز�^، على حماية حقو* �إلنسا). �ال يفر� �لقانو) �إلنساني معاملة خاصة 

للصحفيين. 



٢١٢ 

كثً�� ما يسجن �لصحفيو� 
� يضيق عليهم �خلنا� من �

 �جانب �طر�! �لنز�

حقو� �إلنسا� ��لصحافة  �لفصل �لثاني عشر


لحماية. �من  �

إلنسا� تمنح جميع 
لمدنيين بعض �نو � $ال �� 
تفاقيا� حقو


لنز
� للصحفيين بمباشر+ عملهم في  2

لناحية 
لنظرية، يجب �� تسمح �طر

مناطق 
لنز
� بحرية، �تحجم عن 
لتضييق عليهم �� 
حتجا9هم.  

 
�على 
لرغم مما تقدH، فإ� 
ألمر ال يكو� على خالB 2لك في 
لغالب.  فكثيًر


لنز
�. �لكن  2
ما يسجن 
لصحفيو� �� يضيق عليهم 
لخنا� من جانب �طر

 �حقو �منظما�  
لحكوما�، � 
لصحفية،  
لمنظما�   Hتقد Bلك،   Kيحد عندما 


لصحفي �� حمايته.  M

لحقو�، طلًبا بإطال� سر Oإلنسا� بموجب هذ


  

�تفاقيا� حقو� �إلنسا� 

من  
لعديد  في  عديد+،   �
سنو  Qمد على  
إلنسا�   �حقو  Hمفهو  Rتطو لقد 


لمقاتل 
لصيني صن تسو  Mقتر
 ،Vلميال

�. ففي 
لقر� 
لساWV قبل Rلحضا


ُ�جبر   ،١٢١٥ Hلحر�\. �في عا
 بها   R
تد كانت  
لتي  للطريقة   Vضع حد��


لتي � كاRتا)  (ماجنا  
لعظمى  
لوثيقة  توقيع  على   ،
$نجلتر ملك  جو�،  
لملك 


لمحاكمة   cVمبا �ضعت  كما  
لممتلكا�،  
ثة R�� تملك  حق   OعاياR منحت 


لقانو�.   Hما� +

لمشر�عة �
لمسا�


أل��Rبيين  
لمفكرين  بعض   Mلتاسع عشر، طر
� 
لثامن عشر  
لقرنين  �في 

بالفطر+ بسبب   Vللفر  eلتي تؤ�
  �
لحقو 
لطبيعية"، �هي تلك   �فكر+ "
لحقو

طبيعته 
لبشرية، ال بسبب جنسية بلد محدV، �� بسبب 
نتمائه $لى جماعة Vينية 

�� عرقية معينة.  
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�هتماًما  �ألحمر،  �لصليب  مؤسس  ��نانت،  هنر�  �ظهر  �لوقت،  نفس  �في 

بأحو�1 �لمرضى ��لجرحى �قت �لحر�- �عمل على تأسيس معاهد% جنيف 

�أل�لى، ��لتي �قعت في عا< ١٨٦٤. �في ���خر �لقر7 �لتاسع عشر �خال1 

�لجماعا?  عملت  حيث  كبيًر�   �Cًتطو  Eلحقو�  Fهذ شهد?  �لعشرين،  �لقر7 

�لسياسية ��لدينية على Oنهاء �السترقاE، �عبو�ية �ألKC، �مماCسا? �لعمل 

�الستغاللية.  

 Eإلنسا7 – في ميثا� Eلقيم – ��لتي نطلق عليها �ليو< حقو� Fقد ُكرست هذ�

في   Eلميثا� نص  �قد  مباشر%.  �لثانية  �لعالمية  �لحر-  عقب  �لمتحد%،  �ألمم 

 Eيمانها بحقوO عا�% تأكيدO" نشاء �ألمم �لمتحد% هوO من Y7 �لهد��يباجته على 

 %��إلنسا7 �ألساسية في �لكر�مة ��حقية �لبشر في حقوE متسا�ية للرجل ��لمر

عا<  �كتوبر  في  �لتنفيذ  حيز   Eلميثا� �خل  �قد  �صغيرها".  كبيرها  ��لد�1 

 .١٩٤٥

�لقر7  من  �آلخر  �لنصف  في  �لد�لية سريًعا  �إلنسا7   Eنمت حركة حقو �قد 

�لعشرين. ففي عا< ١٩٤٦، تمت محاكمة �لقا�% �لعسكريين ��لسياسيين �لناaيين 

في نوCمبرc، على �لجر�ئم �لتي �Cتكبوها في حق �لمدنيين، �منها ُ�لد مفهو< 

قانوني جديد: �لجر�ئم ضد �إلنسانية.  
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حقو� �إلنسا� ��لصحافة  �لفصل �لثاني عشر

'قد %$� هذ" �لمحاكما� �لى توسيع معاهد�� جنيف في عا
 ١٩٤٩، لتشمل 

�لمدنيين  على  �العتد�ء  تجريم  'خاصًة؛  �لحر'6،  %ثناء  �لمدنيين  حماية 

'�لممتلكا� �لمدنية.  

'في عا
 ١٩٤٨، 'ضعت �ألمم �لمتحدB �إلعال> �لعالمي لحقو? �إلنسا> �لذ; 

ُيكرM الحتر�
 �لحقو? �ألساسية لإلنسا> على �عتباG %نه شرH ضر'G; أل; 

 ١٩ B$بلد تسعى لكي تكو> جزًء� من �لمجتمع �لد'لي �لجديد. كما تنا'لت �لما

من �عال> حقو? �إلنسا> حرية �لصحافة على 'جه �لخصوS عن طريق 

 Gلك �لحق في "�ستقاء �ألنباء '�ألفكاX ضما> حرية �لر%; '�لتعبير بما في

'تلقيها '��Xعتها بأية 'سيلة كانت $'> تقيد بالحد'$ �لجغر�فية".  

�التحا$  �نفتا\  على  ساعد�  �لتي  هي  �إلنسا>  حقو?  �تفاقيا�   <% 'بالرغم 

�لسوفييتي، �ال %> �لحر6 �لباB$G %بطأ� من تطوG مؤسسا� حقو? �إلنسا> 

بحقو?  معنية  مستقلة  $'لية  منظما�  %نشئت  �لجهو$،  لهذ"  'نتيجة  �لد'لية. 

�إلنسا>.  

حقو?  �تفاقيا�  بوضع   cخر% منظما�  قامت   ،Bلمتحد� �ألمم  ألثر  '�قتفاًء 

�إلنسا> �لخاصة بها. فعلى سبيل �لمثاd، %علنت منظمة �لمؤتمر �إلسالمي، في 

عا
 ١٩٩٠ ما يلي: "يولد �إلنسا> حًر� 'ليس ألحد %> يستعبد" %' يذله %' يقهر" 

%' يستغله 'ال عبو$ية لغير �هللا تعالى."  
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

لحقو�  
لعليا  
لمفوضية " مكتب  
لمتحد�  
ألمم  �نشأ�   ،١٩٩٣ عا!  &في 

�نشأ�  
لعالم. كما  �نحاء  كافة  
إلنسا( في  لمر
قبة &فر- حقو�  
إلنسـا(" 

كذلك محاكم جر
ئم 
لحر9 بغر- 
لمالحقة 
لقضائية للجر
ئم ضد 
إلنسانية، 


لجماعية، في يوغوسالفيا 
لسابقة &?&
ند
. &من ثم،  �Cإلبا
&جر
ئم 
لحر9، &

جهوCها  في  &سير
ليو(،  
لشرقية،  &تيمو?  كمبوCيا،  
لمتحد�  
ألمم  ساعد� 

إلنشاء محاكم لمحاكمة 
لمشتبه بهم في 
?تكا9 جر
ئم حر9.  

 &في يوليو ٢٠٠٢، Cخل "نظا! ?&ما 
ألساسي للمحكمة 
لجنائية 
لد&لية"حيز 

جر
ئم  با?تكا9   

تهمو 
لذين  �&لئك  لمقاضا�  
ئمة C محكمة  منشًئا  
لتنفيذ، 


لجماعية.   �Cإلبا
خطير�، مثل 
لجر
ئم ضد 
إلنسانية &

 

#عد�" �لتقا�ير عن حقو� �إلنسا� 


لالSمة  
لمعايير  بنفس   !

اللتز 
إلنسا(  حقو�   Vحو 
لتقا?ير   C
Wعد يتطلب 

 Xلموضو
 لحساسية  نتيجة  &لكن  Yخر.   Xموضو  Z� في  
لتقا?ير   C
إلعــد


لشديد�، يجب على 
لصحفيين �( يكونو
 على حذ? شديد &�( يتمتعو
 بحساسية 


لمحتملة.   �Sلمآ

لمخاطر & aشديد� تجا
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حقو� �إلنسا� ��لصحافة  �لفصل �لثاني عشر

�لصحفي 
ب �� يكو� على 
�هبة �الستعد�� إلعد�� تقا�ير 
حـو) �ية �نتهـاكا# حلقو! 

�إلنسا� من قبل �ية فئة 

يشهد  قد  بينما  �� جانب،  قبل  �نتهاكا� من  ترتكب  قد  �لنز�عا�،  في معظم 

 %� �لصحفيين  على   %� ,بالرغم  فقط.  ,�حد  جانب  من  �نتهاكا�  �لصحفيو% 

يميز,� بين سياسية منهجية النتها7 �إلنسا% ,بين حد4 منعز3، يجب عليهم �% 

يكونو� على �هبة �الستعد�= إلعد�= تقا>ير حو3 �نتهاكا� حقو; �إلنسا% من قبل 

�ية فئة.  

,تعد "عالمية حقو; �إلنسا%" مبدً� �ساسًيا من مبا=ئها: كل فر= له �لحق في 

حماية حياتــه ,حريته من �النتها7، بغض �لنظر عن  �صله �لعرقي، �, =ينه، 

�, جنسه.  

�ما �,لئك �لذين حا,لو� �لطعن في مشر,عية �لمحاكم �لد,لية، مثل محكمة �ألمم 

�لمتحدR �لخاصة بيوغوسالفيا �لسابقة، فقد شككو� في "عد�لتها"، على �لرغم من 

 .Sلنز�� Tلمحكمة قاضت �فر�ً=� من جميع �طر�� %�

قد> ممكن من  �كبر  �إلنسا% جمع  �نتهاكا� حقو;  تقا>ير عن  Yعد�=  ,يعني 

�أل=لة، بد,% تغيير �ية �=لة على مسر\ �ألحد�4. فاسأ3 عن كل شيء مر�� 

 %Y �, صوتية،  مرئية  تسجيال�  ,�لتقط  �إلجابا�.  جميع  من  ,تحقق   ،Rعديد

 R=مكن، ,لكن ال تقم بإ[�لة �� شيء مثل �,>�; �لهوية، �, �لصو>، �, �ية ما�

 – R=خر_ من مسر\ �ألحد�4. ,تحقق من �لوقائع عن طريق مصا=> متعد�

�لعشر��  مع  مقابال�  Yجر�ء  Yلى  �إلنسا%  حقو;  مجموعا�  تلجأ  ما  كثير� 

,�لعشر�� من �لناa قبل نشر �ية تقا>ير مفصلة.  
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

ا مـا تكو� �ال�عا���  غالبً
حـو� �نتهـاكا� حقـو� 
�إلنسـا� جزً�� من �حلر� 

�لدعائية 

)في 	لكثير من 	ألحيا�، قد تصبح 	نتهاكا� حقو� 	إلنسا� شعاً�	 يرفعه �حد 

في  مهيمنـة  �خر-  سلطــة  �ية   (� 	لحكومة،   (� خصومه،  ضد  	ألطــر	4 

	لمنطقة. )في هذ> 	لحالة، يجب �� يتجنب 	لصحفيو� �� يكونو	 على عالقة 

مع فئة معينة من 	لفئا� 	لمتشابكة. لذ	 يتعين عليك 	تخاA كافة 	الحتياطا� 	لتي 

تضمن منع 	ستغاللك من قبل طرK (� 4خر، )تأكد من �� تقا�يرI تستند Hلى 

Qالئل صحيحة.  

)يجب �� يحذ� 	لصحفيو� من 	النسيا� بد)� )عي خلق 	الQعاء	� 	لخاصة 

بانتهاI حقو� 	إلنسا�، AH �نها تشكل في 	لغالب جزًء	 من 	لحرT 	لدعائية. 

)في �ثناء حرT كوسوفو، تعرW 	لعديد من 	لصحفيين 	لمخضرمين 	لمنتمين 

تقا�ير  بنشر  قبل مصاQ�هم، )قامو	  للتضليل من   ،Z[�با لمنظما� صحفية 

خاطئة  بشأ� مذ	بح لم تحد[. ثم 	كتشفو	 بعد 	نتهاء 	لحرT، �� 	لعديد من 

  .Zلحيا	على قيد  	لو	عن مقتلهم ما] 	لذين �بلغو	ألشخا^ 	

	الQعــاء	�  بطر_  	لصحفيو�  يتسر`   �� يجب  ال  	آلخــر،  	لجانب  )على 

	لقر�  من  	لسبعينيا�  �)	خــر  ففي  جانًبا.  	لوحشية  بالمما�سا�  	لخاصة 

	لماضي، عندما بد� 	لكمبوQيو� 	لفر	� عبر 	لحد)H Qلى تايالند )سط �نباء عن 

	لمما�سا� 	لوحشية للخمير 	لحمر، ترQQ 	لصحفيو� )قتها في 	ألخذ بتقدير	� 

هؤالء 	لفا�ين حوe عدQ 	لضحايا، حيث �نها كانت هائلة للغاية. )قد 	ستغر� 

	ألمر عدZ سنو	� قبل �� يتم 	لتحقق من  صد� مثل تلك 	لتقا�ير.  
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حقو� �إلنسا� ��لصحافة  �لفصل �لثاني عشر

سعيهم  تغلف  لتي  بالحساسيا�  �عي  على  لصحفيو�  يكو�   �� يجب  كما 

فالمرسلو�  لمشحونة.  ألجــوء  تلك  مثل  في  لمعلوما�  على  للحصو0 

لسياسية  لخلفيا� � بالتا3يخ  34ية  على   ليسو لذين  ألجانب،  لصحفيو� 

لمختلف لفئا� لعرقية �لوطنية، بل �كذلك لمرسلو� لذين قد ينتمو� ألحد 

تلك لجماعا�، يمكن ستخدمهم عمًد، في نشر معلوما� خاطئة.  

لمرسل قد يتمكن من مغا34@ لمنطقة (�لعوA @4لى قاعد@ في  ���تذكر 4ئًما 

بلد Jخر)، بينما لكثير�� مما تجرH لقاء� معهم قد ال يتمكنو� من Fلك، مما 

ستعد4هم للحديث �Aال تعرضو للمزيد من لمخاطر. �من ثم،  Hيؤثر على مد

يجب على لصحفيين �� يتخذ� كافة الحتياطا� لممكنة لكيال يعرضو سالمة  

لمترجمين، �لسائقين، �فنيي لصيانة للخطر.   ��مصا34هم، 

 



٢١٩ 

معهد صحافة �لحر
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مقابلة  �لضحايا 	�لشهو� 

قد  �لنا�  من  مجموعة  فوجو�   .������ ���	 �
������� ��� ������� ������� �����
يشكل ضغًطا يؤ�& %لى �لتأثير على ���ية �لخبر �لصحفي ��لمبالغة فيه. 

