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مقدمة مركز تطوير اإلعالم

سيجد	املعنيون	باملوضوع	كل	املحاور	التي	يستعرضها	هذا	الدليل	عىل	منصة	تفاعلية	إلكرتونية،	مفصلة	ومبوبة	بشكل	يسهل	التعاطي	معها،	

.www.mediaguide.fi		هنا	وهي	واإلنجليزية،	العربية	وباللغتني	منها،	أي	إىل	والوصول

ا	وصورة	وصوتًا	 أما	»املعنيون«	املقصودون	هنا،	فلنئ	بدا	الحديث	عن	اإلعالميني	فقط؛	فإن	رحابة	املصطلح	تُدخل	كل	من	يتعاطى	النرش،	نصًّ

وفيديو،	ضمنه.

ولعل	هذا	الدليل	يكون	أداة	مساعدة	لألكادمييني	يف	تدريس	مختلف	مساقات	اإلعالم،	لتنوع	محاوره،	وتغطيتها	كثريًا	من	الحقول	التي	يدرسها	

الطلبة.

	أن	يطّلع	عىل	هذا	الدليل،	يك	يعرف	أصول	التعاطي	 إن	من	لديه	صفحة	عىل	»فيسبوك«،	وينرش	»بوست«	عن	حادث	سري	قرب	بيته،	سيكون	مهامًّ

مع	حياة	الناس.	وإن	هواة	التصوير	سيستفيدون	كثريًا	من	التقنيات	التي	يفصل	فيها	محور	التصوير	هنا،	وسيميزون	الفرق	بني	الحرية	والخصوصية،	

والخط	الدقيق	بينهام.

استخدام	 آليات	 عن	 وسيقرأون	 ابتذال،	 دون	 ملؤسساتهم،	 للرتويج	 املثىل	 اآلليات	 سيعرفون	 املؤسسات	 يف	 العامة	 العالقات	 دوائر	 يف	 العاملون	

الهاشتاغ،	وفحص	كفاءته	وانتشاره.

الدليل	موزع	عىل	بابني	مركزيني،	وتحت	كل	منهام	عناوين	فرعية	تفصيلية.	يف	الباب	األول،	سيقرأ	املهتمون	تفاصيل	عمل	اإلعالمي	والتقنيات	التي	

يحتاجها.	ويف	الثاين،	سيعرفون	األخالقيات	واألنظمة	التي	يجب	اإلملام	بها	قبل	النرش.

وملن	يريدون	االستزادة،	فليذهبوا	إىل	الصفحة	التالية،	ليقرأوا	عناوين	األبواب	ومحاور	الدليل	بالتفصيل،	ثم	سيجدون	مقدمة	علمية	تلخص	املحاور،	

وتهيئهم	للقراءة.

هذا	الدليل	ليس	مفيًدا	وحسب،	بل	إنه	ممتع	أيًضا.

مركز تطوير اإلعالم

جامعة بريزيت
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1
املقدمة

عام	2013،	نرشت	هيئة	اإلذاعة	والتلفزيون	التجارية	

الخاصة	 الفيسبوك	 صفحة	 عىل	 صورتني	 يس	 يب	 إن	

القديس	 بها.	كانت	الصورة	األوىل	ملتقطة	يف	ساحة	

أو	 اثنني	 بطرس	يف	روما	عام	2005،	وميكن	مالحظة	

أكرث	قليالً	من	الهواتف	املحمولة	مع	الجمهور.	ويبدو	

يف	املقدمة	رجل	يلتقط	صورة	فوتوغرافية	باستخدام	

هاتفه	املحمول.	كام	يظهر	أشخاص	آخرون	يف	الصورة،	رؤوسهم	محنية	

وهم	مستغرقون	باستخدام	أجهزتهم	املحمولة.	ها	قد	بدأت	الرسائل	حول	

الحدث	باالنتشار.

ويظهر	يف	الصورة	األخرى	امللتقطة	من	نفس	املكان	عام	2013،	أن	لدى	

أنها	 ويبدو	 لوحي.	 كمبيوتر	 جهاز	 أو	 محموالً	 هاتفاً	 تقريباً	 شخص	 كل	

تغريت	 فقد	 وهكذا،	 باإلنرتنت.	 االتصال	 ميكنها	 ذكية	 أجهزة	 غالبيتها	 يف	

صورة	الجمهور	كثرياً	يف	السنوات	الثامين	بني	الصورتني،	حيث	إن	األجهزة	

التي	تظهر	يف	الصورة	الثانية	تُشكل	بحراً	المعاً	من	الضوء	أمام	كاتدرائية	

القديس	بطرس.

وبعد	ما	يقارب	14	ساعة	من	نرش	الصورتني	عىل	صفحة	الفيسبوك،	وضع	

51000	شخص	عالمة	»إعجاب«	عىل	الصورتني،	كام	تم	تبادلهام	ألكرث	من	

82000	مرة.	وهكذا،	انترشت	الصورتان	اللتان	وضعتهام	الرشكة	اإلعالمية	

التواصل	 عىل	موقعها	اإللكرتوين	وبرسعة	إىل	جمهور	عريض	عرب	وسائل	

االجتامعي	من	خالل	إعادة	املشاركة	والتبادل.

اإلعالمية	 الساحة	 إن	 القائلة	 الفرضية	 من	 اإلعالمي	 الدليل	 هذا	 ينطلق	

تتغر	بشكل	رسيع.	ويتجه	العامل	اليوم	إىل	العوملة	والتواصل	بوترية	أرسع	

من	أي	وقٍت	مىض،	فقد	كان	القرن	الحادي	والعرشون	هو	العرص	الذهبي	

للتطورات	التكنولوجية	وإتاحتها	بأسعار	معقولة.	ويف	الوقت	نفسه،	كام	

أنحاء	 الناس	يف	كل	 بإمكان	 املذكورة	أعاله،	فقد	أصبح	 الحالة	 يتجىل	يف	

العامل	–حتى	يف	البلدان	األكرث	فقراً–	الوصول	إىل	التكنولوجيا	واملعلومات.

االتصاالت	 لتكنولوجيا	 الناس	 استخدام	 آليات	 تتغري	 الوقت،	 نفس	 ويف	

اإلعالم	 تطور	وسائل	 بالطبع	هو	 لذلك	 الرئييس	 والسبب	 بوترية	رسيعة.	

ال	 الرسائل،	 توجيه	 عىل	 التقليدية	 الصحافة	 تركز	 حني	 ويف	 االجتامعي.	

عىل	تلقيها،	فإن	وسائل	التواصل	االجتامعي	تخلق	مجاالً	تفاعليّاً.	ويقيض	

من	 وذلك	 هذه،	 اإلعالم	 وسائل	 مع	 يوميّاً	 وقتهم	 من	 وأكرث	 أكرث	 الناس	

خالل	إنشاء	وتعديل	املحتوى:	بالنرش	والتدوين	وتبادل	املعلومات	وإبداء	

اإلعجاب،	وحتى	بإنشاء	صحف	خاصة	بهم.

إن	هذه	التغيريات	تدخل،	دون	أي	شك،	العديد	من	التحسينات	إىل	حياة	

الناس	العاديني.	ولكن	بالنسبة	ملهنة	الصحافيني،	فإنها	تخلق	أيضاً	الكثري	

من	التحديات؛	فمن	ناحية،	يحتاج	الصحافيون	إىل	تعلم	مهارات	جديدة،	

مع	 والتجاوب	 الجديدة،	 اإلعالمية	 املنابر	 من	 االستفادة	 ميكنهم	 حتى	

عادات	املستهلكني	املتغرية	والوصول	إىل	جامهري	جديدة.

الُكتاب	 مع	 منافسة	 أيضاً	 املحرتف	 الصحايف	 يواجه	 أخرى،	 ناحية	 ومن	

يخصهم	 الذي	 املحتوى	 ويشاركون	 ينرشون	 الذين	 الهواة	 واملصورين	

بطريقة	سهلة،	مثلهم	مثل	املهنيني.	وتتنافس	وسائل	اإلعالم	العريقة	عىل	

عىل	رسعة	 منافسة	 هناك	 أن	 كام	 محدوداً،	 وقته	 أصبح	 الذي	 الجمهور	

املهمة	 باألحداث	 تحيط	 ما	 غالباً	 أنه	 ومبا	 الصحايف.	 والسبق	 التغطية	

الكامريات	والهواتف	الذكية	التي	يحملها	األشخاص	العاديون،	فإن	توفر	

والسامح	 الوقائع	 صحة	 من	 للتحقق	 املهنيني	 للصحافيني	 الالزم	 الوقت	

للمحتوى	بالوصول	إىل	الجامهري	املتلهفة	لألخبار	يصبح	أمراً	صعباً،	وغري	

مالئم	يف	أغلب	األحيان.

بث	 احتامل	 خطورة	 من	 أيضاً	 الرسعة	 متطلبات	 تزيد	 لذلك،	 نتيجة	

تؤدي	 وقد	 موثوقة.	 غري	 معلومات	 مصادر	 عىل	 واالعتامد	 الشائعات	

املنافسة	إىل	استخدام	اإلثارة،	وزيادة	نشاط	مجموعات	الضغط	واملنارصة،	

وهي	توجهات	بدأنا	نشهدها	خالل	السنوات	األخرية.

وهناك	تحديات	أخرى	ناجمة	عن	التغيري	الذي	طرأ	عىل	منطق	اإليرادات	
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والعائدات	بسبب	التحول	إىل	الصحافة	الرقمية.	وقد	أدى	الوصول	املجاين	

إىل	مصادر	معلومات	ال	تعد	وال	تحىص	عىل	شبكة	اإلنرتنت،	إىل	تناقص	

الصحافة	 من	 األخرى	 واألن��واع	 املطبوعة	 الصحافة	 يف	 املشرتكني	 عدد	

مدفوعة	الثمن.	كام	أدى	هذا	التوجه	إىل	مصاعب	اقتصادية	يف	العديد	

البلدان،	 من	 كثري	 يف	 عنه،	 ونتج	 اإلعالمية،	 والرشكات	 املؤسسات	 من	

الخامس	والسادس	 الفصالن	 الصحافيني.	ويتناول	 االستغناء	عن	خدمات	

هذه	القضية.

ويسعى	بعض	الصحافيني	للعمل	يف	مجاالت	الضغط	واملنارصة	اإلعالمية،	

الثاين	 الفصالن	 ويتناول	 عامة.	 عالقات	 كمسؤويل	 األحيان	 من	 كثري	 ويف	

والرابع	أساسيات	هذه	املهن.

ولكنه	 سيئاً،	 أو	 جيداً	 أمراً	 اعتباره	 ميكن	 ال	 ذاته	 حد	 يف	 التوجه	 وهذا	

وتكون	 الحزبية.	 والصحافة	 املحايدة	 الصحافة	 بني	 الخلط	 إىل	 يؤدي	 قد	

املناطق	 يف	 وتأثرياً	 أكرث	ظهوراً	 التوجه	 هذا	 معه	 يجلبها	 التي	 التحديات	

التي	تفتقر	للتقاليد	العريقة	يف	أخالقيات	املهنة،	ومدونات	قواعد	السلوك	

للصحافة،	وهو	ما	يتم	تناوله	يف	الفصل	التاسع.

باملصداقية	 متصلة	 قوية	 منافسة	 أيضاً	 املهنيون	 الصحافيون	 ويواجه	

والجدارة.	وبسبب	الفصل	من	العمل،	فإنه	يتوجب	

الكّم	 نفس	 إنتاج	 الصحافيني	 من	 أقل	 عدٍد	 عىل	

يف	 ولكن	 الصحافية،	 واملواد	 واملقاالت	 األخبار	 من	

عجالة	أكرث	من	السابق.	ومن	الواضح	أن	هذا	يطرح	

يجعل	 وما	 يقدمونه.	 الذي	 العمل	 لجودة	 تحدياً	

األمور	أكرث	سوءاً،	ظهور	أداء	المهني	ينذر	بخطورة	

تقويض	مصداقية	املهنة	بأكملها.	ويتم	تناول	سلطة	

ومسؤولية	الصحافة	يف	الفصل	الثامن.

اإلعالم	 وسائل	 منتجي	 فإن	 التوجه،	 لهذا	 ونتيجة	

البديل	 أنهم	 متزايد،	 نحو	 يبدو،	وعىل	 قد	 الحديثة	

املعقول؛	حيث	إن	توافر	قصص	جديرة	باالهتامم	بشكٍل	أكرث	يف	قنوات	

التواصل	االجتامعي	واملدونات	يشكل	تهديداً	خطرياً	لعملية	إنتاج	األخبار	

اإلعالم	 وسائل	 ظهور	 هو	 ذلك	 عىل	 مثال	 وأفضل	 سابقاً.	 بها	 املعمول	

البديلة،	التي	تُناقش	بتوسع	يف	الفصل	السادس.

عىل	 املتواصل	 اإلرسائييل	 الفلسطيني-	 الرصاع	 فإن	 هذا،	 عىل	 وعالوًة	

مدى	عقود	من	الزمن،	من	شأنه	أن	يجعل	العمل	الصحايف	بالغ	الصعوبة	

ينافس،	ال	لكسب	 أن	 الصحايف	املحيل	عليه	 نواٍح	متعددة،	حيث	إن	 يف	

للفت	انتباه	وسائل	اإلعالم	 اهتامم	املواطن	واملسؤول	فحسب،	بل	أيضاً	

اإلرسائيلية	والنشطاء	األجانب.	وقد	كان	لإلعالم	بشكل	دائم	دور	بارز	يف	

الرصاع	الفلسطيني	اإلرسائييل.

وخالل	السنوات	املاضية،	شهد	الوسط	اإلعالمي	يف	فلسطني	منواً	متسارعاً	

الرقمية	 اإلعالمية	 والوسائط	 االجتامعي	 التواصل	 وسائل	 استخدام	 يف	

األخرى،	بهدف	تبادل	املعلومات	وتعزيز	دور	املجتمع	املدين.	وبالرغم	من	

أن	هذه	االتجاهات	عاملية،	إال	أن	التحديات	قد	تكون	أكرب	يف	فلسطني،	

حيث	ال	توجد	تقاليد	عريقة	من	املعايري	األخالقية	املتوافق	عليها	ومبادئ	

توجيهية	للصحافة.	ففي	مناطق	األزمات،	عادًة	ما	تكون	املهارات	املهنية	

للصحافيني	يف	موضع	اختبار.

املهمة،	 األسئلة	 من	 مجموعة	 أعاله	 املذكورة	 التوجهات	 جميع	 وتثري	

ومنها:	كيف	يبدو	مستقبل	الصحافة؟	وكيف	يواجه	الصحافيون،	كأفراد	

أن	 إثبات	 املهنيون	 يستطيع	 وكيف	 التحديات؟	 هذه	 مهنة،	 وكأصحاب	

من	 تنتهي	 ال	 أعداد	 دامئاً	 هناك	 يكون	 عندما	 مطلوباً	 زال	 ما	 وجودهم	

املعلقني	الهواة	واملصورين،	الذين	قد	يتغلبون	عليهم،	إن	مل	يكن	بالنوعية،	

فبالتأكيد	يف	الرسعة؟

كام	أن	كل	ما	تقدم	يثري	تساؤالً	واضحاً:	هل	هناك	حّقاً	ما	ميكن	إثباته؟	وما	

هي	الحاجة	للصحافيني	املهنيني،	عندما	يكون	بإمكان	أي	شخص	الوصول	

إىل	املنابر	وتبادل	األخبار	عىل	اإلنرتنت	ومشاركتها	مع	جمهوٍر	عاملي؟

لدى	 االحرتافية	 تعزيز	 عىل	 معظمه	 يف	 الدليل	 هذا	 يركز	 ذلك،	 لكل	

الصحافيني	وفرض	هيبة	املحرتفني	يف	نظر	الجامهري	عىل	الصعيدين	املحيل	

بشكل	 الصحافيني	 مهنة	 إىل	 يُنظر	 أن	 هو	 ذلك	 من	 والهدف	 وال��دويل.	

متزايد	كمهنة	مسؤولة،	وكمصدر	للوقائع	والحقائق	

الدعاية.	 أو	 لآلراء	 كمصدٍر	 ال	 للتدقيق،	 الخاضعة	

وإذا	تحقق	ذلك،	فقد	ال	تعني	التحديات	املستمرة	

التناقص،	بل	 الصحايف	املحرتف	آخذة	يف	 أن	أهمية	

الصحافيني	 لقدرة	 الحاجة	 فإن	 متاماً؛	 العكس	 عىل	

املعلومات	 م��ص��ادر	 م��ن	 التحقق	 يف	 املحرتفني	

والوصول	إىل	معلومات	جديرة	بالثقة	هي	اآلن	أكرث	

من	 الحقائق	 بغربلة	 ليقوموا	 مىض،	 وقت	 أي	 من	

مختلف	 يف	 الصفحات	 متأل	 التي	 واآلراء	 الشائعات	

قنوات	وسائل	التواصل	االجتامعي.

الذايت،	 التنظيم	 وتعزيز	 شاملة	 أخالقية	 توجيهية	 مبادئ	 وضع	 ويعترب	

علناً،	 االلتزام	 يتم	 وعندما	 الهدف.	 هذا	 تحقيق	 نحو	 مهمتني	 خطوتني	

ومبصداقية،	بقواعد	مثل	الحياد	والتعامل	األخالقي	مع	مصادر	املعلومات،	

هنا	 وميكن	 اإلثارة.	 عىل	 النوعية	 لتفضيل	 سبباً	 غالباً	 الجمهور	 فسيجد	

االسرتشاد	باملبادئ	التوجيهية	األخالقية،	التي	تناولها	الفصل	التاسع	مبزيد	

من	التفصيل.	

الدليل	حزمة	من	املعرفة	األساسية	واملكتوبة	بلغة	واضحة.	 يشكل	هذا	

التعبري،	 وحرية	 واألخالقيات،	 بالعمل،	 املتعلقة	 باملامرسات	 معني	 وهو	

تصميمه	 تم	 وقد	 الصحافة.	 مبهنة	 املتعلقة	 واملسؤوليات	 والسلطات،	

وهو	 سواء،	 حد	 عىل	 االتصاالت	 حقل	 يف	 وللعاملني	 املهنيني	 للصحافيني	

بالتأكيد	موجه	لكل	من	يعمل	يف	املهن	التي	لها	عالقة	بوسائل	اإلعالم.

ويتألف	هذا	الدليل	اإلعالمي	من	جزأين	رئيسيني:
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مهنة	 أساسيات	 إىل	 فيه	 ونتطرق	 مكان،	 كل	 يف	 االتصاالت	 األول:	 الجزء	

وسنقدم	رشحاً	 والثالث(.	 الثاين	 الفصلني	 )يف	 الصحايف	 واملصور	 الصحايف	

موجزاً	أيضاً	ألنواٍع	أخرى	من	املهن	يف	مجال	االتصاالت	)يف	الفصل	الرابع(.	

ويف	الفصول	األخرية	من	الجزء	األول،	سيتم	التعمق	يف	التغيريات	الجارية	

)الفصل	 االجتامعي	 اإلعالم	 الرقمية	وظهور	وسائل	 التكنولوجيا	 يف	حقل	

الخامس(،	والتحديات	واملنافع	التي	ميكن	أن	تطرحها	التوجهات	الحالية	

التي	تؤثر	عىل	وسائل	اإلعالم	التقليدية	)الفصل	السادس(.	وسيقدم	كل	

املعرفة	 إىل	 إضافة	 املهنية،	 املهارات	 تحسني	 كيفية	 حول	 نصائح	 فصل	

العامة	التي	تهدف	إىل	تعزيز	الفهم	لوسائل	اإلعالم	عىل	حد	سواء.

الذايت،	 والتنظيم	 والترشيعات	 السلطة	 اإلعالم–	 أخالقيات	 الثاين:	 الجزء	

الذين	 للمهنيني	 أيضاً	 موجه	 الجزء	 وهذا	 التحليل.	 يف	 أكرث	 وسنتعمق	

اهتامم	يف	 لديه	 املهنة،	وألي	شخص	 أعمق	ملسؤوليات	 فهم	 يرغبون	يف	

تحسني	مهاراته	التحليلية	يف	املجال	اإلعالمي.

يف	الفصل	السابع،	سنتعرف	عىل	حقوق	اإلنسان	–مع	الرتكيز	غالباً	عىل	

ومن	 الصحافيني.	 عمل	 عىل	 الحقوق	 هذه	 تؤثر	 وكيف	 التعبري–	 حرية	

الصحافة	 استخدام	 كيفية	 معرفة	 إىل	 الثامن	 الفصل	 يف	 سننتقل	 هناك،	

التي	 لألساليب	 نقدي	 بتحليل	 القيام	 ووإمكانية	 املجتمعات،	 سلطتها	يف	

عىل	 والتعرف	 الصحافة	 أخالقيات	 التاسع	 الفصل	 ويتناول	 تستخدمها.	

املبادئ	التوجيهية	املوجودة	للتنظيم	الذايت.

تقوم	"صناديق	االضاءة"	بتقديم	األمثلة	التي	تحفز	القارئ	وتدعم	تعلمه	الذايت.	كام	أنها	تحتوي	عىل	األسئلة	التي	ميكن	للمعلمني	

استخدامها	كواجبات	أو	موضوعات	للنقاشات	الصفية.

وتستهدف	صناديق	"النصائح"	طالب	الصحافة	أو	الصحفيني.	فهي	توفر	مجموعة	من	اإلرشادات	والنصائح	امللموسة	التي	قد	تكون	

مفيدة	لهم	مهنيا.

صناديق	"مخترص	مفيد"	تتعمق	يف	املوضوع	الذي	يتم	الحديث	عنه،	وتقدم	مادة	دراسية	للطالب	املتقدمني.	

تشري	صناديق	"املفردات"	إىل	املصطلحات	ذات	الصلة	باملوضوع	الذي	متت	اثارته.

ستجد	يف	هذا	الدليل	أربعة	أنواع	من	صناديق	املعلومات	التي	تخوض	يف	تفاصيل	املوضوعات	التي	يتم	طرحها،	وتقدم	معلومات	إضافية	لحث	القارئ	

عىل	التفكري	يف	املوضوعات	التي	تم	نقاشها:	
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وزارة	 من	 املمول	 اإلعالمي	 التعليم	 من	مرشوع	 كجزء	 اإلعالمي	 الدليل	 هذا	 املستمر	 للتعليم	 الفنلندية	 املؤسسة	 أعدت	

الخارجية	الفنلندية،	بالتعاون	مع	مركز	تطوير	اإلعالم-	جامعة	بريزيت،	وجامعة	تامبريي	University	Tampere	يف	فنلندا.	

ويهدف	هذا	املرشوع	التعليمي	إىل	دعم	مهارات	الصحافيني	الفلسطينيني	وأدائهم	املهني،	من	خالل	تقديم	أصول	املعرفة	

والرباعة	الفنية	واملهنية	للصحافيني	واملفهوم	األوسع	ملكانة	ودور	ومسؤولية	الصحايف	يف	الدول	الدميقراطية.	

العمل	 من	 كل	 يف	 تطبيقها	 ينبغي	 التي	 قبوالً،	 األكرث	 األخالقية	 التوجيهية	 املبادئ	 فهم	 زيادة	 إىل	 أيضاً	 املرشوع	 ويهدف	

والحياة	والتعليم.	ويعترب	املرشوع	جزءاً	من	مرشوع	تطوير	وسائل	اإلعالم	الفلسطينية.	الهادف	إىل	دعم	املساواة	والنهوض	

بالدميقراطية	وحقوق	اإلنسان.

وقد	تم	إنتاج	هذا	الدليل	مرتافقاً	مع	منصة	تعليم	تفاعلية.	وتم	تصميم	كليهام	)الدليل	واملنصة	التفاعلية(	لتشجيع	املشاركة	

النشطة،	وتقديم	عرض	حول	التجارب	الخاصة،	والتعلم	من	خالل	األمثلة	والحاالت	املقتبسة.
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الجزء األول:
االتصاالت يف كل مكان
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1.2 ما هي الصحافة وما أهميتها؟

الناس،	 من	 كبرية	 مجموعة	 إىل	 املوجه	 االتصال	 هو	 الجامهريي	 اإلعالم	

ويجري	بثه	عرب	وسائل	اإلعالم،	ويشتمل	عىل	الصحافة،	والعالقات	العامة،	

واالتصال	 والرتفيه،	 والفن،	 التسويق،	 بهدف	 واالتصاالت	 واإلعالنات،	

بالجمهور.

وميكن	تعريف	الصحافة	بأنها	االتصاالت	املستندة	إىل	حقائق،	التي	تجري	

املناسب،	وتقدم	للجمهور	محتوى	تم	تحريره	بشكل	موثوق	 الوقت	 يف	

املبادئ	األساسية	تبقى	 الصحافة،	ولكن	 تتغري	اهتاممات	 ومستقل.	وقد	

هي	ذاتها.

يتم	اإلنتاج	الصحايف	للعديد	من	وسائل	اإلعالم،	مبا	فيها	الصحف	واملجالت	

واإلذاعة	والتلفزيون	ومجالت	اإلنرتنت،	وأحياناً	لألفالم	الوثائقية.	وهناك،	

والرتفيهية	 والثقافية	 واالقتصادية	 السياسية	 الصحافة	 املثال،	 سبيل	 عىل	

والرياضية	والرتويحية.		

            أهم مهام الصحافة:

1.	إيصال	املعلومات

2.	تقديم	إيضاحات	حول	قضايا	تهم	الجمهور

3.	مامرسة	دور	رقايب	عىل	صانعي	القرارات	بالنيابة	عن	املواطن

4.	خدمة	ومساعدة	املجتمع	املحيل

5.	الرتفيه

6.	تحفيز	الجمهور

7.	خلق	مشاعر	التضامن	يف	املجتمع

يعترب	نقل	املعلومات	من	أهم	وظائف	الصحافة،	وميثل	جزءاً	مهاّمً	من	

نظام	صنع	القرار	الدميقراطي،	وهذا	من	شأنه	إدخال	مبدأ	الشفافية	إىل	

العدالة	 إحساس	 مع	 متالمئة	 قرارات	 لصنع	 ضامنات	 يوفر	 ما	 املجتمع،	

لدى	الشعب.	ومن	الرضوري	أن	يتم	إعالم	املواطنني	بالقرارات	وهي	قيد	

اإلعداد،	لضامن	إتاحة	الفرصة	لعمليات	الضغط	واملنارصة	املدنية.	

وبعبارة	أخرى،	فإن	مهمة	الصحافيني	الرقابة	عىل	عمل	موظفي	الحكومة	

بالنيابة	عن	املواطنني،	حيث	إن	الصحافة	ووسائل	اإلعالم	عموماً	تسمى	

كلب	الحراسة/	الرقيب،	أو	السلطة	الرابعة.	أما	السلطات	األخرى،	فيشار	

إليها	بالسلطات	الترشيعية	والتنفيذية	والقضائية،	وفقا	لنظام	الفصل	بني	

السلطات	الثالث	الذي	وضعه	الفيلسوف	الفرنيس	مونتسكيو.

ويشري	تعبري	كلب	الحراسة/	الرقيب	إىل	أنه	يفرتض	بالصحافيني	أن	يقوموا	

بحراسة	ومراقبة	صانعي	السياسات.	ويف	السنوات	األخرية،	اقرتحت	تسمية	

خاللها	 من	 يتم	 حيث	 الخامسة،	 بالسلطة	 االجتامعي	 التواصل	 وسائل	

الخامس	 الفصل	 ويتناول	 عملهم.	 يف	 والتدقيق	 الصحافيني	 عىل	 الرقابة	

وسائل	التواصل	االجتامعي	باملزيد	من	النقاش.

السياسات.	 الجمهور	وواضعي	 بني	 ثنائيّاً	 دوراً	 الصحافة	أيضاً	 كام	تلعب	

يف	 يحدث	 ما	 حول	 معلومات	 املواطنني	 إىل	 الصحافة	 تنقل	 جهة،	 فمن	

اآلثار	 معرفة	 السياسات	 لواضعي	 تتيح	 األخرى،	 الجهة	 ومن	 املجتمع،	

التي	نتجت	عن	القرارات	التي	اتخذوها	سابقاً،	وعن	أنواع	القرارات	التي	

تم	اتخاذها	يف	مواقع	أخرى،	كام	متكن	الصحافة	واضعي	السياسات	من	

معرفة	ما	يتوقعه	الجمهور	منهم.

تفسرياً	 أيضاً	 الجيدة	 الصحافة	 تقدم	 املعلومات،	 نقل	 إىل	 وباإلضافة	

للجمهور	 وتوصلها	 والظواهر	 األشياء	 عىل	 الضوء	 تلقي	 حيث	 للعامل،	

بطريقة	سهلة،	كام	توضح	العالقات	السببية	لألحداث،	وتوفر	خلفية	من	

املعلومات	للمسائل	املطروحة	والقرارات	املتخذة.	وتقوم	الصحافة	كذلك	

تأثري	هذه	 إظهار	 وتحاول	 للناس،	 اليومية	 الحياة	 من	 األحداث	 بتقريب	

األحداث	يف	حياة	املواطن	العادية.

2
الصحافة
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وتشتمل	وظائف	الصحافة	أيضاً	عىل	خلق	مشاعر	التضامن	يف	املجتمع،	وميكن،	عىل	

سبيل	املثال،	أداء	هذه	الوظيفة	من	خالل	األحداث	الكربى	ذات	األهمية	اإلخبارية.	

وتهدف	الصحافة	من	خالل	تحقيق	هذا	التضامن	إىل	حفظ	السلم	يف	املجتمع.

ومبا	أن	استهالك	الناس	للمعلومات	من	وسائل	اإلعالم	متباين	يف	الوقت	

فإن	 مختلفة،	 مصادر	 من	 املعلومات	 يجمعون	 األفراد	 أن	 ومبا	 الحارض،	

إن	 حيث	 الكبرية،	 األخبار	 بفعل	 تتشكل	 العامة	 والخربات	 التجارب	

االغتياالت	والحروب	واألعامل	اإلرهابية	تبدو	وكأنها	نقاط	تحول	تاريخية،	

ويعود	ذلك،	إىل	حد	كبري،	إىل	التغطية	اإلخبارية	لها	بشكل	واسع	النطاق.	

من	 جزءاً	 النحو	 هذا	 عىل	 تغطيتها	 متت	 التي	 األحداث	 تصبح	 وهكذا	

التاريخ،	ويشعر	الجمهور	املتابع	بأنه	يشهد	حدثاً	تاريخيّاً.

ومتتلك	وسائل	اإلعالم	السلطة	القادرة	عىل	إخراج	األمور	عن	نصابها،	بتحميلها	

أكرث	من	حجمها.	كام	ميكنها	إخفاؤها	أو	التقليل	من	أهميتها.	وهناك	املزيد	من	

النقاش	حول	سلطة	ونفوذ	ومسؤولية	وسائل	اإلعالم	يف	الفصلني	الثامن	والتاسع.

وتحاول	الصحافة	أيضاً	أن	تثري	شهية	الجمهور	لتعلم	أشياء	جديدة،	وتؤدي	

دوراً	يف	التسلية	وإثارة	املشاعر	واستحضار	التجارب	السابقة،	وتقدم	آفاقاً	

جديدة	وقصصاً	ميكن	أن	يجدها	الناس	ذات	صلة	بهم.

يقوم	 حيث	 واجتامعية،	 عامة	 مهنة	 هي	 الصحايف	 مهنة	 فإن	 وهكذا،	

وظائفها	 أداء	 يف	 القرارات	 اتخاذ	 نظم	 دعم	 مبهمة	 كمهنيني	 الصحافيون	

والحفاظ	عىل	مصداقيتها.	أما	دور	الصحايف	منفرداً	وموقفه	فيام	يتعلق	

باستخدام	السلطة	االجتامعية،	فهي	مسألة	أكرث	تعقيداً.

إن	النزاهة	واالستقاللية	عن	املصالح	التجارية	والسياسية،	واملسؤولية،	هي	

من	أكرث	القيم	أهمية	للصحايف.	ولهذا	السبب،	ينبغي	أال	يسعى	الصحايف	

لنفوذ	سيايس،	حتى	وإن	كان	يتناول	املسائل	االجتامعية.	ولنئ	كان	بإمكان	

املراسل	الصحايف	إبداء	آراء	محددة،	فإنه	ينبغي	عليه	القيام	بهذا	بشكل	

منفصل	عن	العمل	اإلخباري	حتى	ال	تتزعزع	مصداقيته	كناقل	مستقل	

للمعلومات،	وحتى	ال	يتجه	الجمهور	العتبار	كل	ما	يقوله	منحازاً.

التي	 الجيدة،	 الصحافية	 باملامرسات	 التمسك	 الصحافيني	 عىل	 ويتعني	

تحدث	إىل	حد	كبري	من	خالل	التنظيم	الذايت	الذي	ستتم	مناقشته	مبزيد	

من	التفصيل	يف	الفصل	التاسع.	

القيم التي تسرتشد بها الصحافة:

2.	الصدق 	 	 1.	دقة	التوقيت	

4.	االستقاللية 	 3.	الحياد/	عدم	االنحياز	

6.	املسؤولية 	 	 5.	الصفة	التمثيلية	

املوقف	 الفنلندية	 الصحافة	 عن	 الصحايف«	 العمل	 »مبادئ	 كتاب	 يصف	

ركائز	 ويجمل	 ومحكامً،	 دقيقاً	 توصيفاً	 الصحايف	 للمراسل	 االجتامعي	

العمل	الصحفي	مبا	ييل:

•	أنت	مراسل	صحايف	ولست	نجامً.

•	أنت	خادم	للجمهور	ولست	حاكامً،	وأنت	طالب	معرفة	ولست	وصيّاً	

عليها؛	وأنت	تعرف	الناس	ولكنك	لست	صديقاً	للجميع.

•	حتى	وإن	كنت	هناك،	فأنت	غري	مريئ،	أنت	خيال	الظل.

ألجلك	 يحدث	 ال	 والخرب	 للخرب،	 موضوعاً	 لست	 ولكنك	 موجود،	 أنت	 	•

أنت،	أنت	لست	بطل	الرواية	اإلخبارية.

•	أنت	تعمل	يف	مهنة	عادية،	وأنت	مهني	تبني	الغالبية	منا	وجهة	نظرها	

للعامل	وفقاً	ملا	تستقيه	منك	من	معلومات.

وبالرغم	من	أن	للصحافة	بالغ	األهمية	يف	مسار	املجتمعات	الدميقراطية،	

إال	أن	مهنة	الصحافة	ال	تؤخذ	عىل	قدر	كاٍف	من	الجدية	واألهمية.

عن	 الصادر	 والضجيج	 االنحياز	 مثل	 لذلك	 متعددة	 أسباب	 وهناك	

و	 الشائعات	 	/ والقال	 القيل	 )صحافة	 الصفراء	 الصحافة	 يف	 الصحافيني	

التحيز	 التهامات	 كان	 وقد	 	.)paparazzi 	 املشاهري	 مالحقة	 صحافة	

التي	يتخذها	الجمهور	 السياسات	أثرها	عىل	املواقف	 والتملق	لواضعي	

من	الصحافيني.	وباإلضافة	إىل	هذا،	فإن	الناس	عادًة	ما	ينتقدون	بسهولة	

التغطية	 كانت	 إذا	 أو	 منظورهم،	 آراءه	عن	 اختلفت	 إذا	 الصحايف	 عمل	

اإلعالمية	ال	تروق	لهم	ألسباب	شخصية	أو	أيديولوجية.	

2.2 كيف يتم القيام بالعمل الصحايف؟

حينام	يفكر	الجمهور	يف	املهن	ذات	الصلة	باإلنتاج	الصحايف،	فمن	املؤكد	

	journalist	 and واملصور	 الصحايف	 املراسل	 أوالً	 للذهن	 يتبادر	 ما	 أن	

الجامعي	 العمل	 نتاج	 الواقع	هي	 يف	 الصحافة	 أن	 إال	 	،photographer

املهنيني،	وعىل	وجه	الخصوص	يف	وسائل	 الذي	يقوم	به	فريق	كبري	من	

اإلعالم	الكربى.

التحرير	 مكتب	 يف	 املوظفون	 هم	 واملصورون	 الصحافيون	 واملراسلون	

املوظفني	 من	 األخرى	 األمناط	 عددهم	 يفوق	 ما	 عادة	 الذين	 الصحفي،	

املواد،	 أفكار	 بتقديم	 الصحايف	 ويقوم	 املكتب.	 هذا	 يف	 يعملون	 الذين	

غالباً	 الصحايف	 املصور	 يقوم	 التي	 اإلخبارية	 القصص	 ورسد	 وإنتاجها،	

يعمل	 الذي	 فهو	 	، املصور	 مساعد	 أما	 ومعالجتها.	 لها	 الصور	 بالتقاط	

لحسابه	الخاص	من	خارج	مكتب	التحرير.

الذي	 فهو	 	، 	multimedia	 journalist املتعددة	 الوسائط	 صحايف	 أما	

يكتب	ويقوم	بإجراء	التعديالت	مبا	يتالءم	مع	خصائص	القنوات	املختلفة	

الوسائط	 صحايف	 يكتب	 فقد	 املثال،	 سبيل	 وعىل	 اإلعالم.	 وسيلة	 لنفس	

املتعددة	برقية	حول	خرب	معني،	ومن	ثم	يقوم	بقراءتها	لإلذاعة،	كام	يقوم	
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بإعداد	مقطع	يصلح	للتلفزيون	بناء	عليها.	

صوتيّاً	 صحافياً	 محتوًى	 	 	radio	 journalist اإلذاعي	 الصحايف	 ويؤلف	

	radio اإلذاعية	 الربامج	 مقدم	 أما	 واملقابالت.	 األخبار	 مثل	 لإلذاعة،	

presenter	،	فهو	الصحايف	الذي	يستضيف	الربامج	اإلذاعية.	وعىل	سبيل	

املثال،	قد	يقوم	مقدم	الربامج	اإلذاعية	بإجراء	املقابالت	ومناقشة	األخبار	

يقوم	 أنه	 أكرث،	كام	 أو	 أو	مع	واحد	من	زمالئه	 الراهنة	وحده	 والقضايا	

بتقديم	املحتويات	املحررة	واألغاين	التي	تذاع	عىل	املحطة	اإلذاعية.

أما	مقدم	الربامج	التلفزيونية	presenter	television	،	فهو	من	يستضيف	

الوجه	 ظاهر	 فهو	 اإلذاعية،	 الربامج	 مقدم	 وبخالف	 التلفزيونية،	 الربامج	

استخدام	 يتم	 كام	 واملعروفة.	 العامة	 الشخصيات	 من	 يصبح	 ما	 وعادة	

شخصيات	عامة	أخرى	إىل	جانب	الصحافيني	يف	تقديم	الربامج	التلفزيونية،	

مبا	يف	ذلك	املمثلون،	واألشخاص	القدوة	أو	النامذج،	واملمثلون	الكوميديون،	

والخرباء.

الصحايف	 أو	مذيع	األخبار	والربامج	االخبارية	anchor	news	هو	 مقدم	

الذي	يظهر	يف	اإلذاعة	أو	التلفزيون	أو	محطات	التلفزيون	العاملة	عىل	

اإلنرتنت.	ويقوم	بعض	هؤالء	املذيعني	بقراءة	األخبار	التي	تنتجها	هيئة	

		teleprompter	او	Autocue	التلقني	جهاز	او	مبلقن	باالستعانة	التحرير

ويقوم	 الربنامج.	 مقدم	 بدور	 اإلخبارية	 الربامج	 يف	 منهم	 آخرون	 ويظهر	

املقدم	أو	مذيع	األخبار	كذلك	بإدارة	املناقشات	وإجراء	املقابالت	وتفسري	

السلطة	 من	 كبري	 قدر	 عىل	 املذيعون	 هؤالء	 يكون	 ما	 وعادة	 األحداث،	

والنفوذ،	حيث	إنهم	يوضحون	األخبار	ويصنعون	الرأي	العام.

	photo الفوتوغرافية	 الصور	 ومحرر	 	sub-editor الفرعي	 املحرر	 أما	

editor،	فهام	من	بني	املسميات	الوظيفية	عىل	مستوى	اإلدارة	الوسطى	

يف	مكاتب	التحرير	يف	وسائل	اإلعالم،	حيث	يكون	املحرر	الفرعي	مسؤوالً	

محرر	 مسؤولية	 تكون	 بينام	 والتحرير،	 التجميع	 بخصائص	 يتعلق	 عام	

	layout	املصمم	وظيفة	أيضاً	وهناك	املريئ.	املحتوى	واختيار	ترتيب	الصور

الشكل	 وإخراج	 لتصميم	 التخطيط	 برمجيات	 يستخدم	 الذي	 	designer

النهايئ	للامدة	املطبوعة.	أما	املدير	الفني	Director	Art،	فهو	املوظف	

املسؤول	عن	الشكل	النهايئ	ملا	ينرش.

أما	املنتج	producer،	فهو	عادة	الشخص	املسؤول	عن	قطاع	واحد	من	

وسائل	اإلعالم،	الذي	يقوم	بعملية	التنظيم	والتنسيق	لهذا	القطاع.	بينام	

كبري	 حد	 إىل	 يقرر	 من	 هو	 	news/managing	 editor التحرير	 مدير	

	department	manager	الدائرة	مدير	ويرأس	كتابتها.	تتم	التي	املالمح

مثل	 الكربى،	 الصحافية	 املؤسسات	 يف	 األخبار	 دوائر	 إحدى	 يف	 العمل	

الدائرة	الثقافية.

ينرش	 عام	 املسؤول	 الصحايف	 هو	 	editor-in-chief التحرير	 رئيس	 إن	

فيام	 عنها	 التعبري	 يتم	 التي	 اآلراء	 بشأن	 النهايئ	 القرار	 وله	 بالكامل،	

املنشور	 املحتوى	 قانونية	 عن	 أيضاً	 تحرير	مسؤول	 رئيس	 أن	 ينرش.	كام	

باملامرسات	 االلتزام	 عن	 املسؤول	 وهو	 اإلعالم،	 وسيلة	 أو	 املطبوع	 يف	

الصحافية	الحميدة.	وغالباً	ما	يقوم	رئيس	التحرير	بكتابة	االفتتاحية	التي	

تعرض	وجهة	نظر	الصحيفة	حول	مسألة	معينة.	وقد	يكون	هناك	عدة	

رؤساء	التحرير	يف	املؤسسات	الصحافية	الكربى،	إىل	الحد	الذي	يصل	إىل	

مهمتها	 التحرير	 هيئة	 تسمى	 تجمعهم،	 مستقلة	 إدارة	 وجود	 إمكانية	

كتابة	االفتتاحيات.

3.2 األمناط الصحافية وأنواع املواد اإلخبارية

املادة	اإلخبارية،	 بينها	 املواد،	من	 أنواع	مختلفة	من	 الصحافة،	هناك	 يف	

ومواد	 	،feature	 article الرئيسية	 	 واملادة	 واملقابالت،	 واالفتتاحيات،	

واألعمدة،	 النقدية،	 واملراجعات	 	،profile	 features الشخصية	 السرية	

والتقارير،	والرسائل	إىل	املحرر.

ولعل	املادة	اإلخبارية	هي	األهم	يف	الصحافة،	حيث	إن	الغرض	منها	هو	

نقل	املعلومة	بشكل	مبسط،	عالوة	عىل	سعيها	لإلجابة	عىل	أسئلة	مثل:	

ماذا	وأين	ومتى	وكيف	وملاذا	ومن،	بحياد	وموضوعية	بقدر	املستطاع.

له	بصورة	 إىل	حد	كبري،	ويشار	 موحداً	 للامدة	اإلخبارية	شكالً	منطياً	 إن	

منتظمة	عىل	شكل	هيكل	املثلث	املعكوس،	حيث	تكون	املعلومات	األكرث	

أهمية	يف	بداية	املادة	اإلخبارية،	ومن	هناك	نزوالً	تندرج	املعلومات	األقل	

أهمية،	ومنها	املعلومات	حول	خلفية	املوضوع	قيد	البحث.	وقد	أصبح	

اإلخبارية	 املادة	 من	 جزء	 ميكن	شطب	 أنه	 حد	 إىل	 قياسيّاً،	 النمط	 هذا	

أثناء	تصميم	وإخراج	املادة	بالشكل	النهايئ	دون	أن	يؤثر	هذا	عىل	سهولة	

فهم	املادة.

إن	أهم	رسالة	يتم	نقلها	عرب	املادة	اإلخبارية	تكمن	فيام	تسمى	ديباجة	

الخرب	أو	افتتاحية	النبأ	lead	news،	وهي	عبارة	عن	وصف	قصري	ومخترص	

ملضمون	هذه	املادة.