�. �8خبرهم بكل �قة بالجهة �لتي تعمل لحسابها، �� ��!"��#�$�%&�'�(���)�	
�سبب عملك لها. ��حر< 8ال تبعث  في نفو� من تجر& معهم �لمقابلة :ماال 

غير ��قعية. هل ينتظر�C منك C8 تقدF لهم عوًنا عملًيا؟ تأكد  C8  من تجر& 

  .Cإلنسا� Jحقو Kمنظما Lجيًد� 8نك ال تعمل مع %حد N�معه �لمقابلة يد

,�����+�*. فالهدR هو كشف هذO �النتهاكاK للعالم 	+����0/��.-��	���1234����5��
 Fلحالة �حتر�� Oلك. �يجب عليك في هذS من Cلضحايا قد يخافو� C8 8جمع، %ال

 �S% منذ �لبد�ية، عما Rتتعر C8 بك ��غباتهم، ��لبحث عن بد�ئل 8خرL. �يجد

كاC �لشخص �لذ& تجر& معه �لمقابلة، يرغب في Sكر �سمه F8 8نه يو� C8 يظل 

مجهوًال من 8جل سالمته.  

��لعمر،  ��لمهنة،  �لكامل،  �السم  على  �حصل   .12�6��6��� �!2����/0� �,� �+&��7
للشخص �لذ& تجر& معه �لمقابلة، حتى �%C كنت ال تنو& Sكرها في �لخبر، 

8ين يمكن �التصاY بهم   Rتعر C8 لمصد�قية. ��حر< على�  Kكوسيلة إلثبا

قد  �لفرصة   Oهذ  C8 عينيــــك  نصب  تضع   C8 �يجب  �ألمر؟   Fلز  �S% الحًقا، 

تكــوC �لفرصة �لوحيد^ 8مامك لمقابلة Sلك �لشخص �لمعرفة �لبياناK �لشخصية 

�لخاصة به �8 بها.  
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حقو� �إلنسا� ��لصحافة  �لفصل �لثاني عشر

�ألماكن،  عن  ��ضحة  تفاصيل  على  �حصل  �لد�عمة.  �لتفاصيل  تأكد من 
�/سماء �لموجو(ين بها، �مناصبهم، �&تبهم �!� كا" !لك مالئًما، باإلضافة �لى 

/> ;: &سمي /� شا&7 يمكن �لتعر3 بها على �لمجرمين �لمزعومين. �ما 

�ألسلحة �لتي &/�ها /� تم �ستخد�مها؟  

 Aحقو  Cنتهاكا� معظم   Fتحد �ألحد��.  �ترتيب  توقيت  حو�  �ألسئلة  كر� 
 Gألشخا� من  ��لعديد  �لضحايا   "/ �تذكر!  فوضوية.  ظر�3  في  �إلنسا" 

�آلخرين ممن لهم عالقة باألحد�F، قد يكونو� مشوشين فيما يخص بترتيب 

 "/ &قيق   Tبأسلو �لمقابلة  معهم  تجر>  من   Vيجب سؤ� ثم،  �من   .Fألحد��

يكر&�� قصتهم، لكشف �لتناقضاC. �ال تخشى من /" تسألهم: "/عر3 /" !لك 

مر7   Fألحد�� جميع  لي  /" تصف  يمكنك  هل  �لكن  عليك،  يكو" صعًبا  قد 

/خر:؟"  

قا�* بني ���يا& مختلف �لشهو!. �تذكر، /ثناء بحثك عن �لمتناقضاC، /نه 
�!� كا" �لجميع ير��" نفس �لقصة، فقد يكو" !لك مؤشًر� على تلفيقها من /جل 

�إلعالe. �يمكنك تفا(> �لوقوd في مثل هذc �لمو�قف، عن طريق �لتقاa /كبر 

عد( ممكن من �لتفاصيل ��لبحث عن �لثغر�C في &��ياC �لشهو(.  

من  �لكافي  �لقسط  على  ��حصل  �لضحايا.  على  �لو�قع  �لضغط  مد1  قد� 
�لر�حة �!� كا" !لك ممكًنا، �ال تتر(( في �ظها& مشاعرi �إلنسانية. قدe لمن 

 cتجر> معه �لمقابلة منديًال �&قًيا، /� شيًئا يشربه (/� يدخنه). �تذكر /" هذ

�لمقابالC قد تكو" مؤلمة للغاية.  
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تذكر �سا
 نظا� �لعد�لة 
�جلنائية:  �ملتهم بر�� ح� 

تثبت !��نته 

مقابلة �لمتهم 

يجد� بك �� تسعلى لمقابلة 
لمتهمين با�تكا� 
نتهاكا� لحقو� 
إلنسا�، كلما 

 

ألمر على 
لمجا/فة. ,لكن 
لخبر سيكتسب قو% $# 
كا� #لك ممكًنا. ,يعتمد هذ

تضمن تعليقا� من جميع 
لمشتركين في 
لحد7.  

 
كن صريًحا ,�ميًنا مع 
لمتهمين. ,ال تتظاهر بالسؤ
B عن شيء ?خر – فإ� هذ

يعد غير �خالقي، ,يحمل بين طياته خطو�% عليك $#
 ما تم 
كتشافه. ,ضح لهم 

�نها محا,لة إلثبا� 
لحقيقة.  

�سئلتك  R
,تأكد جيًد
 من �نك قد بحثت 
لموقف بجميع تفاصيله، ,قمت بإعد


التهاما� 
لمتهو�% �, غير 
لمدعومة $لى خلق مبا�
% من  YRبعناية. ,قد تؤ


لصر
[ (,قد تو�طك في مشاكل خطير%)، ,لكنها لن تساعدZ على تحقيق 

تقد_ في بحثك عن 
لمعلوما�.  


نته. R$ تثبت  حتى  برYء  
لمتهم   ��  aسا� على  
لجنائية  
لعد
لة  نظا_  ,يقو_ 

,تذكر �� تقو_ بو
جبك 
لصحفي بعقلية حذ�% ,مدققة، ,كذلك متشككة من �جل 

�,لئك 
لذين يتهمونهم.  �

لمبر�
� لكل من 
لمتهمين ,الRعاء Rيجا$
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حقو� 
إلنسا� �
لصحافة  
لفصل 
لثاني عشر

تما�ين 
لكي تكو� صحفًيا جيًد� يجب �� تكو� مطلًعا على ما يحد� في بلد�، �على 

�لصعيد �لد�لي.  

ناقش مع (مالئك �لسؤ�لين �لتاليين:  

١ - ما هي محاكما6 حقو4 �إلنسا� �لد�ئر1 حالًيا على �لصعيد �لد�لي؟  

٢ - هل هنا� �ية قضايا تتعلق بحقو4 �إلنسا� في مجتمعك يجب <عد�= تقرير 

عنها؟  

 Fخًذ� في �العتباK �لموضوعين،  لمقاM عن كل من  حا�M �� تكتب مخطًطا 

مختلف �جها6 �لنظر. �فيما يتعلق بالسؤ�M �لثاني، من تو= مقابلتهم، �كيف 

يمكنك �� تعد لهذS �لمقابال6؟  

قر
ء
% �مر
جع !ضافية  
يقدY هذ� �لفصل عرًضا عاًما لموضوX بالغ �ألهمية، �يوصى بشد1 بقر�ء1 

�لمزيد حوله.  


�	��������سامنتا با�F (هاFبر كولنز).  ����	������������	������	����������
A Problem from Hell: America and the Age of Genocide, 

Samantha Power (Harpercollins) .  

�� x�F غاتما� �=يفيد Fيف (=بليو. � �!��"#�$%	�&���'(��	)�� –�*�+	��,	�-
=بليو. نوFتو�).  

Crimes of War - What the Public Should Know, by Roy Gutman 

and David Rieff (W.W.Norton).  

 :=Fلمو�� من  بالمزيد  تحفل  منظمة  <نشاء  عن  �لكتا�  هذ�  �ثمر  �قد 

   www.crimesofwar.org
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�التفاقيا�  نصو	  على  موقعها  �يحتو�  �ألحمر،  للصليب  �لد�لية  �للجنة 

  www.icrc.org :لرئيسية�

يحتو� موقع �ألمم �لمتحد/ على تفاصيل حو+ �التفاقيا� �لكبر)، ��لمحاكم 

لحقو1  �لعليا  �لمفوضية  موقع  كذلك  �نظر   .www.un.org/law :لمحاكما���

  www.ohchr.org/english :/إلنسا; �لتابعة لألمم �لمتحد�

�تقد@ �لمجموعتا; �لد�ليتا; �لر�ئدتــا; في مجـا+ حقو1 �إلنســــــا;، منظمة 

�لد�لية"  "�لعفو  �منظمة   (www.hrw.org) �إلنــســا;"  حقو1  "مر�قبة 

(www.amnesty.org) �فر/ من �لتقاDير ��لتحذير��.  

�لمحكمة �لجنائية �لد�لية، �هي مؤسسة جديد/ متعدM/ �ألطر�G Kنشئت من Gجل 

�لمالحقة �لقضائية لجر�ئم �لحرR عالمًيا.   

 www.icc-cpi.int

مدDسة �لصحافة بجامعة كولومبيا، لديها منهج �DMسي عن Vعد�M تقاDير حقو1 

�النترنت.  على  �لمر�جع  �قائمة  �لــد�Dســي  �لــجــد�+  �يتوفر  �إلنــســا;، 

 www.humanrightsreporting.com

 Mعن �لطريقة �لجيد/ إلعد� �MًDمو�� �DًفكاG @للصحافة ��إليذ�ء، يقد �D�M مركز

  www.dartcenter.orgير �لصحفية حو+ ضحايا �إليذ�ء ��لجر�ئم. �نظرDلتقا�
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للقضايـا  
لعـا�  
لنقـا� 
على  يسـاعد  
القتصا�يـة 

ملشاكل  
النتبا� على  تركيز 


حلقيقية )
حللو% 
ملمكنة 

يعر& علم �القتصا�، في �بسط تعريف له، بأنه  ���سة كل ما يؤثر في معيشة 

�لنا'.  

بيل  مقولة  ,لنتذكر  �القتصا�.  /لى  يرجع  �النتخابا2  في  ,�لخسا�4  فالفو5 

كلينتوB في عاA ١٩٩٢ في /طا� حملته �لرئاسية، "/نه �القتصا�، �يها �ألبله". 

كيفية  ,�لد,لي، على  ,�لمحلي  �لقومي   Eلمستو� ما على  بلد  �فاهة  ,تتوقف 

���ءها في �ألسو�G �لعالمية.  

 ،Iلكو���, ,�الضطر�با2،  �لتنمية،  في  نقص  من  تعاني  �لتي   Bلبلد��  B/

�لقضايا  عن  ,,�ضحة  جيد4  صحفية  تقا�ير  /لى  حاجة  في  ,�لنز�عا2، 

�القتصا�ية، ,Vلك ألB �لفهم ,�لنقاT �لعاA يساعد�B على تركيز �النتباS على 

�لمشاكل �لحقيقية ,�لحلوW �لممكنة. ,في �أل,قا2 �لتي قد تضعف فيها �ألطر 

�لقانونية ,�لتنظيمية، تأتي �همية تسليط �لضوء �إلعالمي في محا�بة �لفسا�.  

�القتصا�ية  �لسياسا2  لفهم  خا]  مجهو�   Wبذ �لصحفيين  من  هذ�  ,يتطلب 

,�أل��ء �القتصا�b، كي يتمكنو� من شرحها بوضو` لآلخرين. كما �نه من 

�لضر,�b معرفة كل شيء عن �b نز�e تقوA بتغطيته، فإB �لمر�سل ال يمكن 

�لكتابة بصو�4 جيد4 في مجاW �القتصا� ما لم يكن لديه �سا' قوb في هذ� 

 .eلموضو�
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ما �لمطلو�؟  

تتطلب �لصحافة �القتصا"ية نفس �لمها��� �لال�مة أل� مجا� �خر، باإلضافة 

.لى ثال+ مها��� خاصة:  

١ - معرفة كيفية �لتعامل مع �أل�قا/ 

٢ - معرفة كيفية �لتعامل مع �لمفاهيم �القتصا"ية 

٣ - >جو" �تصاال� في عالم �لما� >�ألعما� 

ما،  موضع  في  �لتخصص  .لى   Bيسعو �لذين  �لجيدين  �لمر�سلين  جميع  مثل 

عليك BQ تستعد للكثير من �لقر�ءM �ألساسية >ال تتر"" في طرK �ألسئلة حو� 

ما لم تفهمه. >يرحب �لمتخصصوB، سو�ء كانو� من �لعاملين بالبنوT �لمركزية 

Q> خبر�ء �قتصا"يين في مجا� �لتنمية، بالتوجه .ليهم لشرK �لمسائل �لصعبة، 

في  قدًما  �لمضي  على  لمساعدته  �لمبذ>�  جهد[  �لسائل  ُيظهر   BQ شريطة 

  .aلموضو�
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لصحافة 
القتصا�ية  
لفصل 
لثالث عشر

كثً�� ما يشكل �قم ��حد 
مقـا�  �سـا�  صحيـح 

بأكمله 


لتعامل مع 
أل�قا� 


لجزء �لى تعليمك كيفية حسا� مؤشر �سعا� 
لسلع 
الستهالكية،  
ال يهد% هذ

�عد
7 تقرير عن سرعة مقيا4 
لعر3 
لنقد1 ٣0، +لكنها تحا+* �( تضع  +�

��شا7
< عامة حو* 
لتعامل مع 
أل�قا0 
القتصا7ية.  

+كثيًر
 ما يشكل �قم +
حد صحيح �سا4 مقا* بأكملـه. فعلى سبيـــل 
لمثــا*، 


لمانحة  )

لتي تقدمها 
لبلد *
"كشفت 
ألبحاP �( ٧ في 
لمائة فقط، من 
ألمو


لمسح  �+ "+يوضح  
لبلد"  �لى 7
خل  
لمطا%  بها  
نتهى  قد  
لتعليم هنا،  لدعم 


لجديد �( �سعا� 
لمناX* في 
لعاصمة قد 
�تفعت بنسبة تزيد على ٥٠ بالمائة 

خال* 
لعا0 
لماضي."  

+لكن "بالمائة" ال تعني شيًئا كثيًر
 بد+( 
أل�قا0 
لحقيقية. ففي 
لمثا* 
لسابق، 

"٧ بالمائة من ما_
 – مليو( �0 مائة مليو(؟ هنا[ فا�\ كبير! +من 
لضر+�1 


لنسبة  في  
النخفـا3 +  aال�تفا
 مدلو*  فهم  للقر
ء  ليتيح  
لسيا\،  توضيح 


لمئوية.  


لبساطة. لذ
، يجد� بك �( تكو( 7قيًقا عند 
لحاجة �لى _لك،  dعا
كما يجب مر

+لكن تذكر �نه يمكن تد+ير 
أل�قا0، في مقا* عا0، حتى ال تغر\ 
لقا�f في 


لكثير من 
لتفاصيل. +يتعين عليك �( توضح مصد� 
لمعلوما< بوضوh +منذ 

  .aلموضو

لبد
ية، لتقوية مصد
قيتك +تيسير فهم 
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�لقيا�  تعر� علـى نظـم 
على  بها  ��لتز�  �ملستخدمة 

 �طو� �ملقا

)على �لجانب �آلخر مثًال، "�ظهر� �أل�قا� �لرسمية �� �جمالي �ستير�� �لقمح  

بلغ ما يقر5 من ١٨٠٠٠٠ طًنا �لعا� �لماضي" بدًال من "بلغ �جمالي �ستير�� 

�لقمح ١٧٧٨٢٣ طًنا في �لعا� �لماضي". )مر> �خر; يجب )ضع هذ� �لرقم 

ضمن سياI. كيف كا� حجم �الستير�� في �لعا� �لذF قبله، هل كا� �كثر �� 

في  نقص   Kحد هل  ـــو�����؟  �ل  Oهذ من  �لحكومة   Rهد كا�   �Sمــا �قــل؟ 

�لمحاصيل مما ��; �لى Vيا�> �لو����� عن �لمتوقع؟ �� �� �لمحاصيل كانت 

جيد> للغاية، )كا� من �لممكن تقليص �لو����� )توفير �لنقد �ألجنبي للبلد؟ 

�أل�قا�  تلك  �كثر من  لألما�  �فعة   Fالقتصا�� �لمقا\  �ألسئلة   Oتعطي كل هذ

�لبسيطة.  

R على نظم �لقياb �لمستخدمة )�لتز� بها على طو\ �لمقا\. )هذ� قد يعني  تعرَّ

 eخر. فعلى سبيل �لمثا\ قد تحتاf لى� bتحويل �أل�قا� )�لمقا�ير من نظا� قيا

�لى �ير�� �لقيمة بالد)ال� �ألمريكي )ما يقابله بالعملة �لمحلية. )لكن �حذ� من 

بإجر�ء  فقط  )�كتف  �لتحويال�،  من  بالكثير   jلقا��  kبا�� �لى   Fتؤ�  ��

�لتحويال� �لتي تحتاe �لى �يضاn إل�Vلة �إلبها�. 

"قد يكلف مضا� بسيط لآلال� مثل �لبا��سيتامو\ ما يقر5 من ١٨٠ لير> (ثالثة 

�)ال��� �مريكية)، بينما يحصل �لعامل في �لمتوسط على ١٥٠٠ لير> (٢٥ 

�)الً��) في �لشهر."   

قا�� �لمثل بالمثل. فعند كتابة مقا\ عن �لتضخم، حا)\ �� تربط بين �ألسعا� 

�لحالية )مثيلتها في نفس �لفتر> �لسابقة من �لشهر �) �لعا� �لماضي، مثًال ()هو 

ما قد يعطي مؤشًر� عن �لزيا�> "عاًما بعد عا�" �) ما يعرR بمعد\ �لتضخم). 
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لصحافة 
القتصا�ية  
لفصل 
لثالث عشر

 �� 	�ئًمـا    
�أل�قـا �عـُز 
مصا	�هـا، خاصـة عندما 

تكو� مثاً�� للشك 


عُز 
أل�قا� �
ئًما �لى مصا��هــــا، خاصــة عندما تكـو� مثاً�
 للشـك، مثـل: 

"صرحت 
لحكومة بأنها قامت بتعيين ٥٠٠٠ عامل." فما,
 يعني تعيين ٥٠٠٠ 

عامل في مصنع بالنسبة إلجمالي قو; 
لعمل؟   


القتصا�ية،  B

إلحصاء �
Iمن 
لقو
عد 
لهامة 
لتي يجب �تباعها عند 
ســـتخد


أل�قا�، Iكنت ال تستطيع فهم مدلولها 
لحقيقي،  Mنه متى كنت في شك من هذQ

فال تستخدمها.   

QIحياًنـــا يكو� من 
لمفيد للقـــر
ء �Q نبين لهم ما ال نعلمه بنفس مقد
� مــا نبين 

لهم ما نعلمه. Iعلى ســـبيل 
لمثاU: "ال Qحد يعلم على Iجه 
لدقة كمية 
ألفيو� 


لتقدير
B بين ٤٠٠٠٠ �لى ٦٠٠٠٠  XI

لعا�. حيث تتر 

لتي تنتجها 
لبلد هذ

طن."  


حد "ملمو\" قد يساI] في Qهميته عشر; Q�قا� تقديرية. فعا�; ما تصد� I قم�


لمنظماB غير 
لحكوميـــة Q (NGOs)�قاًما متوقعة Iتقديرية – I ،Bلشـــركا



لتبرعاB في 
لمســـتقبل – قد تكو� جميعها مبالًغا فيها I ،Xأل�با
I ،للوظائف

 Bحمال IQ يجIلتر
IQ طموحـــة بصو�; مفرطة. Iغالًبا ما يكو� هذ
 جزء من 


لمباشـــر;. Iبناء عليه، 
حـــرh على 
لتمييز بين  IQ ;لمباشـــر

لدعاية غير 


لرسمية 
لمنشو�;.   B

لتوقعاI Bبين 
إلحصاء



٢٢٩ 

معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

�لتعامل مع �لمفاهيم �القتصا�ية 

�لحقيقة  على   
�لوقو �لسياسية،  �لصحافة  في  �لصعب،  من  يكو�  قد 

�لموضوعية: فهنا) �لكثير من !&جا$ �للو� �لرما!" بين �ألسو! ��ألبيض. 

�2ما من �لناحية �ألخر9، ففي �القتصا!، قد تكو� 4ما مصيًبا 2� مخطًئا في 

حد�! ما تسمح به �أل&قا=. (بالطبع، قد ينطو" تأ�يل مغز9 هــذ< �أل&قا= على 

قد& كبير من �لصعوبة ��لحيرJ، تماًما مثل �لسياسية �ينتهي بها �ألمر 4لى �2 

تصبح 2مًر� سياسًيا!)  

�لذ� فمن �لمهم 4!&�) �2 تعبير�$ مثل "�لتضخم" � "4جمالي �لناتج �لمحلي" 

لها تعبير�$ محد!J غير مبهمة، �هي مبنية عا!J على مؤشر�$ �S$ مكونا$ 

��ضحة �محد!J، �يمكن حسابها بطريقة !قيقة.  

�لذ�، فإنه يجب عليك 4تقا� �لمفاهيم �ألساسية لالقتصا! ��لتعبير�$ �لفر!ية 

 Jيوضح �لمثاال� �لتاليا� 2همية 4!&�) �لفكر�حتى ال تخطئ في �ستخد�مها. 

  .J!&�ء �أل&قا= �لمجر�من 

 



٢٣٠ 

�لصحافة �القتصا�ية  �لفصل �لثالث عشر

فكر في كل من �لجملتين �لتاليتين �قر� � كانتا صحيحتين �� ال:  

 .�ينخفض �لتضخم نتيجة لطبع �لبنك �لمركز# للمزيد من �ألمو�

خطأ: فطباعة �لمزيد من �ألمو�� من شأنها �� تزيد من �لتضخم) 

�نخفضت �ألجو� �من ثم حصل �نا= �كثر على �ظائف 

(قد يكو� هذ� صحيًحا، فعندما تصبح �لعمالة �خيصة، يحصل �نا= �كثر 

على �ظائف) 

في كثير من �ألحيا�، يختبئ �لخبر �لحقيقي بين ثنايا �أل�قا� 

كما قد يكو� �لمقا� �فضل �� "�قوO" قد يكمن خلف ��قا� في �لعنو�� �لرئيسي 

 Pلشركا� �� Pبها �لحكوما Rعلى �ألقل يكمن في �لطريقة �لتي تعر �� –

كيفية  تعلم  في  �لصحفي  بر�عة  �تظهر  �لعا�.  �لر�#  على  للتأثير  �لساعية 

�ستخر�U �لحدT �لمخفي بين تلك �أل�قا�. 

 

 



٢٣١ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

(فقرتك  
	حد�  فقر�  من  صحفًيا  خبر	  
	كتب  	لتالي  	لمثا�  �لى  	نظــر 

	الستهاللية) من 	لمعلوما$ 	لتالية: 

����� ����	
 ��� �	�
 ����� �� ���� ������ ������ ������ ����� ���!�
 �"���
 �#��$� �%&	'��
�"� ()�*�&����� �+,� �#��$��� �-�.���/0�1�� ��2������ �3	'�45�67�#���8�9�:;<=
��
�/��
�<�#��>��?��@�A��B�C�?��D��9�E�&
��F�G)H<�I���� ��!�
�9�G)H
�J<K

�L��� < �L2���M �N�<� ��@@@ �#��>��? ��@ ���O �#��' ��F �3	' �"�<6P�� �"(�� �	���
�G'�#��$����Q=1���/RN�<��S@@@@�L��� <����H������ �T,� �U:;<=
�� �%&�?�"� ()
�L2���:�7�D��0�1���G'�"5�D��9����"�� &O������G
�V���=<,���#��<$�4�� O������1�?���O

�/:;<=
�����������	
��@�WXB

ال يمكنك 	لخو9 8	خل 	أل6قا4 للتوصل �لى 	لخبر 	لحقيقي �ال عن طريق 

فهم 	لمفاهيم 	لكامنة فيما بين 	لسطو6.  

 
�التصاال� 

تعتمد 	لتقا6ير 	القتصا8ية، مثلها مثل GC نوF من 	لتقا6ير، بشكل Cساسي على 

من تعرفهم- GC على 8فتر 	تصاالتك 	لشخصية.  

فبالنسبة للد
� 	لصناعية، من 	لمهم LC تكوL على 	تصـا� باألجهز� 	لرسمية 


	لكيانا$  	لخ)،  	إلحصاء،  
مكتب   ،Gلمركز	 
	لبنك  	لمالية،   �6	P
 (مثل 

	لذين  	القتصا8  
علماء  	لبو6صة)  في  	لمسجلة  	لشركا$  (Cهم  	لصناعية 


	لتعليق بشكل 6سمي 
مستقل  G8قتصا	خبر  GC يمكنهم مساعدتك على فهم

عليه. 

Cما بالنسبة للد
� 	لنامية، فربما تكوL مجموعة 	تصاالتك مختلفة عن Tلك �لى 

حد ما.  
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لصحافة 
القتصا�ية  
لفصل 
لثالث عشر

على  للحصو�  هامين  عنصرين  �لمركز�  ��لبنك  �لمالية   ����� �ستظل 

معلوما" *ساسية. �لكنك ستحتا. *يًضا +لى *) يكو) لك مصا'�& في �كاال" 

�لتنمية �لتي تعمل في هذ8 �لد�لة مثل �لبنك �لد�لي، ��لذ��1 �لتمويلي للقطا1 

�لخا@ �لتابع له، �مؤسسة �لتمويل �لد�لية، �عد' كبير من �لمنظما" غير 

 ���'+ تكو) مسؤ�لة عن  قد  �لخيرية �ألخرC ��لتي  �لمنظما"   �* �لحكومية 

�لمشر�عا" �لممولة من قبل حكوما" غربية. �عا'� ما يتو�جد لدC �لمنظما" 

مثل �لبنك �لد�لي موظفو) يعملو) لديها من �سط �ألشخا@ �لعا'يين في '�لة 

مر�قبة  عن  �لمسؤ�لين  مع  �تصاال"  تقييم   (* *يًضا  �لمهم  من  �لكن  ما، 

��شنطن  في  �لحالة  هذ8  في  سيكو)  ��لذ�  �لرئيسي،  �لمقر  في  �لسياسا" 

�لعاصمة على �أل�جح. كما يصد� برنامج �لتنمية �لتابع لألمم �لمتحد� تقريًر� 

سنوًيا هاًما عن �لتنمية �لبشرية. 

كما تميل عناصر مثل �لتجا�� ��لتمويل ��لز��عة +لى *) تحتل مرتبة *على 

على  في حصولها  تعتمد  ما  '�لة  كانت   �Wفإ �لنامية.  �لد��  في  �ألهمية  من 

�لعملية �ألجنبية على صا'�تها من �لقمح مثًال، فستحتا. هذ8 �لد�لة +لى +قامة 

�تصاال" قوية مع �لمسؤ�لين ��W �لصلة في ����� �لز��عة. �ستحتا. *حياًنا 

 Cخر* *حيا)  �في  �سمي؛  تعليق  على  للحصو�  �لو�ير  +لى  �لتحد\  +لى 

ما  شخص  +لى  للتوصــل   �����لــو '�خـل  �لتوغــل  �ألفضـل  من  سيكو) 

يمكنـــه +عطاء& مؤشر�" *�لية عما هو متوقع للمحصو� (�هو �ألمر �لذ� 

قد ال يفضل �لو�ير �لقياb به). 
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معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

قد تكو� معونا� �لطو��� 
هـي �لنـو� �لوحيـد مـن 
�القتصـا! �ملتوفـر للد�لة 
لظـر�$  )ضـع  �لـ( 
�لتجا�*  �حلر1، /. جانب 
��جلنـس  �ملخـد���   6

��ألسلحة 

�لموضوعا� �لمتعلقة بالتنمية 

�مكن  �قد  
لد��.  من  كثير   �

قتصا� من  
ألهمية  بالغ   
جزًء 
لتنمية  تشكل 

تخصيص كتب �'
سية �مقر'
� جامعية بأكملها لد'
سة علم 
قتصا� 
لتنمية 

 ."'
�بعض 
لموضوعا� مثل "
لتنمية 
لقابلة لالستمر

في 
لمر
حل 
أل�لى، خاصة عندما تكو; 
لبال� في حالة 
ضطر
5 بعد حر5 

�� كا'ثة طبيعية، قد تتضمن 
لتنمية ثالA مر
حل، �هي: 


إلنسانية 
لعاجلة   �

لمساعد - ١


إلعما'  Jعا�K - ٢


لتنمية  - ٣

 

�لمساعد�� �إلنسانية 

 Nلنو
في ��لة تعاني من حالة حر5، عا�J ما تكو; معونا� 
لطو
'O هي 


لجنس � �

لتجا'J في 
لمخد' Rلمتوفر بها، على خال

لوحيد من 
القتصا� 

 

ألسلحة. �تنقل 
لمنظما� 
لد�لية 
لطعاW �مخصصا� 
إليو
ء 
لمؤقت جًو�


آلالR من 
لسكا; 
لذين تشر��
 من جر
ء 
لقتا�، فال يتوفر �قت  �
Kلى عشر

�� حالة من 
لسلم للتفكير في �^ شيء \خر. 
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�لصحافة �القتصا�ية  �لفصل �لثالث عشر


 تسعي لمعرفة � ��هنا تكمن �لحاجة �لى تو�فر �التصاال�، فمن �لضر�

 
3ساء منظما� �إلغاثة �ألساسية في �لبال). �بالمثل، فمن �لجدير باألهمية �

لتلك  �لرئيسية   �لمقا في  �لرئيسيين  بالموظفين  �التصاال�  توطيد  تحا�> 

�لمنظما� خاصة �?� كا
 �ألمر يتعلق بالسياسة. 

عند �لكتابة حو> جهو) �إلغاثة على �H �لو�قع، حا�> �لتركيز على بعض 

�لموضوعا� �لرئيسية ��ألسئلة �ألساسية. �فيما يلي جزء كامل مما يتنا�له 

خبر عن �لمعونا�: 

ما هو حجم شحنا� �إلغاثة �لتي تصل كل يوP، ��ين تصل؟ 

 P� ،من �إلغاثة؟ �هل تمثل ما طلبته �لحكومة Sلمطلو� Uهل تمثل �لنو

�نها شيء Zخر؟ ��
 كانت كذلك، هل هناW خالV مع �لحكومة؟ 

هل تصل شحنا� �إلغاثة �لى �ألشخا\ �لذين يحتاجونها، �P تضيع هباًء، 

�P تنقل من مكا
 �لى مكا
 Zخر بشكل غير مشر�U بسبب �لفسا)؟ �كم 

مر` تم تمرير مساعد�� �إلغاثة �لى �لقو�� �لمقاتلة في حرS مدنية؟ 

 
� P� ،
ما?� عن �ألمن؟ هل �لعاملو
 في مجا> تقديم �لمعونا� في �ما

�لعملية عرضة للخطر بسبب �لقتا>؟ �هل يعتبر �لعاملو
 في مجا> تقديم 


 �لبال)؟ ��لمعونا� مستهدفين؟ �هل يناقشو
 ما �?� كانو� سيغا)
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�عا�� �إلعما� 

بإعا��  تعر�  خر�  بمرحلة  �لد�لة  تمر  حتى  �لصر�عا�،  تنتهي   � ما 

�إلعما(، حيث يتعين على �لد�لة *عا�� *عما( �لبنية �ألساسية مثل: �لطر!، 

��لكهرباء، ��لصر� �لصحي، ��لميا2، ��لر1، ��لز(�عة.  