تشتمل	أنواع	املواد	الصحافية	عىل:

-	اإلخبارية

-	القصص	والتقارير	

-	املقابالت

-	االفتتاحيات

-	التحليلية	

-	االعمدة	واملقاالت	

-	املراجعات

-	اوراق	الحقائق	واملعطيات	

-	الرشيط	الجانبي	]معلومات	ذات	عالقة	

مادة	 جانب	 إىل	 منفصل	 بشكل	 توضع	

مطبوعة	أو	عىل	شبكة	اإلنرتنت[

أنواع املواد واألمناط الصحافية 
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وتشتمل	األمناط	الصحافية	عىل:

-	صحافة	املشاكسة/	الرتبص	

-	صحافة	املشاهري	

-	الصحافة	االستقصائية	

-	صحافة	الجونزو	)تتميز	بالخفة	والبعد	عن	التعمق	وعدم	احرتام	تقاليد	

الكتابة	الصحفية	لصالح	االهتامم	مبجمل	االراء	الشعبية	(	

-	صحافة	املواطن	

للنقاش 

هل ميكنك تقديم رشوحات مخترصة لهذه األمناط؟

هل ميكنك ذكر أنواع أخرى من املواد الصحافية؟

         املصطلحات الصحافية

التعقيب	أن	يكرر	ما	 لهذا	 ينبغي	 للتعليق	عليها،	لكن	ال	 الصورة	 •	الرشح	والتعليق	caption	هو	عبارة	عن	فقرة	قصرية	مرتافقة	مع	

نشاهده	يف	الصورة.

السليمة	تستدعي	 •	االقتباس	quotation	هو	االستشهاد	املبارش	مام	قاله	الشخص	الذي	جرت	معه	املقابلة.	إن	املامرسات	الصحافية	

الفصل	وبشكل	واضح	بني	ما	يقوله	الصحايف	يف	املادة	اإلخبارية	وبني	ما	قاله	شخص	غريه.	ولهذا	السبب	يتم	غالباً	متييز	االقتباسات	بشكل	

واضح	متاماً،	مثل	استخدام	إشارات	التنصيص	املعروفة.

•	إطار	الحقائق/	املعطيات	box	fact	هو	ملخص	يوضع	مبحاذاة	املادة	اإلخبارية	يف	مرحلة	تصميم	وإخراج	املادة	بشكلها	النهايئ،	بحيث	

يعرض	املعلومات	األساسية	للموضوع،	مثل	األسامء	واألرقام	املهمة،	بشكل	تسهل	قراءته.

•	املقدمة	هي	مستهل	املادة	ولبها،	وتهدف	لدفع	القارئ	إىل	االستمرار	يف	القراءة	حتى	النهاية.

•	االقتباس	الجزيئ	quote	pull	هو	جزء	مقتبس	من	النص	يتم	عرضه	بشكل	بارز	يف	مرحلة	تصميم	وإخراج	املادة	بشكلها	النهايئ	من	

خالل	تكبري	الخط	وإظهاره	بشكل	جيل.	ومن	شأن	هذا	أن	يجعل	النص	أكرث	جاذبية	للنظر.	وميكن	استخدامها	أيضاً	لتسليط	الضوء	عىل	

أجزاء	النص	األكرث	أهمية.

•	السبق	الصحايف	scoop	هو	خرب	بالغ	األهمية،	ويشتمل	عىل	معلومات	حول	مسألة	مهمة.	ويحقق	الصحايف	أو	املؤسسة	اإلخبارية	السبق	

عند	نرش	هذا	الخرب	املهم	قبل	اآلخرين.

•	الرشيط	الجانبي	article	sidebar	هي	مادة	أقرص	من	املادة	الرئيسية	وتشكل	جزءاً	من	معالجة	املوضوع	األسايس	قيد	البحث،	كام	

أنها	تقدم	بعض	املعلومات	اإلضافية	أو	وجهات	النظر	الجديدة	حول	املسألة	املطروحة،	أو	تقدم	وصفاً	ألحداث	هامشية	جرت	يف	سياق	

الحدث	األكرب	قيد	املعالجة.

•	العنوان	Title	هو	الجزء	الذي	يركز	عىل	املعلومات	األساسية	يف	املادة	اإلخبارية	بهدف	شد	انتباه	القارئ.	ومن	املمكن	أن	يكون	هناك	

يف	املادة	عدد	من	العناوين؛	الكبرية	والصغرية	منها.
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تتكون العملية الصحافية من الخطوات 
التالية: 

-	الخروج	بأفكار	

-	وضع	مخطط	ملوضوع	املادة	

-	جمع	املعلومات	

-	الصياغة	والتعديل	)التحرير(	

-	النرش	

-	استدراج	ردود	الفعل	ومناقشتها

مخطط	 يف	 صياغتها	 وإحكام	 تطويرها	 يتعني	 بفكرة	 عادًة	 العمل	 ويبدأ	

املادة	الذي	يحتوي	وجهة	نظر	محددة	متت	صياغتها	بوضوح.

وحتى	يكون	الصحايف	قادراً	عىل	نقل	املعلومات،	فال	بد	أن	تكون	بعض	

املعلومات	متاحة	له.	وهكذا،	فإن	عملية	جمع	املعلومات	بشكل	فعال	

تعترب	من	املهارات	املهنية	للصحايف.	وتشمل	مصادر	املعلومات	املحتملة	

واملسؤولني،	 املعارف	 من	 واملستقاة	 نفسه،	 الصحايف	 وخربات	 رؤية	 عىل	

والنرشات،	ووكاالت	األنباء،	والبالغات	حول	األحداث،	واملواقع	واملنتديات	

عىل	اإلنرتنت،	ومن	وسائل	اإلعالم	األخرى،	والشائعات.	وقد	تزايد	استخدام	

للمعلومات	 كمصدر	 االجتامعي	 التواصل	 وسائل	 من	 وغريه	 الفيسبوك	

خالل	السنوات	األخرية.

التي	 املعلومات	 تجاه	 ناقداً	 موقفاً	 يتخذ	 أن	 الصحايف	 عىل	 يتعني	 كام	

يتلقاها،	وكذلك	املعلومات	التي	يقدمها	املسؤولون،	حيث	إن	املعلومات	

تستحق	التدقيق	واملراجعة	من	مصادر	متعددة،	حتى	لو	كان	قد	سبق	

الفقرة	1.3.9(.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	فلعله	من	املفيد	 نرشها	)انظر	أيضاً	

إعادة	النظر	مثالً	فيام	إذا	كان	الشخص	الذي	تتم	مقابلته	للحصول	عىل	

املطلوبة	 املواد	 توفري	 مقابل	 متريرها	 يود	 أجندة	خاصة	 لديه	 معلومات	

واألخالقيات	 املسؤوليات	 الدليل	 هذا	 من	 الثاين	 الجزء	 ويتناول	 للامدة.	

ذات	الصلة	بالصحافة	مبزيد	من	التعمق.	

وبعد	أن	يتم	جمع	املعلومات،	يجب	أن	تصاغ	بشكل	قابل	للنرش،	سواء	

وعىل	 اإلذاعة،	 أو	 اإلنرتنت	 عىل	 صفحة	 أو	 ورقة	 اإلعالمي	 الوسيط	 كان	

الصحافيني	أن	يسعوا	للتعبري	بشكل	سهل	وواضح	قدر	اإلمكان.	كام	أنه	

استخدم	 األجنبية.	وإذا	 والعبارات	 املعقدة	 املفاهيم	 األفضل	تجنب	 من	

اختصاصه،	 مبجال	 صلة	 ذات	 متخصصة	 مفردات	 مقابلته	 تجري	 شخص	

فإن	من	واجب	الصحايف	أن	يقدم	رشحاً	لهذه	املصطلحات،	أو	أن	يطلب	

من	الشخص	نفسه	أن	يقوم	برتجمة	هذه	املصطلحات	إىل	لغة	مفهومة	

للجمهور.	وللصحايف	دامئاً	الحق	يف	طرح	األسئلة،	وإن	كانت	تبدو	غبية.

وينبغي	بعد	النرش	أن	تبقي	مكاتب	التحرير	عيناً	مفتوحة	عىل	التغذية	

الراجعة	التي	كانت	يف	املايض	تصل	بالربيد	أو	تنرش	كرسائل	إىل	املحرر.	

أما	يف	الوقت	الحارض،	فباإلمكان	الحصول	عىل	التغذية	الراجعة	مبارشة	

من	اإلنرتنت،	حيث	يقوم	الناس	بذلك	بحركة	واحدة	عىل	أجهزتهم،	وعرب	

املشاركات	والتعليقات	يف	األماكن	املخصصة	لذلك	واملتوفرة	أسفل	املواد	

عادًة.

وإذا	كانت	املادة	اإلخبارية	تتضمن	أخطاء،	فيتعني	عىل	مكتب	التحرير	

تصحيح	الخطأ	و/أو	نرش	التصحيح.	أما	إذا	كان	هناك	جدل	حول	اإلساءة	

لجهة	ما	فيها	بعد	نرشها،	فيمكن	أن	مينح	الحق	يف	الرد	للجهة	املقصودة	

يف	املادة.	اقرأ	املزيد	حول	هذا	املوضوع	يف	الفصل	التاسع	1.3.9.

ما هو دليل االسلوب Style Book ؟ 

دليل	أساليب	الكتابة	هو	كتاب	مرجعي	مختص	بطبيعة	اللغة	املستخدمة،	

ومعايري	وقواعد	الكتابة	بها،	ويوفر	مناذج	عىل	صياغة	النصوص	والقواعد	

ألساليب	 شهرًة	 األدلة	 هذه	 أكرث	 ومن	 األسامء.	 كتابة	 وأشكال	 النحوية	

الكتابة،	أدلة	األسوشييتدبرس	والبي	يب	يس	واإليكونوميست.

أحمد	زيك	عثامن

الشبكة	العربية	لدعم	اإلعالم

الصوت	الحر

http://asahnetwork.org		الرابط
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إضاءة: منطق الربح والعائدات يف وسائل اإلعالم

يعني	منطق	الربح/	العائدات	يف	املؤسسات	االعالمية	خلق	أرباح	لتمويل	املهام	املنوطة	بها.	وقد	استند	هذا	املنطق	تقليديّاً	عىل	

سوق	مزدوجة،	حيث	تباع	الصحيفة	أو	أي	منتج	إعالمي	للمستهلك،	ويف	الوقت	نفسه	يتم	بيع	جمهور	املشرتكني	للمعلنني.	

وقد	أحدثت	الثورة	الرقمية	أثراً	عىل	منطق	اإليرادات	يف	وسائل	اإلعالم،	حني	تحولت	بعض	اإلعالنات	إىل	املواقع	اإللكرتونية	للصحف.	

ومبا	أن	اإلعالنات	عىل	شبكة	اإلنرتنت	أقل	كلفة	من	إعالنات	الصحف	التقليدية،	فقد	انخفض	إجاميل	أرباح	رشكات	الصحافة،	عالوة	عىل	

أن	بعض	الرشكات	تعلن	عن	منتجاتها	إىل	عمالئها	بشكل	مبارش	عىل	املواقع	اإللكرتونية	الخاصة	بهم،	وكذلك	عرب	استخدام	قنوات	وسائل	

التواصل	االجتامعي.	وغني	عن	القول	إن	الجانب	السلبي	للثورة	الرقمية	عىل	رشكات	اإلعالم	أنها	جعلت	الناس	أقل	استعداداً	للدفع	

للصحافة،	حيث	إنه	ميكن	الحصول	عليها	مجاناً	عىل	اإلنرتنت.	

ويف	هذه	األثناء،	كانت	رشكات	اإلعالم	تبحث	عن	أساليب	ومناذج	بديلة	لإليرادات	من	أجل	االستمرار	بعملها.	وعىل	سبيل	املثال،	أصبحت	

حواجز	الدفع	paywalls	شائعة	االستخدام	يف	السنوات	األخرية	عىل	شبكة	اإلنرتنت،	حيث	يتم	عربها	تقييد	وصول	املستخدمني	الذين	مل	

يتم	تسجيلهم	كمشرتكني	إىل	بعض	أو	كل	املحتوى	عىل	موقع	ما.

سؤال: كيف ترى مستقبل الصحافة الورقية يف ظل انتشار الصحافة 

اإللكرتونية؟

كيف ترى منطق الربح  والعائدات بعد عرش سنوات من اآلن؟ 

4.2 السامت الخاصة للصحافة اإلذاعية والتلفزة

من	حيث	الجوهر،	إن	عمل	الصحافيني	يف	اإلذاعة	والتلفزيون	هو	نفس	

تنطبق	 املطبوعة،	حيث	 الصحافة	 يف	 الصحافيون	 به	 يقوم	 الذي	 العمل	

عليهم	نفس	املبادئ	والقيم	املتعلقة	بإنتاج	األخبار	ونقل	املعلومات.

والفارق	أنه	بدالً	من	مهارات	الكتابة،	ينبغي	أن	يكون	الصحايف	اإلذاعي	

للتعبري	 قدرة	 ميتلك	 وأن	 والنرش،	 التسجيل	 بتقنيات	 دراية	 عىل	 الناجح	

قدرة	 إىل	 باإلضافة	 التلفزة،	 صحايف	 من	 املطلوب	 بينام	 الواضح.	 الصويت	

التعبري	الصويت،	أن	يكون	ذا	مظهر	جذاب	أيضاً.

املريئ	يف	عرض	 الجانب	 اإلخبارية	عىل	 القيمة	 تعتمد	 التلفزة،	 ويف	عمل	

املوضوع،	باإلضافة	إىل	املعايري	األخرى	املتعلقة	بالعمل	الصحايف	إجامالً.	

ويف	العمل	التلفزيوين،	عادًة	نحتاج	إىل	بعض	اللقطات	من	املوقع	نفسه	

أو	بعض	اللقطات	التوضيحية	ذات	الصلة،	ولكن	الربامج	التلفزيونية	غالباً	

ما	تضطر	إىل	اللجوء	إىل	ما	يسمى	الرؤوس	الناطقة	heads	talking	أو	

.pundits	املجال	يف	الخرباء	املتحدثني

1.4.2 التعبري عن النفس يف التلفزيون

كلامت	 يستعمل	 أن	 املتحدث	 أو	 للكاتب	 ميكن	 والراديو،	 الجريدة	 »يف	

املستمع	 أو	 القارئ	 مخيلة	 وتبدأ	 مثالً،	 البطالة	 أو	 كالحب	 قوية	 إيحائية	

بتصوير	األمر	يف	الذهن.	ولكن	األمر	ال	يسري	عىل	نحو	مامثل	يف	التلفزيون،	

فالتعبري	عن	هذه	الكلامت	برصيّاً	مسألًة	صعبة،	حيث	إن	الصور	التلفزيونية	

تسيطر	عىل	خيالنا.	عندما	نشاهد	التلفزيون،	يتم	تهميش	وإخامد	الصور	

الذهنية	التي	نصنعها	نحن،	وتصبح	الصورة	التي	عىل	الشاشة	هي	الصورة	

الذهنية	التي	ترادف	املوضوع	املطروح	عىل	بساط	البحث.

وهناك	تشكيلة	واسعة	من	الرموز	التي	متثل	كل	فكرة	عىل	حدة.	وهناك	

فروق	دقيقة	بني	هذه	الرموز.	ومن	األساليب	التي	ميكن	االعتامد	عليها	يف	

معالجة	املوضوعات	املجردة	عرض	صور	لنشاطات	لها	عالقة	باملوضوع،	

فيام	يأخذ	املراسل	برسد	معلومات	محددة.	وكلام	كانت	هذه	الصور	أكرث	

أن	 بالرضورة	 ليس	 ولكن	 املشاهد.	 عىل	 تأثريها	 زاد	 باملوضوع،	 التصاقاً	

تعرض	صورا	لكل	يشء،	أو	لكل	شخص	تتحدث	عنه؛	إذ	بوسعك	أن	تعرض	

مثالً	صورة	لعدد	قليل	من	األشخاص	لتمثيل	مجموعة	أكرب.

املوضوع	 مع	 متوافقة	 الصور	 تكون	 عندما	 فقط	 األسلوب	 هذا	 وينجح	

مع	 تتوافق	 ال	 مبتهجني	 عامالً	 تظهر	 التي	 الصور	 فمثالً،	 تعالجه.	 الذي	

اللهجة	 يف	 التوافق	 تحقيق	 من	 إذاً	 بد	 ال	 متدهور.	 اقتصاد	 عن	 حديثك	

والنربة	بني	الصورة	والكلمة،	ويجب	جمع	واختيار	الصور	التي	يقصد	من	

ورائها	تكوين	استعارة	مرئية	بعناية،	وينبغي	كذلك	استخدامها	بحذر.

من	 صور	 ج��ّداً؛	 العامة	 الصور	 استعامل	 فخ	 يف	 املحطات	 بعض	 تقع	

األرشيف،	أو	لقطات	عشوائية،	)من	اللقطات	التي	تستخدم	بإفراط	مثالً	

منظر	جمهور	يسري	يف	الشارع(.	
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نصائح رسيعة ملخاطبة الجمهور عرب اإلذاعة أو التلفزيون:

-	يجب	أن	يدعم	الصوت	والصور	ويجسدا	القصة/	الخرب،	ال	أن	يضفيا	عليها	الغموض.

-	يجب	أن	يكون	إلقاء	النص	واضحاً	ومنظامً.

-	يجب	أن	تكون	املفردات	سهلة	وعىل	قدر	املعنى.

-	يجب	الحفاظ	عىل	سالمة	قواعد	اللغة.	إن	غلطة	نحوية	واحدة	قد	تفقدك	املصداقية	عند	بعض	املشاهدين.

-	يجب	أن	يكون	اللفظ	سليامً،	مع	االهتامم	مبخارج	الحروف.

-	يجب	أن	تكون	رسعة	إيقاع	التقرير	مالمئة،	حتى	يتابع	املشاهد	الخرب	ويفهمه	من	املرة	األوىل.

-	يجب	أن	يكون	تنغيم	الصوت	وفق	ما	يقتضيه	املحتوى	واملعنى.	ويجب	أن	يراعي	املوضوع	)فاملوت	مثالً	ليس	موضوعاً	يحتمل	نربة	ساخرة(.

بول	ستاينيل،	معهد	علوم	االتصال/	جامعة	ميامي

الدليل	امليداين	املهني	ألخبار	التلفزيون،	إصدار	معهد	اإلعالم-	جامعة	بريزيت.

للنقاش: من هو مراسلك املفضل؟ وملاذا؟ وهل تعتقد أن مراسالً تلفزيونّياً ميتلك هذه املهارات سينجح إن مل يكن حسن املظهر؟

مفردات العمل اإلذاعي والتلفزيوين:

:Ambient sound األصوات الطبيعية من بيئة الحدث •

هي	مجمل	الضجيج	واملوسيقى	واألصوات	اآلتية	من	الطبيعة	والناس	والتكنولوجيا	التي	تحيط	بنا	يف	أي	مكان،	وقد	تكون	حقيقية	أو	مصطنعة.

:Bumper الفواصل املوسيقية •

هي	عنرص	الصوت	املسجل	مسبقاً	لالنتقال	من	نوع	من	املحتوى	إىل	آخر	دون	توقف	أصم	أو	غري	مريح.	ويستخدم	هذا	املصطلح	يف	البث	اإلذاعي	

للداللة	عىل	مقاطع	قصرية	منتظمة	مثل	التوقيع	تستخدم	يف	املساحة	املتوفرة	عند	االنتقال	بني	الربامج.

:Cliffhanger الخامتة االتشويقية •

وهو	آلية	يف	الحبكة	الروائية	عندما	تنتهي	الحلقة	ببقاء	قضية	صعبة	معلقة	عىل	منحدر	خطر.	والتعبري	مستمد	من	هذا	املعنى.	ويستخدم	عادًة	

يف	املسلسالت	الخيالية،	ويف	تلفزيون	الواقع،	حيث	إن	املشاهد	التي	مل	تكتمل	واملشاهد	الدرامية	للشخصيات	تندرج	تحت	هذا	األسلوب	لضامن	

أن	الجمهور	سوف	يعود	ملتابعة	العرض.

:Commentary التعليق •

هو	تقنية	رسد	تستخدم	غالباً	يف	األفالم	الوثائقية	والربامج	الرياضية،	حيث	يقوم	أحد	املعلقني	من	خارج	اللقطة	بتقديم	وصف	أو	توفري	معلومات	

أساسية	للمتابع	حول	األحداث	التي	يراها	عىل	الشاشة.
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 :Dead air البث الصامت •

وهو	الصمت	عىل	اإلذاعة،	الذي	ميكن	أن	يحدث	عندما	ال	يتمكن	املذيع	من	ربط	املحتويات	بعضها	ببعض،	ما	يُحدث	فجوة	يف	مجرى	البث،	

أو	عندما	ال	ينتبه	املذيع	أنه	ما	زال	عىل	الهواء	ويتأخر	بالبدء	بالعرض.	وقد	تحدث	مشكلة	البث	الصامت	نتيجة	خطأ	من	عامل	التشغيل	أو	

الكمبيوتر.

 :Cut away املدخالت •

هي	مادة	مصورة	يف	اإلنتاج	التلفزيوين	تعرب	عن	املوضوع،	وميكن	استخدامها،	عىل	سبيل	املثال،	للتخفيف	من	حدة	الفواصل	يف	حاالت	إجراء	

املقابالت،	ولتسهيل	االنتقال	أو	سالسة	القطع	وإخفاء	عيوب	املونتاج.

 :jingle اإلشارات املوسيقية •

هي	لحن	غنايئ	قصري	يستخدم	يف	اإلعالنات	اإلذاعية	والتلفزيونية،	ولإلعالن	عن	القنوات	اإلذاعية	والتلفزيونية	نفسها	وعن	برامجها.

 :news segment املقاطع اإلخبارية •

هي	أجزاء	تم	تصويرها	مسبقاً	ليتم	عرضها	يف	برنامج	بث	مبارش.

 :Podcast مقطع البث الصويت •

هو	أحد	أشكال	الوسائط	الرقمية،	وهو	عبارة	عن	ملف	صويت	مضغوط	يتم	إنشاؤه	عىل	شكل	برنامج	إذاعي.	وبالعادة،	فإن	االستامع	إىل	هذه	

املقاطع	يتطلب	اشرتاكاً	للسامح	بتحميلها	تلقائيّاً	وتوصيلها	عرب	اإلنرتنت	إىل	جهاز	الصوت	أو	الحاسوب	أو	الهاتف	النقال	الخاصة	باملشرتك.	

 :Pundits and talking heads املتحدثون الخرباء والرؤوس الناطقة •

هي	عبارات	تشري	إىل	الطريقة	التي	يصور	بها	اإلنتاج	التلفزيوين	موضوعاً	ما	من	خالل	التقاط	صورة	عن	قرب	أو	عن	بعٍد	متوسط	لرأس	الشخص	

ما	يشار	إليهم	 املتحدث.	أما	املتحدثون	الخرباء،	فقد	يكونون	مثالً	خرباء	وسياسيني	أو	صحافيني	أو	محللني	سياسيني	وناطقني	رسميني،	وغالباً	

باستهانة،	وذلك	بسبب	االستخدام	الروتيني	لهم.

 :Soundbite املقتطفات •

هي	مقتطفات	من	الصوت	املستخرج	من	تسجيل	صويت	أطول؛	من	مقابلة	أو	موسيقى.	وتستخدم	هذه	املقتطفات	مرتافقة	مع	رواية	خربية.	وقد	

تختلف	املقتطفات	يف	الطول،	ولكن	بشكل	عام	ال	تتجاوز	15	ثانية	من	الوقت.

 :Voice over التعليق الصويت •

هو	إحدى	تقنيات	اإلنتاج	حني	يطغى	الرسد	الصويت	عىل	الرسد	املريئ،	وعادًة	ما	تستخدم	هذه	التقنية	يف	إنتاج	األخبار	واألفالم.	وعىل	سبيل	املثال،	

ميكن	أن	يسمع	صوت	أحد	الخرباء	مع	املوسيقى	التصويرية،	بينام	تركز	اللقطة	عىل	موضوع	األخبار.	ويف	املجال	الروايئ،	ميكن	أن	ينقل	التعليق	

الصويت	أفكار	الجمهور	أيضاً.
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نصائح: إىل صحايف التلفزيون العامل يف امليدان

عزيزي	املراسل،

	 قبل	نزولك	إىل	امليدان	من	أجل	تغطية	مبارشة،	حرّض	مزيداً	من	املعلومات	املفيدة،	وتحدث	مسبقاً	مع	املذيع،	وتشاور	مع	املصور،	•

وضعه	يف	صورة	ما	تريد،	وعند	االستمرار	يف	التغطية،	قدم	ملخصاً	لكل	املعلومات	التي	حصلت	عليها	منذ	البداية،	ويف	اللحظة	الحاسمة،	

ال	تتكلم،	فالصوت	من	بيئة	الحدث	أو	الصورة	قد	يكونان	أبلغ	من	أي	كالم.

	 اقرتابك	املبالغ	فيه	من	موقع	الحدث	ال	يجلب	لك	أي	شعبية	زائدة.	وتذكر	أنك	مراسل	وناقل	للحقيقة،	ولست	نجامً	تلفزيونيّاً	او	بطالً،	•

البطولية،	وفكر	يف	أمن	 يكفينا	أن	نعرف	أنك	متواجد	يف	موقع	الحدث،	دع	املصور	يختار	املوقع	املناسب	وال	تفرض	عليه	خياراتك	

وسالمة	طاقم	العمل.

	 للحدث.	لخص	• املصاحبة	 السياسية	 باملواقف	 أيضا	 العناية	 ما	يستدعي	 الحدث	بشموليته،	وهو	 بنقل	 أنك	كمراسل	مطالب	 تنَس	 ال	

املواقف	جيداً،	واحفظ	االقتباسات.	وليس	عيباً	أن	تكون	موجودة	لديك	عىل	ورقة	صغرية.

	 املعلومة	املتوفرة	بني	يديك	قد	تكون	متوفرة	لدى	زمالئك	اآلخرين	أيضاً	وبنفس	الوقت	متاماً،	التميز	هو	يف	كيفية	عرضها	لغة	وأداًء.•

	 غالبيتكم	يعمل	بدون	منتج	أو	مساعد،	وهو	ما	يستدعي	تنسيقاً	مسبقاً	لبعض	املقابالت.	ال	ترتك	األمر	حتى	اللحظة	االخرية.•

	 قدم	املعلومة	بشكل	مخترص	جّداً	أوالً،	ثم	وسعها	وارشحها	إن	توفر	الوقت،	وتجنب	أن	تبدأ	برشوحات	وحيثيات	قبل	اإلجابة.•

	 أنت	لست	يف	امتحان،	ومن	الطبيعي	أال	تكون	لديك	إجابة	عىل	كل	األسئلة،	الجميع	يعرف	أنك	تبث	عىل	الهواء	مبارشة	ويقدر	الظروف	•

التي	تعمل	فيها،	واملتلقي	مستعد	للتسامح	مع	أخطائك	وهفواتك	البسيطة،	ولكن	تذكر	أن	الجمهور	ال	ميرر	االرتباك	والتوتر	الذي	قد	

يظهر	عليك.

	 التوصيف	• أيضاً،	وتجنب	 الجمهور	يراها	 الحقيقي،	ألن	 املواجهات	عنيفة،	وال	كل	املسريات	حاشدة.	أعط	األشياء	حجمها	 ليست	كل	

املبالغ	فيه.

	 االتفاق	املسبق	مع	املصور	ومع	السائق	وحسن	التعامل	معهام	واإلشادة	بهام	رضوري	جّداً	لحسن	سري	العمل	ولضامن	روح	الفريق.	ال	•

تخطف	املجد	والثناء	والشهرة	لنفسك	فقط،	وزع	عليهام	أيضاً.
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 Data 5.2 صحافة البيانات والرسوم البيانية
journalism and infographics

البيانات	هي	عملية	صحافية	يجري	خاللها	تحصيل	كميات	 إن	صحافة	

كبرية	من	املعلومات	وتعديلها	وتحليلها،	وإنتاج	»مادة	صحافية	مستندة	

إىل	البيانات«،	التي	غالباً	ما	تستفيد	من	نرش	البيانات	املستخدمة	لهذه	

املادة.

وتبحث	صحافة	البيانات	دامئاً	عن	آفاق	وأخبار	جديدة	مشوقة	من	خالل	

جمع	كميات	كبرية	من	املحتوى	والقيام	بتحليلها	ومن	ثم	دمجها.

الصحافية،	 املادة	 لكتابة	 البداية	 نقطة	 متثل	 البيانات	 أن	 إىل	 وباإلضافة	

إنه	ومن	خالل	 إذ	 الصحايف،	 الرسد	 من	 جزءاً	 أيضاً	 تكون	 أن	 لها	 فيمكن	

الوسائل	البرصية،	يسهل	تقديم	كميات	كبرية	من	املعلومات	إىل	القارئ	

بتقديم	 البيانات	 صحافة	 تقوم	 وهكذا،	 ومشوقة.	 مفهومة	 صيغة	 يف	

املعلومات	من	خالل	الرسوم	البيانية	املختلفة	مثل	الجداول،	ومخططات	

النسب	املئوية،	والخرائط،	والجداول	الزمنية	أو	العدادات.	وميكن	كذلك	

استعراض	البيانات	بطرق	إبداعية	مختلفة،	مثل	الرسوم	اإليضاحية	لتمثيل	

األبعاد.

وميكن	أيضاً	االستفادة	من	التفاعل	مع	القراء	إبان	إعداد	البيانات،	مثل	

الطلب	منهم	اإلجابة	عىل	االستبيانات،	إذ	ميكن	أن	يطلب	من	القراء	ملء	

الستخالص	 بإدخالها	 قاموا	 التي	 املعلومات	 ومراكمة	 جمع	 أو	 استبيان،	

بيانات	جديدة،	ستصبح	متاحة	للقراء	عندما	يتم	نرشها.

إن	صحافة	البيانات	تنطوي	عىل	عمل	مضٍن	ومكثف	بالنسبة	للصحافيني،	

تهذيبها	 تم	 إذا	 للقراء	 بالنسبة	 األوىل	 الدرجة	 من	 خدمة	 متثل	 أنها	 بيد	

البيانات	 صحافة	 تخدم	 أحوالها،	 أحسن	 ويف	 جيد.	 بشكل	 ومعالجتها	

من	 يعانون	 الذين	 مثل	 مختلفة،	 خاصة	 احتياجات	 ذات	 مجموعات	

اضطرابات	القراءة	أو	قراء	اللغات	األجنبية.	

كام	أن	األساليب	البرصية	املختلفة	التي	تستخدمها	صحافة	البيانات	تلقى	

الجوانب	 إىل	 أكرث	 متيل	 التي	 االجتامعية	 اإلعالم	 وسائل	 يف	 كبرياً	 رواجاً	

املرئية	واللمحات	الرسيعة.

PALESTINIAN LOSS OF LAND 1946 - 2005
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الصحافة	املرئية	تجمع	بني	النص	والصور	والتصاميم.	ويتم	وضع	التصور	

ورسوم	 التوضيحية،	 والرسوم	 الفوتوغرافية،	 الصور	 مع	 للصحيفة	 املريئ	

مفهوم	 فإن	 وهكذا،	 األخرى.	 البيانية	 والرسوم	 والخرائط،	 الكاريكاتري،	

الصحافة	املرئية	أوسع	من	الصحافة	املصورة.	ولقد	كان	للطباعة،	وتصميم	

تكنولوجيا	 يف	 والتطورات	 واألفالم،	 املصورة،	 والصحافة	 البيانية،	 الرسوم	

فمن	 وتوجهاتها.	 املرئية	 الصحافة	 عىل	 تأثريها	 والتلفزيون؛	 املعلومات	

عند	 مرئية	 صحافًة	 البيانات	 صحافة	 اعتبار	 ميكن	 النواحي،	 إحدى	

استخدامها	الجداول	والخرائط	والرسومات.

والنصوص،	 الفيديو،	 وأفالم	 الصور،	 بني	 الجمع	 املتعددة	 الوسائط	 تعني	

فضاءات	 عىل	 الخصوص،	 وجه	 وعىل	 الرقمية،	 املحتويات	 من	 وغريها	

من	 للمزيد	 املجال	 اإللكرتونية	 واملجالت	 الصحف	 وتتيح	 اإلنرتنت.	

األمثلة	 وتشتمل	 الصحافة.	 يف	 املتعددة	 الوسائط	 توظيف	 يف	 اإلبداعات	

الجيدة	للرواد	يف	هذا	املجال	عىل	صحيفة	الجارديان	الربيطانية،	وصحيفة	

نيويورك	تاميز	األمريكية.	فقد	قامت	هاتان	الصحيفتان	بتجربة	استخدام	

النصوص	والصور	وأفالم	الفيديو	والرسوم	البيانية	يف	نفس	املادة	اإلخبارية،	

التي	 اإلمكانيات	 تتجاوز	 التي	 املتعددة	 الوسائط	 تجربة	 بذلك	 وقدمتا	

ميكن	أن	تقدمها	أي	من	قنوات	وسائل	اإلعالم	التقليدية.

إن	االتجاه	السائد	يف	العرص	الرقمي	أن	تصبح	املواد	أقرص	والصور	أكرب.	

ويف	الوقت	الحارض،	فإن	الصحف	ذات	الجودة	العالية	هي	صحف	مرئية	

عىل	نحٍو	أكرب.	وباإلضافة	إىل	التقنية	الرقمية،	ميكن	أيضاً	تفسري	هذا	برواج	

التلفزيون	وشخصنة	personification	السياسة	والصحافة.

1.3 الصحافة املصورة

الصحافة	املصورة	شكل	من	أشكال	الصحافة	التي	تهدف	إىل	تناول	األخبار	

والرسوم	 الفيديو	 وأفالم	 الفوتوغرافية	 الصور	 مثل	 الصور،	 خالل	 من	

التوضيحية.	غري	أن	الصورة	الفوتوغرافية	تبقى	الشكل	األهم	يف	التصوير	

الصحايف.	

وبينام	متتلئ	املجالت	بالصور	يف	الوقت	الحارض،	تفضل	الصحافة	تقليديّاً	

النص	عىل	الصور.	ويف	حني	أن	النص	يرتافق	عادة	مع	املنطق	والعقالنية،	

الصحف	 بني	 االنقسام	 كان	 وهكذا،	 العواطف.	 مبخاطبة	 الصور	 ترتبط	

واملجالت	الشعبية	واملجالت	املتميزة	واضحاً،	حيث	إن	االهتامم	بالصور	

والجامليات	كان	يأيت	دامئاً	يف	مركز	ثانوي	يف	الصحف	عالية	الجودة،	خالفاً	

للمنشورات	الشعبية.	أما	يف	عرص	اإلنرتنت،	فقد	تنامى	االهتامم	بالصور	

يركز	 املنشور	 كان	 لو	 املريئ.	وحتى	 املحتوى	 أنواع	 الفوتوغرافية	وجميع	

عىل	املحتوى	النيص،	فإنه	ينبغي	األخذ	بعني	االعتبار	تقديم	الرسالة	بشكل	

مريئ	حتى	تصل	الرسالة	بفعالية	يف	عرص	اإلنرتنت.	

الرسوم	 تساعد	 كام	 القارئ،	 اهتامم	 لتوجيه	 وسيلة	 الصور	 أن	 ويعتقد	

املواضيع	 ومتييز	 النصوص	 خضم	 يف	 التوجه	 عىل	 القارئ	 التوضيحية	

يف	 ما	حدث	 تصور	 يف	 املساعدة	 هنا	 الصورة	 من	 الغرض	 إن	 اإلخبارية.	

ذلك	اليوم.

يقسم التصوير الصحايف إىل األنواع التالية: 

:news photograph الصورة اإلخبارية •

وهي	صورة	فوتوغرافية	مرافقة	للخرب	الذي	يستحق	النرش.

:report photograph التقرير الفوتوغرايف املصور •

يتناول	املوضوع	من	منظور	أوسع،	ويحاول	عىل	سبيل	املثال	أن	ينقل	

إىل	الجمهور	الحالة	املزاجية	للوضع.

:feature photograph الصورة القصة •

وهي	مثالً	صورة	فوتوغرافية	خالدة	لظاهرة	أو	لوحة.	

:illustration photograph الصورة اإليضاحية •

وهي	صورة	رمزية	لتوضيح	موضوع	تجريدي	أو	موضوع	من	الصعب	

تصوره.

3
الصحافة املرئية
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الصورة	اإلخبارية	هي	نتاج	للثقافة	الصحافية،	وينبغي	أن	يكون	الغرض	

منها	أساساً	اإلجابة	عن	األسئلة	نفسها	التي	يتناولها	النص	اإلخباري:	ماذا،	

وأين،	ومتى،	وكيف،	ومن.	ومثل	نصوص	األخبار،	تسعى	الصورة	اإلخبارية	

إىل	الوضوح	والبساطة،	إذ	تصور	فكرة	واحدة	يف	املرة	الواحدة.

هول	 ستيوارت	 الثقافية	 النظريات	 صاحب	 يضع	 املثال،	 سبيل	 وعىل	

Hall	Stuart	رشوطاً	ثالثة	للصورة	اإلخبارية:

•	ال	بد	أن	تكون	للصورة	عالقة	بالحدث.

•	يجب	أن	يكون	الحدث	قد	حصل	مؤخراً.

•		يجب	أن	يكون	لكل	من	الناس	واألحداث	قيمة	إخبارية.

ويرتافق	مع	الصورة	الواردة	يف	وسائل	اإلعالم	املطبوعة	تعليق	توضيحي	

بشكل	دائم	تقريباً،	وهذا	بغرض	تقديم	وصف	حول	املكان	الذي	أخذت	

الذي	حدث	وملاذا	هم	هناك.	 الذين	متثلهم،	وما	 الصورة	ومن	هم	 فيه	

ما	ميكن	أن	يشاهد	 بالنص	شيئاً	 التوضيحي	 التعليق	 أن	يكرر	 وال	يجوز	

بوضوح	يف	الصورة.

إن	الصورة	الفوتوغرافية	هي	يف	حد	ذاتها	منتج	صحايف،	ولكن	الرسالة	التي	

تريد	إيصالها	تبنى	جنباً	إىل	جنب	مع	النص،	حيث	يضع	النص	الصورة	يف	

سياقها	ويحدد	الطريقة	التي	سوف	يتم	تلقيها–	والعكس	صحيح.

الصحايف	 باملصور	 الصلة	 ذات	 املنشورات	 من	 األخرى	 األشكال	 وتشتمل	

املصور،	 والتقرير	 املصور،	 املقال	 مثل	 سلسلة	 عىل	 الفوتوغرايف	 والرسد	

والصور	الرئيسية،	وهي	أشكال	أكرث	تحرراً	من	الصورة	اإلخبارية	التقليدية،	

كام	أنها	ترتكز	عىل	املصور	يف	كيفية	إخراج	الصور.	إن	التفريق	بني	هذه	

املستخدم،	وتصميم	 النرش	 ثابت،	وميليه	إىل	حد	كبري	منرب	 األشكال	غري	

وإخراج	املادة،	وكمية	الرسوم	اإليضاحية	وحجم	النص.

وإخراج	شكل	 وتصميم	 الفوتوغرافية	 الصور	 املصور	عىل	 التقرير	 ويركز	

املادة،	بينام	يحظى	النص	بأهمية	ثانوية.	وعىل	سبيل	املثال،	فقد	وصفت	

املصور	 التقرير	 	Hanna	Weselius ويسيليوس	 هانا	 الفنلندية	 املصورة	

املوضوع	 تقديم	 عىل	 تساعد	 التي	 املزاجية	 الحاالت	 من	 سلسلة	 بأنه	

موضوع	 هو	 التقرير	 يف	 الجوهري	 الجانب	 فإن	 لها،	 ووفقاً	 للقارئ.	

	ما	ويحظى	باألهمية:	»إن	الصحايف	هو	البادئ	بالتجربة،	 اجتامعي	إىل	حدٍّ

بإيصال	هذه	 اختبار	يشء	ما	يف	مكان	ما،	ومن	ثم	يقوم	 إذ	يذهب	إىل	

الخربات	وأجوائها	للجمهور،	وعليه	بدوره	مهمة	القيام	بتفسريها«.

من	املمكن	أن	يستمر	التقرير	الفوتوغرايف	املصور	لساعات	أو	أشهر	وحتى	

سنوات.	واملجالت	هي	وسائل	اإلعالم	التقليدية	التي	تنرش	عادة	التقارير	

املصورة،	ولكن	هذه	التقارير	وجدت	طريقها	أيضاً	إىل	أروقة	املعارض	منذ	

سبعينيات	القرن	العرشين.	ويف	الوقت	الحايل،	وجدت	وسائل	اإلعالم	التي	

تبحث	عن	منابر	جديدة	للنرش	أن	الفرص	متاحة	عىل	اإلنرتنت.

1.1.3 مهن الصحافة املرئية

واملصور	 	،Photojournalist الصحايف	 املصور	 بني	 الفارق	 متييز	 ميكن	

العامل	يف	صحيفة،	بأنه	عادة	ما	يكون	لدى	املصور	الصحايف	فهم	أفضل	

الصحايف	 املصور	 يقوم	 وقد	 ومعانيها.	 الصحافية	 املنتجات	 تكوين	 حول	

باختيار	 يقوم	 من	 أيضاً	 هو	 ولكنه	 بنفسه،	 فوتوغرافية	 صور	 بالتقاط	

وترتيب	الصور	التي	يلتقطها	مصورون	آخرون.	ومع	تطور	التقنية	الرقمية	

تغيري	شامل،	 إىل	 الصحايف	 للمصور	 الوظيفي	 الوصف	 تعرض	 والحوسبة،	

الربامج	 يستخدم	 أن	 العرصي	 الصحايف	 املصور	 عىل	 لزاماً	 أصبح	 حيث	

الخاصة	مبعالجة	الصور	الرقمية	وغريها	من	الربمجيات	إلنتاج	املحتوى.

وعالوة	عىل	ذلك،	يستحسن	أن	يكون	املصور	الصحايف	عىل	علم	بأساسيات	

من	 املثال،	 سبيل	 وعىل	 إنه	 املجلة،	حيث	 أو	 الصحيفة	 وإخراج	 تصميم	

األسهل	عند	التقاط	الصور	أن	تعرف	ما	هي	النتائج	التي	ميكن	تحقيقها	

باألحجام	املختلفة	للصور.

إن	انتقاء	الصور	للمواد	الصحافية	يعترب	عمالً	دقيقاً،	فباإلضافة	إىل	املصور،	

	،Reporter الصحايف	 املراسل	 من	 كل	 العملية	 هذه	 يشارك	يف	 ما	 عادة	

	Layout للامدة	 النهايئ	 اإلخراج	 subeditor،	ومصمم	 التحرير	 وسكرتري	

الصورة	 أو	املصور	الصحايف.	ويتعني	أن	تؤخذ	 الفني	 designer،	واملدير	

والعنوان	والفقرة	االستهاللية	كلها	باالعتبار،	حتى	يتسنى	لكل	منها	دعم	

النهايئ،	 الشكل	 الجاهزة	لتصميم	وإخراج	 القوالب	 أما	 مضمون	األخرى.	

من	 تحد	 ما	 كثرياً	 فإنها	 املوظفني،	 عىل	 العمل	 عبء	 من	 تخفف	 والتي	

تصميامت	 تفرض	 القوالب	 هذه	 إن	 حيث	 املصور،	 لدى	 التعبري	 حرية	

مسبقة	ملوقع	النص	والعنوان.	

ورغم	أنه	ال	يجوز	أن	يتعارض	العنوان	بشكل	مبارش	مع	اإليضاحات،	فإن	

القليل	من	التوتر	أو	التناقض	هنا	قد	يكون	وسيلة	ناجعة	لجذب	انتباه	

القارئ.	فإذا	كان	العنوان	يقول:»غادر	أحد	الوزراء	الجلسة	االفتتاحية«،	

فال	ميكن	أن	تظهر	الصورة	الوزير	نفسه،	جالساً	بارتياح	يف	مقعده	مثالً.	

من	 مقتبساً	 اإلخبارية	 املادة	 عنوان	 يكون	 أن	 ميكن	 أخرى،	 ناحية	 ومن	

بشكل	جيد،	 يسري	 الطرفني	 بني	 التعاون	 إن	 يقول	 سياسة	 لرجل	 حديث	

بينام	تظهر	الصورة	املرفقة	حدة	التوتر	بني	املشاركني.
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2.1.3 كيف تكون مصوراً أفضل

وإبداع	يف	 تسجيل	 أداة	 فهي	 للمصور،	 أهمية	 األكرث	 األداة	 الكامريا	هي	

الوقت	نفسه،	يستخدمها	املصور	الصحايف	لنقل	اإلحساس	بعامله	وتجاربه.	

وقد	أتاحت	أجهزة	التخزين	العرصية،	مثل	كامريات	الهواتف	املحمولة،	

مل	 املحمولة	 الهواتف	 أن	 غري	 الشعبية.	 الصحافة	 من	 جديد	 نوع	 بروز	

تحل	محل	الكامريات	ذات	العدسة	األحادية	العاكسة	SLR	أو	الكامريات	

أهم	 زالت	 ما	 التي	 	DSLR 	 العاكسة	 األحادية	 العدسة	 ذات	 الرقمية	

أدوات	العمل	للمصور	املحرتف،	حيث	إن	التقاط	الصور،	حتى	يف	الظروف	

القاسية،	يصبح	أسهل	إذا	توفرت	األدوات	املهنية	الالزمة.

وبالنسبة	لبعض	املصورين،	فإن	املعدات	تبقى	ذات	أهمية	ثانوية	باعتبار	

أن	املحتوى	هو	األهم،	وهو	الذي	يصنع	الفارق،	بينام	جميع	الكامريات	

بإمكانها	التقاط	صور	مدهشة.	ومن	املمكن	أال	تصل	الصورة	الصحافية	

املعلومات	 لقيمة	 نظراً	 ولكن	 التقنية،	 الناحية	 من	 الكامل	 الناجحة	حد	

يف	 أنه	 إال	 كذلك.	 النجاح	 تحقق	 أن	 بإمكانها	 فإن	 الصورة،	 توفرها	 التي	

املقابل	يتعني	عىل	املصور	أن	يسعى	دامئاً	إىل	تحقيق	مستوى	تقني	من	

شأنه	أال	يعيق	نقل	املعلومات.

يحتاج	املصور	الصحايف	دامئاً	ألدوات	معينة	عندما	يتوجه	اللتقاط	قصة	

وبطاقات	 احتياطية،	 وبطاريات	 املطلوبة،	 والعدسات	 الكامريا،	 فيها	 مبا	

الذاكرة.	وباإلضافة	إىل	هذه	األساسيات،	يجب	أن	تحتوي	حقيبة	الكامريا	

عىل	فالش.

األحيان	 بعض	 يف	 يحدث	 فقد	 الحساسة،	 اآلالت	 من	 الكامريات	 أن	 ومبا	

خلل	ما،	لذلك،	يستحسن	التقاط	صورة	أو	اثنتني	يف	املكتب	للتأكد	من	أن	

الكامريا	مزودة	ببطاقة	الذاكرة	وأنها	تعمل	عىل	ما	يرام.	وعىل	املصور	أن	

يتأكد	دامئاً	أن	بإمكانه	االستمرار	بالتقاط	الصور	حتى	لو	تعرضت	الكامريا	

للكرس	أثناء	رحلة	العمل.	لكن	يف	الوقت	الحارض،	وبفضل	الهواتف	الذكية،	

نادراً	ما	يحتاج	املصور	لحمل	كامريا	احتياطية	صغرية	الحجم	مثالً،	حيث	

إن	بإمكانه،	إذا	استدعى	األمر،	أن	يستخدم	الهاتف	الذيك	اللتقاط	الصور.

ومن	الرضورة	مبكان	أن	يحمل	املصور	قلامً	ودفرت	مالحظات	للتأكد	من	

يقوم	 أن	 إذ	ميكن	 الذين	صورهم.	 املعلومات	وأسامء	األشخاص	 تسجيل	

الصحايف	بإجراء	مقابلة	مع	منظمي	الحدث،	بينام	يقوم	املصور	بجوالته.	

وهكذا،	فإن	الصحايف	ال	يعرف	بالرضورة	أين	ذهب	املصور	أو	مبن	التقى.

فوتوغرافية،	 صورة	 اللتقاط	 سيئة	 ظروفاً	 تسميته	 ميكن	 ما	 يوجد	 ال	

جلسة	 يف	 البدء	 قبل	 املصور	 عىل	 يجب	 ولذا،	 التحضري.	 عدم	 باستثناء	

التصوير،	التحضري،	وعىل	حد	سواء،	لراحته	الخاصة	وللظواهر	الطبيعية	

مثل	الضوء	والرياح	وغريها.	وعالوة	عىل	ذلك،	عىل	املصور	أن	يأخذ	نوع	

الحدث	الذي	سيغطيه	واألوضاع	املحيطة	يف	االعتبار،	حتى	ال	يجذب	أي	

انتباه	ال	رضورة	له.

3.1.3 أحجام اللقطات وإنشاء وتكوين الصورة 
الفوتوغرافية

إن	التصوير	الفوتوغرايف	مهنة	فنية،	ولكن	ميكن	أيضاً	النظر	لها	كشكل	من	

أشكال	الفنون	البرصية.	وبالتايل،	تنطبق	عليها	أساسيات	الجامليات	البرصية.

وهناك	العديد	من	القواعد	السهلة	التي	تساعد	عىل	تحسني	املهارات	يف	

التصوير	الفوتوغرايف.	

أوالً	وقبل	كل	يشء،	هناك	مثانية	أحجام	من	اللقطات	القياسية	التي	من	

املفيد	معرفتها	عند	التقاط	شخص	داخل	إطار	صورة.	ولعل	حفظها	عن	

قطع	 مثل	 بها،	 الوقوع	 السهل	 من	 أخطاء	 تجنب	 يف	 يساعد	 قلب	 ظهر	

صورة	الشخص	من	الرقبة	أو	الركبتني،	وهو	ما	يجعلها	تبدو	غريبة.

حجم الصورة:

تربز	 	)Extreme	 Close-up	 ECU( حد	 أقىص	 إىل	 مقربة	 لقطة	 	•

التفاصيل	مثل	جزء	من	الوجه.

•	لقطة	مقربة	)CU	Close-up(	تظهر	وجه	الشخص	وانحناءات	كتفيه،	

الجزء	 عن	 باالستغناء	 حتى	 أو	 الرأس،	 فوق	 فائضة	 مساحة	 توجد	 وال	

العلوي	من	الرأس.
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•	لقطة	مقربة	متوسطة	)MCU	Close-up	Medium(	تظهر	يف	اإلطار	

الشخص	ما	فوق	اإلبطني	أو	الصدر،	وال	توجد	مساحة	فائضة	فوق	الرأس،	

ويكون	الشخص	يف	املركز.

اإلطار	نصف	 البعد	)MS	Shot	Medium(	تظهر	يف	 لقطة	متوسطة	 	•

الشخص	من	أعىل	الرسة	تقريباً،	بدون	مساحات	فوق	الرأس.

•	لقطة	بعيدة	متوسطة	)MLS	Shot	Long	Medium(	تظهر	الشخص	

من	منتصف	الفخذ	وما	فوق،	بدون	مساحات	فوق	الرأس،	تظهر	الذراعني	

إىل	الجانبني	بالكامل.

•	لقطة	بعيدة	)LS	Shot	Long(	تظهر	الشخص	بالكامل،	بدون	مساحات	

فوق	الرأس	أو	تحت	األقدام.

•	لقطة	بعيدة	جداً	)VLS	Shot	Long	Very(	تظهر	الشخص	يف	محيطه،	

واملساحات	واسعة	فوقه	وتحته.

•	لقطة	البعد	األقىص	)ELS	Shot	Long	Extreme(	أوسع	لقطة	ممكنة،	

تظهر	كامل	الشخص	ومكانه،	وال	تظهر	التفاصيل	بوضوح.
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central composition 1 - التكوين املركزي

وهذه	 الصورة.	 منطقة	 وسط	 يف	 تصويرها	 املراد	 العنارص	 وضع	 ويعني	

الرتكيبة	فعالة	بشكل	خاص	عند	وضع	هدف	يف	مواجهة	الكامريا	مبارشة.

البرص/	 اتجاه	 االعتبار	 بعني	 تأخذ	 أن	 األشخاص	 تصوير	 عند	 املفيد	 من	

النظرة	أو	الحركة.	وإذا	كان	الشخص	يواجه	الكامريا	مبارشًة،	فإن	التكوين	

الذي	يجري	 الشخص	 جيداً.	وعندما	يكون	 للصورة	يصبح	خياراً	 املركزي	

تصويره	ال	يواجه	الكامريا	متاماً،	فإنه	ينبغي	أن	يوضع	الشخص	يف	منطقة	

الصورة،	حتى	ترُتك	مساحة	أكرب	نحو	اتجاه	البرص	أو	الحركة.

2 - قاعدة الثليث / األثالث

وإىل	 األفقي،	 االتجاه	 أقسام	يف	 ثالثة	 إىل	 الصورة	 منطقة	 تقسيم	 وتعني	

ثالثة	أقسام	يف	االتجاه	الرأيس،	بحيث	تكون	العالقة	النسبية	بني	األجزاء	

هي	13:8		أو	بصيغة	مبسطة	3:2	.	وعند	تكوين	الصورة،	توضع	العنارص	

يف	نقاط	التقاطع.

• زاوية النظر

	Worm’s	eye	view		الدودة	مثل	o													 	Bird’s	eye	view		الطائر	منظور	o						 	 	 o	املنظور	الطبيعي	

من	املنظور	الطبيعي،	يتم	تصوير	الهدف	عىل	

أن	 ينبغي	 وبالتايل،	 )النظر(.	 العني	 مستوى	

يستهدف	املصور	هذا	املنظور	عند	التقاط	صور	

أو	أفالم	فيديو	محايدة	للناس.

من	 الهدف	 تصوير	 يتم	 الطائر،	 منظور	 من	

املنظور	 ه��ذا	 ويعطي	 األس��ف��ل.	 إىل	 األع��ىل	

االنطباع	بأن	الهدف	صغري	وضعيف.	

من	 الهدف	 تصوير	 يتم	 الدودة،	 منظور	 ومن	

بأن	 االنطباع	 يعطي	 وهذا	 األعىل.	 إىل	 األسفل	

يعطي	 قد	 لكنه	 استثنايئ،	 بشكٍل	 كبري	 الهدف	

أيضاً	االنطباع	بالسلطة	والنفوذ.

هناك	نوعان	من	أساليب	تكوين	الصورة:
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4.1.3 ما هو مدى الرؤية للكامريا الخاصة بك؟

إن	الطريقة	التي	تنكرس	فيها	أشعة	الضوء	يف	عدسة	الكامريا	تعتمد	عىل	

عادًة	 ويتأثر	هذا	 العدسة.	 الضوء	عىل	سطح	 يقع	شعاع	 الزاوية،	حيث	

بحجم	الحجرة	يف	الكامريا،	والبعد	أو	املسافة	البؤرية	للعدسة.

واإلبعاد	 التقريب	 ضابط	 باستخدام	 البؤرية	 املسافة	 تعديل	 باإلمكان	

zoom	أو	تغيري	العدسات.

من	 املختلفة	 باألنواع	 علم	 عىل	 يكون	 أن	 املبتدئ،	 للمصور	 املهم	 ومن	

العدسات	 منها:	 أساسية	 فئات	 ثالث	 هناك	 إن	 إذ	 الشيئية،	 العدسات	

للعدسة	 البؤري	 البعد	 إن	 الواسعة.	 الزاوية	 وذوات	 والعادية،	 املقربة،	

length	focal	هو	ما	يحدد	زاوية	الرؤية.

	)Telephoto	 optics املقربة	 العدسات	 أو	 )التقريب	 التيليفوتوغرايف:	

وهو	التصوير	بالعدسة	طويلة	الرتكيز	واملقربة	للصور	التي	يتم	استخدامها	

البؤري	 البعد	 ذات	 العدسات	 وتعترب	 البعيدة	مكربة.	 األشياء	 تبدو	 حتى	

استشعار	 استخدام	مجس	 عند	 تيليفوتوغرافية	 ملليمرتا	 	85 من	 األطول	

كامل	بقياس	35	ملم.	وتستخدم	العدسات	طويلة	الرتكيز	ذات	فتحة	كبرية	

طويلة	 العدسات	 وتكون	 املحيطة.	 الخلفية	 من	 الصورة	 موضوع	 لنزع	

الرتكيز	ذات	زاوية	ضيقة	مفيدة	عندما	يكون	هدف	الصورة	بعيداً،	حيث	

إنها	تجعل	املسافة	تبدو	أقرص	يف	الصورة.	ومع	ذلك،	فإنها	تقوم	بتسطيح	

إىل	بعض	مام	هي	يف	 أقرب	بعضها	 أنها	 لو	 تبدو	كام	 األجسام	وتجعلها	

الواقع	عىل	محور	العمق.

إطار	 النهائية	داخل	 النتيجة	 	عىل	 	Sensor	size	االستشعار يؤثر	حجم	

لديها	 األصغر	 االستشعار	 وأجهزة	 العدسة.	 مع	 جنب	 إىل	 جنباً	 الصورة،	

الرؤية،	 يؤثر	عىل	مجال	 القص،	ويحمل	عالمة	1.6.	وهو	 القطع/	 عامل	

جهاز	 تصيب	 التي	 اإلجاملية	 الضوء	 وكمية	 أمامك،	 املجال	 وعمق	

االستشعار.	وهذا	يعني	أن	التصوير	من	عدسة	50	ملم	مع	جهاز	استشعار	

القطع	1.6	تعادل	التصوير	بعدسة	80	ملم	)1.6	mm	50	x(		يف	كامريا	

ذات	اإلطار	الكامل.

تقليديّاً،	تعترب	العدسات	القياسية	مجال	العمل	األسايس	للصحايف	املصور.	

وتوفر	عدسات	الخمسني	ملليمرتاً	صوراً	من	املنظور	الصحيح،	مع	القليل	

من	التشوهات.	ويف	كثري	من	األحيان،	تستخدم	العدسات	التيليفوتوغرافية	

يف	 العادية	 العدسات	 وتزدهر	 أكرث.	 مرضية	 صوٍر	 عىل	 للحصول	 املقربة	

الفيلم	الوثائقي	والتصوير	يف	الشوارع.

إن	للعدسات	واسعة	الزاوية	lenses	Wide-angle	أبعاداً	بؤرية	قصرية.	وتعترب	

عدسات	 أما	 واسعة.	 زاوية	 ذات	 ملم	 	35 البؤري	 البعد	 من	 أقل	 عدسة	 أي	

الزاوية	الواسعة	جداً	ذات	البعد	البؤري	أقل	من	21	ملم،	فإنها	تستخدم	عادة	

يف	اللقطات	املعامرية،	وهي	تفيد	املصور	الصحايف	يف	أماكن	وجود	الحشود	ويف	

الشقوق	والزوايا.	وتُظِهر	العدسات	واسعة	الزاوية	مساحة	أكرب	ملوقع	الحدث،	

لكن	باستخدام	هذه	العدسات	تبدو	الصورة	أكرث	بعداً.

وتنقسم	جميع	العدسات	الفرعية	املذكورة	إىل	عدسات	أولية	وعدسات	الزوم	

)للتكبري	والتصغري(.	والعدسات	األولية	lenses	Prime	لها	بعد	بؤري	ثابت.	ومن	

التكلفة	والوزن	وفوائد	فتحة	العدسة	األفضل.	ولكنها	تفتقر	 مزاياها	األساسية	

إىل	مرونة	عدسات	الزووم	objectives	zoom،	التي	يسهل	من	خاللها	تحقيق	

أهداف	التكبري	والتصغري،	وميكن	بهذا	تنفيذ	مجموعة	متنوعة	من	التكوينات	

التكبري	 عدسة	 الصحايف	 املصور	 استخدام	 يعفي	 وال	 املنظور.	 يف	 والتغيريات	

والتصغري	من	الحركة،	وال	يعني	أنه	مل	تعد	هناك	حاجة	لتغيري	موقعه.	تذكر	أنه	

!”leg	zoom“	خالل	من	املبارش	التقريب	طريقة	استخدام	من	لك	بد	ال

ويعني	البعد	البؤري	أن	العدسات	التي	لديها	ما	تسمى	الزاوية	»العادية«،	

العنارص	 وتوزيع	 واملسافة	 السعة	 من	حيث	 جّداً	 طبيعيّاً	 تعطي	شعوراً	

التي	تؤثر	عىل	عمق	امليدان	أيضا.

•	العدسة	واسعة	الزاوية	ذات	مسافة	بؤرية	أقل	من	35	ملم.

•	العدسة	املقربة	ذات	مسافة	بؤرية	أكرث	من	85	ملم.

•	كلام	كانت	املسافة	البؤرية	أوسع،	كانت	الصورة	أكرث	عرضة	لالهتزاز.

البعد	البؤري
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مصطلحات التصوير الفوتوغرايف:

* الضوء النهايئ/ التعرض للضوء Exposure: وهو	مدى	تعرض	الحساس	لكميات	الضوء	الداخلة	إىل	الكامريا.

* رسعة الغالق Shutter speed:	هو	الذي	يتحكم	باملدة	الزمنية	التي	نسمح	للضوء	بالدخول	إىل	حساس	الكامريا	ويهمنا	أن	نعرف	أنه	
يف	حالة	بطء	رسعة	الغلق،	ميكن	أن	تهتز	الصورة	بسهولة	إذا	كان	املصور	ال	يستخدم	حامل	الكامريا.	وكلام	زادت	رسعة	الغالق	أصبح	بإمكاننا	

تصوير	صور	فيها	حركة	أكرث.		

* فتحة العدسة Aperture:	الفتحة	التي	تسمح	للضوء	بالنفاذ	إىل	حجرة	الكامريا.	وال	تؤثر	الفتحة	عىل	كمية	الضوء	الداخلة،	بل	لها	
تأثري	معاكس	عىل	عمق	امليدان	أو	نسبة	الوضوح.	إذ	كلام	كانت	الفتحة	أكرب،	أصبحت	نسبة	الوضوح	أقل.

* نظام األيزو ISO )صادر	عن	املنظمة	الدولية	للمقاييس(:	عبارة	عن	قيمة	رقمية	متثل	رسعة	الفيلم	أو	قدرة	حجرة	الكامريا	عىل	تحمل	
الضوء.	ويتم	تحديد	حساسية	حجرة	الكامريا	الرقمية	للضوء	برقم	األيزو،	مثل	100	أو	200،	400،	800	أو	1600.	والقاعدة	األساسية	هنا	أنه	

كلام	زاد	هذا	الرقم،	كانت	الصورة	معتمة	أكرث،	وبإمكان	املصور،	رفع	رقم	األيزو،	وخفض	رسعة	الغالق.	

:White balance توازن اللون األبيض *

-	إن	معظم	التصوير	يف	الوقت	الحارض	تصوير	ملون.

-	ما	زال	التصوير	باألبيض	واألسود	يحتفظ	بشعبيته	حتى	يومنا	هذا،	خصوصاً	يف	تصوير	األشخاص،	أي	البورتريه،	ألنه	يفسح	مجاالً	أكرب	إلظهار	

قيمة	اليشء،	واإلحساس	بالقوام	والتضاريس	والتفاصيل.

-	تتأقلم	العني	البرشية	مع	اللون	الصادر	من	مختلف	مصادر	الضوء	بشكل	أفضل	مام	هو	الحال	يف	الكامريا.	لذا،	فإن	توازن	اللون	األبيض	هو	

عملية	ضبط	مستخدمة	يف	التصوير	الفوتوغرايف	امللون،	ويتم	فنيّاً	من	خاللها	تعريف	اللون	األبيض	يف	الصورة.	فعىل	سبيل	املثال،	ينبغي	أن	

يظهر	اللون	األبيض	كام	هو،	أبيض	فعالً	يف	الصورة،	وليس	أصفر	أو	مائالً	إىل	الزرقة.	وهكذا،	هناك	دامئاً	سعي	للحصول	عىل	أقرب	نتيجة	طبيعية	

عن	طريق	ضبط	توازن	اللون	األبيض	يف	الكامريا،	حتى	تبدو	األلوان	يف	الصورة	كام	تراها	بالعني	املجردة.

:Raw image الصورة الخام *

عبارة	عن	صورة	خام	غري	معالجةيف	الكامريا	الرقمية.	والصورة	الخام	عبارة	عن	نسخة	رقمية	للفيلم	الفوتوغرايف	السالب	negative	film،	حيث	

تُحفظ	الصورة	كام	هي،	دون	دمج	أو	تصحيح	لأللوان.	وكذلك	يتم	حفظ	املعلومات	املتعلقة	بالتعديالت	والضوابط	التي	تم	التقاط	الصورة	

عىل	أساسها،	والتي	ميكن	إلغاؤها	وإعادة	تعديلها	باستخدام	برامج	معالجة	الصور.	وعادة	ما	يكون	حجم	امللف	الخام	كبرياً،	ويستدعي	دامئاً	

عمليات	ما	بعد	املعالجة.
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5.1.3 لقاء الشخص )الذي سيجري تصويره(

اعتاد	الناس	يف	كثري	من	البلدان	عىل	القيام	بالتصوير	بشكل	أكرث	مام	

الجيدة	 الكامريات	 الذكية	ذات	 الهواتف	 الكثريون	 مىض،	حيث	يحمل	

إجراء	 يوميّاً	 يتم	 املثال،	 األحيان.	وعىل	سبيل	 أغلب	 ويستخدمونها	يف	

500	مليون	تحميل	عىل	خدمة	سنابشات	Snapchat،	وميثل	هذا	الرقم	

وتقدر	 يوم،	 كل	 العامل	 يف	 تلتقط	 التي	 الصور	 كافة	 من	 فقط	 النصف	

مبليار	صورة.

يخرج	 عندما	 باإلزعاج	 ويشعرون	 التوتر	 البعض	 ينتاب	 زال	 ما	 إذاً	 ملاذا	

املصور	املحرتف	الكامريا	الفنية	ويطلب	إليهم	الوقوف	أمام	الكامريا؟	إن	

الناس	يشعرون	عادة	بالقلق	حول	أدائهم	أمام	املصور،	وكذلك	تجاه	ما	

سيتم	نرشه.

تشتمل	مجموعة	املهارات	املهنية	للمصور	عىل	القدرة	عىل	التعامل	مع	

تصويره.	 ينوي	 الذي	 الشخص	 وتوجيه	 تصويرهم	 سيتم	 الذين	 األطراف	

وفيام	ييل	مجموعة	نصائح	موجهة	أساسا	لتصوير	األشخاص.

نصائح للمصورين الذين سيلتقطون صوراً ألشخاص:

	 عليك	خلق	الثقة	بينك	وبني	الشخص	الذي	تنوي	تصويره	من	خالل	التفاعل	بينكام	قبل	البدء	بعملية	التصوير.	وكثرياً	ما	يجتمع	•

املصور	بهذا	الشخص	ألول	مرة	يف	جلسة	التصوير.	وخالل	جلسة	التصوير،	يجب	أن	يقدم	املصور	توجيهاته	بأسلوب	ودي	مشجع،	

بحيث	يتمكن	الشخص	من	االسرتخاء،	هذا	ما	مل	يكن	املطلوب	الحصول	عليه	من	جلسة	التصوير	هو	نوع	مختلف	من	النتائج.

	 ينبغي	أن	متنح	األشخاص	الذين	يجري	تصويرهم	االنطباع	بأن	املصور	موجود	ألجلهم	وحسب.	كام	أن	اللطف	والتهذيب	عموماً	•

هو	أمر	مهم.

	 عليك	أن	تستفرس	من	األشخاص	الذين	ستقوم	بتصويرهم	حول	نوع	الصور	التي	يريدون	وعام	إذا	كانوا	مستعدين	للتصوير،	حتى	•

لو	كانت	لديك	رؤية	واضحة	ملا	ستكون	عليه	نتيجة	التصوير،	فإن	األمر	يستحق	ذلك.	

	 وميكن	مثالً	أن	تحمل	مرآة	جيب،	فقد	يحتاج	الشخص	أن	يتحقق	من	الترسيحة	أو	املكياج.	كام	ميكن	التخفيف	من	ملعان	برشة	•

الوجه	أمام	الكامريا	باستخدام	منديل	ورقي.	ومن	شأن	مثل	هذه	اللفتات	الصغرية	أن	تجعل	الشخص	الذي	تصوره	يدرك	أن	املصور	

يريد	نتيجة	جيدة،	حسب	وجهة	نظره	هو	أيضاً.	وال	شك	يف	أن	الجميع	يرغبون	بأن	يظهروا	بأفضل	حال	يف	الصورة.

	 ويف	حالة	مواجهة	صعوبات	فنية،	عليك	أال	تُظهر	أنك	تواجه	مشاكل	يف	الكامريا	أو	يف	جهاز	الفالش.	ومبا	أن	األجواء	مرحة،	فال	داعي	•

ألن	تعرف	ما	ستفعل،	ويكفي	أن	تكون	مقنعاً	مبا	فيه	الكفاية.	ومبعنى	آخر،	إن	التصوير	مهنة	تتعلق	بخدمات	الزبائن،	وينبغي	إذاً	

أال	تدع	الناس	يعرفون	أن	مزاجك	سيئ.	ومن	األفضل	يف	مثل	هذه	الظروف	أن	تستفيد	من	وقتك	بعمل	التعديالت،	حتى	لو	كنت	

عىل	عجلٍة	من	أمرك.
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إضاءة: هل هذا فن أم صحافة أم عمل رتيب؟

	 تعترب	الصور	مبجملها	جزءاً	من	الثقافة	البرصية.	ومنذ	اخرتاعه،	كان	التصوير	الفوتوغرايف	يطمح	كذلك	نحو	التعبري	الفني.	وباملثل،	•

وعىل	امتداد	تاريخ	التصوير	الفوتوغرايف،	احتدم	النقاش	حول	ما	إذا	كان	التصوير	يستحق	مكانًة	يف	الحقل	الفني	أم	أنه	مجرد	

تخزين	آيل	للواقع.	وما	زال	الجدل	قامئاً	حتى	يومنا	هذا،	ليس	فقط	حول	ما	إذا	كان	ميكن	اعتبار	الصورة	فّناً،	بل	أيضاً	حول	أي	

نوع	من	الصور	هو	الذي	يستحق	اعتباره	فّناً.

	 يعتمد	التمييز	بني	أنواع	التصوير	املعارص	عىل	تخصص	املهنيني	والتنظيم	ومامرسات	نرش	الصور.	ويتم	فرز	الصور	إىل	الفئات	التالية	•

عموماً:	التصوير	الصحايف،	التصوير	الفوتوغرايف	اإلعالين،	والتصوير	الخاص	بالفنون	الجميلة.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	ميكن	الحديث	عن	

التصوير	العلمي	والوثائقي	أيضا.

	 ومن	بني	هذه	الفئات،	فمن	الشائع	اعتبار	التصوير	الخاص	بالفنون	الجميلة	جزءاً	من	حقل	الفنون	البرصية	األوسع	نطاقاً.•

	 ونادراً	ما	يعترب	التصوير	اإلخباري	لألحداث	عمالً	فنياً،	ولكنه	ليس	بالعمل	اململ	والرتيب	أيضاً،	حيث	إن	التصوير	الفوتوغرايف	ليس	•

فقط	حمل	آلة	تصوير،	بل	باإلضافة	إىل	نقل	الخرب،	فعىل	املصور	أن	يتمكن	من	أن	يثري	يف	الجمهور	نفس	األحاسيس	التي	يشعر	بها.

	 إن	السمة	الجاملية	هي	أيضا	جزء	من	التأثري	الذي	تحدثه	الصورة.	وهناك	العديد	من	املصورين	الصحافيني	املعروفني	ميتلكون	•

أسلوب	تصوير	ميكن	متييزه،	وقد	تم	عرض	أعامل	ملصورين	كانوا	أصالً	مصوري	صحف	يف	معارض	فنية.

	 ينبغي	أن	يقوم	املصور	مبتابعة	ما	يجري	يف	مجال	عمله،	مثل	متابعة	املجالت	وقراءة	أو	تصفح	الكتب	ومشاهدة	أفالم	الفيديو	•

التعليمية	عىل	شبكة	اإلنرتنت.	ولعل	من	مصادر	قوة	املصور	الصحايف	أن	يتأثر	بعمل	غريه	من	املصورين	ومبجمل	املنتج	الثقايف،	

مثل	األفالم	والكتب	والفنون	واملوسيقى	والشعر.

2.3 مبادئ التعبري باستخدام الفيديو

الفيديو	هو	التعبري	السمعي	البرصي،	املؤلف	من	صور	متواصلة	ومن	

الصوت	املرافق	لها.	وقد	يكون	الصوت	مسجالً	يف	املوقع	مع	التصوير	

أو	مرفقاً	باللقطات	فيام	بعد.	ومن	هنا،	فإنه	باإلمكان	تطبيق	العديد	

من	املبادئ	واإلرشادات	األساسية	املتعلقة	بالتصوير	الفوتوغرايف	عىل	

أفالم	الفيديو،	مع	وجود	بعض	االختالف	واملميزات	الخاصة	واملتعلقة	

يسمى	 ما	 أي	 املصورة،	 املادة	 دمج	 وبعملية	 الحريك	 بالتصوير	 غالباً	

التحرير.

1.2.3 اإلطار واملنظور وحركة الكامريا

يحتاج	التعبري	السمعي	والبرصي	إلطارات	تصوير	مختلفة	وأنواع	معينة	

من	اللقطات	املقربة	والواسعة،	حيث	تظهر	صورة	لإلطار	الكامل	للمشاهد	

مكان	الحدث.	كام	أن	بإمكان	هذه	اللقطات	العريضة	أن	تعطي	املشاهد	

فكرة	عن	عالقة	األشياء	بعضها	ببعض	يف	املساحة	املصورة	وتظهر	كيفية	

تحركها.	إال	أن	مثل	هذه	اللقطات	تفتقر	إىل	القدرة	عىل	إظهار	التفاصيل	

إىل	 حاجة	 هناك	 الغرض،	 هذا	 ولتحقيق	 الناس.	 وجوه	 عىل	 والتعبريات	

إطارات	للصور	أكرث	انضباطاً،	مثل	اإلطارات	النصفية	واملقربة.	كام	ميكن	

استخدام	اللقطات	املقربة	إىل	الحد	األقىص	لدفع	املشاهد	إىل	الرتكيز	عىل	

التفاصيل،	وهو	أمر	مهم	لعرض	الرواية.

وببساطة،	ميكن	القيام	بتصوير	لقطات	فيديو	بوضع	الكامريا	عىل	الحامل	

والضغط	عىل	زر	التسجيل.	وتكون	النتيجة	النهائية	كلقطة	الكامريا	الثابتة	

.static	camera	shot

إال	أنه	يف	كثري	من	األحيان	يتم	التنقل	بالكامريا	يف	موقع	التصوير	إلعطاء	

التصويرية	 واملناورات	 البارعة	 األساليب	 من	 ولكل	 للتصوير.	 حيوية	

الشائعة	لكامريا	الفيديو	أسامؤها	الخاصة.

يشري	التكبري والتصغري Zooming	إىل	تقنية	تغيري	البعد	البؤري	

الضغط	 عن	طريق	 تلقائيّاً	 يتم	هذا	 ما	 التصوير.	وعادة	 أثناء	 للكامريا	

عىل	زر	معني	لذلك.	إن	التكبري	والتصغري	شائع	جّداً	يف	تسجيل	أرشطة	

الفيديو	املنزلية	للهواة،	لكن	ينبغي	تجنبه	يف	التصوير	املهني	الكالسييك	

الفوتوغرايف	والسيناميئ.	ومبا	أن	العدسات	تكرس	الضوء	بطرق	مختلفة،	

فيجب	أن	يتم	نقل	الكامريا	إىل	األمام	نحو	الشخص	الذي	يجري	تصويره	

عند	االنتقال	من	لقطة	عريضة	إىل	لقطة	ُمقربة.	وإذا	استدعت	الحاجة	

التحرير،	 مرحلة	 متباينة	يف	 النهائية	 النتائج	 تبدو	 فقد	 العدسة،	 تغيري	

نحو	 عىل	 الحارض	 الوقت	 يف	 تُستخدم	 التقنية	 هذه	 فإن	 ذلك،	 ومع	

واسع	يف	األفالم	الوثائقية	الزائفة	documentaries	pseudo	واملقلدة	
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تعطي	صبغة	 أنها	 الفن	ملجرد	 mockumentaries،	وكذلك	يف	سينام	

الهواة	للامدة.

التصوير األفقي/ بانوراما Panning	هو	عندما	تكون	الكامريا	ثابتة	
ولكنها	تدور	أفقيّاً	حول	محورها	العمودي	مييناً	أو	يساراً.

التصوير املائل رأسّياً Tilting	يعني	حركة	الكامريا	رأسيّاً،	أي	عندما	
تبقى	الكامريا	مثبتة	وتدور	حول	محورها	األفقي	صعوداً	أو	هبوطاً.

الفيديو	 كامريا	 أن	 يعني	 	Tracking واملتابعة  التعقب  تصوير 
تتحرك	أثناء	التسجيل	وتقوم	مثالً	مبتابعة	الشخص.

منظورات	 من	 املشهد	 لنفس	 متعددة	 لقطات	 تسجيل	 بالعادة	 ويتم	

مختلفة	من	أجل	توفري	مواد	للتحرير.

اللقطة الرئيسية Master Shot	هي	لقطة	عريضة	تغطي	املشهد	
بأكمله	مبجمل	أحداثه	من	ناحية	زمنية.	وباإلضافة	إىل	اللقطة	الرئيسية،	

يتم	استخدام	إطارات	أصغر	لتسجيل	تفاصيل	ما	يجري.	ويف	مرحلة	ما	

بعد	اإلنتاج،	ميكن	إضافة	مثل	هذه	اللقطات	للتخفيف	من	رتابة	اللقطة	

الرئيسية.

أي	 أو	 النقاش	 عادة	 تتابع	 	Reverse Shots العكسية  اللقطات 
املواقع	حيث	 ثبات	 الناس.	وينبغي	هنا	املحافظة	عىل	 تفاعل	يدور	بني	

يقف	الناس	كام	ظهروا	يف	اللقطة	الرئيسية،	أما	إذا	تغريت	املواقع،	فينبغي	

العكسية	عىل	 اللقطات	 أن	تكون	 إطاٍر	أعرض.	وميكن	 الحركة	يف	 إظهار	

نفس	الحجم،	وهو	ما	ينصح	به،	حيث	إنها	تصور	الشخوص	بشكل	محايد	

وعىل	قدم	املساواة.

وتسمى	اللقطة	من	فوق	الكتف	shots	Over-the-shoulder	باللقطة	

اللقطات	 تظهر	 بينام	 	.external	 reverse	 shots الخارجية	 العكسية	

نظراتهم.	 اتجاه	 سوى	 بينهم	 يربط	 وال	 الناس،	 كل	 الداخلية	 العكسية	

يؤدون	 الذين	 الناس	 يشكلها	 التي	 الحلبة	 خارج	 هنا	 الكامريا	 وتكون	

العرض.	وتكون	اللقطات	العكسية	متامثلة	قدر	اإلمكان،	من	حيث	التأطري	

واملنظور	وسعة	النطاق.	وهكذا،	فإن	كل	حركة،	ذهاباً	وإياباً،	تستحق	أن	

تسجل	بلقطة	عكسية.

تعترب	اللقطة	العكسية	من	أساليب	التصوير	الجيدة	يف	األفالم	الوثائقية	

اللقطة	 من	 االقتطاع	 املحرر	 عىل	 يسهل	 حيث	 اإلخبارية،	 واملدخالت	

العكسية.	وتفسح	هذه	التقنية	املجال	للمحرر	لإلطالة	أو	تقصري	الحدث،	

وإزالة	فقرات	غري	مرغوب	فيها	وبناء	كامل	املشهد	من	لقطات	مختلفة.	

حتى	 العكسية،	 اللقطات	 إىل	 باإلضافة	 متنوعة	 مدخالت	 تصوير	 وميكن	

ميكن	اختصار	الوقت	الذي	تستغرقه	اللقطة	الرئيسية.	

	Three	Point	Lighting	Technique	النقاط	ثالثية	اإلضاءة	تقنية	إن

مثل	 املرئية	 اإلعالم	 وسائل	 يف	 يُستخدم	 معياري	 إضاءة	 نظام	 هي	

يتم	 التي	 والصور	 الثابت،	 الفوتوغرايف	 والتصوير	 واألفالم،	 الفيديو	

واملتتنوع	 البسيط	 النظام	 هذا	 ويعترب	 الحاسوب.	 بواسطة	 إنتاجها	

املستخدمة	 الثالث	 اإلضاءات	 وتسمى	 اإلضاءة.	 أنواع	 ملعظم	 األساس	

	،fill	 light	التعبئة الرئييس	light	key،	وضوء	 الضوء	 النظام	 يف	هذا	

	.back	light	,الخلفي	والضوء

سوف	تحتاج	لألضواء	الثالثة	لالستفادة	التامة	من	هذه	التقنية،	والقاعدة	

العامة	املتبعة	هنا:

•	إذا	كان	لديك	ضوء	واحد	فقط،	يصبح	هو	الضوء	الرئييس.	

•	إذا	كان	لديك	ضوءان،	يصبح	أحدهام	الرئييس	واآلخر	للتعبئة	أو	اإلضاءة	

الخلفية.

مبا	أن	الضوء	الرئييس	هو	األساس	يف	اإلضاءة،	فإنه	يوضع	عادة	عىل	جانب	

واحد	من	الكامريا	/	موضوع	التصوير،	عىل	الجهة	اليمنى	أو	اليرسى،	حتى	

يصبح	هذا	الجانب	جيد	اإلضاءة،	ويكون	الظل	عىل	الجانب	اآلخر.	وميكن	

اللقطة	العكسية	الخارجية
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أيضاً	أن	يوضع	الضوء	مبارشة	أمام	الشخص	الذي	يجري	تصويره،	إذا	كان	

ال	يتحرك	كثرياً.

ويجب	أن	يسلط	الضوء	الرئييس	فوق	الشخص	باتجاه	األسفل	يف	زاوية	

العينان	بشكل	 حوايل	45	درجة	إذا	كان	ذلك	ممكناً،	وذلك	حتى	تظهر	

سليم.

يكون	ضوء	التعبئة	يف	معظم	األحيان	متناظراً	مع	الضوء	الرئييس،	ولكن	

عىل	الجانب	اآلخر	من	الوجه.	وغالباً	ما	يكون	هذا	الضوء	أخف	حدة	وأقل	

ملعاناً	من	الضوء	الرئييس.	ولتحقيق	ذلك،	ميكن	أن	يوضع	يف	مكان	أبعد	

إىل	األسفل	كام	ميكن	أن	يخفف	عرب	فالتر	التنقية.	ولكن	حتى	مع	اإلضاءة	

املثىل	لضوء	التعبئة،	تبقى	هناك	بعض	الظالل	الباهتة	التي	يحدثها	الضوء	

الرئييس،	وهذا	ما	يجعل	وجوه	األشخاص	تبدو	بشكلها	الطبيعي.

ويوفر	الضوء	الخلفي	إضاءة	عىل	الشخص	من	الخلف	أو	بشكل	قطري	

من	الخلف.	يجب	أن	يوضع	هذا	الضوء	عالياً	متاماً،	حتى	يلمس	الضوء	

حول	 خفية	 ظالل	 مع	 الشكل	 تحديد	 هو	 والهدف	 واألكتاف.	 الشعر	

عن	 الشخص	 فصل	 يتم	 وهكذا	 التصوير،	 ملوضوع	 العريضة	 الخطوط	

الخلفية،	وتتكون	صورة	ثالثية	األبعاد.

2.2.3 التحرير

التحرير	املتواصل	أو	املتتابع	edit	continuity	هو	أسلوب	تحرير	متبع	يف	

الرسد	الروايئ	للتلفزيون	واألفالم.	ويهدف	إىل	الحفاظ	عىل	التواصل	الزمني	

املتوخاة	 النتيجة	 تبدو	 اإلمكان.	وببساطة،	 انقطاع	قدر	 بدون	 الفيلم	 يف	

إظهار	ما	يحدث،	حيث	ميكن	للمشاهد	أن	يركز	بهدوء	عىل	املحتوى	بينام	

مير	أمامه	رشيط	األحداث	بشكل	سلس	عرب	املقاطع	املختلفة.

وجه	 وعىل	 استخداماً،	 التحرير	 أمناط	 أكرث	 هو	 التواصل	 تحرير	 ولعل	

الخصوص	يف	هوليوود	والسينام	التجارية	يف	الغرب.	كام	يشار	إليه	أحياناً	

بالتحرير	الهوليوودي.

وينبغي	دامئاً	أن	تختلف	مقاطع	اللقطات	املتتابعة	بعضها	عن	بعض	مبا	

فيه	الكفاية	من	حيث	الحجم	أو	زاوية	الكامريا.	إذ	عندما	يبقى	الهدف	هو	

نفسه،	ال	يكفي	التحرك	إىل	الخطوة	التالية	أو	السابقة	عىل	نفس	املقياس	

للقطة،	ألنه،	وببساطة،	ستهتز	الصورة.	كام	أنه	من	الجيد	أن	تتغري	اللقطة	

من	واسعة	جداً،	إىل	لقطة	عن	قرب	أو	إىل	طريقة	أخرى،	نظراً	ألنه	يخلط	

إىل	 واسعة	جّداً	 القطع	من	صورة	 املفيد	 أنه	من	غري	 املشاهد.	كام	 بني	

صورة	مقربة	جداً	أو	العكس،	ألن	هذا	يربك	املشاهد.	ومن	أجل	تعديل	

االهتزاز،	ينبغي	القيام	بحركتني	أو	ثالث	باتجاه	التأطري	األضيق	أو	األوسع.	

وتعديل	 اللقطة	 حجم	 نفس	 من	 القطع	 عىل	 نفسه	 املبدأ	 هذا	 وينطبق	

زاوية	الكامريا	بضع	درجات	فقط،	إذ	مرة	أخرى،	فإن	الصورة	ستهتز.	وميكن	

يف	 ينبغي	 ال	 التايل:	 النحو	 عىل	 املتواصل	 التحرير	 يف	 املبدأ	 هذا	 تلخيص	

التحرير	جمع	لقطتني	تفصل	بينهام	أقل	من	30	درجة	من	منظور	الكامريا.

ويف	التحرير	املتتابع،	يجب	أن	تتبع	الحركة	بحركة	والصورة	الثابتة	بأخرى	

نبدأ	 أن	 مثالً،	 الرأيس	 أو	 األفقي	 التصوير	 عند	 الجيدة	 والطريقة	 ثابتة.	

بتحريك	الكامريا	من	نقطة	ثابتة	واحدة	إىل	التالية،	وإبقاؤها	هناك	لبضع	

ثواٍن	ثابتة	يف	نفس	املوقع	ثم	إيقاف	التسجيل.	وهذا	يتيح	إمكانية	أكرب	

الستخدام	هذه	اللقطة،	حيث	ميكن	أن	تدمج	مع	الصور	الثابتة	الحقاً	يف	

مرحلة	التحرير.

من	 القص	 القطع/	 املمكن	 فمن	 حركة،	 الحركة	 تتبع	 أن	 يجب	 أنه	 ومبا	

التصوير	الرأيس	إىل	الرأيس	أو	إىل	األفقي،	وهكذا	دواليك.

املسارات	 استكامل	 ينبغي	 أنه	 االعتبار،	 يف	 نأخذ	 أن	 يستحسن	 لكن	

	Match	on	action	املطابقة	تقنية	عرب	وميكن	الرسد.	يف	trajectories

أو	 الحركة	 وجود	 عند	 الزمنية	 االستمرارية	 عىل	 الحفاظ	 التحرير	 أثناء	

يحدث	 عندما	 أنه	 هذا	 التحرير	 أسلوب	 ويعني	 ما.	 فقرة	 داخل	 التغيري	

القطع	 تيل	 التي	 اللقطة	 مع	 مطابقته	 تتم	 القص،	 القطع/	 قبل	 نشاط	

مبارشة.

وعىل	سبيل	املثال،	إذا	كان	شخص	يرفع	فنجاناً	من	القهوة	ليأخذ	رشفة	يف	

الصورة	األوىل،	يتم	القطع	وفقاً	لتقنية	املطابقة	يف	منتصف	حركة	اليد	أقل	

أو	أكرث	بقليل	عند	نفس	النقطة	من	املسار	ولكن	بحجم	مختلف	للقطة	

أو	من	زاوية	أخرى	للكامريا.	لكن،	إذا	كان	الشخص	يقوم	برفع	الكأس	يف	

الصورة	األوىل،	فال	ينبغي	أن	يكون	االقتطاع	مثالً	لصورة	الكأس	مرة	أخرى	

عىل	الطاولة،	األمر	الذي	يرتك	املهمة	غري	منتهية.	كام	ستحدث	هذا	قفزة	

يف	الصورة،	وهو	ما	يهدف	التحرير	املتتابع	إىل	تجنبه.	