�لد�لي،  �لبنك  مثل  �لد�لية  �لتمويل  مؤسسا�  توفر   ،��ألحيا بعض  �في 

�لتمويال� �لال@مة. �في بعض �لحاال� �ألخر�، ُتدعى �تحا��� �لدعم �لد�لي 

*لى �النعقا�. 

من  تمتد  ��لتي  �لمختلفة،  �لمجاال�  من  �لعديد  �لمعونا�  بر�مج  �تشمل 

مشر�عا� �إلعما( �*@�لة �أللغاI، �حتى بر�مج �لصحة ��لتعليم. �يتو�فر في 

�لغالب برنامج لدعم �إلعالI �لمستقل، مما يعكس �جهة �لنظر �لقوية �لتي تعتبر 

�إلعالI �لمستقل شرًطا ساسًيا للديمقر�طية. 

�يعد تشكيل �لمؤسسا� �ألساسية للد�لة من �لعناصر �لرئيسية في عملية *عا�� 

�إلعما(. �سو� يتضمن Vلك في بعض �لحاال�، *قامة �لجمعيا�، ��لمحاكم، 

بل �قد يصل في بعض �ألحيا� *لى �ضع �ستو( جديد. 

 Zبعد سقو[ حائط برلين، ظهر� �قتصا��� �لسو! �لحر� �لتي تتبع �ألسلو�

� بعض �لمحا�ال� �لمبكر� فشلت �لغربي في ��_ �لكتلة �لسوفيتية سابًقا، *ال 

تم  قد  يكن  لم  �لمؤسسي �ألساسي  �لطموحة أل� �إلطا(  �لتوقعا�  تحقيق  في 

 �قانو مثل  �لحـــر�-  للسو!  �القتصا�1   cVلنمو� �عـم  بهد�  بعد  تطبيقه 

 .eإلفال�
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�لصحافة �القتصا�ية  �لفصل �لثالث عشر

عد� سن �ألطر �لقانونية 
يؤ�� �� �نتشا� �لفسا�  

*قد )�' عد% سن مثل هذ� �ألطر �لقانونية �لى �نتشا� �لفسا� في بيئة جديد� 

عامة.    

 

�لتنمية 

تستطيع  عندما  *قتها  *يحين  �إلعما�،  �عا��  تلي  �لتي  �لمرحلة  هي  �لتنمية 

�لد*لة )> تبد) في تحقيق �لنمو �القتصا�7. 

*في مرحلة �لتنمية، تبد) �لمشر*عا? �لتجا�ية في �ال=�ها� *يتقد% مستو' 

�لخدما? �لطبية *�لصحية. كما يصبح �لنظا% �لمصرفي )كثر تطوً��، *تصبح 

�الئتمانا? متاحة *ميسر�، *يسهل توفير �لمو��� �لمناسبة لتلبية �الحتياجا?. 

*في هذ� �لمرحلة من �لتنمية �لتي تشهدها �لد*لة، يبد) �*� �لمؤسسا? �لمماثلة 

 H*� �لتمويل �لخا�، بينما ينمو �بالنسبة لالقتصا JKللبنك �لد*لي في �لتضا

*�الستثما� �ألجنبي. *تصبح �ألسو�N �لمالية )كثر تطوً�� *تصبح �لمؤسسا? 

�لد�عمة لها- مثل �لبو�صة- )كثر ثباًتا.  

 



٢٣٧ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�في �لوقت ��ته، يصبح �إلطا� �لقانوني للد�لة �كثر �ضوًحا �تصبح �لعملة 

�&عم  للمستثمرين  �لثقة  منح  على  �لك  كل  �يساعد  �ستقر�ً��.  �كثر  عا&1 

�الستثما� �لد�خلي.  

�لمستثمر�4  5�� كا4  �لمهم معرفة ما  �لتنمية، فمن  �لحديث عن مرحلة  �عند 

�ألجانب سيتمكنو4 من 5ستعا&1 ما حققوA من مكاسب (مثل �أل�با; �لناتجة عن 

مشر�H مشترF �� توEيعاD �لربحية �لناتجة عن �الستثما� في �ألسهم) 5لى 

�طنهم �ما 5�� كانت �لعملة ستظل مستقر1. فمن �جهة نظر �الستثما� �ألجنبي، 

ال معنى من 5تاحة تحقيق ��با; هائلة في &�لة ما 5�� كانت �لعملة "ضعيفة" �ال 

يمكن تحويلها 5لى �لعملة �لصعبة مثل �لد�ال� �� �لين �� �ليو��. 

فالعملة �لضعيفة  �لتنمية،  �لمرحلة من   Aلعملة في هذ�  Dتز&�& �همية تطو���

باهظ  �لز��عة   �� بالصناعة   Tللنهو  A&تستو� ما   4� �لد�لة ستجد   4� تعني 

5لى   U&تؤ قد  �القتصا&ية  �إل&��1  �لثقة �ألجنبية في   Wفإ4 عد �لثمن. �بالمثل، 

�لتهافت على �حتياطي �لعملة �لصعبة �� �لضغط لخفض قيمة �لعملة. 

 

 



٢٣٨ 

	إلعال� يعز
 	لشفافية، 
حتـا��  �	لشـفافية 

	لفسا� 

	لفسا� 

#جريت �لعديد من �ألبحا� خال� �لعقد �لماضي، عن مكافحة 
سائل �إلعال� 

للفسا1، 
قد كانت �لنتيجة 
�ضحة: فوسائل �إلعال� تعز' �لشفافية، 
�لشفافية 

تحا56 �لفسا1. 


6بما يكو= �لبنك �لد
لي هو �لخبير �لرئيسي بمسألة �لفسا1 في �لد
� �لنامية، 

حيث #نه قد� �لعو= ألكثر من ٥٠ 1
لة من خال� بر�مج كاملة لمقا
مة �لفسا1 


�إلصالحاE �لحكومية. 

 Gلذ� "Eلكن، سرعا= ما �كتشف �لبنك #همية �الهتما� بما يطلق عليه "�لصو


في:   Eلصو� هذ�  
يتمثل  للحكومة،  �6Qئهم  عن  خالله  من  �لمو�طنو=  يعبر 


سائل �إلعال�، 
�لمنظماE غير �لحكومية، 
مجموعاE �لمجتمع �لمدني. 


في تقرير حو� هذ� �لموضوV، �ستنتج �لبنك �لد
لي #= "�لد
6 �لذG تلعبه 


سائل �إلعال� على قد6 كبير من �ألهمية WX #نه يساهم في تعزيز �لحكم �لسليم 

�لفسا1،  �لعا� بشأ=  �لوعي   Z1سائل �إلعال� بزيا
�لفسا1. 
ال تكتف  
مر�قبة 


#سبابه، 
نتائجه، 
�لتد�بير �إلصالحية �لمتاحة فحسب، 
لكنها تتحر[ #يًضا 


قائع �لفسا1 
تقد� تقا6ير عنها. 
تعتمد مد[ فاعلية 
سائل �إلعال� بد
6ها، 


حرية �لتعبير، كما تعتمد على مجموعة  Eعلى �لوصو� للمعلوما Z6على �لقد

متخصصة ملتزمة بالمعايير �ألخالقية من �لصحفيين �لمحققين." 

 

	لصحافة 	القتصا�ية  	لفصل 	لثالث عشر



٢٣٩ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

يغطو�  
لذيـن  
لصحفيـو� 
�قائع 
لفسا� يطبقو� 
لقو
عد 

لتقا�يـر  لكتابـة  
ألساسـية 

ملستند* () 
حلقائق، �تتز
يد 

حتماال5 تعرضهم للمخاطر  

�لى �ستنتاجا� مشابهة. فعندما قا�نت �لمجموعة �لمستقلة   ��قد توصل #خر�

 Transparency �لــد�لــي"  �لمستو*  على  "�لشفافية  باسم  تعر/  �لتي 

International �لمؤشر �لخا6 بها بمؤشر مستو* حرية �لصحافة في �لعالم 

Press Freedom World Wide Index، �كتشفت �جو9 عالقة متبا9لة مطلقة 

�ستقالال،   �@كثر  @قو*  ما  9�لة  في   Aإلعال� كانت �سائل  كلما  @نه  في  تتمثل 

�نخفضت نسبة �لفسا9 بها. 

�لكشف عن �Gير  مثل  ملموسة –  فو�ئد  تحقق   �@  Aإلعال� لوسائل  يمكن   M�

يستغل نفوRM مما يتسبب في طرR9 من �ظيفته - �فو�ئد @خر* غير ملموسة، 

شعو�   X9ــا �Gي حا9  شعبي   Yجد�  Xثــا�� Mلك  في  بما  شيوًعا،  �ألكثر  �هي 

�لسياسيين بإمكانية �لتعر_ للمحاسبة.  

�يبد@ �لصحفيو� �لذين يغطو� �قائع �لفسا9 بتطبيق �لقو�عد �ألساسية لكتابة 

��حتماال�  �لصعوبة  �9جة  �تــز9�9  �لحقائق،  �لى   Xمستند شاملة  تقا�ير 

@كثر من مصد�،  �لخبر من  للمخاطر. �ال شك @� �لحصوY على  �لتعر_ 

 Rالنتبا��كتابة �لمالحظا� من �للقاء��، �لتحايل لجلب �لمعلوما� �لحساسة، ��

بشكل خا6 بقو�نين �لتشهير من �ألمو� �لضر��ية للغاية. ففي �لو�قع، بعد 

توقف �لحرk بمدX طويلة، تم �ستهد�/ �لكثير من �لصحفيين بشكل شخصي 

�سائل  طريق  عن  @مرهم  لفضح  �لمعرضين  �لمحليين  �لمستفيدين  قبل  من 

كانو�   �صحفيو ُقتل   ،Xلمستقر� �لغربية   Y�لد� في  �حتى  �لنشطة.   Aإلعال�

 يحققو� في �قائع خاصة بالفسا9. 



٢٤٠ 

�لصحافة �القتصا�ية  �لفصل �لثالث عشر

�ضافية �مر�جع   �قر�ء�
 Glossary of terms :لمصطلحا�	 
مسر

moneycentral.msn.com/investor/Glossary/glossary.asp 

 �
مسر
 ��يتر� للمصطلحا� 	لمالية Reuters Financial Glossary ، صا

عن ��يتر��. 

����������	
����������������������������
����
�	�������
 �
 The Financial Times Guide to Using the Financial Pages، صا

 Financial Times Prentice Hall عن

 :IMF, World Economic Outlook لد�لي	لنقد 	 �صند�

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2000/01/index.htm 

	لرئيسية 	لصفحة  �	لتنمية،   !
	القتصا 	لتعا�$   منظمة 

www.oecd.org/home 

	لبنك 	لد�لي: 

 www.worldbank.org    

 www.undp.org :)لمتحد	إلنمائي لألمم 	لبرنامج 	

موقع "	لشفافية على 	لمستو! 	لد�لي" : 

Transparency International www.transparency.org 
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���������	��
���	��
������	���������������

عشر� صحفيني لقو� حتفهم 
خال� �لو�حد �عشرين يوًما 

 ��منذ بد�ية غز� �لعر�� بقيا
�لواليا( �ملتحد� �ألمريكية 

�ح/ سقو- صد�, حسني 

قتل خال) %لعقد %لماضي، ٣٤٦ صحفًيا �ثناء تأ�ية مها� عملهم، �قد قتل٣٧ 

صحفًيا منهم في عا� ٢٠٠٣، حيث شهد %لنز%1 في %لعر%0 خسائر فا�حة في 

%أل�9%@ مع تز%يد معد) %إلصابا= بصو89 مفزعة.  

�تشير %إلحصاء%=، %لتي جمعتها لجنة حماية %لصحفيين بنيويوD E9لى �الال= 

محزنة. ND تشير Dلى مقتل عشر8 صحفيين، معظمهم من %لمر%سلين %ألجانب، 

%لمتحد8  %لواليا=  بقيا�8  %لعر0%  بد%ية غز�  منذ  يوًما  �عشرين  %لو%حد  خال) 

�حتى سقوS صد%� حسين. (بل �شا9= مجموعا= صحفية �خرD Qلى �فا8 

�عد%�  �كبر من Nلك.) 

�لكن من %لسهل �\ ننسى �\ ما يقر] من ضعف هذ% %لعد� تقريًبا قد قتل �يًضا 

%لمعركة،  بعيدً% عن ميد%\  %لعالم غالبا  �ماكن �خرQ من  في عا� ٢٠٠٣ في 

حيث ُقتل بعضهم نتيجة لتغطيتهم للقضايا %لمتعلقة بالفسا�، بينما ُقتل %لبعض 

�bخر�\  %لعسكرية،  شبه  للقو%=   dلمشبو% %لعالم  من  %قتربو%  ألنهم  %آلخر 

  .fستهدفهم %للصو%

محفوفة  مهمة  %لصحافة   \� متحفظة  بطريقة  نصر@   \� يمكننا  ثم،  �من 

%لحقيقة، ال  �في  %لمعاصر.  %لوقت  في  %لنز1%  مناطق  في  بالمخاطر، خاصة 

�9Dشا�%=   kمبا�  Eهنا �لكن  %لمخاطر8.  عنصر  على  %لقضاء  �بًد%  يمكنك 

بسيطة يمكنك Dتباعها للمساعد8 على تخفيف حد8 هذd %لمخاطر.  
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�ألما� في مجا� �لصحافة  �لفصل �لر�بع عشر

بسـالمتك  �اطر  ال 
علـى  �لشـخصية 
�خلـ�  حسـا� 

�لصحفي 

�معد��  �أل�لية،  ��إلسعافا�  �لمهني،  �لتد�يب  حيث  من  مستعًد�-  كن 

�ألما�؛ 

كن ملًما باألمر- بحيث تعر1 �إلقليم �لذ, تجو) فيه، �كذلك �فقاء" !� 

�لمنسقين. قم بو�جبك بجد !�ًال. 

كن ها<ًئا- تأكد من !نك في حالة بدنية �نفسية جيد9؛ 

بسالمتك  تخاطر  فال   - !�لوياتك  مقدمة  في  �لشخصية  سالمتك  ضع 

حيا9  يسا�,  خبر  هنا"  فليس  �لصحفي:  �لخبر  حسا)  على  �لشخصية 

Nنسا�؛ فالصحفي �لميت ال يمكنه !� يعد ما<9 للنشر.  

تد�يبا�  �لحالي  �لوقت  في  �لد�لية  �إلعالمية  �لمؤسسا�  من  �لكثير  تنظم 

Nجبا�ية لمر�سلي �لحر�). �تركز هذS �لتد�يبا� بشكل !ساسي على <���� 

في �لسالمة �لبدنية - بما في Xلك �لوعي بمناطق �لنز�V، ��لمعد�� ��ألشياء 

�لضر��ية �لتي يجب �لحذ� منها، ��ستعر�\ لمبا<] �لعالZ �لطبي في حالة 

�لمؤسسا� حالًيا في كيفية تد�يب  �لمثا_، تفكر بعض  �لطو��]. فعلى سبيل 

حو_   – �لضر��9  �قتضت  ما   �XN لهم  �الستشا���  �تقديم   - �لصحفيين 

موضوعا� مثل �لضغط �لعصبي ��إلصابا�.  