وعند	تغيري	موقع	الكامريا،	من	املهم	األخذ	بعني	االعتبار	ما	يسمى	املحور	

axis،	إذ	ميتد	هذا	الخط	الوهمي	بني	نقطتني	مهمتني	تقعان	عىل	مقربة	

من	الكامريا.	وعندما	تؤخذ	كل	اللقطات	يف	مشهد	معني	من	جانب	واحد	

اليشء	 املشهد	وتحركات	 الناس	يف	 اتجاه	نظرات	 يبقى	 املحور،	 من	هذا	

عىل	نفس	النسق.	أما	إذا	تم	إظهار	الحركة	فجأة	من	الجانب	املعاكس	

للمحور،	فسيبدو	أن	اليشء	يرتحل	يف	اتجاه	معاكس	مام	لو	كانت	اللقطة	

تقنية	اإلضاءة	ثالثية	النقاط
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قد	أخذت	من	الجانب	اآلخر	للمحور.

وإذا	قام	شخص	بعبور	املحور،	ينبغي	أن	يتم	إظهار	هذا	العبور	للمشاهد،	

اتجاه	 حول	 املشاهد	 عىل	 األمر	 يختلط	 أن	 السهل	 من	 فسيكون	 وإال،	

اللقطة،	ما	يؤدي	إىل	نتيجة	نهائية	غري	منطقية.

أن	 فيجب	 الزمني،	 التسلسل	 بحسب	 أخذت	 قد	 اللقطات	 تكن	 مل	 وإن	

ومن	 االعتبار.	 بعني	 واملشاهد	 اللقطات	 وتتابع	 التواصل	 مسألة	 تؤخذ	

املفيد	أن	يتواجد	شخص	يف	موقع	التصوير	تكون	مهمته	أخذ	مالحظات	

حول	التفاصيل	املتعلقة	بكل	مشهد،	مثل	مواقع	األشياء	ككاسات	املياه	

والنظارات	ومالبس	األشخاص	الذين	يؤدون	األدوار،	وذلك	حتى	يحافظ	

منوطة	 املهمة	 هذه	 تكون	 ما	 وعادة	 العمل.	 مجمل	 يف	 التناسق	 عىل	

.script	supervisor	السيناريو	مبرشف

وإذا	حصل	انقطاع	يف	التحرير	املتتابع	عند	نقطة	محددة،	سيحدث	رشخ	

يف	الرسد	الروايئ،	الذي	من	شأنه	أن	يلفت	انتباه	املشاهد	إىل	شكل	القصة.	

وعندما	يتم	هذا	عن	قصد،	ميكن	أن	يكون	فعاالً	جّداً.	

املونتاج	السيناميئ	montage	)التوليف(	هو	نظرية	تحرير	وضعها	الرويس	

من	 رسيعة	 سلسلة	 من	 ويتكون	 	Sergei	 Eisenstein إيزنشتاين	 سريجي	

الصور	أو	اللقطات،	التي	تخلق	بتأثريها	املشرتك	معنى	وتسلسل	األحداث	يف	

	،Kuleshov	كوليشوف	ليف	املونتاج	مجال	يف	املنظرين	أشهر	ومن	الفيلم.

ودزيجا	فريتوف	Vertov	Dziga،	وإسفري	شوباند	Shub	Esfir،	وفسيفولد	

.Vsevolod	Pudovkin	بودوفكني

يستخلص	 التي	 الطريقة	 حول	 بحثية	 بتجارب	 كوليشوف	 ليف	 قام	 كام	

الجزئية	 اللقطات	 الكل	من	مجموع	 القصص	وكيف	يشكلون	 بها	 الناس	

إن	 املثال،	 سبيل	 وعىل	 الفضية.	 الشاشة	 عىل	 يشاهدونها	 التي	 املتتالية	

تفسري	نفس	التعبريات	عىل	الوجه	تختلف	عندما	يتبعها	مشهد	طبق	من	

الطعام،	أو	نعش	أو	شخص	آخر.	

واللصق(.	 القص	 )فن	 السيناميئ	 الكوالج	 مبثابة	 هو	 املونتاج	 فإن	 لذا،	

وتستخدم	تقنيات	املونتاج	عىل	نطاق	واسع	يف	الفن	السيناميئ	والفيديو،	

وكذلك	يف	أرشطة	الفيديو	املوسيقية	واإلعالنات	التجارية.

خطأ	يف	التتابع-	الفارق	يف	حجم	اللقطات	كبري

فشل	يف	التتابع-	خطأ	يف	املحور



32

3.2.3 الرسد الصويت بوصفه جزءاً من التعبري بالفيديو

لألصوات	تأثري	بالغ	األهمية	يف	تأويل	واستيعاب	القصة	السمعية	البرصية،	

الكالم	 عىل	 الصويت	 الرسد	 ويشتمل	 واضح.	 بشكل	 ملحوظ	 غري	 أنه	 إال	

ذات	 مجتمعة	 كلها	 وتصبح	 الصمت.	 أو	 واملوسيقى	 الصوتية	 واملؤثرات	

مغزى	بالنظر	إىل	الكل	وليس	الصمت	أقل	وسائل	التعبري	فعالية.

وميكن	أن	تعمل	عنارص	الرسد	الصويت	يف	آٍن	بشكل	متبادل	أو	متزامنة	

هذه	 تفسري	 يف	 وقعها	 ولها	 املصورة،	 املشاهد	 مع	 أو	 بعض،	 مع	 بعضها	

املشاهد،	لكنها	أيضاً	تؤثر	يف	تفسري	العنارص	الصوتية	األخرى،	حيث	إن	

الكالم	مختلفاً	 الحديث	تجعل	مفهوم	 سامع	موسيقى	حزينة	يف	خلفية	

متاماً	عام	لو	كانت	هذه	املوسيقى	مرحة	مثالً.

إن	السمع	واالستامع	شيئان	مختلفان	متاماً.	والحقيقة	أن	الناس	محاطون	

باألصوات	يف	حياتهم	اليومية،	ما	يؤدي	إىل	أن	يغفل	املشاهد	االنتباه	عن	

الرسد	الصويت،	وهكذا	يظل	املعنى	املنشود	منها	بدون	تحليل	أو	تفسري.	

ولعل	أكرث	الناس	مل	يعتادوا	االستامع	بإصغاء،	وهذه	عبارة	عن	مهارة	من	

املمكن	تعلمها.	إن	االنتباه	ملا	تسمع	هو	الخطوة	األوىل	يف	تعلم	اإلنصات	

والفهم	وخلق	الرسد	الصويت.

مفردات الرسد الصويت

التعليق	الصويت	أو	الدبلجة	over	voice	هو	تقنية	إنتاج	يطغى	فيها	الرسد	الصويت	عىل	املريئ.	وتستخدم	كذلك	لرتكيب	الرتجمة	الصوتية.

الصوت	الفعيل	sound	Diegetic	هو	املفهوم	الذي	يشري	إىل	كافة	أنواع	الرسد	الصويت	ذات	الصلة	بالفضاء	الرسدي	الفعيل	للفيلم.	حيث	

يعترب	الصوت	الذي	ميكن	للمشاهد	رؤية	مصدره	صوتاً	فعليّاً	واقعيّاً.	أما	األصوات	التي	تضاف	فيام	بعد	اإلنتاج	بهدف	خلق	أجواء	مؤثرة،	

.Non-diegetic	sound	فعلية	غري	إضافية	أصواتاً	فتعترب	أصالً،	املمثل	»يسمعها«	ال	التي	الخلفية	املوسيقى	مثل

اإلظهار	in	Fade	يعني	رفع	وترية	الصوت	من	الصمت	إىل	أن	يصبح	مسموعاً.

اإلخفاء	أو	التاليش		out	Fade	هو	إسكات	الرسد	الصويت.	وعادة	ما	يستخدم	عىل	سبيل	املثال	للداللة	عىل	االنتقال	من	موقعٍ	إىل	آخر.	

اإلظهار	واإلخفاء	املتداخل	fade	cross	هو	الجمع	بني	إظهار	وإخفاء	الصوت	مثالً	بني	لقطة	وأخرى	أو	من	مصدٍر	صويت	إىل	آخر.

3.3 تصميم الرسوم البيانية واإليضاحات

هو	 	Graphic	 design الغرافييك(	 )التصميم	 البيانية	 الرسوم	 تصميم	

تخطيط	املظهر،	ومصمم	الرسوم	البيانية	)املصمم	الغرافييك(	هو	املسؤول	

عن	مظهر	الرسالة	التي	يتم	توصيلها.

ويعترب	هذا	شكالً	من	الفنون	التطبيقية	الذي	يستخدم	عىل	سبيل	املثال	يف	

اإلعالنات،	واملطبوعات	الورقية	واإللكرتونية،	واألفالم،	وشعارات	اللوجو،	

وتصميم	األغلفة	والالفتات	واإلشارات.	وتشتمل	عنارص	التصميم	الغرافييك	

عىل	األلوان	والرموز	والنصوص	والطباعة	واألشكال	والصور،	وأحياناً	املواد	

عىل	 الغرافييك	 املصمم	 مهام	 تشمل	 أن	 كذلك	 وميكن	 والحركة.	 األخرى	

الرسوم	اإليضاحية	والتصوير	الفوتوغرايف	وعمل	الرسومات	البيانية.

أما	الشخص	الذي	يقوم	باملهام	الرئيسية	املتعلقة	بإخراج	الشكل	النهايئ	

البيانية	والنصوص	 الرسوم	 بناًء	عىل	 للنرشات	أو	املواد	اإلعالمية	األخرى	

املتوفرة	لديه،	فال	يعترب	مصمامً	غرافيكيّاً،	بل	مصمم	الشكل	النهايئ	للامدة	

الغرافييك،	املدير	 القريبة	لعمل	املصمم	 designer	layout.	ومن	املهن	

الفني	Director	Art	الذي	ينبغي	أن	ميتلك	مهارات	يف	جمع	املعلومات	

الغرافييك،	 التصميم	 التجاري،	باإلضافة	إىل	مهارات	 وتطبيقاتها	واملنظور	

حيث	إنه	املسؤول	عن	املشهد	املريئ	للمنشور	ككل.

الخيارات،	إذ	 الكثري	من	 الغرافييك	عىل	 وتشتمل	املهام	املوكلة	للمصمم	

عليه	أن	يقرر	أنواع	الخط	وأحجامه،	وأمناط	العناوين،	وتصميم		الشكل،	

والفواصل	بني	األجزاء،	واصطفاف	الصور،	والرشوحات	التوضيحية.

إن	املصمم	الغرافييك	يف	وسائل	اإلعالم	املطبوعة	مسؤول	أيضاً	عن	أمور	

الورق،	وتقنية	 اختيار	نوع	وحجم	 النهايئ	مثل	 باملظهر	 لها	عالقة	 أخرى	

الطباعة،	ونوعية	الغالف	والتجليد.

املكتوب	 النص	 بعرض	 املختص	 الشخص	 فهو	 	،illustrator الرسام	 أما	

املحور	هو	خط	وهمي	يساعد	عىل	وضع	الكامريات	لتجنب	مشاكل	يف	

التتابع	واالستمرارية.	وأحياناً	يشار	إليها	أيضاً	بقاعدة	ال�	180	درجة.
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ذات	 املهن	 مختلف	 يف	 الرسامون	 ه��ؤالء	 ويعمل	 الصور.	 خالل	 من	

العديد	 ويكسب	 املختلفة.	 اإلعالم	 وسائل	 الغرافييك	يف	 بالتواصل	 الصلة	

واملجالت.	 واإلعالنات	 للكتب	 اإليضاحية	 الرسوم	 بتصميم	 رزقهم	 منهم	

بنقش	وزخرفة	 القيام	 أو	 املتحركة	 الرسوم	 أفالم	 أيضاً	صناعة	 وبإمكانهم	

التعبري	 بطرق	 دراية	 عىل	 منهم،	 الخرباء	 الرسامون،	 ويكون	 الحروف.	

الطباعة،	 وفن	 والصورة،	 النص	 بني	 الجمع	 وكيفية	 املتداولة،	 الغرافييك	

والفرص	التي	توفرها	الصور	الفوتوغرافية	يف	هذا	املجال.

غالبية	 أن	 غري	 رساماً،	 الشخص	 يصبح	 حتى	 رسمية	 مؤهالت	 توجد	 وال	

الرسامني	املحرتفني	يف	يومنا	هذا	لديهم	درجة	علمية	يف	التصميم	الغرافييك.

األعامل	 ري��ادة	 يف	 أو	 الخاص	 لحسابهم	 الرسامني	 من	 الكثري	 ويعمل	

البرص	 حادة	 لعني	 يحتاج	 خالق	 فني	 عمل	 الرسم	 إن	 حيث	 التجارية،	

وللحرفية	واإلبداع.

صور	 مبجموعة	 املتمثلة	 املصورة،	 بالقصص	 الرسامني	 بعض	 ويتخصص	

متتالية	تشكل	وحدة	قصصية	متامسكة.	وقد	تحتوي	الصور	عىل	نصوص	

الكالم	 عىل	 تحتوي	 فقاعات	 بشكل	 أو	 مقتضبة	 تعليقات	 بشكل	 كتابية	

الصادر	عن	الشخصيات	يف	الرسم.	

ليس	 هذا	 ولكن	 الفكاهة،	 املصورة	 القصص	 تستخدم	 األحيان،	 أغلب	 ويف	

رسامي	 أو	 	Comic	 artists املصورة	 القصص	 فناين	 إن	 حيث	 بالرضورة،	

الكارتون	أو	الرسوم	املتحركة		cartoonists	قد	يروون	قصصاً	طويلة	وينرشون	

وألبومات	 وكتب	 الصحف	 تزال	 ال	 ولكن	 صعبة.	 مواضيع	 تتناول	 ألبومات	

القصص	املصورة	هي	أكرث	الوسائط	املتداولة	لنرش	أرشطة	القصص	املصورة.

ورسام	الكاركاتري	caricaturist	هو	أيضاً	أحد	املهنيني	يف	حقل	االتصاالت	

أن	 يفرتض	 رسومات	 يصنع	 الذي	 فهو	 العالقة،	 ذات	 التطبيقية	 والفنون	

تكون	فكاهية	املحتوى.	وهكذا،	فإن	عمل	رسام	الكاريكاتري	املحرتف	غالباً	

ما	ينطوي	عىل	تحديات	برصية.	
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املكتوبة	 الصحافة	 من	 كل	 عىل	 والتعبري	 الكالم	 حرية	 مبادئ	 تنطبق	

من	 أيضاً	 تصويرها	 ميكن	 التي	 السياسية،	 السخرية	 وتعترب	 واملرئية.	

خالل	الرسوم	التوضيحية،	شكالً	من	األشكال	العريقة	يف	النقد	السيايس.		

الصلة	 ذات	 الخالفات	 من	 الكثري	 األخرية	 السنوات	 شهدنا	خالل	 وقد	

مبا	ميكن	للمرء	أن	يصوره	من	خالل	رسوم	إيضاحية	أو	يجعله	موضع	

يف	 الجيدة	 املامرسات	 حدود	 هي	 وأين	 التعبري،	 حرية	 باسم	 سخرية	

هذا	املجال.

الله	 النبي	محمد	صىل	 الكرتون	حول	 برسوم	 املتعلق	 النزاع	 بدأ	 لقد	

يوالند	 الدمنارك	 صحف	 كربى	 نرشت	 عندما	 	2005 عام	 وسلم	 عليه	

النبي	 تصور	 كاريكاتوريّاً	 رسامً	 عرش	 اثني	 	Jyllands-Posten بوسنت	

محمد.	وكان	هدف	الصحيفة	يف	حينه	إثارة	النقاش	العام	حول	حرية	

التعبري	واختبار	ما	إذا	كانت	قد	تغريت	مفاهيم	وحدود	حرية	التعبري	يف	

الدمنارك	منذ	زيادة	أعداد	املسلمني	الذين	هاجروا	إليها.

وأثارت	الرسومات	غضب	الكثري	من	املسلمني	يف	الدمنارك	ويف	أماكن	

أخرى	يف	العامل،	حيث	إن	نرش	صور	أو	رسوم	متثل	النبي	محمد	صىل	

الله	عليه	وسلم	غري	مقبول	يف	التقاليد	اإلسالمية.	وهكذا	اعتربت	الرسوم	

	Kurt	Westergaard	فيسرتغارد	كورت	الكاريكاتري	رسام	نرشها	التي

وسلم	 عليه	 الله	 صىل	 محمداً	 النبي	 ألنه	صور	 بشكل	خاص،	 مسيئة	

يضع		قنبلة	يف	عاممة	الرأس	التي	يرتديها،	رابطاً	بهذا	الرسم	اإليضاحي	

بني	اإلسالم	والنبي	محمد	صىل	الله	عليه	وسلم	واإلرهاب.

جدل،	 من	 أثارته	 وما	 الكاريكاتري	 رسوم	 عىل	 الفعل	 ردود	 وتضمنت	

العامل،	 حول	 والتظاهرات	 الدمناركية	 للمنتجات	 مقاطعة	 عمليات	

واتخذت	بعض	ردود	الفعل	هذه	طابعاً	عنيفاً،	كام	قامت	بعض	الدول	

اإلسالمية	باستدعاء	سفرائها	من	الدمنارك.

وتعاطت	الجهات	الفاعلة	يف	العامل	الغريب	مع	رد	فعل	العامل	اإلسالمي	

العديد	من	وسائل	 الجدل	يف	 مثار	 الكاريكاتريية	 الرسوم	 بإعادة	نرش	

منظمة	 أن	 كام	 التعبري،	 حرية	 أجل	 من	 البلدان،	 مختلف	 يف	 اإلعالم	

مراسلون	بال	حدود	غري	الحكومية	دعمت	عملية	إعادة	نرش	الرسوم.

	Charlie إبدو	 تشاريل	 صحيفة	 تعرضت	 	،2015 الثاين	 كانون	 	7 ويف	

تحرير	 مكتب	 عىل	 مسلحون	 اعتدى	 حني	 إرهايب،	 لهجوم	 	Hebdo

املسلحون	 املهاجمون	 وقتل	 باريس،	 يف	 الهزلية	 الفرنسية	 الصحيفة	

بأسلحة	رشاشة	اثني	عرش	شخصاً.

وتتناول	 باريس.	 يف	 تصدر	 ساخرة،	 أسبوعية	 صحيفة	 إبدو	 تشاريل	 إن	

والصحيفة	 والنكات.	 واملهاترات	 والتقارير	 الكرتون	 رسوم	 مواضيعها	

إىل	 تهدف	 التي	 السياسية،	 النواحي	 من	 للجدل	 املثرية	 برسومها	 معروفة	

األديان	 لجميع	 الكاريكاتري	 رسوم	 الصحيفة	 نرشت	 وقد	 الناس.	 استفزاز	

الرئيسية،	وكذلك	لشخصيات	سياسية	معروفة	من	اليسار	إىل	أقىص	اليمني	

صحيفة	 إبدو	 تشاريل	 الكثريون	 يعترب	 نفسها،	 فرنسا	 يف	 وحتى	 املتطرف.	

مبتذلة	وتفتقد	للذوق.

عندما	 الجدل	 الصحيفة	 أثارت	 	،2015 عام	 وقع	 الذي	 الهجوم	 وقبل	

النبي	محمد	 تناولت	 التي	 الكرتون	 النزاع	حول	رسوم	 بتغطية	 قامت	

بوسنت	 ليوالند	 دعمها	 عن	 الصحيفة	 وعربت	 وسلم.	 عليه	 الله	 صىل	

الله	 للنبي	محمد	صىل	 الكرتون	 رسوم	 من	 من	خالل	نرشها	سلسلة	

عليه	وسلم	،	مبا	فيها	صور	عارية.	ويف	السنة	التالية،	تم	اخرتاق	موقع	

الصحيفة	عىل	اإلنرتنت.

وعىل	إثر	هذا	االعتداء،	أعرب	فنانو	الكاريكاتري	والصحافيون	يف	أنحاء	

العامل	عن	تأييدهم	لحرية	التعبري.	ويف	وسائل	اإلعالم	االجتامعية،	تجىل	

والهاشتاغ	 تشاريل«،	 »أنا	 شعار	 تحت	 أوسع	 نطاق	 عىل	 الدعم	 هذا	

املصاحب	له.	

كام	نُظمت	تظاهرات	دعم	حول	العامل،	لعل	أكربها	تلك	التي	جرت	يف	

ساحة	الجمهورية	وسط	باريس	للتنديد	باالعتداء،	حيث	تجمع	ما	يزيد	

عىل	مليون	ونصف	املليون	شخص،	مبشاركة	عدد	من	رؤساء	الدول،	مثل	

مريكل،	 أنجيال	 األملانية	 واملستشارة	 هوالند،	 فرانسوا	 الفرنيس	 الرئيس	

بنيامني	 إرسائيل	 وزراء	 ورئيس	 عباس،	 محمود	 الفلسطيني	 والرئيس	

نتنياهو،	والرئيس	املايل	إبراهيم	بوبكر	كيتا،	ورئيس	الوزراء	الفنلندي	

أوربان،	ووزير	خارجية	 فيكتور	 املجر	 ألكسندر	ستاب،	ورئيس	وزراء	

روسيا	سريجي	الفروف،	ورئيس	الوزراء	الربيطاين	دافيد	كامريون.

للنقاش:	

-	هل	تعتقد	أن	ارد	فعل		العامل	اإلسالمي	لهذه	النزاعات	كانت	مفيدة	

أم	فوضوية	دمياغوجية،	وملاذا؟	

-	هل	تعتقد	أنه	ينبغي	أن	تكون	هناك	بعض	القيود	عىل	حرية	التعبري	

عند	التعامل	مع	القضايا	الحساسة	مثل	الدين،	وملاذا؟	

الرسوم اإليضاحية تستخدم نفوذها وتستثري املشاعر 
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التي	 األنشطة	 كافة	 اإلعالم	عىل	 الدعم	واملنارصة	يف	وسائل	 تشتمل	عملية	

النطاق،	يشتمل	عىل	 التأثري.	ويعترب	هذا	مفهوماً	واسع	 تهدف	إىل	مامرسة	

مامرسة	 وعمليات	 باملبيعات،	 متعلقة	 وأعامل	 واإلعالن،	 البالغات،	 إرسال	

الضغط	وكسب	التأييد،	والخطابات	السياسية	أو	التظاهرات	أو	املفاوضات	

حول	األجور.	وقد	يكون	هذا	التأثري	من	قبيل	الدعاية	والرتويج	التي	تُستخدم	

مثالً	يف	السياق	السيايس	والديني.

وتتم	مامرسة	الدعم	واملنارصة	ألسباب	مختلفة،	حيث	

أهداف	 عىل	 اإلع��الم	 وسائل	 إلطالع	 متارس	 قد	 إنها	

شخص	ما	أو	رشكة،	وذلك	بهدف	لفت	انتباه	الجمهور.	

حتى	 العام،	 االنتباه	 عىل	 االستحواذ	 إىل	 تسعى	 وقد	

ميكن	للجهات	التي	يجري	متثيلها	كسب	التأييد	ورسد	

القصص	الخاصة	بهم	وبكلامتهم	الخاصة.	كام	تهدف	

إىل	 أيضاً	 اإلعالم	 وسائل	 يف	 واملنارصة	 الدعم	 مامرسة	

الضغط	عىل	صناع	القرار	أو	إقناعهم.

اإلعالم	 وسائل	 يف	 واملنارصة	 الدعم	 مامرسة	 إن	

عندما	 الحاالت	 تلك	 يف	 خصوصاً	 العناء،	 تستحق	

يكون	الهتامم	وسائل	اإلعالم	القدرة	عىل	تحقيق	بعض	النتائج	اإليجابية	

هذه	 وتشمل	 مبجمله.	 للجمهور	 أو	 متثيلها	 يجري	 التي	 لألطراف	 جّداً	

يتعلق	 ما	 أو	 الربملان	 األهمية	يف	 ذات	 الترشيعات	 مع	 التعامل	 الحاالت	

ولكنها	 الفصل،	 حد	 إىل	 وصلت	 ما	 مبسألة	 الوعي	 أو	 األسايس	 بالنظام	

بالواقع	غائبة	عن	إدراك	الناس.	ومن	األمثلة	الجديرة	بالذكر	هنا	املسائل	

أكرث	 من	 وهو	 	،health	 communication الصحي	 باإلعالم	 املتعلقة	

العامل.	 عرب	 اإلعالمية	 واملنارصة	 الدعم	 خرباء	 إىل	 تستند	 التي	 القطاعات	

ومن	األمثلة	الجيدة	هنا،	إعالن	التعاون	مع	املسؤولني	يف	حالة	الخطر.

1.4 موظفو العالقات العامة والصحافيون

يوجد	عادًة	لدى	مختلف	املؤسسات	العامة	والخاصة	واألهلية	كم	هائل	

من	املعلومات	حول	مواضيع	مختلفة.	وبالتايل،	فهم	كثرياً	ما	يتعاونون	مع	

وسائل	اإلعالم	من	أجل	الوصول	إىل	الجمهور.

إن	مسؤول	العالقات	العامة	والناطق	اإلعالمي	هو	مهني	اتصاالت،	ومهمته	

ما	 التي	ميثلها	وحول	وظائفها.	وعادة	 املؤسسة	 املعلومات	حول	 إيصال	

مسؤولني	 بتوظيف	 والجمعيات	 الرشكات	 تقوم	

بعض	 أيضاً	 هناك	 ولكن	 لديها،	 العامة	 للعالقات	

السياسيني،	 مثل	 الشعبية،	 أو	 العامة	 الشخصيات	

عالوة	عىل	بعض	األحداث	أو	األنشطة،	التي	تحتاج	

لتعيني	موظفي	عالقات	عامة	كذلك.

العامة	 العالقات	 مسؤول	 مهام	 تتضمن	 ما	 وعادة	

كتابة	النرشات	الصحافية	واملقاالت،	وتحرير	مجالت	

التقارير	 وإع��داد	 والزبائن،	 باملؤسسة	 العاملني	

وكافة	 الدعائية	 واملطبوعات	 والنرشات	 السنوية	

مواد	االتصاالت	مبا	فيها	تلك	املنشورة	عىل	اإلنرتنت.	

الخرباء	 أو	 للسياسيني	 البيانات	 أو	 الخطابات	 بكتابة	 مثالً	 يقومون	 وقد	

الذين	ميثلونهم.	هذا	وقد	يكون	موظفو	العالقات	العامة	متخصصني	يف	

االتصاالت	الداخلية	أو	الخارجية،	واالتصاالت	عرب	اإلنرتنت،	واالتصال	عرب	

وسائل	اإلعالم	أو	يف	مجال	االتصاالت	املتعلقة	بالتسويق.

صحافية	 مؤمترات	 بتنظيم	 غالباً	 العامة	 العالقات	 مسؤولو	 يقوم	 كام	

وزيارات	وحمالت	متنوعة.

4
الدعم واملنارصة
يف وسائل اإلعالم
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ويشبه	الوصف	الوظيفي	ملسؤول	العالقات	العامة	إىل	حد	كبري	الوصف	

حيث	 من	 إنه	 حيث	 متاماً.	 عنه	 يختلف	 قد	 أنه	 إال	 للصحايف،	 الوظيفي	

تضبط	 ال	 قد	 الصحافيني	 عمل	 تحكم	 التي	 والقوانني	 القيم	 فإن	 املبدأ،	

موظفي	العالقات	العامة	بنفس	املستوى	مثل	الصحافيني.	كام	أن	مسؤول	

العالقات	العامة	ال	يفرتض	به	أن	يكون	مستقالً	من	ناحية	عالقته	بالجهة	

بها.	 الخاصة	 للسياسات	 تعريف	 صحيفة	 كل	 لدى	 ويوجد	 ميثلها،	 التي	

وهناك	صحافة	خاصة	تكتب	وفقاً	لنفس	املبادئ	الصحافية	لوسائل	اإلعالم	

السائدة؛	فقط	املواضيع	أو	وجهات	النظر	قد	ال	تكون	عامة/	سائدة	جّداً.

لن	يستطيع	الناطق	االعالمي	باسم	املؤسسة	تحسني	سمعة	مؤسسته	ما	مل	

تعكس	املعلومات	التي	يقوم	بتوفريها	ذلك،	ولن	يستطيع	إقناع	الجمهور	

اذا	كانت	 بإنجازات	غري	موجودة،	وال	رشح	سياسة	أو	أهداف	املؤسسة	

هذه	السياسة	غامضة	أو	يف	حال	كانت	مامرسة	قادة	املؤسسة	معاكسة	

لذلك.

أن	 له	 ال	ميكن	 مؤسسته،	حيث	 مع	 يتامهى	 أن	 اإلعالمي	 الناطق	 وعىل	

أن	 املؤسسة	 وباملقابل،	عىل	 الفكرية،	 تخالف	عقيدته	 يدافع	عن	رسالة	

وأال	 اإلسرتاتيجي،	 فريقها	 يف	 فاعل	 كعضو	 الصحايف	 املكتب	 مع	 تتعامل	

تأخذ	قرارات	قبل	االستامع	إليه.

وخالل	السنوات	األخرية،	فقد	تقارب	الوصف	الوظيفي	للصحايف	ومسؤول	

العالقات	العامة،	مثله	مثل	تقارب	األدوار	بني	منتجي	املعرفة	والجمهور،	

وذلك	نتيجة	التغيري	املستمر	يف	وسائل	اإلعالم،	وما	نتج	عنه	من	االستغناء	

اإلعالم	 التغريات	يف	وسائل	 تناول	هذه	 الصحافيني.	وسيتم	 عن	خدمات	

بشكل	أوسع	يف	الفصلني	الخامس	والسادس.

حيث	 للصحافيني،	 املعلومات	 مصادر	 أهم	 واإلعالنات	 النرشات	 وتشكل	

إنهم	يتلقون	الكثري	منها	يوميّاً،	وميكنهم	انتقاء	بعضها	كمواضيع	ملقاالتهم.

وتكتب	البيانات	الصحافية	الجيدة	بلغة	واضحة	يسهل	قراءتها،	وتحتوي	

تناول	 يف	 الصحايف	 يساعد	 ما	 للتحرير،	 قابلة	 وحقائق	 اقتباسات	 عىل	

القضية	قيد	البحث.	وعالوة	عىل	هذا،	يجب	أن	يتضمن	البيان	الصحايف	

معلومات	حول	جهة	االتصال	لطلب	املزيد	من	املعلومات	عند	الحاجة،	

كام	ينبغي	أن	يرشد	البيان	الصحايف	القارئ	إىل	مواقع	أخرى،	حيث	تتوفر	

املزيد	من	املعلومات.

ومحاولة	 بالصحافيني	 باالتصال	 أيضاً	 العامة	 العالقات	 مسؤولو	 ويقوم	

إخبارية	 مواضيع	 نرش	 أو	 الصحافية	 املؤمترات	 يف	 باملشاركة	 إقناعهم	

باإلستناد	إىل	ما	ورد	يف	البيانات	الصحافية.

 للناطق اإلعالمي

الحفاظ	عىل	 املجال	هي	 األساسية	يف	هذا	 القاعدة	 إن	

عالقات	مهنية	بني	الناطق	اإلعالمي	والصحافيني	ووسائل	اإلعالم،	عىل	

أساس	رضورة	املعاملة	باملثل	وحاجة	كل	طرف	لآلخر.

نصائح	وممنوعات:

-		ال	تكذب	أبداً

	-	ال	تتسرت	عىل	واقعة	حدثت

	-	اعرتف	باملشكلة	إن	وجدت

-	صحح	أخطاءك	رسيعاً

-		ال	ترتجل	أو	تتكهن

-		ال	تتجنب	أو	تتهرب	من	اتصاالت	الصحافيني

lobbying 2.4 مامرسة الضغط وكسب التأييد

يعود	أصل	عبارة	مامرسة	الضغط	باللغة	اإلنجليزية	إىل	املكان	الذي	تتم	

فيه	صناعة	السياسات	وهو	البهو	lobby	أو	دهاليز	املكاتب،	وهو	عبارة	

الدميقراطية.	 كواليس	 الذي	يحدث	خلف	 املؤثر	 واالتصال	 العمل	 عن	

وهكذا	يحاول	ممثلو	جامعات	ذات	مصالح	محددة	التأثري	عىل	صانعي	

رسمية.	 غري	 بطرق	 هذا	 ويتم	 تهمهم،	 لقضايا	 التأييد	 وكسب	 القرار	

ويهدف	ممثلو	هذه	الجامعات	من	خالل	أنشطة	مامرسة	الضغط،	إىل	

القرارات	ذات	األهمية	واملتعلقة	باملجموعة	 اتخاذ	 التأثري	عىل	عملية	

التي	ميثلونها.

أو	 التجارية	 الرشكات	 الضغط	 جامعات	 متثل	 فقد	 املثال،	 سبيل	 وعىل	

االستشارية،	واملجموعات	ذات	املصالح	الخاصة	أو	مجموعات	معينة	من	

املواطنني.	ومن	بني	الجهات	التي	عادة	ما	تجري	مامرسة	الضغط	عليها	

لديهم	 الذين	 الناس	 أو	 اإلعالم	 ووسائل	 واملسؤولون،	 السياسات،	 صانعو	

نظرة	معاكسة	حول	املسألة	املطروحة.

وتسعى	جامعات	الضغط	إىل	إقناع	صانع	القرار	بأن	القضية	التي	ميثلونها	

جديرة	باالهتامم،	ويحدث	أحياناً	أن	يصبح	الشخص	الذي	تجري	مامرسة	

مامرسة	 فإن	 وهكذا	 البحث.	 قيد	 القضية	 باسم	 ناطقاً	 عليه	 الضغط	

الضغط	هي	أوالً	وقبل	كل	يشء	عملية		إلقناع	الشخص	اآلخر	عرب	تقديم	

الحجج	القوية.

بالرغم	 السمعة،	 بسوء	 التأييد	 وكسب	 الضغط	 مامرسة	 عملية	 وتحظى	

من	أنه	ليست	لها	عالقة	من	حيث	املبدأ،	بالفساد	أو	الرشوة.	حيث	إنه	

من	املمكن	أن	تؤدي	هذه	املامرسات	إىل	أعامل	توقع	الرضر	بجهات	ما،	



37

وتدعم	بشكل	خفي	حقوق	الجهات	األقوى	أو	األكرث	ثراء.	ومام	يزيد	هذه	

مواقع	 لألشخاص	يف	 تسمح	 التي	 الدوار،	 الباب	 تسمى	 ظاهرة	 املخاوف	

السلطة	بأن	يشكلوا	جامعات	ضغط	للرشكات	التجارية،	والعكس	صحيح	

كذلك.

ومن	منظور	إيجايب،	فإن	مامرسة	الضغط	هي	عبارة	عن	تبادل	للمعلومات	

والتشبيك	املستند	إىل	املناقشات	والخربات	والجدل	وتقديم	الحجج.

لجامعات	 سجالً	 املتحدة	 والواليات	 األورويب	 االتحاد	 من	 كل	 ويستخدم	

التي	متثلها	وامليزانيات	املستخدمة.	 الضغط،	بحيث	ميكن	رصد	الجهات	

حول	 الضغط	 مامرسة	 يف	 الحق	 فإن	 األمريكية،	 املتحدة	 الواليات	 ويف	

»األخطاء	والعيوب«	منصوص	عليه	يف	الدستور.	وتضمن	األنظمة	واللوائح	

الترشيعية	للمواطنني	االطالع	عىل	حيثيات	عمل	جامعات	الضغط	وعىل	

من	ميارسون	الضغط	وبأي	قدر	من	األموال.

محددات التغطية اإلعالمية لالنتخابات يف فلسطني

ينص	املرسوم	الرئايس	لعام	2007	بشأن	االنتخابات	العامة	الفلسطينية	الذي	يحظى	بقوة	القانون،	عىل	تنظيم	حمالت	تثقيف	مدين	

من	 بدءاً	 االنتخابات،	 تغطية	 اإلعالمي	يف	 العمل	 بتنظيم	 العالقة	 املواد	ذات	 العديد	من	 القانون	عىل	 يحتوى	 للناخبني،	كام	 وإعالمي	

الحمالت	الدعائية	للمرشحني،	وصوالً	إىل	يوم	االقرتاع	وإعالن	النتائج	والرقابة	عىل	مجمل	العملية	االنتخابية،	بدءاً	من	التمويل	وحدود	اإلنفاق	

والجرائم	االنتخابية،	وانتهاء	بإزالة	مظاهر	الدعاية	ومنها:

املادة	65	حول	الدعاية	االنتخابية	يف	وسائل	اإلعالم	الرسمية	لضامن	حصول	املرشحني	عىل	فرص	متكافئة	وحرة	ومجانية

املادة	66	حول	القيود	عىل	الدعاية	االنتخابية	لضامن	عدم	التشهري	باملرشحني	اآلخرين	أو	إثارة	النعرات	الطائفية	أو	العشائرية	وعدم	استغالل	أماكن	

العبادة	والخطب	والدروس	الدينية	واملرافق	واملقدرات	العامة	يف	الحمالت	الدعائية

املادة	67	حول	إزالة	مظاهر	الدعاية	االنتخابية

املادة	68	حول	مصادر	متويل	الحملة	االنتخابية

املادة	69	حول	حدود	الرصف	عىل	الحمالت	االنتخابية

املادة	70	حول	مراقبة	االنتخابات	وتغطيتها	إعالميّاً

والباب	الثاين	عرش	حول	الجرائم	االنتخابية	والعقوبات

كام	أقرت	اللجنة	املركزية	لالنتخابات	نظاماً	العتامد	الصحافيني	لالنتخابات	العامة	واملحلية	وقواعد	سلوك	الصحافيني	أثناء	تغطية	العملية	االنتخابية.	

لالطالع	عىل	القانون	واألنظمة،	اضغط	عىل	الرابط:

https://www.elections.ps/Default.aspx?alias=www.elections.ps/ar

3.4  االعالن والتسويق 

يشتمل	التسويق	عرب	وسائل	االعالم	communication	Marketing		عىل	

والرتويج	 	،Sponsoring والرعاية	 العامة،	 العالقات	 وأنشطة	 اإلعالنات،	

واملعارض	 واملسابقات	 والعروض	 التخفيضات	 خالل	 من	 للمبيعات	

وأنشطة	املبيعات	التي	تجري	بني	ممثيل	الرشكات	والزبائن.

وتعترب	اإلعالنات	شكالً	شائعاً	من	اإلعالم	التسويقي.	واإلعالن	هو	اتصال	

اإلعالنات	 أما	 كبري.	 جمهور	 إىل	 موجه	 أنه	 كام	 وهادف،	 األجر	 مدفوع	

تتضمن	بعضها	 أو	رسم	تخطيطي،	وقد	 املصورة،	فهي	عبارة	عن	صورة	

نصوصاً.

ومن	شأن	اإلعالن	إقناع	الجمهور	باستهالك	بضاعة	ما،	وزيادة	املبيعات	

استخدام	 ميكن	 كام	 للرشكات.	 النمو	 يحقق	 ما	 السوق،	 يف	 والحصص	

إعالمهم	 أو	 معينة	 خدمات	 أو	 أصناف	 عىل	 الجمهور	 إلطالع	 اإلعالنات	

حول	قضايا	أو	أشخاص	ما.

حيث	 املختلفة،	 اإلع��الم	 وسائل	 عرب	 اإلعالنات	 تتم	 رئييس،	 وبشكل	

األفالم	 والتلفزيون	وعرب	 الصحف	واملجالت	واإلذاعة	 اإلعالنات	يف	 توجد	

واإلنرتنت.

ومبا	أن	الناس	ال	يسعون	وراء	اإلعالنات،	فينبغي	أن	يتمكن	اإلعالن	من	

لفت	انتباه	الناس	وبرسعة.	وعادة	ما	يحمل	اإلعالن	الناجح	رسالة	رئيسية	

مبتكرة	ال	 بطريقة	 املستهدفة	 املجموعة	 إىل	 توصيلها	 يتم	 واحدة	فقط،	

اإلعالن	 فإن	 املفهوم،	 هذا	 واألصالة.	وحسب	 املفاجأة	 عنارص	 من	 تخلو	

اإلعالنات	 تسعى	 ما	 كثرياً	 ولذلك،	 ممل.	 إعالن	 من	 أفضل	 هو	 املستفز	
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إىل	جذب	انتباه	الجمهور	عرب	حركات	غريبة،	إذ	إن	اإلعالن	الجيد	يحض	

املشاهد	عىل	التفكري	والشعور.

تشتمل اإلعالنات عىل األشكال التالية:

-	اإلعالنات	وهي	التي	تحاول	الوصول	إىل	جمهور	كبري	من	خالل	وسائل	

والتلفزيون	 اإلذاعة	 عرب	 التجارية	 اإلعالنات	 عىل	 مثالً	 وتشتمل	 اإلعالم.	

واإلعالنات	املصورة	يف	الصحف	املطبوعة.

-	اإلعالن	تحت	مظلة	كلمة	املحرر	Advertorial	الذي	يعني	أن	يكتب	

اإلعالن	بأسلوب	صحايف،	ويشبه	مقاالً	عاديّاً	يف	مجلة	من	حيث	الشكل	

تبيع	 النسائية	 املجالت	 من	 الكثري	 فإن	 املثال،	 سبيل	 وعىل	 واملحتوى.	

للمعلنني	لديها	حقوق	استخدام	الخطوط	واأللوان	وغريها	من	التقنيات	

البرصية	الخاصة	باملجلة.

	Direct	advertising	املبارش	لإلعالن	املستهدفة	الفئة	تعريف	تم	وقد	-

بشكل	أكرث	تحديداً	بأنها	اإلعالنات	املبارشة	مثل	التسويق	عرب	الهاتف،	أو	

اإلعالن	عن	طريق	الربيد.	

-	أما	الرعاية	Sponsoring،	فإنها	تعني	توفري	الدعم	املايل	لحدث	معني	

زيادة	 إىل	 تهدف	 التي	 التلفزيونية	 الربامج	 أو	 الرياضيني	 مثل	 ألفراد	 أو	

زيادة	 إىل	 أو	 أولئك،	 يرعاها	 التي	 الخدمات	 أو	 املنتجات	 من	 املبيعات	

التعريف	بالعالمة	التجارية.

-	ويعني	إظهار	املنتج	placement	Product	وضع	ما	يدل	عىل	منتج	أو	

خدمة	ما	أو	عالمة	تجارية	يف	سياق	فيلم	أو	مسلسل	أو	برنامج	ريايض	أو	

ترفيهي	مقابل	رسوم	محددة.

إظهار	 يشبه	 	Subliminal	 advertising الخفي	 اإلعالن	 مفهوم	 إن	 	-

إشعاره	 دون	 املتلقي	 عىل	 التأثري	 يحاول	 إذ	 شموالً،	 أكرث	 ولكنه	 املنتج،	

الخاصة	 والرموز	 الشعارات	 تكون	 حيث	 املنشودة،	 التجارية	 باألهداف	

أن	 ميكن	 املثال،	 سبيل	 وعىل	 واضح.	 تركيز	 دون	 لكن	 موجودة	 باملعلن	

يكون	اإلعالن	الخفي	عىل	شكل	العالمة	التجارية	لسيارة	البطل	الرئييس.	

اإلعالنات	 هذه	 من	 الكثري	 عىل	 التلفزيونية	 والربامج	 األفالم	 وتشتمل	

الخفية.

		Social	media	marketing	االجتامعي	التواصل	وسائل	عرب	التسويق	-

هو	التسويق	والدعاية	من	خالل	قنوات	وسائل	التواصل	االجتامعي.

التواجد	 زيادة	 هو	 	،SEO	األمثل البحث	 محرك	 باستخدام	 التسويق	 	 	-

واملشاهدة	»األساسية«	ملوقع	إلكرتوين	يف	محرك	بحث	مثل	غوغل.

عند	تخطيط	األنشطة	املتعلقة	باالتصاالت	التسويقية،	ينبغي	أن	تؤخذ	يف	

االعتبار	أمور	مثل	املجموعة	املستهدفة	)الرسالة	موجهة	إىل	من(،	واألثر	

يتم	تحقيق	 التنفيذ	)كيف	 النهائية(،	وطريقة	 النتيجة	 )ما	هي	 املنشود	

النتيجة(	وتقييم	األثر	الناتج	)دراسة	األثر	الحاصل(.

الذي	 املعلن	 الطرف	 بطرفني:	 اإلعالم	 وسائل	 يف	 إعالنات	 نرش	 ويتعلق	

يربطها	 األحيان	 باإلعالن،	ويف	بعض	 تقوم	 التي	 بالرشكة	 الصحيفة	 يربط	

كذلك	باملشاكل	املتعلقة	بصورتها.	وهكذا،	فمن	وجهة	نظر	املعلن،	فإن	

اإلعالم	من	مجالت	وصحف	مختلفة،	 اإلعالنية	يف	وسائل	 املساحة	 رشاء	

وسيلة	 تعكسها	 التي	 والصورة	 والقراء	 العرض	 وطريقة	 باملضمون	 يتأثر	

الخاص	 باملحتوى	 تتأثر	 قد	 املعلنة	 الرشكة	 صورة	 إن	 إذ	 املعنية.	 اإلعالم	

بالوسيلة	اإلعالمية	التي	تتيح	املساحة	اإلعالنية	يف	حال	كان	هذا	املحتوى	

موضعاً	للشك	من	قبل	الجمهور.	عىل	سبيل	املثال،	هناك	يف	فنلندا	حملة	

مستمرة	)2016(	ملقاطعة	الرشكات	التي	تضع	إعالناتها	يف	وسائل	اإلعالم	

البديل	media	counter	واملثرية	للجدل،	(الذي	يُناقش	بتوسع	يف	الفصل	

السادس	2.6).

وغالباً	ما	تكون	وسائل	اإلعالم	التي	تبيع	مساحات	إعالنية	أكرث	حذراً	من	

دعم.	وعىل	 أموال	 أو	 اشرتاك	 رسوم	 أنشطتها	من	خالل	 التي	متول	 تلك	

سبيل	املثال،	فإن	وسائل	اإلعالم	ال	تجرؤ	عىل	انتقاد	الرشكات	التي	تشرتي	

باحرتام	 يتعلق	 فيام	 إشكالية	 ينطوي	عىل	 منها.	وهذا	 إعالنية	 مساحات	

مبادئ	االستقاللية	وحرية	التعبري.

كربى	 الكلفة	يف	 عالية	 اإلعالنية	 املساحات	 تكون	 األحيان،	 من	 كثري	 ويف	

الصحف	اليومية	واملنشورات	اإلخبارية.	أما	يف	وسائل	اإلعالم	األصغر،	فإن	

الكلفة	معقولة،	ولكن	ينبغي	التأكد	من	كيفية	الربط	بني	السعر	املدفوع	

املنشورات	 من	 املستهدفة	 الفئة	 إن	 حيث	 الصحيفة،	 انتشار	 وسعة	

محدودة	التداول	تكون	عىل	األغلب	معروفة	بشكل	أفضل،	كام	أنها	أكرث	

تحديداً	والتزاماً	من	الفئات	املستهدفة	يف	الصحف	الكربى.	وميكن	اعتبار	

هذه	ميزة	لصالح	املعلن	)للمزيد،	انظر	الفصل	السادس	3.6(.

بعض	 وهناك	 األحيان،	 أغلب	 يف	 اإلعالنات	 عىل	 رقابة	 الدول	 وتفرض	

اإلعالنات	التي	يتم	منعها	بصورة	تامة.

بينام	تؤثر	اإلعالنات	علينا	وعىل	نظرتنا	لألمور،	يحدث	هذا	عن	وعي	أو	

بدون	وعي.	وحتى	يكون	اإلعالن	مؤثراً،	يجب	أن	يكون	معرباً	عن	املعاين	

املتضمنة	يف	الثقافة	السائدة.	وهكذا	يتم	بث	الصور	اإلعالنية	عرب	القوالب	

التي	تعكس	واقعنا	وفهمنا	للمجتمع	وقيمنا	وطبيعتنا	البرشية.

محددات الدعاية التجارية يف فلسطني

لسنة	 	9 رقم	 الفلسطيني	 والنرش	 املطبوعات	 قانون	 يحظر	

1995	استخدام	املواد	الصحافية	لإلعالنات	التجارية	أو	للتقليل	من	قيمة	

مادة	تجارية.	ويحظر	القانون	أيضاً	وسائل	اإلعالم	من	نرش	إعالنات	للرتويج	

من	 بها	 مسموحاً	 يكن	 مل	 ما	 والسجائر،	 الدوائية	 واملستحرضات	 لألدوية	

قبل	وزارة	الصحة.	وتلزم	املادة	40	من	القانون	املذكور	الصحافة	برصاحة	

ووضوح	أن	متيز	بني	املواد	الصحافية	وبني	اإلعالنات	املدفوعة	األجر.
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ملصقات ويافطات العناوين الرئيسية

تعترب	ملصقات	ويافطات	العناوين	الرئيسية	posters	headline	and	Placards		ملصقات	إعالنية	للصحف	املسائية،	وتهدف	إىل	بيع	

الصحيفة	عرب	طرح	عناوين	صادمة	وصور	الفتة	للنظر.

كام	تعترب	املبالغة	والتصعيد	من	أساليب	النرش	يف	وسائل	اإلعالم	خصوصاً	يف	ملصقات	العناوين	الرئيسية،	حيث	إن	العناوين	الرئيسية	تعرض	جانباً	

واحداً	فقط	لرفع	مستوى	االنتباه،	حتى	فيام	يتعلق	باملواضيع	املعقدة.	وهكذا،	نجد	أن	تعبريات	العنف	والرصاع،	واملجاهرة	والتناقضات	شائعة	يف	

ملصقات	ويافطات	العناوين	الرئيسية.

ومن	وقت	آلخر،	تجري	مناقشات	عامة	حول	أخالقيات	ملصقات	العناوين	الرئيسية.	وأحد	أسباب	ذلك	أن	مضمون	املواد	ال	ينسجم	بالرضورة	مع	

الرسالة	املطبوعة	كعنوان	رئييس	للملصقات.	ووفقاً	للمامرسات	الجيدة	يف	مجال	الصحافة،	ينبغي	أن	يدعم	املحتوى	العنوان،	كام	ميكن	أن	تسبب	

املبالغات	يف	ملصقات	إشكاليات	بالنظر	اىل	مبدأ	الصدقية.	انظر	أيضاً	الفصل	التاسع	ملزيد	من	املعلومات	حول	هذا	املوضوع.

وهناك	سبب	آخر	شائع	لنقد	هذه	امللصقات	يتعلق	بطريقة	عرضها،	إذ	إنها	غالباً	ما	تكون	يف	الشوارع	وعىل	رفوف	الدكاكني،	ما	يعرض	األطفال	أيضاً	

للرسائل	التي	تطرحها.

وتنص	قواعد	املامرسة	الحميدة	يف	مجال	التسويق	عىل	أنه	ال	ينبغي	لألطفال	التعرض	إلعالنات	غري	مالمئة	بالنسبة	لهذه	الفئة	العمرية	ال	تتناسب	

مع	مستوى	منوهم.	ويتناول	الفصل	الثاين	عرش	أخالقيات	عن	التسويق	مبزيد	من	النقاش.

املهام:	

من	املسؤول	عن	أخالقيات	اليافطات؟	الصحايف	أو	غريه؟

هل	بإمكان	الصحافيني	أنفسهم	تجنب	العناوين	الرئيسية	أو	اليافطات	غري	األخالقية؟

propaganda  4.4 الدعاية والرتويج

تعترب	الدعاية	نوعاً	من	عمليات	الدعم	واملنارصة	يف	وسائل	اإلعالم	وتهدف	

إىل	التأثري	عىل	أفكار	وعواطف	ومواقف	وسلوك	الناس.

والتصعيد	 املبالغات	 الدعائية	 التقنيات	 تتضمن	 املثال،	 سبيل	 وعىل	

والسكوت	عن	وجود	بدائل	أخرى.	ويف	أغلب	األحيان،	تكون	املعلومات	

الدعائية	جزئية	ومشحونة،	وأحياناً	تكون	محض	أكاذيب.	

هذا	 ويعود	 للدعاية،	 ومبارش	 بسيط	 تعريف	 توفري	 الصعب	 من	 ولعله	

جزئيّاً	ملا	لها	من	سمعة	سيئة.	كام	أن	عملية	التعريف	تحمل	يف	طياتها	

خطر	التحيز،	حيث	إن	آراء	الطرف	اآلخر	غالباً	ما	توصف	بأنها	دعائية.	

واإلعالن.	 الدعاية	 بني	 التمييز	 األحيان	 بعض	 يف	 يصعب	 السبب،	 ولهذا	

دعائية	من	 اعتبارها	 االنتخابية	ميكن	 اليافطات	 فإن	 املثال،	 وعىل	سبيل	

قبل	الخصوم.	إن	التقنيات	املستخدمة	من	قبل	املعلنني	والدعاة	املروجني	

غالباً	ما	تكون	متشابهة.

وغالباً	ما	تكون	الدعاية	متعلقة	بحاالت	الطوارئ،	مثل	الحرب.

الحروب	 من	 العديد	 إبان	 الدعاية	 نرش	 يف	 الصحافة	 شاركت	 وقد	

اإلعالنات	 من	 الغرض	 يكون	 اإلعالمية،	 الحروب	 ويف	 والرصاعات.	

التي	 لإلجراءات	 اإليجابية	 الصورة	 وتعزيز	 األمة	 دعم	وجود	 الرسمية	

تتخذها	الدولة.	كام	تعزز	الدعاية	يف	هذا	السياق	من	الثقافة	القومية	

ومعنى	األمة	عن	طريق	خلق	روايات	حول	الخربات	املشرتكة	والقصص	

واالنتصارات	 األحزان	 وتقاسم	 املستقبلية،	 والسيناريوهات	 التاريخية	

والكوارث.
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5
الثورة الرقمية ووسائل 

التواصل االجتامعي

منذ	 بثورة	 املجتمع	 يف	 األخرى	 الوظائف	 من	 والعديد	 الصحافة	 مرت	

يف	 باالنتشار	 بدأت	 التي	 لإلنرتنت،	 الواسع	 والوصول	 الرقمي	 التحول	

تسعينيات	القرن	املايض.	

وبعد	تطور	التكنولوجيا	الرقمية،	أصبحت	وسائل	التواصل	االجتامعي	يف	

أو	 العمل	 اليومية،	سواء	خالل	 الناس	 من	حياة	 وقت	قصري	نسبيّاً	جزءاً	

وقت	الفراغ.

1.5 املواطن يف وسائل التواصل 

االجتامعي

االجتامعي	 التواصل	 وسائل	 تعترب	 األيام،	 هذه	 يف	

إنرتنت	 خدمات	 توزيع	 خاللها	 من	 يتم	 تصنيفاً	

متنوعة	ومختلفة	ضمن	مجموعات.	وبصورة	عامة،	

التواصل	 لوسائل	 دقيق	 تعريف	 الصعب	وضع	 من	

االجتامعي	أو	رسم	خط	يحدد	ما	هي	وسائل	التواصل	االجتامعي	ومتييزها	

أشياء	 تجمعها	 الخدمات	 هذه	 إن	 حيث	 اإلعالم،	 وسائل	 من	 غريها	 عن	

كثرية	مشرتكة.	

أنها	 هي	 االجتامعي	 التواصل	 لوسائل	 الرئيسية	 السمة	 يشء،	 كل	 قبل	

الذين	 املستخدمني،	 بني	 التفاعل	 أساس	 عىل	 تقوم	 وهي	 اجتامعية،	

يستطيعون	التواصل	مع	بعضهم	حول	أمور	نرشوها،	وتشكيل	مجموعات	

الخدمات	مثل	خدمة	فيسبوك	 تنقية	محتوى	معني.	وفعليّاً،	تتضمن	 أو	

ويجتمع	 للمستخدم.	 الشخصية	 امللفات	 إىل	 إضافة	 مشرتكة	 صفحات	

اهتامماتهم	 خالل	 من	 بعضهم	 مع	 املشرتكة	 الصفحات	 مستخدمو	

باملواضيع	التي	تتناولها	هذه	الصفحات.	

عالوة	عىل	ذلك،	ميكن	ملستخدمي	وسائل	التواصل	االجتامعي	استخدام	

من	 الفيسبوك	 عىل	 الشبكة	 تتكون	 حيث	 للتشبيك،	 الخدمة	 هذه	

وهؤالء	 فعليني،	 أصدقاء	 إىل	 إضافة	 املستخدم،	 عليهم	 وافق	 »أصدقاء«	

املستخدم	 يكون	 معارف	 إضافة	 ميكنهم	 األصدقاء	

مهتاّمً	بأفعالهم.	يف	تويرت،	يكون	للمستخدمني	شبكة	

يرسلونها	 التي	 الرسائل	 رؤية	 يستطيعون	 متابعني	

ويستطيعون	املشاركة	باملحتوى	الذي	يتلقونه.	

التواصل	 وسائل	 بني	 املشرتكة	 األخ��رى	 والسمة	

اإلعالم.	 تكنولوجيا	 يف	 إيجادها	 ميكن	 االجتامعي	

االتصال،	تحتاج	جميع	وسائل	 ومثل	جميع	وسائل	

لتقوم	 تكنولوجية	 إىل	مؤسسة	 االجتامعي	 التواصل	

الرسائل	 بنرش	 املؤسسة	 هذه	 وتقوم	 بوظيفتها.	

من	 أخ��رى	 ومحتويات	 الفيديو	 وأف��الم	 والصور	

اإلنرتنت،	 هي	 التكنولوجية	 املؤسسة	 هذه	 فإن	 وعمليّاً،	 املستخدمني.	

ولكن	الشبكة	العنكبوتية	وحدها	ال	تكفي،	إذ	إنها	مثل	خدمات	اإلنرتنت	

خالله	 من	 ميكن	 جهاز	 إىل	 االجتامعي	 التواصل	 وسائل	 تحتاج	 األخرى،	

الوصول	إىل	الخدمة،	وتحتاج	إىل	وجود	الخدمات	نفسها	بطبيعة	الحال.	

غالباً	 اإللكرتونية	 االتصاالت	 شبكة	 كانت	 اإلنرتنت،	 عرص	 بدايات	 يف	

عملية،	 غري	 الشبكة	 هذه	 وكانت	 ثابتة.	 مكتبية	 حواسيب	 عرب	 موصولة	

وكان	مستحيالً	التحرك	حول	املكان	دون	فقدان	االتصال	بالشبكة.	وهذا	
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يعني	من	وجهة	نظر	وسائل	التواصل	االجتامعي	أن	استعامل	الخدمة	كان	

يعتمد	عىل	الزمان	واملكان،	حيث	إن	الكمبيوتر	كان	مكانه	يف	العمل	أو	

املدرسة	وأحياناً	يف	البيت.	وهذا	يعني	أن	استخدامه	كان	محدوداً	بالوقت	

خالل	اليوم؛	وكمبيوتر	العمل	ميكن	استخدامه	فقط	خالل	ساعات	العمل،	

ومحدوداً	 اإلنرتنت	 عرص	 أوائل	 يف	 كان	 البيت	 يف	 الكمبيوتر	 واستخدام	

بشكل	عام	بوصله	بالتلفزيون.	

الثورة	 نواحي	 أهم	 أحد	 الالسلكية	 االتصاالت	 تكنولوجيا	 تطور	 كان	 لقد	

االجتامعي	 التواصل	 وسائل	 حرر	 النقال	 الهاتف	 أن	 وخصوصاً	 الرقمية،	

ويعترب	 واملكان.	 الزمان	 قيود	 من	 كليّاً	 اإلنرتنت	 عرب	 األخرى	 والخدمات	

الهاتف	النقال	صغري	الحجم	نسبيّاً	وسهل	االستخدام	وقابالً	للحمل.	كام	

يكون	مستخدمه:	يف	 يكون	حيثام	 الهاتف	 أن	هذا	

البيت،	أو	يف	إجازة	أو	يف	إحدى	الفعاليات.	ويف	هذه	

الناس	 بها	 مير	 التي	 والظواهر	 الخربات	 فإن	 األيام،	

وسائل	 يف	 محتوى	 إىل	 تقريباً	 فوري	 بشكل	 تتحول	

التواصل	االجتامعي.	

االجتامعي	 التواصل	 وسائل	 أصبحت	 فقد	 وهكذا،	

تصل	 اليومية،	حيث	 الخربات	 للمشاركة	يف	 طريقة	

األفكار	وأفالم	الفيديو	واألخبار	والصور	وما	يرافقها	

من	تعليقات	إىل	كل	واحد	تقريبا	يف	دائرة	أصدقاء	

ومعارف	املستخدم،	مبجرد	ضغط	زر	واحد.	

ميكن	توزيع	مهارات	استخدام	وسائل	التواصل	االجتامعي	يف	أربع	مجموعات:

1.	مهارات	وسائل	التواصل	االجتامعي	الخالقة:	إنتاج	وتخطيط	املحتوى.

2.	معرفة	حساسة:	استالم	وتفسري	املعلومات.

3.	مهارات	وسائل	التواصل	االجتامعي:	تفاعل.

4.	مهارات	فنية	وعملية:	مهارات	تكنولوجيا	املعلومات	ومعرفة	بالربامج.

فيسبوك	يف	 أو	 تويرت	 به	عىل	 التشارك	 يتم	 الذي	 املحتوى	 ينترش	 أحياناً،	

دائرة	أوسع	من	دائرة	معارف	ومجموعات	اهتامم	الشخص.	ولكن،	كم	

االجتامعي	 التواصل	 وسائل	 ملحتوى	 ميكن	 الذي	 الجمهور	 حجم	 يبلغ	

الوصول	إليه؟

بيانات	 بجمع	 	 	Digital	 Insights	 website الرقمية	 الرؤى	 موقع	 قام	

و2014،	 	2013 عامي	 االجتامعي	خالل	 التواصل	 وسائل	 استخدام	 حول	

بلغت	 بينام	 شهريّاً،	 فيسبوك	 مستخدم	 مليار	 	1.2 زار	 للموقع،	 ووفقاً	

	255 وتويرت	 شهريّاً،	 شخص	 مليون	 	540 املوازية	 غوغل	 خدمة	 زيارات	

يوجد	 الناشطني،	 املستخدمني	 عدد	 مع	 وباملقارنة	 مليون	شخص	شهريّاً.	

مستخدمون	ومؤسسات	ورشكات	مسجلة	تبلغ	أضعاف	الخدمات	املذكورة	

سابقاً،	إضافة	إىل	ذلك،	فإن	هذه	األرقام	يف	تزايد	مستمر.

البداية	واللتان	 املذكورتان	يف	 الصورتان	 بأعجوبة	أن	تصل	 وهكذا،	ليس	

نرشتهام	إن	يب	يس	إىل	عدد	هائل	من	الناس	يف	أكرث	قليالً	من	عرش	ساعات،	

الناس	الذين	وصلتهم	هذه	الصور	أكرب	من	هذا	العدد	 وقد	يكون	عدد	

بكثري.	وخالل	األسبوع	األخري	من	شهر	نيسان/	مايو	2015،	تابع	أخبار	إن	

يب	يس	حوايل	2.28	مليون	شخص	عىل	تويرت،	مقارنة	بأكرث	من	5.9	مليون	

متابع	عىل	فيسبوك.	

املختلفة	بصورة	 بأشكالها	 االجتامعي	 التواصل	 تُستخدم	خدمات	وسائل	

تتزايد	 كام	 باستمرار.	 يزداد	 االستخدام	 هذا	 أن	 ويبدو	 وناشطة،	 واسعة	

إىل	 سنة	 من	 املختلفة	 واألدوات	 الخدمات	 كمية	

أخرى،	وكذلك	األمر	بالنسبة	لتأثري	وسائل	التواصل	

واالتصاالت	 والسياسة	 املجتمع	 يف	 االجتامعي	

والحراك	املدين	والحياة	اليومية	مبجملها.	

2.5 منابر وأدوات وسائل التواصل 

االجتامعي

بسهولة	 االجتامعي	 التواصل	 وسائل	 تعدد	 يالحظ	

أن	 ميكن	 التي	 املختلفة،	 التصنيفات	 خالل	 من	

تقوم	عىل	أساس	اإلحساس	باملجتمع	أو	املحتوى	أو	

الرابط	بالزمان	واملكان.	إضافة	إىل	ذلك،	تعترب	وسائل	التواصل	االجتامعي	

مجاالً	يف	حالة	تغري	مستمر،	حيث	يتم	باستمرار	تطوير	برامج	وخدمات	

منافسة	 بخيارات	 تستبدل	 أو	 منها	 القدمية	 وتطبيقات	جديدة،	وتتحول	

عىل	 جيداً	 مثاالً	 يعترب	 	،2004 عام	 أُطلق	 الذي	 وفيسبوك،	 جديدة.	

االستبدال،	حيث	توجد	هذه	األيام	املئات	من	خدمات	شبكات	التواصل	

االجتامعي	مثل	فيسبوك.

وميكن	تقسيم	وسائل	التواصل	االجتامعي	إىل	فئات	مختلفة	كام	ييل:

1. الشبكات االجتامعية

تدعى	الخدمة	شبكة	اجتامعية	عندما	تتاح	للمستخدمني	الفرصة	للوصول	

مختلفة	 مجموعات	 وتشكيل	 للتشبيك	 خاللها	 من	 آخرين	 أناس	 إىل	

واملشاركة	يف	محتوى	مع	مستخدمني	آخرين	أو	مجموعات	مستخدمني	

أخرى.	وميكن	قيام	ترابط	بني	املستخدمني	من	خالل	القرابة	أو	الصداقة	

أو	الهواية	أو	العمل	أو	من	خالل	قناعة	دينية	أو	سياسية.	وقد	يتضمن	

املحتوى	املشرتك	صوتاً	أو	نّصاً	أو	صورة	أو	أفالم	فيديو	أو	روابط	أو	ملفات	

مختلفة	أو	مجموعة	منها.

تكون	لدى	املستخدمني	الفرصة	للتفاعل	مع	بعضهم	وتشكيل	مجموعات	

املحتوى	 هذا	 يف	 املشاركة	 من	 مزيد	 وخلق	 محتوى	 ونرش	 بعضهم	 مع	

والتعليق	عليه.	وتتضمن	مثل	هذه	الخدمات	فيسبوك	وتويرت	وبينرتست	

االحتياجات	 من	 االجتامعية	 الشبكات	 ولدت	 لقد	 وغوغل.	 ويوتيوب	
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دوبان	 تدعى	 هذه	 مثل	 معروفة	 خدمة	 هناك	 الصني،	 ففي	 اإلقليمية.	

اليابان	 ويف	 	،Cyworld سيوورلد	 تدعى	 الجنوبية	 كوريا	 ويف	 	،Douban

تدعي	ميكيس	Mixi،	وهكذا.	ولدت	بعض	الشبكات	مبارشة	من	مجموعة	

تلعب	 التي	 Diasporaمثالً،	 	 ديسبورا	 الخدمات	 هذه	 أمثلة	 من	 قيم،	

الخصوصية	والحرية	يف	تخطيطها	وتنفيذها	دوراً	مهاّمً.

2. املواقع املرجعية

تؤدي	 روابط	 أي	 وتنظيم	 حفظ	 املستخدم	 يستطيع	 الخدمات،	 بهذه	

تنظيم	روابط	ومجموعة	 اإلنرتنت.	وميكن	 أو	صفحات	عرب	 إىل	خدمات	

روابط	من	خالل	كلامت	أو	أصناف	مؤرش	مختلفة.	وتكون	لدى	املستخدم	

أبون	 الفرصة	ملشاركتها	مبجموعات	روابط	مع	اآلخرين.	وتعترب	ستامبل	

Upon	Stumble	إحدى	أهم	خدمات	الروابط	املرجعية	يف	العامل.

3. مواقع األخبار االجتامعية

ويتشاركون	 ويقرأون	 املستخدمون	 يرسل	 الخدمات،	 هذه	 مبساعدة	

يصوت	 واملقاالت.	 األخبار	 عىل	 تحتوي	 فعلية	 أخبار	 مواقع	 مع	 بروابط	

عىل	 األخبار	 عرض	 ويتم	 إخباري.	 مقال	 أو	ضد	 مع	 الخدمة	 مستخدمو	

مثاالً	 	Reddit ريدت	 تعترب	 بناء	عىل	مدى	شعبيتها.	 بعد	ذلك	 الصفحة	

عىل	هذا	النوع	من	الخدمة.

4. خدمات املشاركة اإلعالمية

مع	الخدمات	التي	نتحدث	عنها،	يستطيع	املستخدمون	مشاركة	وسائط	

إعالمية	مع	بعضهم؛	وقد	يكون	اإلعالم	صوراً	أو	صوتاً	أو	فيلم	فيديو	مثالً.	

الفرصة	 الخدمات	غالباً	 الشبكات	االجتامعية،	تقدم	هذه	 وكام	يف	حالة	

بجمع	 مبوجبه	 املستخدم	 يقوم	 وفردي،	 شخيص	 مستخدم	 ملف	 لخلق	

وسائل	اإلعالم	املنوي	املشاركة	بها.	وتكون	لدى	مستخدمني	آخرين	فرصة	

لتقييم	املحتوى	املشرتك	والتعليق	عليه.	ومن	بني	هذه	الخدمات	فيميو	

.Flickr	وفليكر	YouTube	ويوتيوب	Vimeo

5. املدونات واملنتديات

تتيح	املنتديات	الفرصة	للنقاش	حول	موضوع	معني	ضمن	املوقع.	ويتألف	

أي	 يتضمن	 أن	 للمنتدى	 ميكن	 ولكن	 نص	 من	 رئيسية	 بصورة	 املحتوى	

يشء:	صوراً	وصوتاً	وروابط	وما	إىل	ذلك؛	وغالباً	ما	يرشف	عىل	املحتوى	

املرسل	إىل	منتدى	موظف	إداري.	ويركز	اإلرشاف	بشكل	رئييس	عىل	تنقية	

املحتوى	امليسء	أو	املخالف	القانوين.	

معظم	 تكون	 حيث	 إلكرتونية،	 مبفكرة	 املدونة	 مقارنة	 تتم	 ما	 وغالباً	

الخاصة	 االحتياجات	 لتلبية	 املدونات	 إنشاء	 ويتم	 بها.	 شبيهة	 املدونات	

للناس.	ومتّكن	املنابر	التي	توفر	خدمات	املدونات	تنظيم	املحتوى	حسب	

توسع	 العملية،	 الناحية	 من	 فإنه	 ذلك،	 ومع	 الكلامت.	 ومؤرش	 التاريخ	

التفرعات	املختلفة	من	الفرص	إلنشاء	وتشغيل	مواقع	مدونات	وما	يتصل	

بها	من	محتوياتها	بال	حدود	تقريباً.	

6. خدمات التدوين املصغر

املدونة	املصغرة	هي	متاماً	ما	يشري	إليه	االسم	ضمناً.	من	خالل	خدمة	مثل	

هذه،	ينرش	املستخدمون	محتوى	نصيّاً	قصرياً	ميكن	أن	يتضمن	أيضاً	روابط	

النرش	عىل	 بنفس	طريقة	 املحتوى،	 اإلنرتنت.	ويتم	نرش	 ملحتوى	آخر	عىل	

الفيسبوك،	أي	عىل	»حائط«	أو	عرب	»التغذية«،	التي	يستطيع	مستخدمون	

آخرون	مشاهدتها.	ويستطيع	املستخدمون	االشرتاك	باملحتوى	املنشور	عىل	

حائط	مستخدم	آخر.	ويعترب	تويرت	أكرث	منتديات	املدونات	املصغرة	شهرة.

أصبح	استخدام	الهاشتاغ	)#(	شائعاً	عىل	فيسبوك،	بعد	أن	بدأ	عىل	تويرت	

عام	2007،	وفيام	بعد	عىل	جوجل	وإنستغرام.	والهاشتاغ	عبارة	عن	كلمة	

عبارة	 تكون	 أن	 املمكن	 أو	من	 أي	مسافات،	 دون	 	)#( بعالمة	 مسبوقة	

تتألف	من	عدد	من	الكلامت	تصل	بينها	الرشطات	السفلية	)_(	دون	أي	

مسافات،	ومسبوقة	بعالمة	الُسلم	)#(	أيضاً.

بني	 يربط	 ألنه	 واملنارصة،	 والرتويج	 لالتصال	 فعالة	 وسيلة	 والهاشتاغ	

وبني	 فيسبوك،	 عىل	 منشورة	 مادة	 أو	 إنستغرام	 أو	 تويرت	 عىل	 تغريدة	

الحوارات	ذات	الصلة.

ويساعد	الهاشتاغ	يف	زيادة	املتابعة	والتصنيف	والفرز،	ويف	تحديد	مكان	

يف	 يساعد	 أنه	 كام	 مشرتكة.	 واهتاممات	 مصالح	 تربطهم	 الذين	 أولئك	

وقد	 محددة.	 قضايا	 حول	 والتحديثات	 املعلومات	 إىل	 الوصول	 تسهيل	

أداًة	فعالة	إلثارة	مسألة	معينة،	سواء	كانت	سياسية	أو	 الهاشتاغ	 أصبح	

اقتصادية	أو	اجتامعية	أو	رياضية،	بهدف	تعبئة	الرأي	العام	تجاه	املسألة	

قيد	البحث.	حتى	إن	الهاشتاغ	أصبح	يرتافق	مع	األخبار	املهمة	عىل	وسائل	

اإلعالم	الرئيسية.

3.5 »عالمة التوثيق« يف وسائل التواصل االجتامعي

تعترب	عالمة	الصح	األزرق	checkmark	blue	التي	يحصل	عليها	املشاهري	

لتوثيق	 العامة	 والشخصيات	 اإلعالمية	 واملؤسسات	 الصحافيني	 وكبار	

صفحاتهم	وحساباتهم	الشخصية	عىل	تويرت	وفيسبوك	ويوتيوب	طموحاً	

لكل	مستخدم	جاد،	فهي	تعطي	حسابه	موثوقية	وأهمية	مضاعفة،	ومتيزه	

عن	الحسابات	الشبيهة	التي	قد	تنتحل	شخصيته	وتسبب	له	اإلزعاج،	كام	

تعترب	مدخالً	من	مداخل	التحول	إىل	شخصية	عامة.

باملؤسسات	 الخاص	 األزرق	 بشقيها	 العالمة	 مثالً	هذه	 فيسبوك	 إدارة	 متنح	

والشخصيات	العامة،	والرمادي	الخاص	بالرشكات	واألنشطة	التجارية،	وذلك	

بعد	تدقيق	دوري	تجريه	إدارات	رشكة	فيسبوك	اإلقليمية	للحسابات	الواقعة	

ضمن	نطاقها	الجغرايف	لفحص	مدى	تلبية	الحساب	لجملة	متطلبات	.

وصحيح	أن	الحصول	عىل	هذه	العالمة	أمر	جيد	لبناء	عالقة	ممتازة	مع	

املتابعني	واملعجبني،	ولكنك	تستطيع	بناء	هذه	العالقة	أيضاً	بدونها،	خاصة	

او	 التي	قد	تؤدي	إىل	حظرك	 التبليغات	 أنها	ال	تعطيك	أي	حصانة	ضد	

إغالق	حسابك.
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نصائح: قواعد عامة لإلعالم الناجح عرب وسائل التواصل االجتامعي

ال	تنجح	كل	األساليب	عىل	وسائل	التواصل	االجتامعي.	حيث	ينبغي	يف	عملية	االتصال	الجيد	عرب	وسائل	التواصل	االجتامعي	

تقديم	يشء	مفيد	للقراء.	وتصلح	هذه	القواعد	العامة	أيضاً	يف	اتصاالت	فيسبوك	الخاصة	باألفراد	والرشكات.		

يكون	املنشور	يف	فيسبوك	عادة	يف	أفضل	حال	عندما	يكون:

1.	ممتعاً/	إعالميّاً.

2.	مضحكاً/	مسليّاً.

3.	مفيداً	للقارئ،	ويقدم	شيئاً	للقارئ.

4.	توجد	فيه	صورة	واحدة	بنوعية	جيدة،	وليس	بالرضورة	صور	كثرية.

5.	يربط	بوضوح	مع	املحتوى	املشار	إليه.

يف	املقابل،	ويف	حالته	السيئة،	يكون	منشور	فيسبوك:

1.	طويالً	جّداً	أو	تصعب	قراءته.

2.	الغاية	الواضحة	منه	بناء	صورة	أو	إعالن	عن	يشء	ما.

3.	يف	لهجته	مفاخرة	تهدف	إىل	إثارة	الغرية.

4.	يهدف	إىل	لفت	االهتامم	املتعمد	أو	إثارة	حالة	من	الفوىض.

5.	يتطلب	شيئاً	ما	من	القارئ	بدون	املعاملة	باملثل.

إن	معظم	هذه	القواعد	صالحة	يف	تويرت،	ولكن	توجد	بعض	القواعد	اإلضافية:

1.	يجب	أن	يتضمن	فكرة	كاملة	وأن	يفهم	كذلك.

2.	يجب	وسم	مستخدمي	تويرت	ذوي	العالقة	بإشارة	@	ولكن	يجب	التنبه	إىل	أن	استخدام	هذه	العالمة	يف	بداية	التغريدة	يجعل	املحتوى	

خاصاً	بني	اثنني	من	املستخدمني.

3.	يجب	أال	يوجد	أكرث	من	ثالثة	هاشتاغات،	حيث	إن	هذا	يجعل	قراءة	الرسالة	صعبة.	

4.	يجب	أن	يكون	الهاشتاغ	إما	جزءاً	من	الجملة	أو	أن	يوضع	يف	نهاية	التغريدة	حتى	تسهل	القراءة.

5.	إذا	كان	ُمعرف	املوارد	املوحد	URL	للمحتوى	ذي	الصلة	طويالً	جّداً،	فمن	املستحسن	اختصاره	عرب	مواقع	متخصصة.

للنقاش:	هل	بإمكانكم	إعطاء	خصائص	أخرى؟
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مصطلحات وسائل التواصل اإلجتامعي

تويرت	 مثل	 االجتامعي	 التواصل	 وسائل	 خدمات	 يف	 يستخدم	 محتوى	 ُمعرّف	 هو	 	)#( الُسلم	 عالمة	 مع	 )الهاشتاغ(	 الوسم	 	•

وفيسبوك	وجوجل	وإنستغرام.	من	خالل	وضع	عالمة	عىل	كلمة	مركزية	مع	هاشتاغ،	ومن	املحتمل	تحديد	مكان	الرسائل	كجزء	من	النقاش	

عرب	اإلنرتنت	حول	ذلك	املوضوع.	مثال	ذلك،	الهاشتاغ	#احتل_وول_سرتيت	و	#التغري_املناخي	.

•	ميمي	اإلنرتنت	meme	internet	محتوى	شائع	ورسيع	االنتشار	عىل	اإلنرتنت.	وامليمي	صورة	أو	فيديو	أو	هاشتاغ	مضحك.	املعنى	الحريف	

لكلمة	ميمي	هو	نسخة	ثقافية	واتصالية:	فكرة	أو	أسلوب	أو	طريقة	استخدام	تنترش	يف	الثقافة	من	شخص	آلخر.

•	الظاهرة	الفريوسية	phenomenon	viral	هي	ظاهرة	إنرتنت	ينترش	فيها	محتوى	ما	برسعة	عظيمة	يصل	أحياناً	إىل	شعبية	كبرية.	وتشري	

كلمة	فريويس	أصالً	إىل	الفريوسات:	أي	يشء	ما	ينترش	بطريقة	فريوسية	مثل	الفريوس.	

•	التحول	Conversion	عبارة	تستخدم	يف	التسويق	عىل	وسائل	التواصل	االجتامعي،	وهي	تبني	أن	الزائر	اآليت	إىل	موقع	إلكرتوين	من	مواقع	

وسائل	التواصل	اإلجتامعي	»يريد	التحول«	إىل	زبون.	ولعل	املبيعات	هي	أشهر	أنواع	التحول.	ولكن	أنواعاً	أخرى	مثل	التسجيل	لندوات	

عرب	اإلنرتنت	والتوقيع	عىل	رسائل	إخبارية	وتنزيل	محتويات،	تبدو	أيضاً	وكأنها	تحوالت.

•	املشاع	اإلبداعي	)CC	Commons	Creative(	رخصة	حق	النرش	العام	التي	تعطيك	القدرة	عىل	استخدام	واملشاركة	يف	مواد	أخرى	لها	

حق	النرش	مثل	الصور	التي	ميكن	استخدامها	مجاناً	لرسائل	وسائل	التواصل	االجتامعي	أو	مشاركات	املدونات.	ولكن	ميكن	وجود	قيود	عىل	

صور	املشاع	اإلبداعي	املرخص	فيام	يتعلق	باستخدام	الصور	تجاريّاً	وإذا	كان	ميكن	إجراء	تعديالت	عليها،	وملن	تنسب.

•	وسائل	اإلعالم	املدمجة	media	Embedded	هي	محتوى	رقمي	مثل	فيديو	عىل	اليوتيوب	يعرض	ضمن	محتوى	آخر،	خارج	مكانه	األصيل.

•	تبادل	الرسوم	البيانية	)file	Format	Interchange	Graphics	GIF(	هو	عملية	تبادل	الرسومات	البيانية،	وتشري	إىل	تصميم	ملف	يدعم	

الصور	الثابتة	واملتحركة،	ويسمح	بتقديم	»فيديو	كليب«	قصري	عىل	شكل	صورة	مكثفة.

الثابت	Permalink	هو	عنوان	محدد	ملوقع	املعلومات	عىل	اإلنرتنت	لقطعة	منفردة	من	املحتوى،	وهو	يسمح	بالوصول	إىل	 الرابط	 	•

تغريدة		)تويت(	أو	تحديث	أو	مشاركة	يف	مدونة	بدالً	من	التغذية	أو	الجدول	الزمني	الذي	وجدت	فيه.	وباستطاعتك	أن	تجد	برسعة	

الرابط	الثابت	ملادة	من	خالل	الضغط	عىل	طابعه	الزمني.	

•	إعادة	التغريد	Retweet	هي	تغريد	جرى	التشارك	به	ثانية	ملتابعي	مستخدم	آخر	لحساب	تويرت.	وهذا	جزء	من	قواعد	أدب	تويرت	الذي	

يسمح	بإعطاء	الفضل	لآلخرين	وليس	فقط	نسخ	أفكار	شخص	آخر.	إن	إعادة	التغريد	تحرتم	هذا	مبا	أنه	يظهر	يف	جدولك	الزمني	تحت	

اسم	املؤلف	وصورته	الرمزية،	فإنه	يسمح	ملتابعيك	إعادة	التغريد	أو	تفضيل	التغريدة	األصلية.	

•	الربيد	املزعج	Spam	يشري	إىل	محتوى	غري	رضوري	ومتكرر	يف	وسائل	التواصل	االجتامعي	يقوم	بسد	قنوات	التغذية	ملستخدمي	وسائل	

التواصل	اإلجتامعي.

إىل	تصنيف	 أساسية	 االجتامعي	تهدف	بصورة	 التواصل	 أو	»@«	هي	كلمة	رئيسية	مضافة	إىل	موقع	وسائل	 	Tag	االشارة او	 العالمة	 	•

املحتويات	ذات	الصلة.	وميكن	أن	تشري	العالمة	أيضاً	إىل	إضافة	شخص	ما	يف	املوقع،	ما	يؤدي	إىل	خلق	رابط	إىل	امللف	الشخيص	لوسائل	

التواصل	االجتامعي	وربطها	باملحتوى.

•	ُمعرف	املوارد	املوحد	locator	recourse	uinforme	URL	يقوم	بتعريف	موقع	صفحة	أو	مورد	آخر	عىل	الشبكة	حول	العامل.

•	محتوى	ينتجه	املستخدم	content	User-generated		UGC	هو	محتوى	جرى	إنشاؤه	ونرشه	عرب	اإلنرتنت	من	قبل	مستخدمي	منرب	

اجتامعي	ما	أو	منرب	مشرتك،	ويكون	هذا	يف	العادة	لغايات	غري	تجارية،	وهي	إحدى	السامت	الخاصة	بوسائل	التواصل	االجتامعي.

	http://blog.hootsuite.com/the-2015-social-media-glossary-207-essential-definitions/		:الرابط	زيارة	ميكن	البحث،	من	للمزيد
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كيف ميكن الحصول عىل عالمة التوثيق؟

الحصول	عىل	هذه	العالمة	مجاين،	وليس	مستحيالً	وال	حتى	صعباً	جّداً،	

وال	يحتاج	إىل	ماليني	وال	حتى	عرشات	ألوف	املتابعني،	وال	يحتاج	كذلك	

اىل	تقديم	طلب	خاص،	ولكنه	يحتاج	اىل	الوفاء	بجملة	متطلبات	تحتاجها	

إدارة	فيسبوك،	منها	مثالً:

•	توفر	معلومات	شخصية	حقيقية،	حيث	ال	ميكن	إعطاء	عالمة	التوثيق	

ألسامء	وهمية،	بل	إن	عىل	أصحاب	األسامء	العادية	إثبات	حقيقتهم	من	

أو	جواز	 الشخصية	 الهوية	 خالل	عدة	خطوات،	مثل	تحميل	صورة	عن	

السفر،	ورفع	صورة	شخصية	عىل	الصفحة،	وكذلك	العنوان	الربيدي	ورقم	

الهاتف	وعنوان	السكن	والعمل	بوضوح.

وبقية	 والحساب	 الصفحة	 وربط	 الشخيص،	 بالحساب	 الصفحة	 ربط	 	•

جميعاً	 الحسابات	 هذه	 كون	 أن	 ومعلوم	 اإللكرتوين،	 باملوقع	 الحسابات	

لنفس	الشخص	بدون	أي	لبس	سيعد	نقطة	إيجابية.

•	توفر	سجل	نظيف	خاٍل	من	التبليغات	وحاالت	الحظر،	ووجود	حشد	

متابعني	ومعجبني	يعد	أيضاً	نقطة	إيجابية.

•	وجود	انسجام	بني	املحتوى	املنشور	والفئة	التي	يخضع	لها	الحساب	سواء	

كيف تخترب عالمة التوثيق؟

كيف	ميكن	التأكد	من	أن	هذه	الصفحة	رسمية	وأن	هذا	الحساب	لهذا	الشخص	فعالً؟

الكربى،	تكون	صفحاتهم	وحساباتهم	 املؤسسات	 الصحفيني	وكذلك	 والفنانني	وكبار	 كالسياسيني	 العامة	 املشاهري	والشخصيات	 لبعض	 بالنسبة	

عىل	تويرت	أو	فيسبوك	ممهورة	بعالمة	)الصح(	الزرقاء	التي	تعني	أن	الحساب	موثق،	وهناك	صفحات	وحسابات	حقيقية	أيضا	ولكن	أصحابها	مل	

يحصلوا	بعد	عىل	عالمة	التوثيق	.

هل	ميكن	تزوير	هذه	العالمة؟	نعم،	ميكن	إلنسان	عنده	الخربة	بربامج	الفوتوشوب	أن	يضيف	هذه	العالمة	عىل	صورة	الغالف،	ولكن	كشف	ذلك	

.”verified	page«	أو	موثق«	»حساب	عبارة	بدورها	ستعطيك	التي	الزرقاء	العالمة	عىل	الكمبيوتر	فارة	مترير	هو	عليك	ما	فكل	جّداً،	بسيط

وميكن	التأكد	أيضاً	من	حقيقة	الحسابات	غري	املوثقة	وأصحابها	عرب	فحص	أشياء	أخرى،	كعدد	األصدقاء	أو	املعجبني	ونوعيتهم،	وعدد	املشرتك	من	

بينهم،	إضافة	اىل	نوعية	املحتوى	ومدى	تناسبه	وتوافق	مواقفه	مع	الشخصية	املبحوثة،	إضافة	إىل	نوعية	الروابط	املوجودة	عىل	الصفحة	واألماكن	

التي	متت	زيارتها	.وال	تنس	أن	هناك	أسامء	تكتب	بأكرث	من	شكل	وخاصة	باللغة	اإلنجليزية؛	انظر	مثالً	عند	البحث	عن	صفحة	نانيس	عجرم	كم	

حساباً	ستصادف،	وليس	من	بينها	سوى	حساب	رسمي	واحد،	رغم	أنها	تحمل	جميعاً	صورتها	الشخصية	وتنرش	أغانيها	.