�عا<9 ال تتوفر فرصة �لتد�يب للصحفيين �لذين يعملو� في مؤسسا� صغير9 

!� يعملو� بشكل مستقل.   
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

ا قبل 
الستجابة أل�  فكر مليً

الندفا� �� ��� �شخص 
ا  
ملعركة، سو
' كا% صحفيً

ا / 
خلطو,  � جنديً�

ألمامية للمعركة 

$لكن لحسن �لحظ، تتز�يد فر� تقديم �لمنح �لد��سية للمساعد	 في حصولهم 

على �لتمويل �لال12 لحضو� تلك �لد$��-. $يمكن �لتعر+ على قائمة بأسماء 

بعض �لمؤسسا- �لمشا�كة في ;عم سالمة �لصحفيين، $كذلك 6سماء بعض 

�لعاملين في مجاC �لضغط �لعصبي $�لصدما- في نهاية هذ� �لفصل. 

�لتد�يب  عن  بديًال   Gيكو  G6 الحًقا،  يتم عرضه  مما سو+  �لمقصو;  $ليس 

�لكامـــل $�لسليـــم، $لكنه يغطي بالفعــل �لكثيـر من �لقو�عــــد $يحد; بعض 

"�أل$�مر" $"�لنو�هي" �ألساسية.   

 

قو�عد 6ساسية 

 Q�6 Rلى   Sالندفا�$ شخص   Wأل �الستجابة  قبل  تريث  �ألساسية:  �لقاعد	 

 Zهذ� �لشخص صحفًيا 6$ جندًيا في �لخطو Gتفكير، سو�ء كا G$لمعركة بد�

�ألمامية للمعركة.  

�تخذ قر���تك بعد تقييم �ألفعاC �لتي من �لممكن G6 تكوG خاطئة، $بعد �لتفكير 

فيما يجب G6 تقي نفسك منه.  

نفسي  6نا  6صبح   G6  G$; �لخبر  على   Cلحصو� يمكنني  "كيف  نفسك:   Cسأ�

خبًر�؟" $تساءC ;�ئًما هل يستحق �لخبر �لمخاطر	 ألجله؟  

$من �لسهل G6 يجذبك نز�S ما، سو�ء كاG مظاهـر	 في �لشو��S 6$ معركة. 

عد1  بسبب  عنك  �آلخرين   Gهاef في   Gتتكو قد  �لتي  باالنطباعا-  تتأثر  فال 

من  تخجل  $ال  بنفسك.  قر���تك  فاتخذ  حياتك،  هي  فإنما   .Sللنز� تغطيتك 

�لخو+ - فهو عالمة جيد	 على $جوi توخي �لحذ�.  
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�ألما� في مجا� �لصحافة  �لفصل �لر�بع عشر

ال �جل من �خلو�: فهو 
عالمة على �جو� توخي 

�حلذ� 

�لمعركة  في  �ألمامية  �لجبهة  �لى  تتحر�  �لجنو�  من  مجموعة   ��  ��فتر

)تدعو� للذها/ معهم. ال تفكر في قبو* �لدعو� �) 'فضها على �سا# �لفكر� 

�لتي سيأخذ)نها عنك. بل �تخذ قر�'� على �سا# �لمخاطر �لمترتبة على 4لك؟ 

�) �لصو'؟ )هل سيكو� هنا�  �لخبر  بالنفس من �جل  �لتضحية  )هل يجد' 

مشكلة �� لم تذهب؟ 

� تقلل من تعرضك للمخاطر عند �فكر ��ئًما في �ألساليب �لتي من �لممكن 

 .Fال تضبط �نفعاالتك لكي يمكنك �لتفكير بوضو�تغطية �I خبر. )حا)* 

�لجنو�،  مهنة  عن  تختلف  فمهنتك  �لشخصية،  بالشجاعة  تتعلق  ال  فالمسألة 

 Pتعيش )تنقل ما تر� ���ما �نت، فمهنتك هي  .Sفمهمتهم �لقتا*، )'بما �لمو

للعالم. )في بعض �ألحيا�، يضطر �لصحفيو� �لى تعريض �نفسهم للمخاطر، 

)لكن �لمسألة مر� �خرV، هل يوجد خبر صحفي يبر' فقد� لحياتك؟ 
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�القتر�
 من موقع �لحد� 

يجد" بك �� تقييم ما ��� كا� �لتحر� �لى نطا� �لخطر سو	 يساعد� على 

 $� �لفيديو  �فال&  يصو"$�  للذين  بالنسبة  �ما  ال.  �لغالب،  في  �لخبر.  كتابة 

يلتقطو� صوً"� فوتوغر�فية، فالقر�" �كثر صعوبة بالنسبة لهم، $لكن �لقو�عد 

$�حدD - هل �لتقا@ �لصو" يبر" تعريض نفسك للمخاطر؟ 

$�لتقا@  �لجا"ية،   Fألحد�� عن  �لكشف  هي  للصحفي  �ألساسية  �لمهمة   ��

 Jلجنو�  ��  Dلخبر�  K$�  Jلجنو� $يعلم  �لتقر�"ير.  $نشر  �لشاملة،  �لصو" 

�لمتو�جدين في �لجبهة �ألمامية في �لمعركة غالًبا ال يعرفو� ما�� يحدF في 

�مامهم �$ خلفهم مباشرD. فهنا� �لكثير من �لحركة  Fلو�قع باستثناء ما يحد�

بين  لقطة $�حدD من   Rيشاهد$� سو �نهم ال  فيه  $�لضوضاء. $مما ال شك 

 .Dلد�ئر� Dلكبير� Wسريعة للصر�عا Wلقطا

�لقتاX، في مقر  �لموقف بعيًد� عن خط  �لكثير عن  �لو�قع، "بما يتضح  $في 

  .Xعلى سبيل �لمثا DJللقيا

$تتميز �لمؤسساW �إلخبا"ية �لد$لية �لكبيرD بقد"تها على تجميع $جهاW نظر 

�لى  �لعائدين  �لسياسيين  $من   ،DJلقيا� مقر  $من   ،Xلقتا� ساحة  من   - مختلفة 

�لمختلفة  �لقطع  كافة  تجميع  �لمؤسساW من  تتمكن هذ_  �لوطن- حيث   a"�

لكي   Wلمؤسسا� كافة   Rلد  Wإلمكانيا� تتوفر  �لمتناثرD. $ال   D"لصو� ألحجية 

تقو& بذلك، لذ� يجب عليك �� تسأX نفسك عن �فضل مكا� يمكنك �� تستقي 

منه �لخبر.  

 



٢٤٦ 

	ألما� في مجا� 	لصحافة  	لفصل 	لر	بع عشر

بطاقة  
ئًمـا � 
ـل 
�نك  تـد� على  هوية 
صحفـي؛ �ال حتمـل 

سالًحا على 
إلطال# 
 

تذكر ��ئما �� مهنة �لمر�سل �لصحفي مختلفة عن �لمصو�، فالمصو� �� حامل 

كلتا  �في  �لنز�#.  جوهر  لنقل  �لصو�  بعض  لديه   �تكو  �� يجب  �لكامير� 

  ."��لحالتين، فالشعا� �لسليم هو: "�حصل على �لصو� �� �لخبر ثم غا�� �لمكا

�ال حاجة لك أل� تظهر شجاعتك أل? شخص. بل �لشجاعة �ألكبر هي �� تتخذ 

قر��G بشكل مستقل بدًال من �� تنساE خلف �? شخص بد�� �عي.  

	لوعي بالهد� 

 ،Eعلى �نك صحفي؛ �ال تحمل سالحا على �إلطال Oئما بطاقة هوية تد���حمل 

ففي حالة Sلقاء �لقبض عليك من قبل �لجنو�، فما �لذ? سيدعوهم لتصديق �نك 

 �للعهو Tلك مخالف   �� Sلى  باإلضافة  تحمل سالًحا؟  كنت   �TS شخص محايد 

�لد�لية �لخاصة بحماية �لمدنيين. 

�بشكل عاY، �ظهر ما يدO على �نك صحفي، �Sال �بما يظن �لجنو� �نك تعمل 

ألغر�^ �لتجسس. �من �ألفضل لك �ال تمر بنقا] �لتفتيش على �إلطالE بدًال 

فيها   �تكو قد  حاال_   Gهنا  �يكو �بما  �لكن  �لز�ئفة.  �لحجج  تختلق   �� من 

 aسو� .bصحفية جيد cسبا� Gكانت هنا �TS ،bلقاعد� dهذ Eمضطًر� فيها لخر

 Tعلى �تخا bبالخبر �تساعدG �لمعرفة بالمكا� ��ستشا�b �لزمالء �لذين يتمتعو

هذ� �لقر��.  



٢٤٧ 

جتنـب �لز� �لكاكـي �� �ية 
مالبـس �خر� قـد جتعلك 
تبد� �كأنـك جند� �� �حد 

�عضا& ميليشيا ما 

�حتر$ #�ئًما من �لتحر� في �لطر� �لخالية. فيجب �� تســـأ� نفسك لما�� هي 

خالية؟ كن على 2عي بما يحيط بك 2ما قد يكو� هدًفا بالنســـبة للجانب �آلخر. 

2ال ترتد �لمالبس �لتي تجعلك تبد2 من مســـافة بعيد9 كأنك �حد �لمقاتلين. 2لكن 

�حياًنا قد تؤ#F �لمالبس ��E �أللو�� �لســـاطعة Bلى تميز� بحيث تصبح هدًفا 

ســـهًال، خاصة في حالة 2جو# قناصة �2 في حالة عدJ Kغبة �لمتظاهرين في 

  .Kلتابعين لوسائل �إلعال� Sية �ألشخاUJ

2بشـــكل عاK، تجنـــب �للو� �لكاكي �2 غيرV من �أللـــو�� �لتي قد تجعلك تبد2 

 Kكنت على مقربة من مكا� يقو ��B2 .2 �حد �عضاء ميليشـــيا ما� F2كأنك جند

فيه �لمقاتلين بإطال� �لنير��، فيجب �� تد�J �� هذ� �لمكا� ســـو\ يتعر] 

إلطال� نير�� مضا9#.  

2قد تبد2 �لكامير�، 2خاصة تلك �لكامير� �لتي يتم حملها بالقر` من �لوجه، كما 

لو كانت قا�فة قنابل �2 سالb �حد �لقناصة. فإ�� شعرE �نك مهد#، �بعد �لكامير� 

عن كتفك �2طرحها جانًبا، بحيث يتمكن �لجانب �آلخر من �لتعر\ على ماهية 

�لشيء �لذF تحمله.  

 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

 



٢٤٨ 

	ألما� في مجا� 	لصحافة  	لفصل 	لر	بع عشر

مركبا�   � النتقا�  جتنب 
هد�  فهي  جلنو�:  نقل 

عسكر# ميكن تصيد� 
 

قلل من 	لوقت 	لذ" تقضيه على 	لجبهة 

�لى خط �لجبهة فيجب �� يكو� لك هدًفا محدً�� – مثل،  ��&� تعين عليك �لذها

�جر�ء حديث صحفي مع �لجنو� �* �لمحاصرين هنا+ �* لتكوين فكر' عن 

منطقة �لصر�@. *تذكر �� خطو> �لجبهة ليست ��ئًما *�ضحة - فاحذ6 �� 

يلقى �لقبض عليك في منطقة محرمة. *خطط للرحلة قبل �لقياF بها، *تأكد �نك 

 *� Iلى خط �لجبهة لمجر� �لتجو�تستطيع �� ترحل *قتما تشاء. *ال تذهب 

خوL �لتجربة. 

تأكد �� معك مركبة Oمنة يمكنك تشغليها بسهولة، *�� بها *قو� يكفيك �ثناء 

6حلة �لعو�'. *ال تعتمد على ناقالR �لجنو� في �نتقاالتك أل� مركباتهم تعتبر 

�خالء �لمكا�  *� �هدًفا عسكرًيا. *تأكد �نك قد فكرR في �فضل *سائل �لهر

�&� �R�6 �� ترحل سريًعا.  

�ليهم  Fخرين عن خطة سفر+، فيجد6 بك �� تقدO Lخبا6 �شخا�*تأكد من 

�لتفاصيل �لدقيقة، *�� تتصل بهم بشكل منتظم بحيث يتمكن �لشخص �� يد6+ 

سريًعا ما �&� قد طر� تغيير على خطتك �F ال، بما في &لك عو�تك في �لوقت 

�لمتوقع لك. *لتحقيق مزيــد من �ألمــــا�، يفضـــل �� تســـافر مع مجموعة 

من �لصحفيين �آلخرين، *في قو�فل مع مركباR �لوسائل �إلعالمية �ألخر^. 

�لذb يعملو� في جو تحيط به   Lلخبر' *تجنب �ألشخا�  �*�ستمع ألصحا

�لمخاطر من كل جهة.  

 

 



٢٤٩ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�لتعر� على �نو�� �ألسلحة  

عندما تكو� في منطقة �لحر�، حا�� �� تفكر في �ألمو� كما يفكر �لجند�. 

فمعرفة بعض �ألشياء �لبسيطة عن �ألسلحة ��لجو�نب �لفنية للقتا� �لحديث، 

سيساعد7 في تحليل مد� خطو�4 �لموقف �لحالي.   

١ - �ألسلحة �لثقيلة 

على �لرغم من �� �لمالبس �لو�قية توفر لك بعض �لحماية، <ال �نها ال تقيك من 

�ألسلحة �لثقيلة. فحا�� �� تفرH بين �نو�G قذ�ئف �ألسلحة �لثقيلة سو�ء �كانت 

من �لمدفعية �� من مد�فع �لها��. �ما بالنسبة للمدفعية – مد�فع �لميد�� �لتي 

 �� يمكنك  �نه  يعني  �هذ�  �منخفض  مستو�  مسا�  لها  فإ�   – قذ�ئف  تطلق 

تحتمي منها خلف جانب من جو�نب �لتل. �ما مد�فع �لها�� فمد�ها �قصر �لكن 

مسا�قذ�ئفها مرتفع �هذ� يعني �نه اليمكنك �� تختبئ منها بنفس �لطريقة.  

حا�� معرفة سو�ء كانت �لنير�� �لقاSمة مباشر4 - لها مد� للرRية - �� غير 

تكيفها   4Sعا> فإ�  مباشر4،  غير  كانت   �Tفإ  .Gستطال�  4�S�  Uباستخد� مباشر4، 

لمهاجمة �هد�X محد4S سيكو� �بطء. �في حالة عدU تو�فر �نظمة توجيه Sقيقة، 

 Sقة �لتصويت هي ١٠٠ متر فقط – �هذ� يعني �� �� فرS �� لك يعنيT فإ�

يبعد عن �لهدX �لمنشوS ٥٠ متًر�، من �لممكن �� تصيبه ضربة مباشر4.   

 



٢٥٠ 

	ألما� في مجا� 	لصحافة  	لفصل 	لر	بع عشر

عند �لتنقل � قافلة مركبا�، 
ال تسـتقل �ملركبـة �أل�� �� 

  ��ألخ�

�كتشف نمط �لقذ�ئف �لقا�مة �لمتتالية. حيث من �لممكن �� تسقط �لطلقة بعيًد� 

تسا"!   �� فعليك  �قر&،  �لتالية  �لطلقة  كانت  فإ*�  �لهد,.  مسافة  تحد�  ألنها 

باالبتعا� قبل �� تصيب �لطلقة �لثالثة �لهد,.  