نصائح: كيفية إنشاء هاشتاغ ناجح

من أجل هاشتاغ واسع االنتشار: 

-	قم	باختيار	هاشتاغ	معرب	بأقل	عدد	ممكن	من	الحروف	والكلامت،	مع	تجنب	الهمزة	أو	عالمات	التشكيل	األخرى	لحروف	األبجدية	العربية.

-	تحقق	إذا	ما	كان	الهاشتاغ	الذي	تريده	أو	الذي	يعرب	عام	تريد	موجود	أصالً؛	وإذا	كان	األمر	كذلك	وكان	واسع	االنتشار،	استخدمه	ألنه	سوف	

يساعدك	يف	توزيع	املنشورات	الخاصة	بك	بشكٍل	أرسع.

-	حدد	الجمهور	الذي	تريد	استهدافه،	وقم	بتقدير	أوقات	الذروة	املتوقعة	الستخدامهم	أجهزة	الحاسوب	أو	اآلالت	املامثلة	وقم	بنرش	ما	تريد.

لتقييم فعالية الهاشتاغ:

انتشار	 التحقق	من	وجود	هاشتاغ	معني	ومدى	شعبيته.	وتقوم	هذه	املواقع	بتحليل	سعة	 العديد	من	املواقع	ميكنك	من	خاللها	 -	هناك	

الكلامت	املفتاحية	)الرئيسية(	عدديّاً	وجغرافيّاً.	وتشتمل	هذه	املواقع	عىل	Statweestics	وKeyhole	وTrendsmap	وغريها.

-	هناك	عدة	أساليب	وعدة	مواقع	ميكنك	من	خاللها	متابعة	مدى	التفاعل	الذي	تم	تحقيقه	مع	جمهورك	املستهدف.	وأبرز	هذه	املواقع	

تويرتفول	Twitterfall	أو	توبيس	Topsy	التي	تقوم	بعقد	املقارنات	وتوفري	الرسوم	البيانية	والجداول	التي	تظهر	حجم	التفاعل	مع	املنشورات	

الخاصة	بك	والصور	وأفالم	الفيديو	والروابط	ذات	الصلة	عىل	كافة	املواقع.
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كانت	فئة	الشخصيات	العامة	أو	املؤسسات	اإلعالمية	أو	التجارية	أو	غريها.

التوثيق	 عالمة	 متنح	 أن	 فيسبوك	 إدارة	 عىل	 الصعب	 من	 يكون	 رمبا	 	•

لحسابك	إن	كان	يحمل	اسامً	مطابقاً	لعالمة	تجارية	مشهورة	أو	لحساب	

العالمة	ويحمل	نفس	االسم.	لذلك،	ابحث	عن	 حصل	مسبقاً	عىل	هذه	

اسم	مميز	وفريد.

4.5 منطق العائدات يف وسائل التواصل االجتامعي

دخالً	 االجتامعي	 التواصل	 لوسائل	 املجانية	 والخدمات	 القنوات	 تولد	

من	خالل	بيع	مساحات	إعالنية	للمعلنني.	وهذا	يعني	أن	املُعلن	وليس	

التواصل	 وسائل	 خدمات	 زب��ون	 هو	 املُستخدم	

االجتامعي.	

عىل	 الشخيص	 ملفه	 ما	 شخص	 ينشئ	 عندما	

فيسبوك،	فإنه	يعطي	يف	ذات	الوقت	الرشكة	الحق	

مبشاهدة	ومعالجة	معلومات	شخصية	ومعلومات	

يحب.	 وما	 وتحركاته	 املستخدم	 سلوك	 حول	

املستخدمون	 يوفر	 حيث	 تبادلية،	 مسألة	 وهذه	

خدمة	 استخدام	 مقابل	 أنفسهم	 عن	 معلومات	

للمعلنني،	 يبيع	 ألنه	 مجاين	 فيسبوك	 إن	 مجانية.	

بشكٍل	غري	مبارش،	كميات	كبرية	من	البيانات	التي	

يجمعونها	من	معلومات	رصح	بها	املستخدمون	أنفسهم،	التي	تشكل	

أدوات	فعالة	الستهدافهم	باإلعالنات.	

شخصية	 إعالنات	 يُظهر	 غوغل	 البحث	 محرك	 فإن	 املثال،	 سبيل	 وعىل	

personalized	تهم	املستخدم	بذاته،	ويتم	هذا	عىل	أساس	تاريخ	البحث	

السابق	للمستخدم.

االجتامعي،	 التواصل	 وسائل	 يف	 اإلعالن	 مجال	 يف	 رائداً	 فيسبوك	 ويعترب	

مثل	 االجتامعي،	 التواصل	 لوسائل	 األخ��رى	 الخدمات	 تحصل	 حيث	

إنستغرام،	عىل	األفكار	عندما	تقوم	بصياغة	إعالناتها.

الوصول	 لتحسني	 الطرق	 من	 العديد	 هناك	 املعلنني،	 نظر	 وجهة	 ومن	

الخوارزميات	 تعمل	 كيف	 متاما	 يعرف	 أحد	 ال	 بك.	 الخاص	 فيسبوك	 إىل	

)القواعد	الرياضية(	التي	تتغري	من	حني	إىل	آخر،	ولكن	ميكن	عمل	بعض	

التخمينات	النبيهة.

عبارة	عن	 فيسبوك،	وهو	 	post	يف	 reach	املشاركة انتشار	 فإن	 عموماً،	

ناتج	شهرة	الصفحة	وانخراطها	باملشاركة	املكتسبة	سابقاً،	)وسيتم	نقاش	

هذه	النقطة	بتوسع	يف	الفقرة	الثالثة	من	الفصل	السادس	3.6(.	ولكن	مبا	

أن	املعلن	هو	الزبون	الحقيقي	لفيسبوك،	فمن	املعروف	أنه	عندما	تصبح	

صفحتك	كبرية	مبا	فيه	الكفاية،	سوف	يجعلك	فيسبوك	تدفع	حصة	من	مثن	

نجاحك.	وهكذا،	فمن	املعروف،	بشكٍل	غري	رسمي،	

أنه	كلام	زاد	عدد	املتابعني	لك،	أصبحت	نسبة	الذين	

يشاهدون	مشاركاتك	أقل-	إال	إذا	استخدمت	أدوات	

تسويق	فيسبوك	املدفوعة	الثمن-	وهي	أدوات	غري	

بجمع	 فيسبوك	 قام	 حيث	 وفعالة،	 الثمن	 مرتفعة	

ما	 مستخدميه،	 سلوك	 حول	 املعلومات	 من	 الكثري	

يجعل	أدوات	االستهداف	فعالة	أيضاً.	

املعلومات	 تصبح	طرق	جمع	 آخر،	 إىل	 وقت	 ومن	

يُسلِم	 ال��ن��ق��اش.	 م��وض��وع	 ال��ك��ب��رية	 ل��ل��رشك��ات	

التواصل	 وسائل	 رشكات	 تستخدمها	 حتى	 معلوماتهم	 املستخدمون	

االجتامعي،	وهذا	التسليم	جزء	من	الرشوط	واملرجعيات،	وال	ميكن	التخيل	

عنها	فيام	بعد،	سواء	بالقيام	بالحمالت	أو	املقاطعة.

ولكن،	من	حني	إىل	آخر،	تصبح	مسألة	تسليم	معلوماتنا	لخدمات	التواصل	

يسلمون	 املستخدمني	 أن	 من	 الرغم	 عىل	 مناقشة.	 موضع	 االجتامعي	

معلوماتهم	بأنفسهم	عندما	يوقعون	خدمة	وسائل	التواصل	االجتامعي،	

معلومات	 تقديم	 يف	 الرشكات	 حق	 من	 الحد	 مثالً	 املمكن	 من	 أنه	 غري	

شخصية	لألطراف	الفاعلة	األخرى،	وذلك	من	خالل	الترشيعات.
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اقرأ املزيد: حامية خصوصية وسائل التواصل االجتامعي

مير	جزء	كبري	من	اتصاالتنا	ومراسالتنا	من	خالل	»خدمات	الربيد	اإللكرتوين«.

عندما	نسلم	رسائلنا	يف	الربيد	العادي،	تكون	لدينا	ثقة	بأن	موظف	الربيد	يوصل	رسائلنا	غري	مفتوحة	للُمستلم.	وقد	يفرتض	املرء	أن	رسائلنا	

اإللكرتونية	ومراسالتنا	عرب	وسائل	التواصل	االجتامعي	سوف	تُعامل	باملثل	خاصة	بني	املرسل	واملستلم.

ونتيجة	للترسيبات	التي	قام	بها	إدوارد	سنودن	Snowden	Edward	العميل	األهم	يف	العامل	عام	2013،	نعرف	أن	الحال	ليس	كذلك.	

يف	عام	2013،	قام	سنودن،	الذي	كان	متعاقداً	مع	وكالة	األمن	القومي	األمريكية،	بترسيب	وثائق	للصحافة	كشفت	عن	انتشار	التجسس	الذي	

كانت	متارسه	مخابرات	الواليات	املتحدة	األمريكية	باسم	األمن	القومي؛	حيث	تم	جمع	معلومات	حول	مجموعات	واسعة	من	الناس	يف	الواليات	

املتحدة	ويف	أماكن	أخرى	من	العامل.	وغالبية	هؤالء	الناس	مل	يكونوا	مشبوهني	بارتكاب	أي	نوع	من	أنواع	الجرائم.

وبينت	الوثائق	التي	رسبها	سنودن	أن	وكالة	األمن	القومي	األمريكية	استخدمت	برنامج	مراقبة	مبساعدة	»رشكائها«،	رشكات	اإلنرتنت	واالتصاالت	

الالسلكية	الكبرية	التي	تتخذ	من	الواليات	املتحدة	مقرا	لها.	بعض	هذه	الرشكات	جرى	تأسيسها	منذ	عقود،	بينام	البعض	اآلخر	حديث	التأسيس	

وخصوصا	بعد	أحداث	11/9	أي	خالل	الحرب	ضد	اإلرهاب.

يعترب	برنامج	بريزم	PRISM،	الذي	يستخدم	للتجسس،	أوسع	نظام	تجسس	جرى	إكتشافه	يف	الواليات	املتحدة	األمريكية	حتى	اآلن.	ومن	

خالل	 وغريها.	 ويوتيوب،	 وياهو	 وهومتيل	 وسكايب	 وفيسبوك	 غوغل	 خالل	 من	 املعلومات	 بعض	 توفري	 جرى	 الحالية،	 الشائعة	 الخدمات	

الوقت	الذي	جرى	فيه	الترسيب،	كانت	خدمة	التخزين	السحايب	دروب	بوكس	Dropbox	منضمة	إىل	برنامج	بريزم.	بينام	مل	تكن	تويرت	ضمن	

املجموعة،	عىل	األقل	يف	الوقت	الراهن.	

أثار	هذا	الترسيب	نقاشاً	واسعاً	حول	حقوق	املواطنني	الرقمية	وحامية	الخصوصية	عىل	اإلنرتنت.

ولكن	ما	هي	طرق	تحسني	حامية	الخصوصية	املوجودة	يف	العامل؟	
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1.6 الصحايف يف عرص الثورة الرقمية

التجاري	 املنطق	 يف	 بالتغري	 مرتبط	 مستمر	 تغري	 إىل	 اإلعالم	 ثورة	 تشري	

ملكاتب	التحرير،	الذي	أنتجته	عملية	التحول	الرقمي.	ويطرح	هذا	التغري	

تحديني:	صيغة	متغرية،	وتطور	وانتشار	وسائل	التواصل	االجتامعي.

يستطيع	الناس	من	حيث	املبدأ،	ومن	خالل	استخدام	اإلنرتنت،	الوصول	

إىل	معلومات	غري	محدودة	ومصادر	غالباً	ما	تكون	مجانية.	كام	أصبحت	

تداول	 أصبح	 ولهذا،	 اإلنرتنت،	 عرب	 متزايد	 بشكل	 تتم	 الصحف	 قراءة	

الصحف	املطبوعة،	وبالتايل	األموال	التي	تجنى	من	اإلعالنات،	يف	تناقص	

التلفزيون	عن	مشاهدتها،	ألن	تدفق	 مستمر،	وابتعد	مشاهدو	شبكات	

التوزيع	 قنوات	 تستمر	 وهكذا،	 باملهمة،	 يقوم	 اإلنرتنت	 عرب	 الخدمات	

التقليدية	بفقدان	أهميتها	وتصبح	غري	مربحة.

تقليص	 إىل	 اإليرادات	 تناقص	 أدى	 اإلعالمية،	 املؤسسات	 من	 العديد	 يف	

إخبارية	 تغطية	 إنتاج	 عىل	 الباقون	 املراسلون	 وأُجرب	 العاملة،	 القوى	 يف	

متعددة	القنوات	مبوارد	قليلة.

يف	الوقت	ذاته،	يتحدى	املحتوى	الذي	يتم	إنتاجه	من	قبل	أشخاص	غري	

الصحافيني	املحرتفني	مثل	كتاب	املدونات..	إلخ،	ودور	املؤسسات	اإلعالمية	

كقناة	لحصول	املواطنني	عىل	املعلومات.	كام	أن	التطورات	التي	طرأت	يف	

السنوات	األخرية	كان	لها	أثر	عىل	مفهوم	نظريات	وضع	جداول	األعامل/	

األجندات	)انظر	الفصل	الثامن	1.8(.	وعىل	نحو	تقليدي،	يُنظر	إىل	وسائل	

ومؤسسات	 مهنيون	 يختارها	 رسائل	 تُوجه	 جامهريية	 كاتصاالت	 اإلعالم	

إعالمية	إىل	جامهري	واسعة.	

آخذ	 األعامل	 جداول	 تحديد	 يف	 اإلعالم	 لوسائل	 املهيمن	 املوقع	 أن	 كام	

بالتغري،	ما	يعطي	مزيداً	من	الحيز	للصحافة	املدنية.	ويف	وسائل	اإلعالم	

الجديدة،	فإن	املسؤولني	عن	خلق	محتوى	األخبار	والرسائل	هم	أساساً	

املستخدمون	أنفسهم،	مبن	فيهم	البالغون،	واملراهقون،	ونشطاء	السالم،	

أو	أكرث	اإلرهابيني	تطرفاً.	

مثة	اقرتاح	يقول	إنه	ليك	يتصدى	اإلعالم	لتحديات	العرص	الرقمي،	فيجب	

أن	يتطور	نحو	املزيد	من	التوجه	نحو	التحاور.	وبدالً	من	أن	تكون	لديه	

الحارض	جمهوراً	 وقتنا	 يف	 اإلعالم	 يستقبل	 املتلقني،	 من	 سلبية	 مجموعة	

التقليدي	 املفهوم	 بتغيري	 الرقمي	 العرص	 يقوم	 الطريقة،	 وبهذه	 نشطاً.	

للهوية	املهنية	للمراسلني	الصحافيني.

وعىل	الرغم	من	التكنولوجيا	الجديدة،	يتعرض	املستخدمون	أيضاً	الختيار	

الذين	 املهنيني	 الصحافيني	 وجود	 من	 فبدالً	 اإلنرتنت.	 عرب	 معلومات	

يعملون	كحراس	للمعلومات،	بدأت	تظهر	مفاهيم	جديدة	مثل	الحراسة	

	network الشبكة	 عىل	 والحراسة	 	online	 gatekeeping اإلنرتنت	 عرب	

مبراقبة	 اإلعالمية	 املؤسسات	 تقوم	 أن	 من	 بدالً	 ونظريّاً،	 	.gatekeeping

وضبط	إنتاج	الرسائل،	تقوم	بضبط	ما	يتعرض	له	الجمهور:	ما	يسمعه	أو	

يراه.	وعىل	سبيل	املثال،	تؤثر	محركات	البحث	بطريقة	كبرية	عىل	هذا	من	

خالل	طريقة	التالعب	يف	ترتيب	نتائج	البحث.	

كام	زاد	التحول	الرقمي	من	االهتامم	مبكاتب	التحرير	عندما	يتعلق	األمر	

بعّد	النقرات.	هذا	االهتامم	بالنقرات	ما	هو	أساساً	إال	نتيجة	ملنطق	عملية	

اإلعالن	الرقمية.	

عىل	أية	حال،	هذه	ليست	املرة	األوىل	التي	مير	فيها	اإلعالم	بتغري،	ففي	

6
وسائل التواصل االجتامعي 

تتحدى وسائل اإلعالم التقليدي
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كل	مرة	يصبح	فيها	أحد	األشكال	الجديدة	لإلعالم	أكرث	شيوعا،	فإنه	يتحدى	

طريقة	عمل	املؤسسات	اإلعالمية	القامئة	وما	تجنيه	من	أرباح.

هناك	نوعان	من	الرؤى	ملستقبل	الصحافة:

اإلعالم	 وسائل	 تنوع	 شعبية	 تطوير	 فكرة	 وتتضمن	 اإليجابية،	 الرؤية	

املوجودة	أصالً	إىل	يشء	ما	أكرث	قوة	يقوم	عىل	أساس	الحوار	والتفاعل.	

وتستطيع	النقاشات	التي	تدور	حول	وسائل	التواصل	االجتامعي،	يف	أفضل	

حاالتها،	تعزيز	الدميقراطية	وتحسني	الرقابة	عىل	العمل	الصحايف،	ودعم	

النقاش	 ساحات	 وإىل	 للمعلومات	 الوصول	 وإتاحة	 األصوات،	 تعددية	

ألولئك	الذين	يعيشون	يف	الظالل	واألطراف.

ووفقاً	للرؤية	السلبية،	عىل	نقيض	توقعات	أواخر	التسعينيات،	فإنه	مل	يطرأ	

عىل	وسائل	اإلعالم	التقليدية	تحول	دميقراطي	ومل	ينترش	إنتاجها	لألخبار،	

واملواطنون	يف	الوقت	الحارض	ليسوا	أفضل	اطالعاً.	وعىل	عكس	ذلك،	فقد	

أصبحت	ملكية	وسائل	اإلعالم	مركزة،	وتقلصت	املوارد،	وأصبحت	املنتجات	

أكرث	منطية	وأكرث	تركيزاً	عىل	التسلية،	كام	أصبحت	أقل	جودة.	وعىل	أمل	

واألخبار	 	populists الشعبويون	 حل	 النقرات،	 من	 عدد	 أكرب	 اكتساب	

املثرية	محل	التحليل	املعمق	واملتأين.	وأصبحت	األخبار،	وخصوصاً	العناوين	

امللكية،	 وتركيز	 التجاري	 الضغط	 وتحت	 إثارة.	 أكرث	 لألخبار،	 الرئيسية	

تقلصت	استقاللية	الصحافيني	)انظر	أيضاً	الفصل	الثامن(.

واملحتوى	 اإلعالين	 املحتوى	 بني	 التمييز	 أحياناً	 الصعب	 من	 يكون	 قد	

املحتوى	 وصيغ	 أنواع	 جميع	 استخدام	 إن	 حيث	 الحقيقي،	 الصحايف	

قد	 	advertorial املحرر	 كلمة	 مظلة	 تحت	 اإلعالنات	 مثل	 التجاري	

املواقف	 تقييم	 مؤخراً	 أُعيد	 فقد	 مثالً،	 فنلندا	 ويف	 الصحف.	 يف	 ازدادت	

تجاه	هذه	القضايا.	

اقرأ املزيد: التوجهات يف العرص الرقمي

شخصنة	األخبار	personalization	News	ظاهرة	تعترب	جزءاً	من	توجه	أوسع	من	التحوالت	أدت	باألخبار	إىل	القيل	والقال	وتحويلها	

إىل	سلعة	مسلية	وتجارية.	وهذه	الظاهرة	تشري	إىل	حقيقة	أن	األخبار	حول	القضايا	االجتامعية	األوسع	يتم	نقلها	وبصورة	متزايدة	من	

خالل	قصص	وتجارب	إنسانية	فردية.	ويف	الوقت	ذاته،	أصبح	الفصل	بني	الحياة	العامة	والخاصة	غري	واضح	وضبابيّاً.

التحول	إىل	صحافة	القيل	والقال	مصطلح	يستخدم	تكراراً	من	قبل	الصحافيني	ونقاد	اإلعالم	واألكادمييني	لوصف	التوجه	الحديث	يف	مجال	اإلعالم	الجامهريي.	

ويشري	هذا	املصطلح	إىل	حقيقة	أن	الصحافة	آخذة	بتحويل	تركيزها	نحو	التسلية	ومتابعة	أخبار	املشاهري،	بعيداً	عن	السياسة	والشؤون	الخارجية.

إضاءة: صحافة املواطن تتحدى مهنة الصحايف

الحقيقة	التي	يجب	أن	يدركها	الصحايف	أن	نحو	700	ألف	فلسطيني	انضموا	مؤخراً	إىل	مهنة	الصحافة،	النجار	والخباز	والطبيب	واملهندس	والعامل،	

كلهم	مواطنون	صحافيون،	يسبقونك	يف	توثيق	الحدث	كتابة	وصوتاً	وصورة	ويسبقونك	يف	بثه	أيضاً.	

الوحيدة	 الحدث،	ويف	أحيان	كثرية	هي	 الجودة،	ألنها	من	قلب	 املرموقة	قد	تُفضل	االستعانة	بصورهم	قليلة	 التلفاز	والصحف	 بل	إن	محطات	

املتوفرة،	وتُفضل	معلوماتهم	غري	الدقيقة	ألنها	رسيعة	جّداً	وتلبي	شوق	املشاهد	للمعرفة	الرسيعة.

وهم ال يهتمون بشعاراتك حول قواعد وأصول وأخالقيات املهنة. وملاذا يهتمون أصالً؟ 

لقد	أسقطت	وسائل	التواصل	االجتامعي	كل	قواعد	ورشوط	املهنة،	فوسيلة	التوثيق	متوفرة،	وقناة	البث	مفتوحة	أمام	الجميع	ومجانية.	ومل	يعد	

التشبث	بالنمط	الكالسييك	للصحافة	مجدياً.	قلمك	الرشيق	وصورتك	النقية	ودقة	معلوماتك،	كلها	تسقط	يف	اختبار	الرسعة	والسبق	الصحايف،	الذي	

ينجح	فيه	أي	مواطن	يحمل	يف	يده	هاتفاً	ذكيّاً	ويُصادف	وجوده	يف	املكان	والزمان	املناسب	لحدث	ما	.

ماذا ميكن للصحافيني املهنيني عمله تجاه هذا الواقع؟

هناك	حلول	قليلة	باقية	أمام	الصحايف	ليك	يحافظ	عىل	وظيفته،	وأبرز	هذه	الحلول	هو	تسخري	الصحافيني	الجدد	لخدمة	»املواطنني«،	من	خالل	جمعهم	

القصة	 العملية	وضامن	حد	أدىن	من	املصداقية،	الحل	اآلخر	هو	 القناة	مع	مراقبة	بسيطة	لتنظيم	 يف	قناة	واحدة	ومنحهم	الحق	يف	النرش	يف	هذه	

الصحافية،	التي	ال	يستطيع	املواطن	العادي	إنتاجها،	أي	القصة	املبنية	عىل	بحث	عميق	وتصوير	متسلسل	رشيق،	مع	حبكة	درامية	إخبارية	وحس	

إنساين،	يوفر	متعة	نظرية	وحسية	ومعايشة	للحدث	وأصوله	وتطوراته،	يفتقر	لها	منوذج	أخبار	الخباز	والطحان	والعامل	واملهندس	.

من	مقال	بعنوان	»الصحافيون	يف	ورطة«،	نرُش	عىل	شبكة	شاشة	نيوز،	للصحايف	عبد	الحفيظ	جعوان،	مراسل	قناة	العربية	يف	فلسطني.
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2.6 املدونات

التي	 اليوميات	عىل	اإلنرتنت	 أنها	 للمدونة	هو	 التعريف	األكرث	شيوعاً	

ميكن	أن	يدونها	كاتب	واحد	أو	أكرث.	وهكذا،	غالباً	ما	تتألف	املدونات	

من	إضافات	تنرش	حسب	التسلسل	الزمني.	وهذه	املدخالت	ترُبز	عادًة	

تستحوذ	 أنها	 أو	 الكاتب	 بحياة	 وثيقاً	 ارتباطاً	 مرتبطة	 تكون	 مواضيع	

عىل	اهتاممه.	

ويوجد	عدد	غري	محدود	من	مواضيع	وأساليب	الكتابة	يف	عامل	املدونات،	

أن	 املدونة	 املثال،	تستطيع	 اإلنرتنت.	عىل	سبيل	 املدونات	عىل	 أي	يف	

تربز	نصوصاً	و/أو	صوراً،	ولكن	ميكن	أيضاً	للمدونة	أن	تقوم	عىل	صور	

مدونات	 تسمى	 ما	 تتمتع	 الحارض،	 الوقت	 ويف	 فقط.	 كاريكاتورية	

الفيديو	vlogs	بالشعبية،	حيث	ميكن	نرشها	مثالً	عىل	قناة	اليوتيوب	

الخاصة	باملستخدم.

و 	Bloggerو 	Wordpress شعبية	 املدونات	 منابر	 أكرث	 وتتضمن	

	.Tumblr

وتشتمل	أكرث	أنواع	املدونات	شيوعاً	مدونات	للسياسيني	مثالً	ومدونات	

مدونات	 مثل	 أح��داث	 وم��دون��ات	 وأف��الم	 فن	 وم��دون��ات	 فكاهية	

التصميم	 ومدونات	 السفر	 ومدونات	 الزفاف	 وحفالت	 االحتفاالت	

الداخيل	واألزياء.	وغالباً	ما	تقدم	املدونات	معلومات	ما	وراء	املشهد:	

واملنطقية	 الجوهرية	 األسباب	 عن	 يتحدث	 أن	 للسيايس	 أنه	ميكن	 أي	

حول	 مبعلومات	 تشارك	 أن	 لرشكة	 ميكن	 كام	 وتعليقاته.	 قراراته	 وراء	

بتفاصيل	 يشارك	 أن	 األفالم	 لصانع	 ميكن	 وباملثل،	 الجديدة.	 منتجاتها	

حول	عملية	إنتاج	فيلمه.

املتأنية	 للكتابة	 فرصة	 للناس	 املدونات	 قدمت	 اإلعالمية،	 الثورة	 ومنذ	

حيث	 التقليدية،	 الصحافة	 تغطيها	 تعد	 مل	 مواضيع	 حول	 والتحليلية	

يستطيع	املدونون	الشعبيون	الذين	يغطون	مواضيع	يف	مجاالت	محددة	

من	 العديد	 إن	 حتى	 العامل.	 أنحاء	 من	جميع	 قراء	 ومتخصصة	جذب	

الصحافيني	لديهم	مدونات	شخصية،	إىل	جانب	عملهم	اليومي،	تسمح	

للكتاب	 بالنسبة	 أما	 أكرث.	 بحرية	 الشخصية	 آرائهم	 عن	 بالتعبري	 لهم	

املحتملني،	فإن	املدونات	تقدم	لهم	فرصة	لنرش	أعاملهم	بطريقة	أسهل.

وقد	غري	نجاح	املدونات	املختلفة	الخاصة	باألزياء	والتصميم	الداخيل	

شهرة	 األزياء	 مدوين	 أكرث	 يتلقى	 فقد	 والصحافة.	 اإلعالن	 بني	 العالقة	

مكافآت	مالية	كبرية	عىل	شكل	هدايا	تأيت	من	الصفقات	التي	تعقد	بني	

املدونني	ومصانع	األزياء،	حيث	إنه	عند	إطرائهم	عىل	منتج	معني،	فإن	

ويف	 العملية.	 الناحية	 من	 للُمصنع،	 مجانية	 تغطية	 يقدمون	 املدونني	

حال	أن	املُدون	مل	يذكر	أصل	املنتج،	فقد	يكون	ذلك	حالة	إعالن	باطني.

اإلعالم	 مجلس	 أنظمة	 مظلة	 تحت	 املدونات	 تكون	 ال	 وبالعادة،	

محررة.	 مبطبوعات	 ملحقة	 املدونة	 تكن	 مل	 ما	 فنلندا،	 يف	 الجامهريي	

وهكذا،	فإن	املدونني	غري	ملزمني	باإلرشادات	العامة	للصحافة.

وبشكل	عام،	فإن	التدوين،	مثله	مثل	وسائل	االتصال	االجتامعي،	عمل	

أن	 ويجب	 تعليقات.	 لرتك	 إمكانية	 املدونة	 تُوفر	 ما	 غالباً	 إذ	 تفاعيل،	

يبني	املدونون	عالقة	مع	قراء	مدوناتهم	دون	مساعدة	من	املؤسسات	

التشبيك	 خالل	 من	 قراء	 جذب	 للمدون	 وميكن	 الضخمة.	 اإلعالمية	

قنوات	 يف	 بالتحديثات	 باملشاركة	 وذلك	 آخرين،	 مدونني	 مع	 والنقاش	

يف	 والتسجيل	 االشرتاك	 خالل	 من	 أو	 أخرى،	 اجتامعي	 تواصل	 وسائل	

مدونات	ألنواع	مختلفة	من	املؤرشات	والقوائم.

عىل	الصعيد	الدويل،	تعترب	كمية	املدونات	عىل	اإلنرتنت	هائلة؛	فوفقاً	

يف	 املدونات	 عدد	 تجاوز	 	،2013 عام	 ففي	 	،Wordpress إلحصائيات	

وحدهم	 ووردبرس	 مستخدمي	 إن	 حيث	 مدونة،	 مليون	 	152 العامل	

مسؤولون	عن	نرش	53.6	مليون	تحديث	جديد	و53.8	مليون	تعليق	

شهريّاً.	

كام	نرشت	ووردبرس	قامئة	ببعض	الحقائق	عىل	أساس	دراسات	أجرتها	

بخصوص	املدونات:	

•	يقرأ	العديد	من	الناس	املدونات	أكرث	من	مرة	يوميّاً.

•	غالباً	ما	تُقرأ	املدونات	يف	الصباح؛	إذ	تبدأ	قراءة	املدونات	عادة	حوايل	

الساعة	السابعة	صباحاً،	وتصل	ذروتها	يف	حوايل	العارشة	صباحاً.

الشهر	 يف	 مرة	 	20 مدوناتها	 بتحديث	 تقوم	 التي	 الرشكات	 تكسب	 	•

)حوايل	4-5	مرات	أسبوعيّاً(	خمسة	أضعاف	الزوار	أكرث	من	أولئك	الذين	

يقومون	بتحديث	مدوناتهم	أقل	من	أربع	مرات	يف	الشهر.	

•	الرشكات	التي	تقوم	بتحديث	مدوناتها	بانتظام	تحصل	عىل	زوار	أكرث	

بأربعة	أضعاف	من	أولئك	الذين	ال	ميلكون	مدونات.

•	تؤثر	املدونات	عىل	قرارات	الزبائن	الرشائية.

الرشكة	 أن	 هي	 للرشكات	 بالنسبة	 للتدوين	 املبارشة	 الفوائد	 أكرث	

محركات	 تقدمها	 التي	 النتائج	 يف	 أكرب	 وظهور	 تواجد	 عىل	 تحصل	

البحث.	وبالنسبة	للرشكة،	ميكن	أن	توفر	املدونة	منرباً	ملجالت	الزبائن	

عىل	 أو	 علنيّاً،	 ذلك	 كان	 سواء	 االهتامم،	 مجموعات	 بني	 والتواصل	

الشبكة	الداخلية.

3.6 املبيعات والتسويق يف وسائل التواصل االجتامعي

مجال	 يف	 تغيري	 إىل	 االجتامعي	 التواصل	 ووسائل	 الرقمي	 التحول	 أدى	

الزبائن	 مع	 عالقات	 بخلق	 دامئاً	 التسويق	 ويتعلق	 والتسويق؛	 اإلعالن	

والحفاظ	عليها،	ووسائل	التواصل	االجتامعي	ليست	استثناء	يف	هذا.
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	peer للنظراء	 التعاوين	 واإلنتاج	 الذاتية،	 الخدمة	 من	 كل	 تحظى	

االقتصاد	 يف	 باألهمية	 املبارشة	 غري	 اإلي��رادات	 ومناذج	 	،production

حيث	 من	 الزبائن،	 توقعات	 عىل	 هائلة	 تغيريات	 طرأت	 حيث	 الرقمي،	

الخدمات	واالتصاالت	التي	تقدمها	الرشكات.

ومن	وجهة	النظر	التجارية،	تتضمن	الظواهر	التي	خلقتها	الثورة	الرقمية	

زيادة	يف	الرسعة	والتسوق	عىل	اإلنرتنت	الذي	أصبح	شائعاً،	وعمل	بدوره	

عىل	ترسيع	عوملة	األسواق	وتقليص	االعتامد	عىل	املكان.	كام	أن	التنافس	

من	خارج	الحدود	الوطنية	ومجاالت	العمل	يجرب	الرشكات	الفردية	عىل	

تعزيز	عملياتها	أو	حتى	تغيري	مناذج	وأساليب	أعاملها	التجارية.	

إضافة	إىل	ذلك،	أصبحت	خدمة	الزبائن	إلكرتونية	بشكل	أكرب؛	فمن	جهة،	

حلت	الروبوتات	يف	كثري	من	الرشكات	محل	موظف	خدمات	الزبائن	الذي	

يجيب	عىل	املكاملات	الهاتفية،	ولكن	من	جهة	أخرى،	توفر	التكنولوجيات	

الذي	 تويرت،	 ويعترب	 وأرسع.	 أفضل	 الزبائن	 لخدمة	 إمكانيات	 الحديثة	

تقدم	 كام	 هذا.	 عىل	 مثال	 خري	 األخ��رية،	 السنوات	 خالل	 شائعاً	 أصبح	

أنواع	مختلفة	من	املجاالت	اإللكرتونية	إمكانية	للتقييم	من	قبل	النظراء	

والتغذية	الراجعة،	اللتني	تنترشان	برسعة	مذهلة.	وحتى	العالمة	التجارية	

للرشكة	أو	الصحيفة،	فيمكن	تعريفها	حاليّاً،	وبطريقة	متزايدة،	من	خالل	

استخدام	التجربة	الرقمية.	

إذاً،	كيف	تجري	عملية	التسويق	عىل	وسائل	التواصل	االجتامعي؟

يف	البداية،	يجب	أن	يخلق	املرء	وجوداً	عىل	وسائل	التواصل	االجتامعي.	

إذ	تستخدم	وسائل	التواصل	االجتامعي	للتسويق	من	خالل	املشاركة	يف	

أنشطة	وجدت	من	أجلها	وسائل	التواصل	االجتامعي.	وبإمكان	الرشكات	

من	 نقاشات	 تبني	شبكات	وتشرتك	يف	 وأن	 املحتوى	 تشارك	يف	 أن	 أيضاً	

خالل	وسائل	التواصل	االجتامعي.

قد	تكون	صفحة	فيسبوك	الرشكة	خري	مثال	عىل	مثل	هذا	الحضور.	عند	

اختيار	منرب	مناسب،	يجب	عىل	املرء	أن	يأخذ	أوالً	باالعتبار	املحتوى	الذي	

يصل:	 أن	 يريده	 وملن	 إيصاله	 يريد	 الذي	 املحتوى	 وماهية	 نرشه	 يريد	

املرء	املشاركة	باألخبار،	ومن	خالل	أنستغرام	ميكن	 عىل	تويرت،	يستطيع	

التواصل	مع	الناس	يف	أوقات	فراغهم،	وعىل	فيسبوك،	ميكن	دعوة	الناس	

ألحداث	وفعاليات	وما	إىل	ذلك.	وهناك	الكثري	من	اإلحصائيات	املتوفرة	

حول	مستخدمي	الخدمات	املختلفة	لوسائل	التواصل	االجتامعي.

اإلعالم	 وسائل	 باستخدام	 التسويق	 بني	 الرئييس	 الفارق	 هي	 الرسعة	 إن	

التقليدية،	والتسويق	عىل	وسائل	التواصل	االجتامعي.	إذ	إنه	يُتوقع	عىل	

وسائل	التواصل	االجتامعي	من	الرشكات	والتجمعات	اإلجابة	عىل	سؤال	

الزبون	يف	ذات	اليوم.	لهذا	السبب،	فمن	الرضوري	تقدير	كفاية	املوارد	

التواصل	 وسائل	 عىل	 حضور	 لخلق	 سبب	 يوجد	 ال	 إنه	 حيث	 مسبقاً،	

وسائل اإلعالم البديلة 

وسائل	االعالم	البديلة	هو	املصطلح	الذي	يصف	وسائل	اإلعالم	التي	تعمل	عادًة	عىل	شبكة	اإلنرتنت،	وتنرش	معلومات	ال	تنسجم	مع	

االتجاه	اإلعالمي	السائد	أو	مع	ما	تسمى	»وسائل	اإلعالم	الرئيسية/	العريقة«.

وغالباً	ما	تعمل	وسائل	اإلعالم	البديلة	بطريقة	مستعارة	من	النمط	والشكل	الذي	تستخدمه	الصحافة	العريقة.	وبذلك	تشاركها	بالتمتع	باملصداقية	

يف	املجتمع-	لبعض	القراء	عىل	األقل.

ومع	ذلك،	متيل	وسائل	اإلعالم	البديلة	إىل	نرش	معلومات	متحيزة	جّداً	قد	تكون	موضع	شك	وغري	موثوقة،	وبهذا،	يتم	نقل	مسؤولية	تدقيق	الحقائق	

ومصادر	املعلومات	للقارئ	نفسه.	كام	أن	وسائل	اإلعالم	البديلة	ال	تتبع	املبادئ	التوجيهية	للصحافيني.

وتعود	شعبية	وسائل	اإلعالم	البديلة	يف	جزء	منها	إىل	حقيقة	أن	القراء	ميكنهم	الوصول	إىل	نوع	املعلومات	التي	قد	متتنع	وسائل	اإلعالم	العريقة	عن	

نرشها.	وميكن	أن	تشمل	هذه	قضايا	الساعة	التي	قد	تتجنب	وسائل	اإلعالم	الرئيسية	الخوض	بها	ألسباب	أخالقية	أو	سياسية،	وهذا	هو	ما	يريد	

الناشطون	يف	وسائل	اإلعالم	البديلة	إقناعنا	به	يف	كثري	من	األحيان.	وبالعادة،	فإن	الناس	الذين	يسعون	إىل	هذا	النوع	من	الصحافة	يكون	لديهم	

ميل	للبحث	وتصديق	املعلومات	التي	تعزز	وجهات	نظرهم	ومعتقداتهم	الخاصة.	

فإن	 انتشاراً،	 أكرث	 أصبحت	 ميثلها	 التي	 الظاهرة	 أن	 ومبا	 اآلن.	 حتى	 تعريفه	 يتم	 ومل	 ذاته	 حد	 يف	 جديد	 البديلة«	 اإلعالم	 »وسائل	 مصطلح	 إن	

املصطلحات	الشائعة	لوصفها	قيد	املناقشة.

سؤال: 

هل تعتقد بوجوب وجود بعض الرتاخيص أو التصاريح إلنشاء صحيفة؟ وما هي املزايا والعيوب التي قد تنتج عن هذا اإلجراء؟
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مراقبة وسائل التواصل االجتامعي

اإلعالم	 وسائل	 فيها	 تراقب	 التي	 بالطريقة	 مراقبتها	 فال	ميكن	 وتفاعلية،	 اجتامعية	 بطبيعتها	 االجتامعي	هي	 التواصل	 وسائل	 أن	 مبا	

املطبوع.	كام	أن	األماكن	التي	ميكن	وضع	تعليقات	فيها،	تسمح	بإعطاء	تغذية	راجعة	سلبية،	كام	ميكن	تبادل	محتوى	ما	بقصد	السخرية	من	

شخص	ما.	

وقد	يكون	القيام	باإلرشاف	moderating	أسلوباً	لضبط	التعليق	عىل	الشبكات	اإللكرتونية	الخاصة	بالشخص،	ولكنه	ال	يستطيع	بالطبع	منع	

آخرين	من	املشاركة	مبحتوى	خاص	بهم	والتعليق	عليه	يف	مكان	آخر.	

وهذا	ليس	بأية	حال	حجة	ضد	العمل	عىل	وسائل	التواصل	االجتامعي،	إمنا	هو	العكس	متاما.	إذ	إن	الرشكات	تستطيع	ضبط	جزء	عىل	األقل	

من	تغطيتها	عىل	فيسبوك	من	خالل	إنتاج	املحتوى	بنفسها.	وتربز	املدونات	الشهرية	أكرث	عىل	نتائج	البحث	من	االنتقادات	الفردية.	املتصيد/	

البلطجي	troll	هو	املتنمر	اإللكرتوين،	ويهدف	إىل	تضليل	النقاشات	التي	تجري	يف	املنتديات	)انظر	الفصل	الحادي	عرش	1.11(.	ومبا	أن	هناك	

دامئاً	عمليات	بلطجة	موجودة	عىل	اإلنرتنت،	فيجب	أال	يصاب	املرء	بالخوف	من	وجود	كمية	صغرية	من	التغذية	الراجعة	السلبية.	إن	وجود	

تعليامت	واضحة	للتعليق،	وتربيرات	واضحة	الصياغة	إلزالة	أو	ترك	بعض	التعليقات	غري	منشورة	من	شأنه	منع	التكهنات	حول	الرقابة.

سؤال:

كيف	ينبغي	للرشكات	أو	املنظامت	التجاوب	مع	التغذية	الراجعة	السلبية	التي	قد	تصلها	عرب	وسائل	اإلعالم	اإلجتامعي؟	

هل	ميكنك	تقديم	بعض	األمثلة	اإليجابية	حول	التواجد	عىل	وسائل	اإلعالم	اإلجتامعية	بشكٍل	جيد	)للرشكات	واملؤسسات..	إلخ(؟

ما	هو	من	وجهة	نظرك	نوع	املحتوى	الذي	يجب	أن	يكون	خاضعاً	لإلرشاف،	إن	وجد	أصالً،	عىل	منابر	وسائل	اإلعالم	االجتامعي؟

حجم االنتشار عرب فيسبوك

إن	زبون	خدمة	وسائل	التواصل	االجتامعي	ليس	املستخدم،	إمنا	هو	

املُعلن.	عندما	يُنشئ	شخص	ما	ملّفاً	شخصيّاً	عىل	فيسبوك،	فإنه	يف	ذات	

الشخصية	 معلوماته	 وإدارة	 الحق	مبشاهدة	 املؤسسة	 يعطي	 الوقت	

هم	 املُستخدمون	 بساطة،	 وبكل	 املستخدم.	 سلوك	 عن	 ومعلومات	

معلومات	مباعة	للمعلنني.	

الذين	 للقياس	هو	عدد	األشخاص	 املُعلن،	أهم	يشء	 من	وجهة	نظر	

وصلوا	إىل	فيسبوك	reach	Facebook،	وهناك	عدة	طرق	لزيادة	عدد	

الناس	الذين	وصلوا	صفحتك	عىل	فيسبوك.

وصول 

املنشور

املشاركة

باملنشورات

سمعة 

الصفحة

حجم	الوصول	إىل	فيسبوك	قيمة	عددية	تصف	عدد	األشخاص	املنفردين	الذين	شاهدوا	محتوى	من	صفحتك	عىل	فيسبوك.	والوصول	ليس	نفس	

اليشء	مثل	االنطباعات/	impressions،	التي	تعني	العدد	الكيل	للمرات	التي	جرت	فيها	مشاهدة	محتوى	صفحتك	)من	ضمن	ذلك	مشاهدات	

.post	reach	للمنشور	الوصول	وحجم	اإلجاميل	الوصول	حجم	الوصول:	قياسات	من	مختلفني	نوعني	فيسبوك	يقدم	املستخدم(.	نفس	من	متعددة

حجم	الوصول	اإلجاميل	هو	عدد	األشخاص	املنفردين	الذين	شاهدوا	أي	محتوى	مرتبط	بصفحتك	خالل	السبعة	أيام	املاضية؛	وهذا	يتضمن	الناس	

الذين	يشاهدون	منشوراتك	والذين	يزورون	صفحتك	بعد	البحث	عنها	والناس	الذين	يرون	إعالنات	مرتبطة	بصفحتك.	الوصول	اإلجاميل	يعد	

الناس	مرة	واحدة	فقط،	بغض	النظر	عن	عدد	املنشورات	التي	شاهدوها	يف	السبعة	أيام	املاضية.
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مجرد	 إن	 والفعل.	 للمشاركة	 يخطط	 ال	 املرء	 أن	 حال	 يف	 االجتامعي	

»الذهاب«	إىل	هناك	أو	»الوجود«	هناك	ليس	كافياً.	وهكذا،	فعىل	الرغم	

من	احتامل	االستفادة	القصوى	من	استخدام	الخدمات	املختلفة،	غري	أنه	

ال	ينبغي	أن	تهيمن	الكمية	عىل	النوعية.	

مبشاركة	 املرء	 يبدأ	 االجتامعي،	 التواصل	 وسائل	 عىل	 حضور	 خلق	 بعد	

املثري	لالهتامم	عىل	وسائل	 للمحتوى	 املشاركة	 إن	هذه	 املحتوى،	حيث	

إن	 اإلعالنات:	 نرش	 وتعادل	 حديثة	 طريقة	 هي	 االجتامعي	 التواصل	

املحتوى	الجيد	يصطاد	الزبائن	ويجذبهم	ويربطهم،	ومشاهدة	املحتوى	

عىل	اإلنرتنت	ال	تقوم	عىل	تغطية	مدفوعة،	ما	يجعل	استخدام	محتويات	

يوتيوب	 فمثالً،	 ممكناً.	 التسويق	 اتصاالت	 يف	 مختلفة	 وصيغ	 متنوعة	

وفيسبوك	 الفيديو،	 بأفالم	 للمشاركة	 جيدتان	 وسيلتان	 	Vimeo وفيميو	

ولخلق	 والصور	 الفيديو	 وأفالم	 املدونات	 مدخالت	 يف	 للمشاركة	 مالئم	

وساليدشري	 واألخبار،	 االقرتاحات	 لنرش	 جيد	 فهو	 تويرت،	 أما	 فعاليات.	

SlideShare	لعرض	املقاالت	وتقديم	العروض.	

كام	أن	وسائل	التواصل	االجتامعي	هي	أيضاً	وسائل	إعالم	تجارية،	لذلك،	

ويوتيوب.	 وتويرت	 فيسبوك	 عىل	 إعالنية	 مساحة	 رشاء	 مثالً	 املمكن	 من	

وضع	 االجتامعي	 التواصل	 وسائل	 عىل	 التسويق	 يتضمن	 أن	 وميكن	

إعالنات	مسبقة	الدفع	وما	تسمى	»اإلعالنات	املجانية«	التي	تستند	إىل	

مشاركة	طوعية	للمحتوى	عىل	امللف	الشخيص	للمرء.	

عىل	 الجديدة	 اإلعالن	 أساليب	 بني	 الرائد	 هو	 فيسبوك	 عىل	 اإلعالن	 إن	

حيث	 اإلنرتنت،	 عىل	 اإلعالن	 أسس	 الطريقة	 هذه	 غريت	 وقد	 اإلنرتنت؛	

إنها	ال	تقوم	عىل	أساس	الصفحات	التي	تجري	مشاهدتها،	بل	تستند	إىل	

بدأ	 فيسبوك،	 وباتباع	خطى	 بنفسه.	 املستخدم	 يقدمها	 التي	 املعلومات	

تويرت	وأنستغرام	بتطوير	إعالناتهام.	وباإلمكان	أيضاً	استخدام	الهاشتاغ)#(		

عىل	هذه	الخدمات،	للرتويج	مثالً	ملنتجات	وفعاليات.	

بطريقة	 الهادف	 االتصال	 من	 االجتامعي	 التواصل	 وسائل	 مُتّكن	 كام	

يكلف	 أيضاً	 وهذا	 ودقة.	 بعناية	 محددة	 مستهدفة	 ملجموعات	 فعالة	

جزءاً	بسيطاً	فقط	مام	سيكلفه	لو	كان	اإلعالن	قد	نرش	يف	وسائل	اإلعالم	

الجامهريي	]التقليدي[.	

االجتامعي،	 التواصل	 وسائل	 عىل	 الزبائن	 مناقشة	 أيضاً	 للمرء	 وميكن	

الزبائن	 يقوم	 املثال،	 سبيل	 عىل	 سهولة.	 أكرث	 النقاش	 هذا	 تجعل	 التي	

وسائل	 تقوم	 كام	 بينهم.	 فيام	 معينة	 مبنتجات	 والتوصية	 باملشاركة	

التواصل	االجتامعي	بتسهيل	متابعة	التغطية	لرشكة	ما،	وتسهيل	التفاعل	

بني	الرشكات	والزبائن.	وميكنها	كذلك	املساعدة	يف	حل	مشكالت	الزبائن	

وطاقم	عمل	الرشكة	الفعيل،	من	خالل	زبائن	آخرين	عىل	وسائل	التواصل	

االجتامعي.

وعالوة	عىل	هذا،	فإن	أحد	االحتامالت	الكثرية	التي	توفرها	وسائل	التواصل	

االجتامعي	ما	يسمى	حشد	املصادر	sourcing	crowd،	الذي	يعني	أن	

واملعارف	 الخربات	 من	 واالستفادة	 اإلنتاج	 ومنوذج	 املشكلة	 حل	 تجزئة	

املتوفرة	عند	الناس	يف	مهمة	معينة.	ويجري	تسليم	حل	املشكلة	ملجموعة	

غري	محددة	من	الناس،	عادة	من	خالل	دعوة	مفتوحة	تُنرش	عىل	اإلنرتنت،	

ما	ميكن	املهنيني	والهواة	من	املشاركة	يف	العملية،	وتكون	املشاركة	مقابل	

مال	أو	بدون،	ويف	الواقع،	غالباً	ما	تكون	بدون	مقابل.	وميكن	استخدام	

حشد	املصادر	من	قبل	الرشكات	وغريها	أيضاً	من	قبل	طاقم	التحرير.

التواصل	 وسائل	 املحتوى	عىل	 وتبادل	 املشاركة	 أمتتة	 أيضا	 املمكن	 ومن	

االجتامعي.	ولكن،	ليس	األمر	حول	كيفية	وصول	املرء	إىل	أفضل	نواحي	

وسائل	التواصل	االجتامعي.	وميكن	االستفادة	من	التغذية	الراجعة	التي	

يتم	استالمها	من	املشاركة	يف	املحتوى	والنقاشات	ذات	الصلة		فقط	من	

خالل	الحضور	النشط.	

يلعب	 بنياناً	 التواصل	االجتامعي	 اإللكرتونية	ومواقع	 الصفحات	 وتشكل	

فيه	كل	واحد	دوره.	وتعمل	مواقع	التواصل	االجتامعي	كمساحات	وأماكن	

لخلق	اتصال	بالزبائن،	وبصورة	جزئية	أيضاً،	للتعامل	مع	جهات	االتصال	

الصفحات	 لزيارة	 الزبائن	 توجيه	 يتم	 املواقع،	 هذه	 خالل	 ومن	 هذه.	

اإللكرتونية.	

املراحل املبكرة للحراك عىل وسائل التواصل االجتامعي

يف	التسعينيات	من	القرن	املايض،	وضعت	رشكة	الربمجيات	لوتس	Lotus	ورشكة	التحقق	من	االئتامن	اكويفاكس	Equifax	خطة	حول	

نرش	منتج	معني،	كانت	تتضمن	بيانات	حول	أفراد	محددين.	وكانت	قاعدة	البيانات	هذه	تُنرش	كقرص	مدمج،	وكانت	تتضمن	األسامء	والعناوين	

ومعلومات	حول	سلوك	الرشاء	لحوايل	120	مليون	شخص	من	أمريكا	الشاملية.	

تنتهك	حقوقهم	 الرشكات	 كانت	هذه	 إذا	 فيام	 التفكري	 الناس	عىل	 البيانات	حث	 قاعدة	 إن	محتوى	 للمسألة،	حيث	 الناس	 تنبه	 ما	 ورسعان	

بالخصوصية.	ومل	يطل	الوقت	حتى	تغري	هذا	القلق	إىل	العمل،	ولكن	تّم	توجيهه	بطريقة	مختلفة،	حيث	بحث	الناس	عن	طرق	للوصول	إىل	

رشكة	لوتس	ومنعها	من	نرش	البيانات.	وبرسعة،	أصبحت	الرسائل	اإللكرتونية	واملنتديات	قنوات	اتصال	استطاع	من	خاللها	حوايل	30,000	شخص	

توحيد	جهودهم	ضد	الرشكة.

وكان	لهذا	العمل	أثر	كبري،	حيث	قررت	رشكتا	لوتس	وإكويفاكس	يف	عام	1991	عدم	نرش	القرص	املدمج	الذي	يحتوي	عىل	بيانات	الزبائن.
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الوصول	 يجعل	 االجتامعي	 التواصل	 الرشكات	عىل	وسائل	 نشاط	 إن	

إليها	أكرث	سهولة،	مبا	أن	الزبائن	ميكنهم	املرور	عىل	املحتوى	الخاص	

بالرشكة	يف	مواقع	متعددة	أخرى	وليس	فقط	عىل	الصفحة	اإللكرتونية	

املختلفة	 املحتوى	 العديد	من	صيغ	 أن	وجود	 بالرشكة.	كام	 الخاصة	

تزيد	من	كمية	النتائج	عند	استخدام	محركات	البحث.	

حجم	الوصول	للمنشور	هو	عدد	األشخاص	املنفردين	الذين	شاهدوا	

أخبارهم،	 تغذية	 التحديثات/	 قامئة	 يف	 فيسبوك	 عىل	 معيناً	 منشوراً	

املجموع	 هو	 فيسبوك	 يف	 للمنشور	 الوصول	 حجم	 يكون	 ما	 وعادة	

املكون	من	الشهرة	التي	تحققها	الصفحة	وحجم	املشاركة	للمنشور	

املكتسبة	سابقاً.

فيسبوك	 عىل	 واالنتشار	 للوصول	 الرئيسيتني	 الفئتني	 تقسيم	 وميكن	

	paid	مدفوع	ووصول	reach		organic	عضوي	أسايس/	وصول	إىل

.reach

الوصول	األسايس	هو	وصول	مجاين	ويشري	إىل	عدد	األشخاص	املنفردين	

الذين	شاهدوا	املحتوى	الخاص	بك	دون	أن	يكون	عليك	الدفع	لذلك.	

تحدث	غالبية	الوصول	األسايس/	العضوي	عندما	يضع	النظام	الحسايب	

للمعجبني	 الجديدة	 التغذيات	 قامئة	 بفيسبوك	منشوراتك	يف	 الخاص	

بك.	

مثة	توجه	نحو	زيادة	صعوبة	الوصول	األسايس.	وتقول	رشكة	فيسبوك	

نفسها	إن	هذا	يعود	لسببني	رئيسيني،	وهام	التنافس	املتزايد،	والنظام	

الحسايب	لتغذية	التحديثات	الذي	يهدف	إىل	أن	يظهر	للناس	املحتوى	

األكرث	صلة	بهم	فقط،	ومن	ضمن	ذلك	إظهار	محتوى	عايل	النوعية	

وتنظيف	الربيد	الضار.	

أن	 منك	 فيسبوك	 يريد	 الشعبية،	 متتلك	 حاملا	 بأنه	 تكهنات	 وهناك	

تبدأ	بالدفع	مقابل	وصولك	وتحقيق	االنتشار،	ويبدأ	بسحب	وانحسار	

الوصول	األسايس.	والوصول	املدفوع	ليس	وصوالً	مجانيّاً،	وهو	نتيجة	

األشخاص	 لعدد	 ويشري	 فيسبوك.	 عىل	 التسويق	 أدوات	 الستخدام	

الثمن	 دفعت	 ألنك	 بك،	 الخاص	 املحتوى	 شاهدوا	 الذين	 املنفردين	

لرتويج	منشورات	أو	عرض	إعالنات.

الناس	 فيه	 يتشارك	 النوعية	 عايل	 محتوى	 نرش	 فإن	 حال،	 كل	 وعىل	

يف	 مجاين	 أسايس	 وصول	 كسب	 يف	 يساعدك	 يحبونه،	 أو	 ويتبادلونه	

املستقبل،	والعكس	صحيح.	وباملجمل،	فإن	النوعية	أكرث	أهمية	من	

الكمية	يف	فضاءات	فيسبوك.

http://blog.hootsuite.com/the-( هوتسويت	 مرشوع	 املصدر:	

)/2015-social-media-glossary-207-essential-definitions

https://www.facebook.com/business/news/ فيسبوك:	

Organic-Reach-on-Facebook

4.6 الحراك وإطالق الحمالت عىل وسائل التواصل 

االجتامعي

التواصل	 وسائل	 عرص	 قبل	 طويل،	 تاريخ	 اإلنرتنت	 عىل	 للحراك	

الربيد	 عرب	 يتم	 حمالت	 وإطالقهم	 املواطنني	 حراك	 كان	 االجتامعي،	

اإللكرتوين	عرب	مختلف	املنتديات	عىل	اإلنرتنت.	

مام	 أسهل	 الحمالت	 وإط��الق	 الحراك	 أصبح	 الحارض،	 الوقت	 ويف	

كان	عليه	يف	التسعينيات	من	القرن	املايض،	وأصبح	جزءاً	من	حياتنا	

اليومية.	أصبح	ممكناً	من	خالل	وسائل	التواصل	االجتامعي	الوصول	

إىل	مجموعات	كبرية	من	الناس	يف	الوقت	الفعيل	الذي	يجري	خالله	

وسائل	 الناس	 اكتشف	 لقد	 تقريباً.	 ومبارش	 حي	 بشكل	 الحدث	

تهمهم	 التي	 واألحداث	 املواضيع	 يتابعون	 االجتامعي	وهم	 التواصل	

االجتامعي	 التواصل	 وسائل	 أصبحت	 كام	 الوسائل؛	 هذه	 مبساعدة	

طريقة	للتنظيم.

االجتامعي	 التواصل	 وسائل	 عىل	 يحدث	 الذي	 للحراك	 كان	 ولكن،	

جانبه	اآلخر،	حيث	كان	اإلفراط	يف	تحميل	املعلومات	التي	يشاهدها	

كانت	 الفردية	 الحمالت	 أن	 لدرجة	 الجوانب،	 ومتعدد	 هائالً	 الناس	

تضيع	وسط	غزارة	املعلومات.

الحراك	 الرقمي	ولد	مفاهيم	سلبية	إىل	حٍد	ما،	مثل	 الحراك	 كام	أن	

وحراك	 	،clicktivism بالنقر	 والحراك	 	،slacktivism الضعيف	

.hacktivism	القرصنة

والحراك	الضعيف	هو	مصطلح	مركب	من	كلمتي	التكاسل	والحراك،	

الحراك	 من	 ينتقص	 تعبري	 وهو	 والضعيف،	 الكسول	 الحراك	 ويعني	

القائم	عىل	»الشعور	بالرىض«.	واليشء	النمطي	لهذا	النوع	من	الحراك	

هو	أن	له	آثاراً	طفيفة	فقط،	وذلك	نظراً	ألن	الهدف	منه	فقط	جعل	

أنه	يف	حالة	جيدة	كمواطن	نشط.	ومثال	عىل	هذا	 الشخص	يشعر	

الحراك	املشاركة	يف	حملة	صور	عىل	فيسبوك	أو	توقيع	عريضة	عرب	

اإلنرتنت.	

ويعرف	 الضعيف.	 الحراك	 أشكال	 من	 شكل	 فهو	 النقر،	 حراك	 أما	

التواصل	 وسائل	 »استخدام	 بأنه	 املصطلح	 هذا	 أكسفورد	 قاموس	

ألن	 »وذلك	 قضية،	 لتعزيز	 اإلنرتنت	 عرب	 أخرى	 وأساليب	 االجتامعي	

وسائل	التواصل	االجتامعي	تتيح	طريقة	رسيعة	وسهلة	لدعم	قضية،	

أو	قيمة	أو	حملة	ما.	ويبني	الناس	صورتهم	ويؤثرون	عليها	من	خالل	

إبداء	)اإلعجاب(	أو	املشاركة	أو	التعليق.

ومن	جهة	أخرى،	يجمع	مصطلح	حراك	القرصنة	بني	الحراك	والقرصنة،	

وقد	استخدم	يف	كشف	سوء	املامرسة	والقيام	بحمالت	املقاطعة	عرب	
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اإلنرتنت.	

وعىل	الرغم	من	أن	مصطلحي	الحراك	الضعيف	والحراك	بالنقر	

يحمالن	معاين	التحقري	واإلساءة،	غري	أن	الظواهر	خلفهام	باتت	

عىل	وشك	الوصول	إىل	إمكانياتهام	الكاملة.	إذ	إن	اإلعالم	الرقمي	

املجتمع.	عىل	سبيل	 التغيري	يف	 يُستخدم	بشكٍل	متزايد	يف	دعم	

تنظيم	 يف	 كبرياً	 دوراً	 االجتامعي	 التواصل	 وسائل	 لعبت	 املثال،	

فإن	هاشتاغ	 أخرى،	 مناسبة	 العريب.	ويف	 الربيع	 أثناء	 الفعاليات	

،	عمل	بشكل	أسايس	عىل	منابر	وسائل	 #	احتلوا_وول_سرتيت	

التواصل	االجتامعي.

وباإلضافة	إىل	ذلك،	إذا	كان	عدد	املساهامت	والعرائض	عىل	اإلنرتنت	

عىل	 التأثري	 إمكانية	 أيضاً	 لها	 يكون	 فقد	 كافية،	 كبرية	 بصورة	 ينمو	

مجرى	األمور	يف	املجتمعات	الدميقراطية؛	فعىل	سبيل	املثال،	نرشت	

وسائل	 عىل	 بها	 الخاص	 الحراك	 حول	 دليالً	 الدولية	 العفو	 منظمة	

التواصل	االجتامعي،	الذي	يستطيع	كل	شخص	مبساعدته	بدء	حملة	

لدعم	حقوق	اإلنسان	وزيادة	الوعي	حول	انتهاكات	حقوق	اإلنسان.	

كام	يقدم	الدليل	نصائح	حول	كيفية	تنفيذ	حمالت	للوصول	إىل	أكرب	

ركزت	حركة	 آخر،	 مثال	 فعالة.	ويف	 بطريقة	 الناس	 من	 عدد	ممكن	

آفاز	Avaaz.org	عىل	تقديم	أدوات	لخلق	عرائض	عامة،	ميكن	ألي	

شخص	أن	يكتبها.	وعمليّاً،	أصبحت	هذه	الحركة	شبكة	للناشطني	عرب	

اإلنرتنت	ال	تقدم	األدوات	فحسب،	ولكن	أيضاً	توفر	املساعدة	والدعم	

للناشطني.

أو	جيداً.	 الحراك	يف	حد	ذاته	سيئاً	 الحال،	ميكن	أن	يكون	 وبطبيعة	

خصوصية،	 معلومات	 ونرش	 والقرصنة،	 الكراهية	 حمالت	 وتعترب	

وإطالق	حمالت	دعائية	لصالح	قضية	ما	وضد	شخص	ما	بدون	تدقيق	

هي	أمثلة	عىل	الجوانب	السلبية	للحراك.

اقرأ املزيد: التجارة عىل اإلنرتنت

التجارة	اإللكرتونية	تعني	بيع	ورشاء	منتجات	أو	خدمات	عىل	اإلنرتنت،	وهي	من	األعامل	التجارية	املتنامية	برسعة.

والتحكم	 ومراقبة	 إلكرتونيّاً	 األموال	 وتحويل	 اإلنرتنت	 عىل	 املحمول	 الهاتف	 عرب	 التسوق	 اإللكرتونية	هي	 للتجارة	 املعروفة	 األشكال	 أكرث	

بتوصيل	البضائع،	والتسويق	عىل	اإلنرتنت،	ونقل	البيانات	إلكرتونيّاً،	والتحكم	بأنظمة	املوارد.	

التواصل	 وسائل	 مبساعدة	 دميغرافية	 بيانات	 واستخدام	 ولجمع	 مثالً،	 التجزئة	 تجارة	 مجال	 يف	 اإلنرتنت	 عىل	 التجارية	 املحالت	 وتستخدم	

االجتامعي،	ولتسويق	منتجات	عرب	الربيد	اإللكرتوين	لزبائن	قدامى،	وأيضاً	لزبائن	جدد	محتملني،	وذلك	من	خالل	إرسال	رسائل	إخبارية	مثالً.	

ميكن	استهداف	الزبائن	مبارشة	بهذه	األعامل	أو	استهداف	الرشكات	أخرى.

التسوق	عرب	اإلنرتنت	shopping	Online	هو	نوع	من	األعامل	التجارية	رسيعة	النمو	ولها	إمكانيات	هائلة.	يف	أفضل	أحوالها،	تقوم	بتوسيع	

حدود	التجارة	ومجموعات	الزبائن	إىل	ما	وراء	الحدود	الوطنية،	وتصل	حتى	أماكن	بعيدة.	لقد	أصبح	التسوق	عرب	اإلنرتنت	أكرث	شيوعاً	يف	

فرتة	زمنية	قصرية	نسبيّاً،	عىل	سبيل	املثال،	يف	مجال	مبيعات	الكتب	واملالبس	واإللكرتونيات،	ورشاء	التذاكر	والربمجيات	اإللكرتونية	املختلفة،	

اإللكرتونية،	حيث	 التجارة	 أشكال	 من	 آخر	 شكالً	 اإلنرتنت	 عرب	 الصحف	 وتعترب	 البيانات.	 وتخزين	 ونقل	 اإلنرتنت	 عرب	 املرصفية	 واألعامل	

يستطيع	الناس	حاليّاً	الوصول	عرب	اإلنرتنت	إىل	أي	صحيفة	يف	العامل	بغض	النظر	عن	أماكن	توزيعها.	

خدمات	البث		services	Streaming	هي	أيضاً	نوع	من	أنواع	التجارة	اإللكرتونية	رسيعة	النمو.	والتدفق	يعني	نقل	البيانات،	أي	املحتوى	

املوجود	عىل	اإلنرتنت.	حاملا	يتم	استالم	طلب	مستخدم	لنقل	بيانات،	سوف	يتم	تقديم	محتوى	متعدد	الوسائط	تم	إنشاؤه	من	قبل	مزود	

الخدمة	للمشرتك.	وبينام	يستهلك	املستخدم	املحتوى	املوجود	عىل	جهازه،	فإن	عملية	التنزيل	الفعلية	تحدث	يف	الخلفية.	

وقد	تأيت	مادة	التدفق	من	ملف	جاهز	أصالً	أو	ميكن	تكوينها	يف	نفس	الوقت	ونقلها	من	حفل	موسيقي	حي	أو	كامريا	متصلة	باإلنرتنت.	

والتدفق	هو	منوذج	جديد	من	الخدمة	مقارنة	بالنموذج	التقليدي	لنقل	البيانات،	الذي	يتطلب	تنزيل	كامل	امللف	قبل	أن	تستطيع	فتحه.
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الجزء الثاين:
أخالقيات اإلعالم – 

السلطة والترشيعات 
والتنظيم الذايت
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اإلنسان	 تقر	حقوق	 إذ	 اإلنسان،	 لحقوق	 األساس	 األخالق	هي	حجر	 إن	

بأن	قيمة	اإلنسان	ترتبط	باإلنسانية،	والغرض	من	حقوق	اإلنسان	أن	يحيا	

حياة	جديرة	بإنسانيته.

ومن	خصائص	حقوق	اإلنسان	أنها	عاملية	وغري	قابلة	للترصف	وأساسية.

العامل،	 يف	 الناس	 لكل	 ملك	 هي	 اإلنسان	 حقوق	 أن	 العاملية	 سمة	 وتعني	

انطالقاً	من	حقيقة	أنهم	برش.	وتنطبق	عىل	الجميع،	بغض	النظر	عن	العمر،	

أو	األصل	العرقي،	أو	الدين،	أو	امليول	الجنسية،	أو	الجنسية،	أو	الثقافة،	أو	

الجنس،	أو	العرق،	أو	اإلعاقة،	أو	أي	سمة	أخرى.	أما	عدم	قابلية	الترصف،	

فإنها	تشري	إىل	حقيقة	أن	حقوق	اإلنسان	تكتسب	عند	الوالدة	وال	ميكن	ألحد	

أن	يتخىل	عنها،	ويبيع	نفسه	للعبودية،	حتى	لو	أراد	ذلك.	وكونها	أساسية،	

يعني	أن	الحقوق	املهمة	جّداً	فقط	هي	املدرجة	يف	حقوق	اإلنسان،	مثل	

حرية	التعبري،	والحق	يف	الحياة،	والحق	يف	عدم	التعرض	للتعذيب.

ويعترب	عدم	التقيد	بحقوق	اإلنسان	انتهاكاً	لهذه	الحقوق.

وبالرغم	من	أن	حقوق	اإلنسان	عاملية،	إال	أن	احرتامها	وتعزيزها	هو	عمليّاً	

يف	عهدة	كل	دولة.

ويف	 اإلنسان.	 حقوق	 باحرتام	 يتعلق	 فيام	 مركزية	 مكانة	 اإلعالم	 ولوسائل	

كالعيون	 وتعمل	 الرقيب	 دور	 بلعب	 اإلعالم	 وسائل	 تقوم	 املثالية،	 الحالة	

ملنظمة	 ووفقاً	 وإنجازاتها.	 اإلنسان	 حقوق	 انتهاكات	 عن	 لإلبالغ	 واآلذان،	

واليقظة	هي	 الحرة	 اإلعالم	 فإن	وسائل	 الربحية،	 بال	حدود	غري	 مراسلون	

األداة	التي	متنع	تحول	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	إىل	جزء	من	الحياة	اليومية.

وعىل	الرغم	من	هذه	املثاليات،	ال	تقوم	وسائل	اإلعالم	بتوفري	الشهادات	

والتقارير	حول	حقوق	اإلنسان	وحسب،	لكنها	قد	تعزز	وتشجع	االنتهاكات	

الصور	 للدعاية،	حيث	تقدم	 ما	يتم	تسخري	وسائل	اإلعالم	 كذلك.	وكثرياً	

ومن	 الحاكمة.	 املتنفذة	 الطبقات	 أو	 املستبدين	 ألجندات	 تروج	 التي	

األمثلة	الحديثة	الرتويج	»للدولة	اإلسالمية«،	عرب	نرش	صور	وأفالم	فيديو	

حول	العنف	وانتهاكات	حقوق	اإلنسان.	وبهذا	تهدف	إىل	خلق	جو	يثري	

الطرف	اآلخر	ويدفعه	التخاذ	تدابري	مفرطة	وردود	بدافع	الخوف.

كشف	 محاولة	 هو	 املهني	 الصحايف	 دور	 فإن	 الحاالت،	 هذه	 مثل	 ويف	

الدوافع	الكامنة	وراء	اإلعالم	املشبع	عنفاً	واإلبالغ	عنها	بطريقة	ال	تحرض	

عىل	تصعيد	الرصاع.

2.7 أهم الوثائق واالتفاقيات املتعلقة بحقوق اإلنسان

أهم	 املتحدة	هو	 األمم	 الصادر	عن	 اإلنسان	 العاملي	لحقوق	 اإلعالن	 إن	

وثائق	حقوق	اإلنسان،	وقد	تم	وضعه	بعد	الحرب	العاملية	الثانية	يف	عام	

فقد	 ذلك،	 ومع	 للحكومات.	 أخالقيّاً	 ملزماً	 اإلعالن	 يعترب	 رسميّاً،	 	.1948

أصبح	ملزماً	قانونيّاً	استناداً	إىل	القانون	الدويل	العام.

ويشتمل	اإلعالن	العاملي	عىل	مقدمة	وثالثني	مادة.	وهو	يغطي	الحقوق	

بإسهاب،	من	الحق	يف	الحياة	والتحرر	من	العبودية،	إىل	الحق	يف	التعليم	

اللجوء	 طلب	 يف	 والحق	 الئق،	 معييش	 ومستوى	 والفكر،	 الدين	 وحرية	

والحصول	عليه.

ومن	وجهة	نظر	املجتمع	الدويل،	فإن	كل	دولة	مسؤولة	يف	املقام	األول	

عن	احرتام	حقوق	اإلنسان	داخل	حدودها.	وهذا	االلتزام	ينطبق	أيضاً	عىل	

7
مدخل إىل حقوق اإلنسان

1.7 ما هي حقوق اإلنسان

»يولد جميع الناس أحراراً متساوين يف الكرامة والحقوق، 

وقد وهبوا عقالً وضمرياً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء«.
المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة 1948.
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األجانب	املقيمني	يف	البالد.

حقوق	 انتهاكات	 مجال	 يف	 به	 يشتبه	 طرفاً	 تكون	 التي	 الدولة	 ولكن	

وعالوة	 اإلنسان.	 لحقوق	 الدولية	 املحكمة	 يف	 مالحقتها	 ميكن	 اإلنسان،	

عىل	هذا،	ميكن	أخذ	الدول	أو	األفراد	املتهمني	بارتكاب	انتهاكات	خطرية	

املحكمة	 إىل	 الجامعية،	 اإلبادة	 أو	 الحرب	 جرائم	 مثل	 اإلنسان،	 لحقوق	

الجنائية	الدولية،	وهو	ما	حدث	مثالً	يف	مسألة	اإلبادة	الجامعية	يف	رواندا.

وأهم	االتفاقيات	املتعلقة	بحقوق	اإلنسان	العهد	الدويل	الخاص	بالحقوق	

املدنية	والسياسية	ICCPR	والعهد	الدويل	الخاص	بالحقوق	االقتصادية	

واالجتامعية	والثقافية	ICESCR.	وقد	بدأ	إعداد	هذين	العهدين	عىل	إثر	

العامة	لألمم	 الجمعية	 العاملي،	ومتت	املوافقة	عليهام	يف	 صدور	اإلعالن	

املتحدة	يف	عام	1966.

ويشكل	اإلعالن	العاملي	والعهدان	الدوليان	األساس	لنظام	حقوق	اإلنسان	يف	

األمم	املتحدة.	ويشار	لها	أحياناً	عىل	أنها	الرشعة	الدولية	لحقوق	اإلنسان.

عىل	 للقضاء	 الدولية	 االتفاقية	 عىل	 املعروفة	 األخرى	 االتفاقيات	 وتشتمل	

جميع	أشكال	التمييز	العنرصي	CERD،	الصادرة	عام	1965،	واتفاقية	القضاء	

عىل	جميع	أشكال	التمييز	ضد	املرأة	CEDAW،	الصادرة	عام	1979.

اقرأ املزيد: اتفاقيات حقوق اإلنسان املطبقة يف األرايض الفلسطينية

مل	يتحقق	االستقالل	الفلسطيني،	ومل	تحصل	فلسطني	عىل	االعرتاف	الكامل	بعد،	وهي	ال	تتمتع	بعضوية	كاملة	يف	األمم	املتحدة.	وهي	لذلك	

ليست	طرفاً	يف	أي	من	اتفاقيات	األمم	املتحدة	لحقوق	اإلنسان.	ومع	ذلك،	فقد	حصلت	فلسطني	عىل	وضع	دولة	مراقب	يف	األمم	املتحدة.

وقد	وقعت	إرسائيل	عىل	غالبية	اتفاقيات	حقوق	اإلنسان.	وتنطبق	االتفاقيات	بشكل	غري	مبارش	عىل	فلسطني،	نظراً	لكونها	تحت	االحتالل	اإلرسائييل.

وعىل	سبيل	املثال،	وفقاً	للتقرير	السنوي	ملنظمة	العفو	الدولية،	فإن	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	تشكل	جزءاً	من	الحياة	اليومية	يف	األرايض	

املحتلة	ويف	إرسائيل.	كام	أن	حريات	التعبري	والحركة	والتجمع	منقوصة	عند	الفلسطينيني	يف	الضفة	الغربية	ويف	قطاع	غزة	عىل	حد	سواء،	

باإلضافة	إىل	املعاناة	من	االحتجاز	التعسفي	والسجن.	ووفقاً	ملنظمة	العفو،	فام	زال	تعذيب	ورضب	املعتقلني	من	املشاكل	الشائعة،	وال	تزال	

عقوبة	اإلعدام	قامئة،	وكذلك	محاكمة	املدنيني	يف	محاكم	عسكرية	ظاملة.

وتواجه	النساء	الفلسطينيات	التمييز	يف	الواقع	ويف	الترشيعات،	وهناك	ضعف	يف	حامية	النساء	من	العنف	القائم	عىل	التمييز	بحسب	النوع	االجتامعي.	

كام	أن	تنقل	الصحفيني	مقيد	كذلك.	

ومن	الواضح	أن	هناك	إشكالية	يف	الوضع	القائم	لحقوق	اإلنسان.	ولو	كانت	إرسائيل	وفلسطني	تشكالن	دولًة	واحدة،	فإن	انتهاكات	حقوق	

اإلنسان	التي	ترتكبها	إرسائيل	ضد	الفلسطينيني	تعترب	فاضحة.	وإذا	نظرنا	إليهام	كدولتني،	فإن	فلسطني،	ليست	طرفاً	يف	أي	اتفاقية	لحقوق	

اإلنسان،	وال	ميكن	للمواطن	الفلسطيني	أن	يلجأ	للقانون	يف	أي	محكمة	للتظلم	من	االنتهاكات.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	فإن	استمرار	انتهاك	سيادة	

الدولة	الفلسطينية	ظاهر	للعيان.

اقرأ املزيد: حرية الحركة يف األرايض الفلسطينية

وفقاً	للتقارير	الصادرة	عن	االتحاد	الدويل	للصحافيني،	فإن	الصحافيني	الفلسطينيني	ال	يستطيعون	التنقل	بحرية	يف	إرسائيل.

كام	تقوم	السلطات	اإلرسائيلية	بتقييد	حركة	الصحافيني	بني	الضفة	الغربية	والقدس	الرشقية،	وبني	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	واألرايض	

التي	يصل	عددها	إىل	حوايل	505.	ويتم	كذلك	رفض	كل	من	 العسكرية	 التفتيش	 الغربية،	وعند	نقاط	 الضفة	 اإلرسائيلية،	وحتى	داخل	

بطاقات	الصحافة	الفلسطينية	وبطاقات	العضوية	لالتحاد	الدويل	للصحافيني	التي	يحملها	الصحافيون	الفلسطينيون،	يف	الوقت	الذي	يتم	

التعرف	عىل	هذه	البطاقات	عندما	يحملها	الصحافيون	اإلرسائيليون.

وقد	أطلق	االتحاد	الدويل	للصحافيني	حمالت	وأعرب	عن	االستياء	من	الوضع	الراهن	وحاول	خالل	السنوات	الخمس	عرشة	املاضية	إقناع	

السلطات	اإلرسائيلية	باالعرتاف	بالبطاقات	الصحافية	الصادرة	يف	فلسطني	املحتلة.

http://www.ifj-arabic.org/page-ifj-325.html			:املصدر
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وكثرياً	ما	يتحدث	الناس	عن	ثالثة	»أجيال«	لحقوق	اإلنسان.	وقد	تعرض	

هذا	التقسيم	لالنتقاد	عىل	نطاق	واسع	أيضاً،	حيث	إنه	يضع	يف	الصدارة	

األساس	 أن	 نتذكر	 أن	 املفيد	 ومن	 الغريب.	 للعامل	 أهمية	 األكرث	 الحقوق	

من	 يفرق	 ال	 نفسه	 واإلعالن	 العاملي،	 اإلعالن	 يكمن	يف	 الحقوق	 لجميع	

حيث	األهمية	بني	هذه	الحقوق	الفردية.

وبالرغم	من	أن	اإلعالن	العاملي	لحقوق	اإلنسان	قد	أصبح	قراراً	معروفاً	

ومقبوالً	عامليّاً،	فإنه	قد	تعرض	كذلك	النتقادات	واسعة	النطاق.	أوالً	وقبل	

النزعة	 إىل	 استناداً	 وذلك	 العاملية،	 بصفته	 التشكيك	 تم	 فقد	 يشء،	 كل	

العرقية	التي	يتضمنها،	وكيفية	النظر	إىل	حقوق	اإلنسان	كسلعة	يصدرها	

الغرب	إىل	مناطق	العامل	األخرى.

ولقد	أظهر	النزاع	إبان	حقبة	الحرب	الباردة	بني	التشدد	يف	حقوق	الحريات	

والحقوق	االقتصادية	واالجتامعية	والثقافية	أن	حقوق	اإلنسان	ال	تخلو	من	

األيديولوجيا.	ولكن	ال	يزال	الحق	يف	الحياة،	والحق	يف	العيش	دون	التعرض	

الئق،	 معيشة	 مستوى	 يف	 والحق	 األمن،	 يف	 والحق	 واملساواة،	 للتعذيب،	

والحق	يف	السالم	والحرية	عبارة	عن	قيم	ميكن	القول	إنها	عاملية.

ويتعلق	السبب	املشرتك	اآلخر	للنقد	بحاالت	االنتهاكات	التي	تم	اإلبالغ	

اقرأ املزيد: األجيال الثالثة لحقوق اإلنسان

1. الحقوق املدنية والسياسية

تستند	الحقوق	املدنية	والسياسية	عىل	تأمني	بعض	مجاالت	الحريات	للفرد	بالنسبة	للسلطة	العامة،	وإتاحة	املشاركة	السياسية.	وتتعلق	هذه	

الحقوق	يف	كثري	من	األحيان	بالحرية	يف	مجال	معني،	ولهذا	السبب	يشار	لها	غالباً	بحقوق	الحريات.

2. الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

الفرد.	 حقوق	 يف	 العامة	 السلطات	 تدخل	 عدم	 طريق	 عن	 ببساطة	 تتحقق	 ال	 أنها	 والثقافية	 واالجتامعية	 االقتصادية	 الحقوق	 ومن	سامت	

وباختصار،	فإن	هذه	الحقوق	تدور	حول	الحق	يف	يشء.	ويف	إطار	هذه	الحقوق،	فإن	املسألة	هي	حول	الرشوط	األساسية	ومتطلبات	تحقيق	

الرفاه	الحقيقي	للفرد،	الذي	يتطلب	تحقيقها	موارد	من	املجتمع	أيضاً.

3. الحقوق الجامعية أو ما تسمى حقوق التضامن

وتستند	حقوق	التضامن	عىل	املبدأ	الذي	ينص	عليه	ميثاق	األمم	املتحدة	حول	االستقالل	الذايت	للسكان.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	فإنها	تنطلق	من	

مضمون	املادة	28	من	اإلعالن	العاملي	لحقوق	اإلنسان،	التي	تنص	عىل	أن	لكل	فرد	الحق	يف	نوٍع	من	النظام	املجتمعي	والدويل،	يتم	يف	ضوئها	

احرتام	الحقوق	والواجبات	املدرجة	يف	اإلعالن	بشكل	تام.	وال	توجد	اتفاقيات	ملزمة	فيام	يتعلق	بالجيل	الثالث	من	هذه	الحقوق.	وعىل	سبيل	

املثال	فإن	الحق	يف	التنمية	والحق	يف	بيئة	نظيفة	قد	ظهرا	بقوة	يف	املؤمترات	العاملية	خالل	العقود	املاضية.

عنها،	حيث	تم	عرض	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	التي	ترتكبها	دولة	معينة	

علناً	واالنتهاكات	يف	السياسة	كمربر	للتدخل	يف	السياسة	الداخلية	لذلك	

البلد	أو	حتى	الحتالله.	يف	مثل	هذه	الحاالت،	فقد	دار	النقاش	حول	هذا	

االحتالل	كأنه	»تدخل	إنساين«.	ويف	هذا	السياق،	فقد	كانت	الحرب	عىل	

العراق	مثاراً	للجدل.

وقد	برز	استخدام	لغة	حقوق	اإلنسان	عىل	نطاق	واسع	منذ	هجامت	الحادي	

عرش	من	سبتمرب	اإلرهابية	وما	تسمى	الحرب	ضد	اإلرهاب.	ومع	ذلك،	فقد	

التعذيب،	وعىل	كال	 مثل	 اإلنسان،	 لحقوق	 انتهاكات	خطرية	 اإلبالغ	عن	 تم	

الشعب	 إنقاذ	 يتم	 ومل	 العراق.	 احتالل	 أثناء	 الحرب،	 يف	 املشاركني	 الجانبني	

العراقي	كام	مل	يتم	التقليل	من	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	داخل	حدود	العراق.

األخالقي	 امليثاق	 فإن	 اإلنسان،	 حقوق	 انتهاكات	 عن	 اإلبالغ	 يتم	 عندما	

لوسائل	اإلعالم	أمر	مهم.	وهكذا	ال	ينبغي	أن	تربر	الغاية	الوسيلة.	وينبغي	

عىل	الصحافة	أن	تهدف	إىل	تقديم	معلومات	موضوعية	ودقيقة،	صادقة	

ومتوازنة	للجمهور	عامًة.	إن	دور	وسائل	اإلعالم	أن	تكون	شاهداً،	ال	محكمة	

لفرض	القانون.	وينبغي	ترك	املنارصة	–	حتى	للقضايا	املحقة	–	لآلخرين.	

ويجب	أن	يتم	التمييز	دامئاً	بني	اآلراء	والتعليقات	وبني	املحتوى	الصحايف.
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إضاءة: مختارات من القانون األسايس الفلسطيني

املادة 10 

1.	حقوق	اإلنسان	وحرياته	األساسية	ملزمة	وواجبة	االحرتام.

2.	تعمل	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	دون	إبطاء	عىل	االنضامم	إىل	اإلعالنات	واملواثيق	اإلقليمية	والدولية	التي	تحمي	حقوق	اإلنسان.

املادة 14

املتهم	بريء	حتى	تثبت	إدانته	يف	محاكمة	قانونية	تكفل	له	فيها	ضامنات	الدفاع	عن	نفسه،	وكل	متهم	يف	جناية	يجب	أن	يكون	له	محام	يدافع	عنه.

املادة 19

ال	مساس	بحرية	الرأي،	ولكل	إنسان	الحق	يف	التعبري	عن	رأيه	ونرشه	بالقول	أو	الكتابة	أو	غري	ذلك	من	وسائل	التعبري	أو	الفن	مع	مراعاة	أحكام	القانون.

املادة 32

كل	اعتداء	عىل	أي	من	الحريات	الشخصية	أو	حرمة	الحياة	الخاصة	لإلنسان	وغريها	من	الحقوق	والحريات	العامة	التي	يكفلها	القانون	األسايس	

أو	القانون،	جرمية	ال	تسقط	الدعوى	الجنائية	وال	املدنية	الناشئة	عنها	بالتقادم.	وتضمن	السلطة	الوطنية	تعويضاً	عادالً	ملن	وقع	عليه	الرضر.

املادة	19

لكل	شخص	الحق	يف	حرية	الرأي	والتعبري،	ويشمل	هذا	الحق	حرية	اعتناق	اآلراء	دون	أي	تدخل،	واستقاء	األنباء	واألفكار	وتلقيها	

وإذاعتها	بأية	وسيلة	كانت	دون	تقيد	بالحدود	الجغرافية.

املادة	20

1.	لكل	شخص	الحق	يف	حرية	االشرتاك	يف	الجمعيات	والجامعات	السلمية.

2.	ال	يجوز	إرغام	أحد	عىل	االنضامم	إىل	جمعية	ما.

املادة	21

لكل	فرد	الحق	يف	االشرتاك	يف	إدارة	الشؤون	العامة	لبالده	إما	مبارشة	وإما	بواسطة	ممثلني	يختارون	اختياراً	حرّاً.

لكل	شخص	نفس	الحق	الذي	لغريه	يف	تقلد	الوظائف	العامة	يف	البالد.

إن	إرادة	الشعب	هي	مصدر	سلطة	الحكومة،	ويعرب	عن	هذه	اإلرادة	بانتخابات	نزيهة	دورية	تجري	عىل	أساس	االقرتاع	الرسي	وعىل	قدم	

املساواة	بني	الجميع	أو	حسب	أي	إجراء	مامثل	يضمن	حرية	التصويت.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

3.7 حرية التعبري كأساس للعمل الصحايف 
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تعني	حرية	التعبري	حق	الشخص	يف	التعبري	عن	رأيه	بشكل	علني.	ويشمل	أيضاً	

الحق	يف	السعي	للحصول	عىل	املعلومات	وتلقيها	دون	تدخل	من	اآلخرين.

إن	حرية	التعبري	هي	رشط	أسايس	لضامن	العديد	من	الحقوق	الجوهرية	

األخرى.	إذ	إنها	تعترب	جنباً	إىل	جنب	مع	حرية	التجمع	السلمي	وتكوين	

الجمعيات	إحدى	الركائز	األساسية	للمجتمع	الدميقراطي.

إن	 الفعالة،	حيث	 الدميقراطية	 من	رشوط	 أيضاً	 االتصال	هي	 حرية	 إن	

الحق	يف	»التامس	مختلف	رضوب	املعلومات	واألفكار	وتلقيها	ونقلها	من	

خالل	جميع	وسائل	اإلعالم«	ال	يتحقق	إال	إذا	كانت	وسائل	اإلعالم	حرة	

ومستقلة.