Aيتبـاين �ثر قذ�ئف �ألسلحة �لثقيلة 7لى حد بعيد باختال, طبيعة �أل"8. 7* 

�نها تحقق �كبر �ثر لها على �أل"8 �لمستوية �لصلبة. �Aفضل مكا� يمكنك 

�للجوء 7ليه عن سقوI �لقذيفة هو �� تتمد� على �أل"8، أل� �ثرها سيسبب 

 8"� على  كنت   �*7A ألعلي.  �لشظايا  تطاير  7لى   Oتؤ� �أل"8  في   Qفجو

منبسطة بعيًد� عن �O ساتر، فإ� �فضل مكا� تأOA 7ليه عندما تسقط �لقذيفة 

 Sتدعو �ألAلي. Aقد  �لقذيفة  �حدثتها  �لتي   Qللفجو  Qمباشر تتجه   �� �لثانية هو 

نفسك للفر�"، Aلكن �لتمد� على �أل"8 في منطقة هجوU �لمدفعية �فضل بكثير 

من �لفر�".   

�ما 7*� كنت في مبني فستكو� �كثر Xماًنا تحت بيت �لسلم �A �لكمر�A .Vمن 

�ألفضل �� تبتعد عن �لنو�فذ �لزجاجية. Aمن �ألفضل �� تكسر �لزجاY لتتجنب 

�إلصابة بالشظايا.  

 A� �ألAلي  �لمركبة  تستقـل  فال   ،Vمركبـــا قافلـــة  في  تسافــر  Aعندمــــا 

�ألخيرQ. فقــــــد كا� �لتكتيك �لقديم للمدفعية �A �لطائر�V هو محاAلة تدمير 

�لمركبة �ألAلى �AألخيرQ ثم محاصرQ �لمركباV �لباقية. 



٢٥١ 

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�بمجر! خر�جك من �لمركبة، �بتعد عن �لطريق قد� �لمستطا
، بدًال من ��  

تظل متوجًها فى نفس �لطريق لكي ال تكو� هدًفا طبيعًيا لقذ�ئف �لقناصة. �لكن 

�حذ� �أللغا> �لمنتشر: على جانبي �لطريق.  

٢ - �ألسلحة �لصغير: 

في �لحرH �لعالمية �لثانية، ُ�طلقت على حو�لي مليو� قذيفة من نير�� �ألسلحة 

 Iيجد� �لذكر، بأ� فر���لرشاشاM) إلصابة �هد�فها.  O!لصغير: (مثل �لبنا�

�لبقاء على قيد �لحيا: تتز�يد بد�جة كبير: في �سط �لصر�
، أل� معظم �لنير�� 

تتطاير ألعلى.  

�يتمكن �لجنو! �لمد�بو� من �لتصويب على �ألهد�U بشكل عا>، بينما يطلق 

�لجنو! غير �لمد�بين �لنير�� بطريقة عشو�ئية. �تقد� جيوX �لد�W �لغربية 

بعد   على   Uلهد� Zصافة  من  يتمكن  كا�   �[Z عا>  بشكل   Hلمد�� �لجند\  !قة 

� مليشياM �خر\ �قل !قة.  � Xقد توجد جيو�١٠٠ متر. 

�نما]_ �خر\ حديثة) �حد �هم �ألسلحة  AK-٤٧) "Uكاالشنيكو" Xيعد �شا�

�لخفيفة في �لعديد من �لصر�عاM �لد�ئر: في �لعالم، فهو ��سع �النتشا� ألنه 

!�خل   hفتا  iكسال فعاليته   kتبر�  .Wمعقو  lمد�� �الستخد�>،  �سهل  قو\، 

بعيد:   Uهد�� على  �لتصويب  عند  جيد:  نتـائج  يحقق  �ال  �لمغلقة،  �ألمــاكن 

�على �لرغم من ]لك، ال بد �� تد�h �� �لقذيفة Z]� �صابت هدًفا على  .oلمد�

بعد ١٠٠٠ متًر�، فسوU تسبب !ماً�� شديًد�.  



٢٥٢ 

�ألما� في مجا� �لصحافة  �لفصل �لر�بع عشر

$� #شا! "كاالشنيكو�" به مقبض �ما� على 
لجانب 
أليمن - حيث �� 

تر%   �� يمكنك  �نه  يعني   
.هذ 
ليمني-  يدهم  يستخدمو�  
لنا4  معظم 

بشكل طبيعي .ضع 
لرشا!. فإ:
 كا� .ضع مقبض 
ألما� ألعلي فإ� 

هذ
 يعني �� 
لمقبض يعمل .�� 
لمدفع لن يطلق ناً#
. �ما $:
 كا� .ضع 


لنا# سيكو�  Cيعني �� $طال 

لمقبض ألسفل ليصل $لى �.H I#جة فهذ

طلقـة   Cطال$ يعني   
فهذ H#جة  آلخر  
نخفضت   
:$ �ما  �.توماتيكًيا، 


ئًما.  H #لحذ

حــدT. لذ
 فعليك �� تتوخي .


أل#ضية   Uأللغا
 - ٣


ئًما، .يرجع :لك H 

لتي يز#عها �حد 
ألطر
� تشكل خطًر Uأللغا
 �$

 Uأللغا

لو
ضحة 
لتي تشير $لى  Yلعالما
بصفة خاصة $لى عدU تو
فر 


ئًما عن عالماتها .
ستخدU فطرتك H بحث
في مناطق 
لصر
]. .لكن 

هذ\  لتو
جد  
لمحتملة  
ألماكن  لتعر�  
ألشياء  على  
لحكم  في  
لسليمة 


لمغلقة بصفة عامة.  Cلطر

أللغاU . .يمكن #^ية مو
ضع 
أللغاU في 

�ما 
ألماكن 
ألخر% مثل 
لحقوI، فإ� 
ألمر ليس بهذ\ 
لسهولة. .يجب 

�ال تلمس �. ترفع �% شئ في مثل هذ\ 
لمناطق.  

 .� 
لدفاعية  
لمو
قع  بالقرc من   Tلملغومة بد#جة كبير
 
لمناطق  توجد 


لمناطق 
لتي تخلى عنها 
لجنوH. .قد توجد 
أللغاU في 
أل#
ضي غير 

 eلفخا

لمز#.عة. .مع :لك، فقد توجد  Yللمساحا T#.لمجا

لمز#.عة 


لمز#.عة.  Yلمساحا

لمضاTH لألشخاf في 

 THخر% مضا�. H

أل#ضية: �لغاU مضاTH لألفر Uأللغا
.يوجد نوعا� من 


لحجم في 
لغالب،  Tبأنها كبير Yللدبابا THلمضا
 Uأللغا
للدباباY. .تتميز 


نفجا# كبير.    j
.تهد� $لى $حد

 



٢٥٣ 

�خلمـس �قائـق �أل�� �لـ� 
تعقب �قو� �� حا�� خط� 
�� &صابة بالغة هي �ل� حتد� 
�لشخص على  بقا-  �حتماال. 

قيد �حليا4 من عدمه 

�لغا�  
	عــة � طريق  عن  	أللغا�  هذ�  حماية  �لى  	لغالب  في   �	لعد �يلجأ 

�صغرمضا42 لألفر	2، �	لتي يمكن �- تنفجر عند تعرضها أل) ضغط بسيط.  

�يجب �- تضع نصب عينيك، �- معظم 	أللغا� لم يتم تصميمها بحيث تنفجر 


 	لوقت، �لذ	 فقد تظل "�لغاًما حيـة" لعد4 سنو	A حتى بعد  	نتهاء �تلقائًيا بمر

  .K	لصر	

	إلسعافا
 	أل�لية 

 Mٍلصعب �- نؤكد بشكل كا	لكن من � ،Qلى كتيب خا� Kلموضو	 	هذ Sيحتا

على �همية تعلم 	إلسعافاA 	أل�لية. فهى بالفعل تزيد من فرصة �) شخص في 

	لنجا4 من حاZ2 خطير.  

 [�ففي 	لحر�`، يلقى كثير من 	لنا^ حتفهم بسبب �صابتهم باألمر	\ �	لجر

 Kقو�فبعد  	لفعلي.   aلقتا	 بسبب  يموتو-  	لذين  �الئك � نسبتهم عن  تزيد  �قد 

حــاZ2 خطير �� �صابــة بالغة، غالًبــا ما تحـــد2 	لخمـــس 2قـــائق 	أل�لـي 

�يمكن �- يتعــــلم 	لشخـــص في  .Aسيمــو �ما �f	 كا- 	لشخـــص سيعيش �

 Aحاال مع  	لتعامل  كيفية  يومين،  لمد4  تستمر  	لتي  	أل�لية   Aإلسعافا	  4
�2

�خر).   Aحتماال	 ��ية   g��	لحر  
�	لكسو  [��	لجر 	لشديد4  	لد�  فقد	- 

�يمكنك بفضل fلك �- تقد� 	لعو- لنفسك �لآلخرين �يًضا.  

 

معهد صحافة 	لحر� �	لسال� 
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	ألما� في مجا� 	لصحافة  	لفصل 	لر	بع عشر

 يبد
 بوضو�  � �لوسط 
�لصحفي �لتعر� إلسا�� 
�ستخد�� �ملو�� �ملخد��.  

�ساء� �ستخد�
 �لمو�� �لمخد��  

 
�ستخد� �ساء�  من  �لتحذير  �لى  نشير   �� بنا  يجد�  �لصحافة،  كتيب عن  في 

�لمو�� �لمخد��، خاصة في مناطق �لصر�1. فغالًبا ما يدخن �لصحفيو�، *منهم 

من  كثير  �لحقيقة،  *في  �لغر7.  في  *خاصة  �لمسكر�،  �لمو��  يشر7  من 

�لصفحيين يشربو� �لمو�� �لمسكر� بكثر�، *منهم من يتعاطي �لمخد��:.  

*يشتمل �F عمل على ضغو> مهنية، *ترجع كيفية �لتعامل مع هذ< �لضغو> 

�ألفر��  بعض   Iتعر �لصحفي  �لوسط  في  *يظهر  �نفسهم.   Lألشخا� �لى 

على  *حتي  معيشتهم  على  تؤثر  �نها  لد�جة  �لمخد��  �لمو��   
�ستخد� إلساء� 

حياتهم.   

بين  تسافر  �لتي  �لمميز�  �لمجموعة  �لمحترفين – هؤالء  �لحر7  �� مر�سلي 

مناطق �لصر�1 حوT �لعالم – يو�جهو� مخاطر جسيمة باإلضافة �لى صدمة 

��ما�  مشاكل  من  منهم  �لبعض  *يعاني   .
يو كل  �عينهم   
�ما �لمو:  �Uية 

�لكحوليا: *�لمخد��:.  

*تشهد منطقة �لحر7 حالة من �لصخب، *�ستحالة �لحيا�، كما �نها مدخل ممهد 

ألF شئ ترغبه *لكن بمقابل. *من �لمهم  في مثل هذ< �لظر*W خاصة، �� 

تعو�   �� يمكن  �لجبهة،  عن  *بعيًد�  *قر���تك.  *صحتك  طاقتك  على  تحافط 

�لذكريا: *�لصدما: مر� �خرF، مما يدعو �لبعض �لى �لرغبة في �لهر7. 

*ليس �لخمر هو �لحل �ألمثل لذلك.  
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معهد صحافة �لحر	 ��لسال� 

�لتعر� على مجتمعا�  �يًضا هي مهنة  �لصحافة   �� تتذكر   �� �لبديهي  #من 

�خر2 #�حتر�مها، #يتطلب -لك �� تضع في �العتبا( �ألماكن �لتي ُتحر& �%يانها 

#ثقافتها شر8 �لكحوليا�.  

�لشغب ��لمظاهر�� 

تذكر �� كل �لقصص #�ألخبا( �لصحفية تحمل في طياتها �لعديد من �لمخاطر. 

 Aستطال� Dلمر�سلين �لصحفين #فر�  Eتجا Eبالكر �لناH يشعر#�  فالكثير من 

�ألخبا(، #يرجع -لك Mلى �� لديهم ما يخفوE �# �نه من �لمحتمل �نهم يبغضو� 

�لمنظما� �لتي يعمل لديها �لصحفيو�. لذلك يجد( بك �� تفكر في �لمخاطر قبل 

Mجر�ء �2 تغطية صحفية.  

�ثناء تغطية �حد�T �لشغب #�لمظاهر��. حيث ال  #يتضح -لك بشكل حقيقي 

عن  يبحثو�  نجدهم  �ألحيا�  بعض  ففي  �لعامة،  �لجماهير   Wفعا� توقع  يمكن 

 Xمشاغبين مما يعر Hلى �ناM يمكن �� يتحولو� Zلدعاية �إلعالنية، #لكن فجأ�

فرD �ستطالA �ألخبا( للمخاطرZ. #على نحو مماثل، نجد �� قو�� �ألمن غالًبا 

ال تريد شهوً%� على �فعالها، �# �نها ببساطة التستطيع �لتفرقة بين �لمتظاهرين 

�لمكا�  �لمر�سلو� �لصحفيو� جيًد� في  يفكر  #�لصحفين. فمن �لضر#(2 �� 

�لذ2 يتو�جد#� فيه. 

فمن �ألفضل %�ئًما �� تبتعد عن �2 تجمع كلما كا� -لك ممكًنا. #ال تتدخل �بًد� 

بين �لمتظاهرين #قو�� �ألمن. ففي مثل هذ� �لموقف تصبح كمن يتو�جد في 

منطقة محرمة �ثناء �ندالA حر8 ما، حيث يكو� هدًفا سهًال أل2 طر� من 

�لطرفين %#� �� يد(` -لك.  
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�عد	� خطط 	لفر	� مسـبًقا 
ميكنك مـن 	�ر�� سـريًعا 

باخل# 	لصحفي 
 

	ألما� في مجا� 	لصحافة  	لفصل 	لر	بع عشر

هل من �لمرجح �ستخد�� �لغا� �لمسيل للدمو�؟ ��� كا كذلك، فاستعد له.  

9عد خطط �لفر�4 مقدًما بحيث يمكنك �لهر/ سريًعا بالخبر �لصحفي. %فكر فيما 

 ��� كنت ستحتاB �لى �حتياطا= خاصة عند حمل �لمعد�=، ففي بعض �ألحيا

معد�تك  بين  لالختيا4   F%لظر� �ضطرتك   ��� 9ما  تخفيها.   9 �ألفضل  من 

%حياتك، فتخَل عن �لمعد�=!  

�ترQ �لمركبا= بعيًد� عن �لموقع حتي ال تتعرM للدما4، �� 9نها %سيلة سريعة 

للفر�4. %من �ألفضل غالًبا، 9 تستخد� مركبا= غير %�ضحة. %هكذ� في مناطق 

هدًفا  تجعـــلك  ال  �لتي  �لمالبــس  �4تد�ء  في  تفكر   9 بك  يجد4   �� �لصر��، 

%�ضًحا. %�علم 9 سر تقييم كافة �لمخاطر، هو 9 تفكر في كافة �الحتماال= 

مسبًقا، 9% تستخد� �لفطر] �لسليمة في �لحكم على �ألشياء. كما يجد4 بك Y%ًما، 

9% تظل على 9هبة �الستعد�Y للعناية بهم %�نفا�هم.   ،Q9ماكن �مالء Yتحد 9

�� شك، فاتر� 	ألمر  �	لقاعد' 	لذهبية: "!	 سا
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

تما�ين 

�لسينا�يوها�  �مالء�  مع  �ناقش  صحفية  تغطية  بها  لتجر�  بلد$  �ختر 

�لمحتملة �لتي تحتا6 فيها 4لى 4حتياطا�. حا�0 �إلجابة على �ألسئلة �آلتية:  

ما نوB �لمالبس �لتي يتعين عليك ;< ترتديها؟ �هل تحتا6 4لى ;قنعة ��قية 

من �لغا��� ;� ;� معد�� ;خرD لألما<؟  

كيف يمكنك ;< توفر �لحماية �لال�مة لمعد�تك؟  

ما نوB �لمركبا� �لتي يتيعن عليك �ستخد�مها في �لسفر؟  

ما �لذ� يجب ;< تعرفه عن �لمركبة �كيف يمكن ;< تفحصها؟  

;ين ستمكث، �ما �Nجة �ألما< �لتي يوفرها لك هذ� �لمكا<؟  

هل تعرS كيف تهرR في حالة �لطو��Q؟  

 ���N; معك  تحمل  �هــل  �أل�لية  �إلسعافا�  على   Rمتد� ;نــت  هل 

�إلسعافا� �أل�لية؟  �ما �لذ� يجب ;< تشتمل عليه هذV �أل�N��؟  
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	ألما� في مجا� 	لصحافة  	لفصل 	لر	بع عشر

قر	ء	 �مر	جع �ضافية  

 www.cpj.org لصحفيين	لجنة حماية 

"�(	 كنت في مهمة – %ليل 	لمر	سلة 	لصحفية في 	لمو	قف 	لخطير�" 

  cpj.org/Briefings/2003/safety/journo_safe_guide.pdf

معهد 	لصحافة 	لد�لي: html.www.freemedia.at/index١ منظمة مر	سلين 

بال حد�% www.rsf.org 	لمعهد 	لد�لي لسالمة 	ألخبا1  

  www.newssafety.com/insihome/index01.html

مشر�? جر	ئم 	لحر>: 

  www.crimesofwar.org/thebook/book.html 

 مركز %	1 للصحافة �مو	جهة 	لصدما

 www.dartcenter.org/index.html

  www.dartcenter.org/europe :بأ�1�با  �مركز %	1

  rorypecktrust.org :بيك ترست F1�1 مانةH

 /www.ksmfund.org :F1لتذكا	 K1شو صند�M كو1
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

تقد� عد� من �لمنظما� ����� تد�يبية على �لسالمة، �تشمل:  

AKE -www.akegroup.com  

Centurion -www.centurion-riskservices.co.uk  

Pilgrims -www.pilgrimsgroup.co.uk/index.html  

تلقي *كريا� عديد) لمر�سلي �لحر% �لضوء على مخاطر�لمر�سلة 

�ضغوطها من على خط �لجبهة، �تشمل:  

The Bang-Bang Club: Snapshots from a Hidden War, by Greg 

Marinovich and Joao Silva (Basic Books) 

My War Gone By, I Miss It So, by Anthony Loyd (Penguin 

Charlie Johnson in the Flames, by Michael Ignatieff (Grove 

Press), هي قصة مر�سل حربي في كوسوفو� 
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�نشـئ معهد صحافة �حلر� 
��لسـال� لدعـم �لصحفيني 
 ��ملحليـني % مناطق �أل�ما

 ���لصر�عا

!نشئ معهد صحافة �لحر� ��لسال� لتوفير منصة للصحفيين �لذين يتو�فر لديهم 

�إلحسا0 بالمسؤ�لية في مناطق �أل(ما)، ��لذين غالًبا ما يحا# بينهم �بين 

في  ��أل(ما)  بالصر�3  �لمتعلقة  �لمو�ضيع  حو#  ��لعالمي  �لمحلي  �لحو�7 

�لد�# �لتي ينتمو: 9ليها.  


لعمل هو:   

لهد� من هذ�

تقوية �لديمقر�طية ��لمجتمع �لمدني،  

بناء �لثقة بين �لمجتمعا)، 

توفير �لوعي لر@�@ �لفعل �لعالمية. 


لرئيسية لبرنامجنا هي:  �
لمجاال�

�لتقا7ير ��لبحث، 

�لتد7يب، 

بناء �لقد�7). 

 �يعمل �لنشاG �لنقابي، ��لتو�جد في �سائل �إلعال�، ��لمؤتمر�)، ��لند��)، 

�لحر�  تقرير  بمعهد  �لخاصة  �لمو�@  نشر  على   Jألخر� �لعامة   Lألحــد���

��لسال� على نطاO ��سع مما يسهم في �لحو�7 ��لنقاN �لشعبي.  

�يقو� معهد صحافة �لحر� ��لسال� بانتهاT نهج عملي، فنحن نؤمن بأ: !فضل 

طريقة لتعلم �لصحافة هي مز��لتها. 
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�ألساسية  �لمها���  على  بالتد�يب  �لخاصة  �لعمل   ��� في  فالمشا�كة 

��إلطال0 على كتيب خا- بالصحافة مثل هذ� �لكتيب، ليس $ال مجر� بد�ية. 

فالتعليم �لفعلي يبد5 عندما تمسك بدفتر مالحظا� �لمر�سل �لصحفي �5 عندما 

تجلس لكتابة موضو0 صحفي.  

$B �لعديد من �لعاملين بمعهد صحافة �لحرD ��لسالC صحفيوB، �نحن نعتمد 

على خبر�تنا �لشخصية. فلقد تعلمنا �لحرفة من محر� جيد (�صا�C في بعض 

�ألحياB)، �5من مثل 5على يحتذL به، �5 من Jميل معين ��لذI عمل بجانبنا 

بينما كنا ننمي مها�تنا �لخاصة.  

 Nلتعليقا� �لمفصلة، ��القتر�حا� �لبناء�� ،Nعملية �لتجربة ��لخطأ �لمستمر Bفإ

�حتى �لغيرN من Jميل قاC بكتابة نفس �لموضو0 �لصحفي بصو�N 5فضل- قد 

 W���تكوB 5مو� محبطة �تستغرY �قًتا طويًال، �لكنها 5فضل طريقة لتعلم 

��سخة. �تلك هي �لبيئة �لخصبة �لتي يسعى معهد صحافة �لحرD ��لسالC $لى 

توفيرها.  
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مبـا� �لصحافة �ملبنية 
تتيـح  �حلقائـق  علـى 
عـم  لإلعـال� 
�لدميقر�طيـة � �ملناطق 
�لـ* خرجـت لتوها من 

�أل,ما+ 

�لعمل مع �لصحافة �لعالمية 

بالنسبة للصحفيين �لمحليين، قد يشكل �لعمل مع معهد صحافة �لحر� ��لسال� 

�لمكثف،  فاإلشر�%  �لوطني.  -عالمهم  عن  كبير/  بصو1/  مختلفة  تجربة 

��لتحرير  �لحقائق،  من  ��لتوثق  �لتقا1ير  -عد�:  �-عا:/   ، �لتقا1ير  �غز�1/ 

�لشامل �لمفصل ��لذB قد يبد� للبعض متجا�ً@� للحد�:، هي �ألمو1 �لمقلقة 

�لنظا�  لكن   .Eألحيا� بعض  في   Eلمشا1كو�  Eلصحفيو� -ليها   Gيتطر �لتي 

�لمستخد� في معهد صحافة �لحر� ��لسال� يعتمد في �لو�قع على Kنظمة قياسية 

�على ما �عتا: عليه �إلعال� �لعالمي �خاصة �إلعال� �ألنجلو- Kمريكي .  

 EK  �K �لحالي  �لتحرير  نظا�   EK ��لسال�  �لحر�  صحافة  معهد  يدعي  �ال 

 Qألخر� Gفضل من �لطرK /1ألسلو� �لعالمي �ألساسي للصحافة هو بالضر��

لتنا�Y �لموضوعاT، فكما قلنا في �لبد�ية، هناW نماUV �عا:�T مختلفة ُتطبق 

في Kنحاء مختلفة من �لعالم.  

لكن �لمبا:\ �ألساسية إلعد�: �لتقا1ير �لمعتمد على �لحقائق ��لمتسم بالمسؤ�لية

- BK �لعمل من منطلق مبا:\ مقبولة عالمًيا كما �Kضحنا في بد�ية هذ� �لكتيب

- يعطي بالفعل مز�يا من شأنها EK تتيح لإلعال� �لقيا� بد�1 حيوB في :عم 

�لديمقر�طية �بناء �لثقة في �لمناطق �لتي خرجت لتوها من (�K �لتي تتهد:ها) 

  .Tأل@ما�� Tلصر�عا�

تلك  لتحقيق  سائد/  طريقة  ��لتحرير،  �لتقا1ير  إلعد�:  �لعالمي  �ألسلو�   Eفإ

�ألهد�%. 

 

"عد�! �لتقا�ير لمعهد صحافة �لحر� ��لسال�  �لفصل �لخامس عشر



٢٦٣ 

 بد�ية
محلية  قضايا 

   تخطيط
�لتقرير  �عد�� 
لصحفي �  
 

�ملقاال�   كتابة 
لصحفية � 

 
 �الستشا���
  %�ملر�جعة

نهائية �لترجمة  نسخة 

على   نشر 
  �لويب

  نشر
   محلي

 
  نقا.
قليمي � 

لتقييم � 

�لصحفية �لتقا�ير  %�عد��  �لتد�يب   0ليا� 

�الشك %$ تجربة �لعمل في هذ� �إلطا� يمنح �لصحفي ���سا ثمينة للغاية، �ال 

�إلعالمية  �بيئتهم  ظر�فهم  مع  يتو�فــق  بما  �قتباسها  في  يرغبو�  قد  %نهم 

�لخاصـة.  

�ليا� �لتد�يب/ �عد�� �لتقا�ير 

يقوC معهد صحافة �لحرD ��لسالC بتقسيم عملية �عد�� %A مقا? �لى مكونا> 

%ساسية �يسعى لدعم �لصحفيين �لمحليين خال? كل خطوF على �لطريق.  

��لخطوF �أل�لى هي تحديد �لقضايا �لمحلية �لتي سيتم تغطيتها. �يعني هذ� فهم 

 Lلقيمة �إلخبا�ية للموضوعا> �لصحفية �لمحتملة (�نظر �لجزء ٨)، �تقييم مد�

�ثا�تها الهتماC �لقا�V /�لمحر� ، �توضيح ما ��T كا$ �إلعالC قد قاC بتغطية 

 Fلك. �يجب %$ تسفر تلك �لعملية عن "مذكرT بالفعل �كيف تم Zهذ� �لموضو

تكليف"، �هي مذكرF مختصرF يقوC �لصحفي بصياغتها �يصد] عليها محر� 

�لتكليف بحيث توضح �لخطو[ �لعريضة للموضوZ �لصحفي، �طريقة تنا�له، 

�بعض �لتفاصيل �أل�لية %� �لمصا�� �لتي ستشملها %� كالهما، باإلضافة �لى 

�لمهلة �لزمنية للتسليم ��لطو? �لمتفق عليه.  

��لخطوF �لثانية هي تخطيط �عد�� �لتقرير. �يعني Tلك تحديد �لمصا�� ��لمو�� 

�لضر��ية، ��سم �ستر�تيجية للحصو? على �لمعلوما> خال? �لمهلة �لزمنية 

(�نظر �لقسم ٤).  

 

معهد صحافة �لحر� ��لسال� 



٢٦٤ 

�ملشا�� ��ملر�جعة عملية 
مكثفة �جلهد لتحرير سطر 

بسطر �كلمة بكلمة 

�لمنصف،  �لتعليق  �لتو���،  ضما�  على  �لعملية  هذ�  تشتمل   �� يجب 

�العتما) على قاعد& �لمصد$ين �الثنين.  

�لخطو& �لثالثة هي �كثر هذ� �لخطو�/ �همية: �ال هي ,عد�) �لتقا$ير. كلما 

�تبعت �لد$< �لو�$)& في هذ� �لكتا; بصو$& �كبر، تمت تلك �لعملية بسالسة 

�كثر. لكن عليك �� تهيئ نفسك - فإ� محر$D معهد صحافة �لحر; �لسال?

- شأنهم في Nلك شأ� محر$D �لعديد من سائل �إلعال? �لعالمية - سيطلبو� 

 �منك �لعو)& مر& �خرW بغرU توجيه بعض �ألسئلة إلعد�) تقرير متابعة، 

 لمتابعة �لتنقيب عن �لمعلوما/ �لحساسة. تستغرY هذ� �للتوثق من �لحقائق، 

�لعملية قًتا طويًال، كما �نها قد تولد �لشعو$ باإلحباZ بسبب تلقي �ستفسا$�/ 

في  به  يقومو�  ما  لكن  بالموضو^.  معرفة  لديهم  ليس  �ساسية من محر$ين 

 توضيح بعض ��لتو���،   �يا)& � a$(لة �يا)& قو& مصا�لو�قع هو محا

 جعل موضوعك �لصحفي �كثر قو&.  � ،c$ألمو$ بالنسبة للقا�

�لمر�جعة هي عملية مكثفة �لجهد للتحرير سطر بسطر كلمة بكلمة  &$�لمشا

قد يتطلب Nلك قدً$� كبيًر� من �لجهد �التصاال/. في معهد صحافة �لحر; 

 d�لسال? تشتمل تلك �لعملية عا)& على مرحلتين من �لتحرير- فالتحرير �أل

 �لمسئوd عن �يقو? به محر$ �لتكليف (غالًبا ما يكو� هو مدير �لبرنامج 

�للغــة  نفس  في  معك  يعمل  قد  �ألحيا�  بعض  في  �لدلة،  )�خل  �لتد$يب 

�لمحلية) – �لذD سيتفقد )قة �لحقائق �لهيكل �ألساسي، بعد �لترجمة، يتم 

 � �لتحرير  مدير  به  يقو?  ما  عا)&  �إلنجليزية،  باللغة  kخر  تحرير  ,جر�ء 

�لمحر$� �لمساعد� فيما يتعلق باألسلو; �لوضوm �لعا?.  

#عد�" �لتقا�ير لمعهد صحافة �لحر� ��لسال�  �لفصل �لخامس عشر
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

�لى  �لتنفيذ	 ��بما  �لمدير  �لى  �لصحفي  �لموضو�  بإحالة  كذلك   �(�سيقومو

�لمحامين ��2 كا� هنا1 '	 قلق بشأ� �لتشهير '� 'ية 'مو� 'خر% هامة.) �يسفر 

هذ� عن �لنسخة �لمنقحة �لنهائية.  

تلقيت  كلما  �لكتيب،  هذ�  في  �لو��<=  باإل�شا<�?  �لتز�مك   >�C كلما  �'يضا، 

�لخاصة بك،  �لتكليف  �لى مذكر=  'قل. �عليك �النتباG بصو�= خاصة  تحرير� 

�خاصة فيما يتعلق بالطوQ- فإ�2 طلب منك ٨٠٠ كلمة �قمت بكتابة ٢٠٠٠، 

سيتم �ختز�Q موضوعك '� سيرفض كلية. �كما ��< فيما سبق، قد يكو� هذ� 

� �لنص ' �محبًطا، لكن عليك '� تتحلى بالصبر: فإ� مهمة �لمحر� هي ضما

�Cيا<=  'فضل  موضوعك  لجعل   GZجـز�' بين  �لربط  بسهولة   Cيمتا� ��ضح 

جمهو� قر�ئك.  

�لجهد: فهو كل ما يجاهد �لصحفيو� من  �لنشر يجعل �ألمر يستحق هذ�  لكن 

��لسال`   bلحر� معهد صحافة  في  بك   cلخا� �لتكليف  'جله، �سيقو` محر� 

�إللكتر�ني  �لموقع   Qلنشر من خال� <فعه عند  يتم  لك،  'جر متو�ضع  باعتما< 

�لبريد  طريق  عن  �آلخر  ��لنشر  ��لسال`،   bلحر� صحافة  لمعهد  �لعالمي 

�إللكتر�ني. (عليك مالحظة '� �لدفع قد يستغرg فتر= قد تصل �لى شهر ��حد، 

 bلمحليين بمعهد صحافة �لحر� 'ية 'سئلة، تحدj مع Cمالئك  ���2 كا� لديك 

��لسال`.) �� هذ� �لتوCيع �إللكتر�ني يصل �لى جمهو� عالمي عريض، يشمل 

 Qمجا في  �لعاملين  ��لمحللين  ��ألكا<يميين،  ��لصحفيين،  �لدبلوماسيين، 

موضوعاتك. �نه �سيلة جوهرية يعمل معهد صحافة �لحرb ��لسال` من خاللها 

على توفير منصة 'ساسية تتيح للصحفيين �لمحليين �لتأثير في �لنقاl �لعالمي 

حوQ بلد�نهم �لتي ينتمو� �ليها.  
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"عد�! �لتقا�ير لمعهد صحافة �لحر� ��لسال�  �لفصل �لخامس عشر

�ال !� �لصحافة تكو� محلية كذلك، ��� �لهد� �ألساسي لمعهد صحافة �لحر� 

�لحر�  معهد صحافة  فإ�  �لمحلي.  �لصعيد  على  �إلعال&  تقوية  هو  ��لسال& 

يمكن  حتى  ��إلقليمية  �لمحلية  �لنشر  هيئا4  مع  عالقا4  ببناء  يقو&  ��لسال& 

!همية. �هكذ� سيتم �خر�:  !كثر  �لوطن حيث يكو� <لك  �لتقاAير في  توBيع 

موضوعك �لصحفي في نسخة بلغة محلية للنشر في �لصحافة �لمحلية. (يقو& 

 IAمختا محلية  �<�عي  بث  منافذ  بإنشاء  كذلك  ��لسال&  �لحر�  معهد صحافة 

باإلضافة �لى مو�قع �لكتر�نية لمعهد صحافة �لحر� ��لسال& باللغة �لمحلية !� 

"هيئا4 نشر تابعة" في بعض �لمناطق.) �قد تكو� هذK �لعملية معقدI، بسبب 

�عاIS ترجمة �لنسخة �لمنقحة �لنهائية !� بسبب "Sمج" !Q تغيير�4 !خيرI تمت 

في �لنسخة �إلنجليزية �Sخل �لنسخة �لنهائية �لصاIAS باللغة �لمحلية لمقالك.  

�لصعيد  �لنقابي على  �لحر� ��لسال& يزيد من نشاطه  كما !� معهد صحافة 

�لمشاAكين  �لمحليين  للصحفيين  �لفرصة  �لوسيلة  تلك  �تتيح  �لعالمي. 

!مريكا  في  خاصة  �لهامة،  ��لوطنية  �إلقليمية  �لصحف  في  لنشرمقاالتهم 

�لشمالية �!��Aبا- مما يعمل كذلك على بناء منصة عالمية لألصو�4 �لمحلية. 

�إل�Bلة !Q سوء فهم، يجب مالحظة !نه نا�AًS ما يتم Sفع Aسو& �لنشا^ �لنقابي 

لمعهد صحافة �لحر� ��لسال&، �عند حد�a <لك، يقو& معهد صحافة �لحر� 

��لسال& بدفع نصف �لقيمة للكاتب �ألصلي، مما يحفظ �لتو��B في تحمل نفقا4 

�لنشا^ �لنقابي.  
 



 ٢٦٧

معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 


ملجتمع 
ملد� 
لقو� يتميز 

لنشـط، �ضما�  �
باحلـو
�فـع تقا�يـر! 
إلخبا�يـة 

ملسـتو%  علـى   �
للحـو


لشع+ 

�لحر�  صحافة  معهد  �يعمل  �لنشط،  بالحو��  �لقو�  �لمدني  �لمجتمع  يتميز 

�لنقا) ��لحو�� حو& �لمو�ضيع �لرئيسية  ��لسال0 على *يصا& تقا�ير+ *لى 

�لمتعلقة بالسال0 ��لديمقر�طية ��لتنمية على �لصعيد �لمحلي. �قد يتضمن 3لك 

�لمناقشة في مؤتمر *قليمي، �9 �لظهو� في �سائل �إلعال0، �9 عقد ند�: في 9حد 

هيئا?   �9 محليين،  مسؤ�لين  بحضو�  ��لسال0  �لحر�  صحافة  معهد  مقا� 

�لحا&،  �بطبيعة   ،Dألخر� �لحكومية  غير  �لهيئا?  ممثلي   �9  Jإلنسا�  Kحقو

�لصحفيين ��لمحر�ين.  

�يعمل �لتقييم على *حكا0 �لد��P �لتي تم تعلمها، �توضيح 9ية 9خطاء �9 سوء 

فهم (��لتي قد تحدV كذلك من جانب معهد صحافة �لحر� ��لسال0 من �قت 

*لى ]خر)، �تقدير نتائج �لنشر. �قد يرX هذ� �لتقييم في مالحظا? �لمحر�، �9 

في سياK حو�� مع مد�بك �9 محر� �لتكليف. �توفر �تفاقيا? �لتعليم عن بعد 

صحافة  معهد  9كاXيمية  خال&  من  ��لسال0  �لحر�  صحافة  بمعهد  �لخاصة 

لمر�جعة  �إلنترنت  عبر  ]منة  �سيلة  �لمشا�كين  للصحفين  ��لسال0،  �لحر� 

 Jيكو J9 لنسخ �لمحر�:، �تلقي �لمالحظا?، �متابعة �لتطو� �لكلي. (�يجب�

�لتقييم �3 �تجا` ثنائي، لذ� *X�9 �3? *�سا& 9فكا� �9 تقدير عن معهد صحافة 

�لحر� ��لسال0 �عملية �لتد�يب ��لتحرير ، قم بذلك من فضلك.) 

 



٢٦٨ 

سـا
 مر�سلة معهد  ��
��لسال�  �حلر�  صحافة 
هـو مر�عا� �إل�شـا��� 
�خلاصـة بإعـد�� تقا�ير 
صحفية متو�-نة �مستند� 

�2 �حلقائق 

#عد�" �لتقا�ير لمعهد صحافة �لحر� ��لسال�  �لفصل �لخامس عشر

�شا"�% �لعمل مع معهد صحافة �لحر� ��لسال� #
كما %�ضحنا، "نها عملية تحريرية مكثفة. �في بعض �ألحيا�، قد تتم بسرعة 

�سهولة، �في بعض �ألحيا�، قد تكو� معقد( �مجهد(، �كلما ما)ستها %كثر 

بد8 لك %كثر سهولة، �هذ� بالضبط هو �لهد2 من 0لك.  

"� %سا@ �لكتابة لمعهد صحافة �لحر< ��لسال> هو مر�عا( �إل)شا8�9 �لو�)9( 

�لتقا)ير  "عد�9  �كذلك  ��لمتو�Aنة  �لموجز(  بالكتابة  �لخاصة  �لكتيب  هذ�  في 

موضوعك  تو�فق   �0"� �لحقائق.  على  ��لمبني  جيد(  مصا9)  على  �لمعتمد 

"عد�9  بجوهر  ��لتز>  قوية  مقدمة  على  ��شتمل  �لتكليف  مذكر(  مع  �لصحفي 

�لتقا)ير ��لمباQ9 �لصحفية �ألخرO، فلن تو�جه مشاكل كثير(.  

 Rنطا Oكجزء من 0لك، تذكر %نك توجه كتابتك "لى جمهو) عريض، يتعد�

مدينتك %� �9لتك، %� "قليمك. �يجد) بك %� تقو> بإيضاU �لحقائق �ألساسية، 

�تعريف �ألشخاY ��لجها8 عند �إلشا)( "ليها أل�X مر(، ��لتعبير بأسلو< 

�لعبا)�8  �ستخد�>  مجر9  من  بدال  بموضوعك،  �الهتما>  يزيد   �% شأنه  من 

 Xباالعتد� يتسم  عا>  بطابع  ��لتز>  ��الحتر�>،  �إلنصا2  بإظها)  قم  �لمعتا9(. 

�لمو�ضيع  في محا�لة توضيح  �قًتا طويًال  يقضو�  �لمحر)ين   �"  ،�Aلتو���

 �0" Oجعلها %كثر سالسة بتلك �لصو)(، لكن �لموضو_ سيكو� %فضل �%قو�

قمت %نت بإ9ماa 0لك �لحس بنفسك.  

�لعملية صبًر� طويًال، لكن عليك %� تعي %� موضوعك ليس   cقد تتطلب هذ

�لموضو_ �لوحيد �لذd يعمل فيه �لمحر)ين، فهم يتعاملو� مع �لمو�9 بأسر_ ما 

يمكنهم، لذ� كلما قدمت �لموضو_ بصو)( حسنة، فسو2 يبذلو� جهًد� %قل في 

�لتحرير.  
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معهد صحافة �لحر
 	�لسال� 

"في 
لنهاية، ليس كل موضو� يكو� صالًحا للنشر. فالصحفي 
لمتمر� يفهم 

7نه يتم ":فض" (67 ال يتم 
ستخد
1 ) بعض 
لمو
ضيع من "قت 'لى %خر. "هو 

7مر غير سا: بالطبع، لكنه جزء من 
لمهنة، "في بعض 
ألحيا� يحد? هذ
 أل� 

 Gصو" بسبب   
هذ يكو�  ما  غالًبا  "لكن   ،Jجيد  J:بصو يكتب  لم  
لموضو� 

مو
ضيع 7خرR، 7" أل� 
ألخبا: 
لبا:JQ قد تغيرN لذلك فقد 7صبح 
لموضو� 

    .?
قديم عهد باألحد


 كا� من T' لتكليف

 لم يتم 
ستخد
1 موضوعك، فبإمكانك �7 تسأG محر: T'"


لممكن 
لحصوG على "7جر منع"، "سيكو� Tلك 7جر جزئي "يتم Xفعه بصفة 


N متعلقة بالتحرير 7" 
ألخبا:، "ليس :

 تم حجب 
لموضو� بسبب قرT' عامة

أل� 
لموضو� يفتقر لإلجاJX 7" ألنه قد تم تسليمه في "قت متأخر.  

"لكن في كال 
لحالتين، 
ستوعب 
لد:� ثم 
طر\ 
ألمر بعيًد
 عن Tهنك، فإ� 


ئًما ما يحمل 
لغد يوًما جديًد
- "موضوًعا X" ،
ما تكتبه هو صحافة، "ليس شعًر

  .
جديًد
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#عد�" �لتقا�ير لمعهد صحافة �لحر� ��لسال�  �لفصل �لخامس عشر

مـو��� معهد صحافة �حلر� 
��لسـال� تتو�فـر ملسـاعد� 
 � �ملحليـني  �لصحفيـني 
ملناطق  �ألماميـة  �جلبهـا' 

�أل*ما' 

 "��لمو�

تشتمل بر�مج تد�يب معهد صحافة �لحر� �لسال� على �� عمل ميد�نية، 

للمهنة من خال% مشا�يع  �لفعلية  �لمز�لة  بأسلو�  تد�يب �سع  ،.�ند

�إلعد�8 �لمشتر7 للتقا�ير، نظم �لتد�يب �لموسعة من خال% شبكة �إلنترنت، 

�لمو�8 �لمطبوعة مثل هذ� �لكتا�، باإلضافة ;لى نظا� �لتعليم عن بعد �لخا9 

(�نظر �إلنترنت  شبكة  على  �لسال�  �لحر�  صحافة  معهد  بأكا8يمية 

  ( www.iwpr.net

�لتد�يب  مو�قع  من  �سع   Fلنطا �لر�بط  بتوفير  �إللكترني  �لموقع  يقو� 

�لتي تغطي كل شيء بدًء� من �لمها��. �ألساسية ;لى  ،Mلتخصص �ألخر�

من  �سعة  قائمة  هنا7   QR كما  �لحر�.  جر�ئم  �لبيئة  عن  �لتقا�ير  ;عد�8 

�لمر�جع �لمصا8� إل�شا�8. �لتد�يب �ألساسي �لمتخصص، �لتي يوجد 

�لكثير منها على شبكة �إلنترنت.      

�� �لعمل �ألساسية �لمتخصصة  U8بقيا Qعالميو Qمحليو Qيقو� مد�بو

فقا للحاجة، لذ� نحن نرحب باألفكا� �النطباعا. من �لشركاء �لمشا�كين 

�لمحليين . كما سنقو� بإصد�� طبعا. RخرM من هذ� �لكتيب، نحن نتطلع 

   .U8كثر ;فاR لتضمين �لمالحظا. �لو�عية من �لمشا�كين في بر�مجنا لجعلها

على  �لسال�  �لحر�  بمعهد صحافة  �لخاصة  �لقد��.  بناء  مشا�يع  تعمل 

 R لمؤسسا. �إلعالمية- سو�ء كانت جماعة تد�يبية�تقوية �إلعال� �لمحلي 

كالة ;خبا�ية محلية ، للحصو% على �لمزيد من  R صحيفة R ،للخطا� �لحر

 حو% كيفية R ،لسال���لمعلوما. حو% �لبرنامج �لكلي لمعهد صحافة �لحر� 

�لحر�  بمعهد صحافة  �لخا9  �إللكترني  �لموقع  كذلك  �نظر  معنا،  �لعمل 

�لسال�.  

 



	عد�� �لتقا�ير من �جل 	حد�� تغيير: 

كتيب من �جل �لصحفيين �لمحليين في 

مناطق �أل"ما! 

يتعر� �لمر�سلو� في �لجبها� �ألمامية للمخاطر بشكل غير مسبو�. 

+على �لرغم من 3لك، ففي ظل تحر- �لعديد من �لد+* نحو �لديمقر�طية، $صبح 

>+; �لصحفيين �لمحليين على >;جة من �ألهمية لم يسبق لها مثيل. 

 

في  �لمساهمة  في  �لمحليين  �لصحفيين  لمساعد<  عملي  كتيب  هو   Aلكتا� هذ�   �C

 .Dما� كبرEلتغيير �إليجابي في �لمجتمعا� �لتي تمر بأ�

 Aلتد;يب �لميد�ني �لو�سعة لمعهد صحافة �لحر� A;يعتمد هذ� �لكتيب على تجا+

+�لسالI، +هو منظمة ال تهدC Kلى تحقيق �لربح، بل تهدC Kلى >عم �إلعالI �لمحلي 

في مناطق �ألEما� في جميع $نحاء �لعالم. 

 

+تتضمن بر�مج معهد صحافة �لحرA +�لسالC Iعد�> �لتقا;ير �لصحفية، +�لتد;يب، 

+تقوية قد;�� �لمؤسسا� �إلعالمية �لمحلية. +توفر �إلصد�;�� �إللكتر+نية لمعهد 

صحافة �لحرA +�لسالI تقا;ير شاملة من �ألصو�� �لمحلية على خطوU �لجبها� 

في مناطق �ألEما� +�لتغيير في $+;+با، +]سيا، +�لشر� �أل+سط، +$فريقيا. لمزيد 

من �لمعلوما� +�الشتر�- عبر شبكة �إلنترنت يرجى �لدخو* على �لموقع �لتالي: 

 www.iwpr.net

معهد صحافة �لحرA +�لسالI – $+;+با: 

  48Gray’s Inn Road, London WC1X 8LT   

-1616H Street, Washing :(>لواليا� �لمتحد�) Iلسال�+ Aمعهد صحافة �لحر

 ton, DC 20006

معهد صحافة �لحرA +�لسالI –$فريقيا: 

 P.O. Box 3317, Johannesburg 2121 

 ٢٠٠٤ ،Iلسال�+ Aحقو� �لطبع +�لنشر محفوظة لمعهد صحافة �لحر

�لمملكة �لمتحد<-١٣٫٥ جنيه Cسترليني 

�لواليا� �لمتحد<-٢٤ >+ال; $مريكي 

�التحا> �أل+;+بي- ١٩٫٥٠ يو;+ 

 ;�E فريقيا-١٥٥$ Aجنو