حرية	الصحافة	هي	التي	متكن	ومتثل	حرية	التعبري	بشكل	أسايس.	وهي	

وجود	 عىل	 عملهم	 يستند	 الذين	 للصحافيني،	 جّداً	 املهمة	 الحقوق	 من	

الفرصة	والحرية	لعرض	اآلراء	النقدية	شديدة	اللهجة	للسياسيني	وصانعي	

القرارات	عىل	سبيل	املثال.

السلوك	 بحسن	 عملهم	 يف	 االلتزام	 الصحافيني	 عىل	 ينبغي	 ذلك،	 ومع	

الصحايف،	الذي	سيناقش	بتوسع	يف	الفصل	التاسع.	يتم	هذا	أساساً	مبامرسة	

الصحافيني	للتنظيم	الذايت.	وهي	بشكل	عام،	تعليامت	أكرث	رصامة	ودقة	

من	القوانني	الدولية،	إذ	إن	هناك	مسائل	ال	تدينها	املحاكم	الدولية	لكنها	

ال	تزال	غري	أخالقية.

وتختلف	 الناس.	 خصوصيات	 حامية	 مع	 أحياناً	 التعبري	 حرية	 وتتعارض	

التعليامت	املتعلقة	بهذه	التناقضات.	ولضامن	تحقيق	حرية	التعبري،	ميكن	

أن	يتم	انتقاد	السياسيني	بأقىس	الكلامت	من	قبل	وسائط	اإلعالم	أكرث	من	

انتقاد	الناس	العاديني،	الذين	عن	طريق	اختيار	مهنتهم	مل	يضعوا	أنفسهم	

يف	مواقع	السلطة	وما	يستدرجه	عليهم	هذا	من	انتقادات.	وبعبارة	أخرى،	

عندما	 شموالً	 أكرث	 هي	 الصحافيون	 بها	 يتمتع	 التي	 التعبري	 حرية	 فإن	

يكون	موضع	النقد	شخصية	عامة	أو	سياسية	مام	هي	عند	انتقاد	الناس	

»العاديني«.

اختبارها	 يتم	 بل	 ذاتها.	 بحد	 تتحقق	 قيمة	 ليست	 التعبري	 حرية	 إن	

	سواء.	 وتعزيزها	يوميّاً	يف	العمل	الصحايف	ويف	حياة	عامة	الناس	عىل	حدٍّ

اإلفصاح	 الراهن	عرب	 الوضع	 املعلومات	وتحدي	 الحصول	عىل	 إن	حرية	

الزاوية	 الحاكمة	حق	أسايس	وحجر	 الطبقة	 االنتقادات	املوجهة	إىل	 عن	

لعمل	الدميقراطية.

املادة	19

1.	لكل	إنسان	حق	يف	اعتناق	آراء	دون	مضايقة

2.	لكل	إنسان	حق	يف	حرية	التعبري.	ويشمل	هذا	الحق	حريته	يف	التامس	مختلف	رضوب	املعلومات	واألفكار	وتلقيها	ونقلها	إىل	آخرين	دومنا	

اعتبار	للحدود،	سواء	عىل	شكل	مكتوب	أو	مطبوع	أو	يف	قالب	فني	أو	بأية	وسيلة	أخرى	يختارها.

3.	تستتبع	مامرسة	الحقوق	املنصوص	عليها	يف	الفقرة	2	من	هذه	املادة	واجبات	ومسؤوليات	خاصة.	وعىل	ذلك،	يجوز	إخضاعها	لبعض	القيود	

ولكن	رشيطة	أن	تكون	محددة	بنص	القانون	وأن	تكون	رضورية:

أ.	الحرتام	حقوق	اآلخرين	أو	سمعتهم،

ب.	لحامية	األمن	القومي	أو	النظام	العام	أو	الصحة	العامة	أو	اآلداب	العامة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية



62

للنقاش: 

	 ما	هي	األفكار	التي	يثريها	هذا	القانون؟	وهل	هو	شمويل؟•

	 ما	رأيك	بالفقرة	التي	تنص	عىل	أنه:	»إال	إذا	قررت	املحكمة	غري	ذلك	أثناء	النظر	بالدعاوى	الجزائية	حامية	ألمن	الدولة	أو	ملنع	•

الجرمية	أو	تحقيقاً	للعدالة؟

	 ما	هي	برأيك	الحالة	التي	ميكن	أن	تربر	للمحكمة	مثل	هذا	الحكم؟	•

	 هل	توجد	هناك	حدود	لحرية	التعبري؟•

الترشيعات الفلسطينية حول حرية التعبري

قانون	املطبوعات	والنرش	الفلسطيني	رقم	9	لعام	1995،	

املادة	4

تشمل	حرية	الصحافة	ما	ييل:

أ-	إطالع	املواطن	عىل	الوقائع	واألفكار	واالتجاهات	واملعلومات	عىل	املستوى	املحيل	والعريب	واإلسالمي	والدويل.

ب-	إفساح	املجال	للمواطنني	لنرش	آرائهم.

ج-	البحث	عن	املعلومات	واألخبار	واإلحصائيات	التي	تهم	املواطنني	من	مصادرها	املختلفة	وتحليلها	وتداولها	ونرشها	والتعليق	عليها	يف	

حدود	القانون.

د-	حق	املطبوعة	الصحافية	ووكالة	األنباء	واملحرر	والصحايف	يف	إبقاء	مصادر	املعلومات	أو	األخبار	التي	يتم	الحصول	عليها	رسية	إال	إذا	

قررت	املحكمة	غري	ذلك	أثناء	النظر	بالدعاوى	الجزائية،	حامية	ألمن	الدولة	أو	ملنع	الجرمية	أو	تحقيقاً	للعدالة.

الرأي	والفكر	واإلنجازات	يف	مجاالت	 التعبري	عن	 الثقافية	واالجتامعية	والنقابات	يف	 السياسية	واملؤسسات	 املواطنني	واألحزاب	 ه�-	حق	

نشاطاتها	املختلفة	من	خالل	املطبوعات.

للنقاش: 

	 هل	بإمكانك	ذكر	حاالت	تستدعي	تقييد	حرية	التعبري؟•

	 وعىل	سبيل	املثال،	هل	تجد	أي	مشكلة	بالسامح	لجامعات	متطرفة	بتشغيل	مواقع	عىل	اإلنرتنت	أو	محطات	فضائية	أو	صحف	•

مرخصة	لنرش	آرائهم	والتعبري	عن	أنفسهم	وحقوقهم؟
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4.7 الرقابة والرقابة الذاتية وانتهاكات حرية التعبري

املتعلقة	 االتفاقيات	 الكالم	والتعبري	تستند	إىل	 الرغم	من	أن	حرية	 عىل	

بحقوق	اإلنسان،	فإن	حرية	التعبري	يف	الواقع	محدودة	يف	كل	مكان.

تعني	الرقابة	الفحص/	التدقيق	األويل	من	قبل	املسؤولني،	ويعترب	حظرها	

أو	 التغيري	 إىل	 الرقابة	 وتهدف	 التعبري.	 لحرية	 األساسية	 املكونات	 من	

كبت	األفعال	أو	األفكار	أو	املنشورات	التي	قد	تعترب	نابية،	وضارة	أو	غري	

مرغوب	فيها	سياسيّاً،	أو	عىل	سبيل	املثال	مناقضة	ملصالح	املسؤولني	يف	

الحكومة.

ومن	املمكن	تقسيم	الرقابة	إىل	رقابة	أولية	ورقابة	عقابية	ما	بعد	النرش،	

حيث	تقوم	الرقابة	األولية	بالتحقق	من	العروض	السمعية	والبرصية	أو	

األدبية،	كرشٍط	لتمرير	العرض	إىل	الجمهور	والسامح	بتعميم	املنشور.

إن	أحد	أغراض	الرقابة	جعل	عمل	الصحافيني	صعباً.	ولقد	نرشت	منظمة	

مراسلون	بال	حدود	الدولية	دليالً	للصحافيني	يف	عام	2009،	أوردت	فيه	

أنه	قد	تم	سجن	ما	يزيد	عىل	170	صحافيّاً	يف	العامل	بحجة	التعبري	عن	

آراء	خاطئة.	وكمثال	لحالة	حرية	التعبري	يف	العامل،	يذكر	تقرير	صادر	عن	

صحايف	 	800 فقد	 املاضية،	 عرشة	 الخمس	 السنوات	 خالل	 أنه	 املنظمة	

حياتهم	أثناء	القيام	بعملهم.

يف	 الصحافة	 حرية	 مؤرش	 سنويّاً	 حدود	 بال	 مراسلون	 منظمة	 تنرش	 كام	

العامل.	وهو	فهرس	يحتوي	عىل	قامئة	من	180	بلداً	تم	فيها	البحث	حول	

ومراسلني	 استبيان	 خالل	 من	 وذلك	 وتحليلها،	 الوطنية	 الصحافة	 حرية	

محليني.

وهذا	الفهرس	عبارة	عن	نظام	قائم	عىل	أساس	النقاط،	حيث	يحصل	كل	

بلد	عىل	نقاط	للمقارنة	تندرج	بني	0	و100	نقطة.	ويتم	احتساب	النتيجة	

اإلعالم:	 وسائل	 يف	 التالية	 واملسائل	 القيم	 من	 ملجموعة	 منفصل	 بتقييم	

التعددية	والتنوع،	واالستقاللية،	والرقابة	الذاتية،	والترشيعات،	واالنفتاح،	

والشفافية،	والبنية	التحتية	اإلعالمية.	باإلضافة	إىل	ذلك،	وعند	احتساب	

النتيجة،	يتم	األخذ	يف	االعتبار	أعامل	العنف	التي	تعرض	لها	الصحافيون،	

ويتم	رصد	أرقام	الوفيات	يف	السجون	واالعتقاالت	وعدد	الصحافيني	الذين	

أجربوا	عىل	مغادرة	أوطانهم	إىل	املنفى.

املرتبة	140	 فلسطني	يف	 املؤرش	 عام	2015	وضع	 املثال،	يف	 وعىل	سبيل	

هي	 املسألة	 ليست	 األحيان،	 من	 كثري	 ويف	 	.101 املرتبة	 يف	 وإرسائيل	

وجود	الرقابة	املبارشة،	إذ	إن	وجود	الرقابة	الذاتية	ظاهرة	شائعة	يف	هذه	

البلدان	إىل	تعليامت	خاصة	بالتنظيم	الذايت	 املناطق،	حيث	تفتقر	هذه	

للصحافيني.	وقد	احتلت	بلدان	شامل	أوروبا،	الدمنارك	وفنلندا	والرنويج	

املراتب	العليا	عىل	مؤرش	حرية	الصحافة.

وبشكل	عام،	فقد	كانت	حرية	الصحافة	يف	العام	2015	يف	حاٍل	أسوأ	من	

السنة	السابقة	عامليّاً،	وذلك	للسنة	الثانية	عىل	التوايل.

الصدارة	يف	هذا	املجال،	 وبالرغم	من	أن	أوروبا	كقارة	ال	تزال	يف	موقع	

فإن	حقوق	الصحافيني	بعيدة	كل	البعد	عن	املثالية	أيضاً	يف	أوروبا.	وتشري	

املعلومات	 املثال،	إىل	أن	حامية	مصادر	 التقارير	مثالً،	عىل	سبيل	 بعض	

التي	ينص	عليها	القانون	يف	فرنسا	غري	كافية.

ويف	فنلندا،	البلد	الرائد	يف	مجال	الصحافة،	لفت	املؤرش	االهتامم	أيضاً	إىل	

تركيز	ملكية	وسائل	اإلعالم	التي	تشكل	اتجاهاً	عامليّاً	مشرتكاً	للتنمية.	فقد	

اندمجت	الرشكات	التلفزيونية،	واملحطات	اإلذاعية،	والصحف	وغريها	يف	

املختلفة	 العديد	من	وسائل	اإلعالم	 تكتالت	إعالمية	كبرية،	حيث	تعمل	

تحت	سقف	واحد.

إن	فرض	قيود	عىل	الصحافة	ال	تؤثر	عىل	الصحافيني	املهنيني	فحسب،	بل	

عىل	الجمهور	أيضاً،	الذين	ال	يحصلون	عىل	املعلومات	املهمة	واملستقلة	

التي	 اإلنرتنت،	 شبكة	 وحتى	 واإلذاعة.	 والتلفزيون،	 الصحف،	 خالل	 من	

تحظى	باالهتامم	املتزايد	من	الصحافيني	واملستخدمني	العاديني	املنتظمني،	

أصبحت	كذلك	عرضًة	للتجسس	واملراقبة	بشكل	متزايد.

وباملجمل،	فقد	تأثر	مؤرش	حرية	الصحافة	خالل	السنوات	األخرية	بشكل	

ملحوظ	بسبب	الرصاعات	والحروب	الدائرة	يف	سوريا	وأوكرانيا	والبلدان	

املجاورة.

ويف	كثري	من	األحيان،	فإن	الحد	من	حرية	التعبري	هو	من	األدوات	التي	

االتجاه	 يشري	 األخرية،	 السنوات	 وخالل	 السياسية.	 السلطة	 تستخدمها	

العاملي	إىل	أن	انعكاسات	احتياجات	األمن	الوطني	يجري	بشكل	مكثف	

املواطنني	يف	 يحد	من	حق	 أن	 واسع	جّداً.	وهذا	من	شأنه	 نطاق	 وعىل	

الحصول	عىل	املعلومات.	كام	أن	هذه	الظاهرة	تجعل	عمل	الصحافيني	

عن	 الكشف	 إىل	 يسعون	 الذين	 الصحافيني	 أولئك	 خاصة	 صعوبة،	 أكرث	

عليها	 املنصوص	 للحقوق	 االنتهاكات	 أو	 الخاطئة	 املسؤولني	 مامرسات	

بالقانون.	

يف	 واضح	 بشكل	 مرتبتها	 تدنت	 التي	 البلدان	 من	 املتحدة	 الواليات	 إن	

مؤرش	حرية	الصحافة،	إذ	انخفضت	مرتبتها	من	20	إىل	49	خالل	السنوات	

الخمس	املاضية.	ويعود	هذا	إىل	حد	كبري	إىل	الجهود	التي	تبذلها	الحكومة	

سياسية	 معلومات	 بترسيب	 قاموا	 الذين	 األشخاص	 لتعقب	 األمريكية	

حساسة.

وعرب	مامرسة	الرقابة	الذاتية،	يقوم	الصحافيون	بفرض	القيود	عىل	أفعالهم	

التي	 األفكار	 التعبري	عن	 التحفظ	عىل	 األمثلة	عىل	ذلك	 بأنفسهم.	ومن	

ميكن	أن	تعتربها	الحكومة	حساسة،	أو	التي	قد	تضع	الصحافيني	يف	مأزق.	

والتعريف	األوسع	للرقابة	الذاتية	هو	أنها	تحد	من	ترصفات	الصحايف	أو	

ترصيحاته	بهدف	تجنب	اإلساءة	إىل	اآلخرين	أو	غضبهم،	ودرءاً	للعنف	أو	

التدخل	من	الحكومة.

ثالثة	 من	 للرقابة	 الفلسطينيون	 الصحافيون	 يتعرض	 املثال،	 سبيل	 وعىل	

اتجاهات:	االحتالل	اإلرسائييل	والحكومة	الفلسطينية	وحركة	حامس.	إن	
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الحدود	يف	كل	من	إرسائيل	 أبعد	 إىل	 اإلعالمي	ذو	طابع	سيايس	 املشهد	

وفلسطني.	كام	أن	مسألة	تعريف	وتصنيف	الصحافيني	حسب	الفريق	أو	

الحزب	السيايس	الذي	ينتمون	له	هي	مشكلة	شائعة	جّداً.

تعترب	 ح��دود[،	 بال	 مراسلون	 منظمة	 عن	 ]الصادر	 للتقرير	 ووفقاً	

العاملني	 الصحافيني	 تواجه	 التي	 التحديات	 أكرب	 الذاتية	أحد	 الرقابة	

الرغم	 الغربية.	وعىل	 الضفة	 أو	يف	 فلسطني،	سواء	يف	قطاع	غزة	 يف	

املحظورات	 فإن	 كبرياً،	 ليس	 العنف	 باستخدام	 التهديد	 أن	 من	

صعوبة.	 أكرث	 الصحافيني	 عمل	 تجعل	 األجور	 وانخفاض	 االجتامعية	

ونادراً	ما	يتم	تناول	قضايا	مثل	السياسة،	والدين،	والعنف	املنزيل،	أو	

إهامل	األطفال،	بطريقة	استقصائية،	حتى	لو	كان	الحديث	يف	الشارع	

يدور	بحرية.	وهكذا،	فإن	الرقابة	الذاتية	هي	مسألة	تتعلق	بالثقافة	

والعادات	يف	املجتمع.

اقرأ املزيد: أمثلة حول الرقابة والرقابة الذاتية تنطبق عىل الصحافيني يف األرايض الفلسطينية

1. الرقابة )العسكرية( اإلرسائيلية 

ال	يسمح	للصحافيني	الفلسطينيني	بالدخول	إىل	إرسائيل،	وال	مينحون	بطاقة	صحافية	إرسائيلية.	ويتم	منعهم	من	أداء	عملهم	مبصادرة	

املواد	التي	يعدونها،	أو	بتدمري	معدات	التحرير.	كام	ميكن	أن	يتم	اعتقال	الصحافيني	دون	تحديد	السبب.

أ.	الرقابة	التي	متارسها	السلطة	يف	الضفة	الغربية  .2

ب.	الرقابة	التي	متارسها	حركة	حامس	يف	غزة 	

3. الرقابة التحريرية

حيث	يتدخل	مدير	أو	رئيس	التحرير	يف	املقال	ألسباب	غري	صحافية.	وميكن	أن	ينتج	عن	هذا	رفض	املادة	أو	طلب	إعادة	تحريرها.	

ويتعلق	هذا	غالباً	بالضغوط	املالية	من	املعلنني	أو	تهديدات	املسؤولني	بإغالق	مكاتب	وسيلة	اإلعالم	املعنية.

4. الرقابة املالية

حيث	يتم	سحب	اإلعالنات	بسبب	اللهجة	الناقدة	يف	الكتابة	أو	حملة	املعلنني	ضد	بيع	أعداد	الصحيفة	املطبوعة.

5. الرقابة الذاتية وعالقتها بحفظ ماء الوجه 

الفلسطينيني	يجدون	من	غري	 الصحافيني	 السبب	فإن	 الفلسطينية،	ولهذا	 الضامن	لدولتهم	 الصحافيني	ملزمون	أن	يكونوا	 حيث	إن	

املالئم	أن	ينرشوا	مقاالت	عن	الفساد	)يف	غياب	قانون	يتيح	الوصول	للمعلومات	أو	أن	يتحدثوا	عن	غياب	الدميقراطية	يف	الحكومة	.

6. الرقابة االجتامعية

التي	قد	تشتمل	عىل	األرسة	واألقارب	والقضايا	املحلية	التي	يتم	السكوت	عنها،	باإلضافة	إىل	املحرمات	الدينية.	ومن	املمكن	أن	تتضمن	

هذه	أيضاً	مسائل	مثل	األقليات	الجنسية،	والحمل	يف	سن	املراهقة،	وحاالت	االغتصاب	واالعتداء	الجنيس.	ونتيجة	لتناولهم	مثل	هذه	

القضايا،	فقد	يتلقى	الصحافيون	املحليون	تهديدات	بالقتل	أو	قد	يقاطعهم	األقارب	أو	تعزلهم	مجتمعاتهم	املحلية.

المصدر: تابيو كوجالا، الإعلام في الشرق الأوسط.

5.7 التمييز واملساواة والعمل الصحايف

ويعني	التمييز	املعاملة	غري	املتكافئة	وغري	املتساوية	التي	تقوم	بتحديد	

مواقع	للناس	دون	سبب	مقبول.

إن	خلق	أجواء	عدائية	أو	مهينة،	أو	إعطاء	أوامر	أو	نصائح	تحمل	التمييز	

يف	طياتها،	هي	أيضاً	شكل	من	أشكال	التمييز،	ويشمل	الحظر	املفروض	

عىل	التمييز	عىل	حظر	التدابري	املضادة	للتمييز	أيضاً:	إذ	ال	يجوز	أن	تكون	

هناك	آثار	ضارة	ناتجة	عن	محاوالت	ضامن	حقوق	الفرد	أو	أي	فعل	مضاد	

النتهاكات	الحقوق.

املتحدة	 األمم	 اإلنسان	يف	 لحقوق	 اتفاقات	منفصلة	متاماً	 تم	وضع	 وقد	

االتفاقية	 عىل	 هذه	 وتشتمل	 للتمييز.	 الشائعة	 األشكال	 ملواجهة	 وذلك	

	،)CERD،	1965( العنرصي	 التمييز	 أشكال	 للقضاء	عىل	جميع	 الدولية	

	،)CEDAW،	1979(	املرأة	ضد	التمييز	أشكال	جميع	عىل	القضاء	واتفاقية

واتفاقية	حقوق	الطفل	)1989	،	CRC(،	واتفاقية	حقوق	األشخاص	ذوي	

اإلعاقة	)2008(.
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»العامل اآلخر«

تحظر	االتفاقيات	التمييز	املبارش	عىل	األسس	التالية:

الجنس،	اللغة،	الدين،	العرق،	لون	البرشة،	اآلراء	السياسية	أو	غريها،	الخلفية	العرقية	أو	الوطنية	أو	االجتامعية،	االنتامء	ألقليات،	

امللكية،	الرثوة،	الساللة،	الحالة	الطبية،	اإلعاقة،	امليول	الجنسية،	النشاط	السيايس	أو	املهني.		باإلضافة	إىل	ذلك،	هناك	دامئاً	إشارة	إىل	

»عامل	املوقف	اآلخر«.		

سؤال:	ماذا	ميكن	أن	يكون	مثل	هذا	املوقف	أو	العامل؟

العمل	 التي	تؤثر	يف	 الجنسني	من	املسائل	 التمييز	واملساواة	بني	 إن	

الصحايف	مبجمله،	حيث	إن	توزيع	العمل،	واختيار	املواضيع	ووجهات	

مقابلتهم؛	 تجري	 الذين	 واألشخاص	 التوضيحية،	 والرسوم	 النظر،	

املساواة	 فيها	قضايا	 التي	تطفو	 الصحايف	 العمل	 تشكل	جوانب	من	

إىل	السطح.

وكثرياً	ما	يتباهى	الصحافيون	بأنهم	هم	من	مينحون	فرصة	التعبري	للذين	

ال	صوت	لهم.	والحقيقة	أن	تعددية	األصوات	تعترب	هدفاً	مهاّمً	يف	وسائل	

اإلعالم،	ولكن	عمليّاً	ال	يتم	احرتامها	بشكل	جيد.

وتتحمل	وسائل	اإلعالم	مسؤولية	كبرية	يف	تحقيق	املساواة.	ولهذا	السبب،	

املواضيع	 اختيار	 يتم	 عندما	 املساواة	 قضايا	 االعتبار	 بعني	 األخذ	 يجب	

هيئات	 يف	 العمل	 وتوزيع	 مقابلتهم،	 ستتم	 الذين	 واألشخاص	 الصحافية	

االجتامعي،	 النوع	 عن	 النظر	 بغض	 الصحافة	 الناس	 ويستهلك	 التحرير.	

ودينهم،	وهويتهم	العرقية.	كام	ينبغي	أن	يكون	لجميع	الفئات	أيضاً	حق	

إنتاج	محتوى	صحايف	لوسائل	اإلعالم،	بغض	النظر	عن	املوضوع.

املادة	2

لكل	إنسان	حق	التمتع	بكافة	الحقوق	والحريات	الواردة	يف	هذا	اإلعالن،	دون	أي	متييز،	كالتمييز	بسبب	العنرص	أو	اللون	أو	الجنس	

أو	اللغة	أو	الدين	أو	الرأي	السيايس	أو	أي	رأي	آخر،	أو	األصل	الوطني	أو	االجتامعي	أو	الرثوة	أو	امليالد	أو	أي	وضع	آخر.

اإلعالن	العاملي	لحقوق	اإلنسان.

املادة	4

1.	يف	حاالت	الطوارئ	االستثنائية	التي	تتهدد	حياة	األمة،	واملعلن	قيامها	رسميّاً،	يجوز	للدول	األطراف	يف	هذا	العهد	أن	تتخذ،	يف	أضيق	الحدود	

التي	يتطلبها	الوضع،	تدابري	ال	تتقيد	بااللتزامات	املرتتبة	عليها	مبقتىض	هذا	العهد،	رشيطة	عدم	منافاة	هذه	التدابري	لاللتزامات	األخرى	املرتتبة	

عليها	مبقتىض	القانون	الدويل	وعدم	انطوائها	عىل	متييز	يكون	مربره	الوحيد	العرق	أو	اللون	أو	الجنس	أو	اللغة	أو	الدين	أو	األصل	االجتامعي.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يجب	احرتام	الكرامة	اإلنسانية	لكل	فرد.	وال	ميكن	أن	يتم	التعامل	بطريقة	غري	مالمئة	أو	مهينة	مع	مسائل	متصلة	باألصل	العرقي	أو	الجنسية،	

أو	الجنس،	أو	امليول	الجنسية،	القناعات	أو	الخصائص	الشخصية	األخرى«.	

)المبادئ التوجيهية للصحافيين 26، مجلس الإعلام الجماهيري في فنلندا(
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كثرياً ما يحدث التمييز ضد املرأة يف وسائل اإلعالم.

ملعرفة	املزيد	حول	هذا،	جرب	هذه	التمرين:	قم	بإحصاء	عدد	املرات	التي	تظهر	بها	أسامء	املسؤوالت	من	النساء	عىل	الصفحة	

األوىل	يف	الصحف	املحلية،	وقارنها	بعدد	األسامء	من	الرجال؛	أو	احسب	عدد	املرات	التي	يهتم	بها	الصحايف	برأي	املرأة	أثناء	إعداد	التقارير.	

ولك	أن	تعرف	كيف	ينسب	الحديث	غالباً	إىل	الرجال	بدالً	من	النساء.

للنقاش:  ما هو نوع النتائج التي توصلت لها: من الذي يعطى الكلمة يف وسائل اإلعالم يف أغلب األحيان؟

كيفية تجنب اللغة التمييزية عند الكتابة عن املرأة

يتطلب	تحييد	لغة	الخطابة	حتى	تصبح	أكرث	توازناً	وأقل	متييزاً	ضد	املرأة	ما	ييل:

-	تجنب	األوصاف	الجاملية	واملتعاطفة	مع	املرأة.	وبدالً	من	ذلك،	يجب	الحديث	عن	املرأة	كمواطن	مستقل،	ال	من	حيث	عالقتها	بالعائلة	أو	

بالنظر	إىل	الحالة	الزوجية.	وينبغي	أن	يكون	الرتكيز	عىل	دورها	ومسؤولياتها	فيام	يتعلق	مبوضوع	الخرب.

-	هناك	سؤال	شائع	جّداً،	وكثرياً	ما	يتكرر	يف	املقابالت	مع	النساء	أو	يف	املقاالت	حول	املرأة،	والسؤال	هو	كيف	تتمكن	املرأة	من	الجمع	وتحقيق	

التوازن	بني	مهامها	املنزلية	وعملها	يف	وظيفٍة	عامة؟	وبهذه	الطريقة،	يحاول	الصحافيون	تذكري	املرأة	دامئاً	بأنها	بحاجة	إىل	الوفاء	بتوقعات	

املجتمع	منها	كزوجة	وأم	وربة	أرسة.	بينام	تختلف	املعايري	عند	مقابلة	الرجال	وال	يسألون	عن	األبوة	أو	مسؤولياتهم	األرسية.

-	تجنب	ربط	مواقع	السلطة/	القوة	بالخصائص	الذكورية،	إذ	إن	اإلشارة	املستمرة	إىل	السامت	الذكورية	يف	هذا	السياق	سوف	تحد	من	فرص	

وصول	املرأة	إىل	هذا	املستوى	من	الوظائف.	وهذا	يعني	أن	عىل	املرأة	أن	تتبنى	السلوكيات	املرتبطة	بالصفات	الذكورية	حتى	تصبح	صانعة	

قرار،	وكأن	هذا	هو	السبيل	الوحيد	للمشاركة	يف	أو	مامرسة	السلطة.

-	متيل	تقارير	وسائل	اإلعالم	عن	املرأة	يف	السياسة	إىل	الرتكيز	عىل	تفاصيل	مثل	اللباس،	والنظام	الغذايئ،	والجوانب	األخرى	ذات	الصلة	مبظهرها،	

وهو	بالنهاية	أسلوب	تحقريي	من	شأنه	أن	يقلل	من	قيمة	عمل	املرأة	يف	الوظائف	العامة	ويرض	مبصداقيتها	عموماً.

-	ولعل	معظم	الخطاب	اإلعالمي	السائد،	والصور	النمطية	واملامرسات	التقليدية	عارضة	وليست	مقصودة	متاماً.	ومع	ذلك،	فإن	جذورها	ترضب	

بعمق	يف	الرتاث	الثقايف	والشعبي	للعادات	والتقاليد.	ويف	بعض	األحيان،	تكون	ناتجة	عن	الترسع	وحسن	النية	مثل	القول:	رجل	أعامل،	

ورجل	اإلطفاء،	ورجل	القانون،	ورجال	الرشطة،	ورجل	األمن،	حتى	لو	كنا	نتحدث	عن	امرأة.	لكن	ال	ينبغي	االستمرار	عىل	هذا	النحو.

-	تجنب	استخدام	األوصاف	التي	تتفق	مع	الصور	النمطية	التقليدية	للمرأة،	مثل	القول:	إنها	أم	لستة	أطفال،	ما	مل	يكن	ذلك	يف	سياق	املوضوع،	

أو	إنها	زوجة	لفالن،	أو	أي	أوصاف	تقلل	من	شأنها	أو	تستخف	بها،	حتى	وإن	كان	ذلك	بشكل	غري	مبارش	مثل	القول	إنه	ممرض	وهي	

طبيبة.	وهذا	يدل	عىل	نوع	من	االستغراب	لهذا	الدور،	كام	لو	كنت	تلمح	إىل	أنه	من	الغريب	لرجل	أن	يكون	ممرضاً	وأن	تكون	املرأة	طبيبة.

6.7 إشكاليات/ مأزق حقوق اإلنسان

اآلخرين.	 حقوق	 احرتام	 أيضاً	 يجب	 اإلنسان،	 بحقوق	 التمتع	 أجل	 ومن	

مأزقاً	 نواجه	 بعض،	 مع	 بعضها	 اإلنسان	 حقوق	 أحد	 يتعارض	 وعندما	

وإشكالية	يف	حقوق	اإلنسان،	تقوم	محاكم	حقوق	اإلنسان	بإيجاد	حلول	له.

للمجتمع	 الفقري	 العمود	 هي	 التعبري	 حرية	 أن	 من	 الرغم	 وعىل	

الدميقراطي،	ميكن	أن	يكون	هناك	قيود	عليها	ألسباٍب	ذات	وزن،	وهناك	

إشارات	إىل	هذه	االلتزامات	والرضورات	يف	املادة	29	من	اإلعالن	العاملي	

لحقوق	اإلنسان،	ويف	الفقرة	الثالثة	من	املادة	19	من	العهد	الدويل	الخاص	

بالحقوق	املدنية	والسياسية.

وانتهاك	 الكراهية،	 عىل	 والتحريض	 واإلباحية،	 والشتم،	 التشهري	 ولعل	

العام	 التأليف	والنرش،	وحامية	الخصوصية،	والحفاظ	عىل	األمن	 حقوق	

والنظام،	هي	األسباب	الشائعة	التي	تجعل	الحكومات	تفرض	قيوداً	عىل	

حرية	التعبري.
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وفيام	ييل	أمثلة	للحقوق	األساسية	وحقوق	اإلنسان	التي	ميكن	أن	تتعارض	

وتسبب	إشكاليات:

-	حرية	التعبري	مقابل	حامية	الخصوصية	والحياة	األرسية،	والحامية	ضد	التشهري.

-	حرية	التعبري	مقابل	خطاب	الكراهية.

-	حق	امللكية	الخاصة	مقابل	الحق	يف	بيئة	نظيفة.

-	حق	امللكية	الخاصة	مقابل	الحق	يف	مستوى	معييش	مالئم.

-	الحق	يف	حرية	التنقل	وحق	اللجوء	مقابل	سيادة	األمم.

-	الحق	يف	الحياة	مقابل	حكم	اإلعدام	)املسموح	به	ولكن	بانضباط(.

وكثرياً	ما	تدافع	وسائل	اإلعالم	بحامس	عن	حرية	التعبري	وحرية	التجمع	

للنهوض	بحقوق	اإلنسان.	وال	تزال	هناك	إشكالية	حيث	يتم	الرتكيز	عىل	

حرية	التعبري	خاصة	يف	وسائل	اإلعالم	الغربية.	وهكذا	فإن	هذه	الحقوق	

أفضل،	وتناقش	عىل	نطاٍق	واسع.	ويف	أسوأ	األحوال،	 معروفة	عىل	نحو	

فإن	الصحافة	ترسم	صورة	للعامل	يبدو	فيها	أن	هناك	يف	املقام	األول	حقوقاً	

وحريات	لألفراد	والدول،	وبالكاد	تكون	عليهم	أي	واجبات.

يف	 خاطئ	 بشكل	 الالجئني	 حقوق	 تناقش	 ما	 كثريا	 املثال،	 سبيل	 وعىل	

اللجوء	 »طالبي	 اإلعالم	عن	 وسائل	 تتحدث	 أن	 إذ	ميكن	 اإلعالم:	 وسائل	

الذين	وصلوا	البالد	بطريقة	غري	مرشوعة«	أو	حتى	القول	»الالجئني	غري	

الرشعيني«.	وقد	يدفع	األشخاص	العاطلني	عن	العمل	إىل	الشعور	بالذنب	

والنظر	إىل	فرص	العمل	كامتياز.

وتتضمن	مهام	اإلعالم	تأويل	األمور	للجمهور.	ولذلك،	من	واجب	اإلعالم	

وينبغي	 اإلنسان.	 حقوق	 إشكاليات	 مثل	 املعقدة،	 للقضايا	 تقديم	رشح	

عند	اإلبالغ	عن	قضايا	حقوق	اإلنسان	األخذ	يف	االعتبار	الحقوق	املختلفة	

ووجهات	النظر	املتعددة.

محددات اإلساءة إىل السمعة وفقاً للقانون الربيطاين 

وفقاً	للقانون	الربيطاين،	يعترب	الترصيح	مهيناً	وضاّراً	بسمعة	الشخص	إذا	

كان	يؤدي	إىل	أي	مام	ييل:	

1.	تعريض	الشخص	للكراهية	أو	السخرية	أو	التحقري.	

2.	يؤدي	إىل	خذالنه	أو	إهامله.	

3.	تسبب	بتحقريه	وإذالله	يف	املجتمع.	

4.	تسبب	يف	اإلرضار	بالشخص	يف	عمله	أو	مهنته	أو	تجارته.

وال	يجوز	أن	يدافع	الصحايف	عن	اإلساءة	لسمعة	شخص	بحجة	أنه	نقل	ما	

أوردته	هذه	املحطة	أو	تلك	الصحيفة،	وأنه	كان	فقط	يكرر	الكالم	الذي	

تم	نرشه	يف	مكان	آخر.	وباملثل،	ليس	دفاعاً	مقبوالً	القول	إن	كل	ما	فعلته	

هو	أنك	تقتبس	كالم	شخص	آخر	فقط،	حتى	لو	وضعت	االقتباس	داخل	

عالمات	االقتباس.	

السؤال:	هل	يصح	الحصول	عىل	معلومات	من	الشخصيات	العامة	بوسائل	

غري	مرشوعة	مثل	التجسس	والتنصت	وانتحال	الشخصية؟

املادة 12

ال	يعرض	أحد	لتدخل	تعسفي	يف	حياته	الخاصة	أو	أرسته	أو	مسكنه	أو	مراسالته	أو	لحمالت	عىل	رشفه	وسمعته،	ولكل	شخص	الحق	يف	

حامية	القانون	من	مثل	هذا	التدخل	أو	تلك	الحمالت.

املادة 29

)1(	عىل	كل	فرد	واجبات	نحو	املجتمع	الذي	يتاح	فيه	وحده	لشخصيته	أن	تنمو	منّواً	حرّاً	كامالً.

)2(	يخضع	الفرد	يف	مامرسة	حقوقه	وحرياته	لتلك	القيود	التي	يقررها	القانون	فقط،	لضامن	االعرتاف	بحقوق	الغري	وحرياته	واحرتامها،	ولتحقيق	

املقتضيات	العادلة	للنظام	العام	واملصلحة	العامة	واألخالق	يف	مجتمع	دميقراطي.

)3(	ال	يصح	بحال	من	األحوال	أن	متارس	هذه	الحقوق	مامرسة	تتناقض	مع	أغراض	األمم	املتحدة	ومبادئها.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
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املادة 19

3.	تستتبع	مامرسة	الحقوق	املنصوص	عليها	يف	الفقرة	2	من	هذه	املادة	واجبات	ومسؤوليات	خاصة.	وعىل	ذلك،	يجوز	إخضاعها	

لبعض	القيود،	ولكن	رشيطة	أن	تكون	محددة	بنص	القانون	وأن	تكون	رضورية:

أ(	الحرتام	حقوق	اآلخرين	أو	سمعتهم.

ب(	لحامية	األمن	القومي	أو	النظام	العام	أو	الصحة	العامة	أو	اآلداب	العامة.

املادة 20

1.	تحظر	بالقانون	أية	دعاية	للحرب.

2.	تحظر	بالقانون	أية	دعوة	إىل	الكراهية	القومية	أو	العنرصية	أو	الدينية	تشكل	تحريضاً	عىل	التمييز	أو	العداوة	أو	العنف.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
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إن	مهنة	الصحايف	مهنة	مجتمعية،	وهي	جزء	من	بناء	املجتمع.	ويعمل	

الصحايف	ضمن	إطار	عالقات	القوة	التي	متثل	جزءاً	من	كل	املجتمعات.	

السلطات	 أنواع	 من	 العديد	 استخدام	 عىل	 الصحايف	 العمل	 وينطوي	

املجتمعية،	والبعض	منها	قد	يكون	من	الصعب	تصوره.

ومن	السهل	أن	نالحظ	أن	كاتب	العمود	الصحايف	الحازم	واملتشدد	يهدف	

إىل	إقناع	الجمهور	بقضيته.	وعىل	الرغم	من	أن	العمود	هو	مثال	للمقال	

الصحايف	الذي	يرحب	بإبداء	الرأي	فيه	وميكن	متييز	ذلك	بسهولة،	إال	أن	

جميع	أشكال	الصحافة	أيضاً	عرضة	للتحيز،	حتى	املقاالت	اإلخبارية	منها	

واملعلومات	اإلحصائية	التي	تبدو	محايدة	ومستقلة	يف	البداية،	لكنها	ال	

تخلو	من	اآلراء.

تنطوي	مهنة	الصحافة	عىل	استخدام	النفوذ	كام	تنطوي	يف	املقابل	عىل	

أنفسهم	أن	 الجمهور	والصحافيني	 لكل	من	 املهم	جّداً	 مسؤوليات.	ومن	

فراغ،	 يتم	يف	 ال	 أخبار	 أو	 مقاالت	 الصحايف	من	 اإلنتاج	 أن	 دامئاً	 يتذكروا	

وال	يخلو	إنتاج	األخبار	من	النوايا	والتحيز.	إذ	إن	وراء	ذلك	شخصاً	ما،	أو	

مكتب	تحرير	يتألف	من	أشخاص،	قاموا	باتخاذ	الخيارات.	فإذا	كان	مكتب	

التحرير	أميناً	ومتمسكاً	باملدونات	األخالقية	للمهنة،	ميكن	أن	تكون	املادة	

نتيجة	 تضمن	 ال	 الحسنة	 النوايا	 حتى	 لكن	 ومحايدة.	 جيدة	 الصحافية	

نهائية	خالية	من	األخطاء	غري	املقصودة.

كون	 أن	 املرء	 يدرك	 أن	 هي	 للصحافة	 نقدية	 لقراءة	 األوىل	 الخطوة	 إن	

املادة	قد	تم	نرشها،	ال	يجعلها	بالرضورة	صحيحة.

8
سلطة الصحافة

أسئلة للمساعدة يف القراءة النقدية للصحافة

	 من	الذي	كتب	املقال/	الخرب/	القصة؟•

	 كيف	متت	كتابة	املادة؟•

	 من	هو	املستهدف	من	املادة؟•

	 ملاذا	تم	جمع	وصياغة	املادة	الصحافية؟	وملاذا	تم	جمعها	هكذا؟•

	 ما	هي	وجهة	النظر	فيها؟•

	 من	متثل؟•

	 هل	تروق	املادة	للمتلقي	وكيف؟•

	 أي	نوع	من	ردود	الفعل	تشجع	هذه	املادة	القارئ	عىل	اتخاذها؟•
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1.8 اختيار املواضيع يحدد مباذا نفكر

يفكرون،	 ماذا	 الناس	 بإخبار	 األوقات	 معظم	 يف	 الصحافة	 تفلح	 ال	 »قد	

)برنارد	كوهني	 يفكرون«	 مباذا	 القراء	 بإخبار	 باهراً	 نجاحاً	 تحقق	 ولكنها	

.)1963

نظرية	وضع	جدول	األعامل/	أجندة	هي	نظرية	التأثري	الذي	ينص	ببساطة	

عىل	أنه	يجب	عىل	وسائل	اإلعالم	أن	تتناول	بشكل	مستدام	موضوعات	أو	

أجندات	تستأثر	باهتامم	الجمهور.	فمن	النادر	أن	تتمكن	وسائل	اإلعالم	

تؤثر	 اإلعالم	 وسائل	 أن	 من	 بالرغم	 مبارش،	 بشكل	 الناس	 رأي	 تغيري	 من	

جدول	 عىل	 البنود	 وضع	 وعرب	 الناس.	 به	 يفكر	 ما	 عىل	 مستمر	 بشكل	

األعامل،	تستخدم	وسائل	اإلعالم	السلطة/	النفوذ.

التغطية	 وتعني	 بهذا.	 الصلة	 ذات	 املهمة	 املفاهيم	 من	 التغطية	 تعترب	

العامة	املمنوحة	لطرف	ما	من	ِقبل	وسائل	اإلعالم.	ومن	أمثلة	 املساحة	

أو	 مطعم	 حول	 تحقيق	 وكتابة	 مؤثرة،	 شخصية	 مبقابلة	 القيام	 التغطية	

قطعة	فنية،	أو	كتابة	مقال	حول	قضية	يقودها	حزب	سيايس	معني.	وميكن	

لها	 يحسب	 زال	 ما	 ولكن	 اللهجة،	 إيجابية	 أو	 سلبية	 التغطية	 تكون	 أن	

أي	 إن	 املثل،	 ويقول	 ما.	 شخص	 أو	 ما	 بيشء	 الجامهري	 بتوعية	 حساب	

دعاية	أفضل	من	ال	دعاية	عىل	اإلطالق.	ولهذا	السبب،	ميكن	القول	إنه	

فإنها	 املواضيع،	 أو	 األشخاص	 التغطية	ملختلف	 اإلعالم	 توفري	وسائل	 عرب	

تقوم	باستخدام	سلطتها.

أن	 إال	 املبدأ،	 حيث	 من	 للحياد	 تسعى	 اإلعالم	 وسائل	 أن	 من	 وبالرغم	

التي	 بها	 الخاصة	 أجنداتها	 لها	 التحرير	 مكاتب	

اإلعالم	 وسائل	 يف	 عليه	 الرتكيز	 يتم	 ما	 عىل	 تؤثر	

الجامهريي.

أوالً	وقبل	كل	يشء،	وراء	كل	من	وسائل	اإلعالم	شخص	

ما	لديه	موقف	شخيص	من	القضايا	املجتمعية.	ثانياً،	

ميكن	أن	يكون	ملدراء	مكاتب	التحرير	مصالح	خاصة	

أو	مصالح	تتصل	مبوقفهم	الوظيفي.	وكثرياً	ما	تتأثر	

مالية	 أو	 سياسية	 بأهداف	 اإلعالم	 وسائل	 سياسة	

ألصحابها.	وغالباً	ما	تكون	وسائل	اإلعالم	التي	تبيع	

أو	 الرشكات،	 من	 عمالئها	 أفعال	 انتقاد	 يف	 حذراً	 أكرث	 إعالنية	 مساحات	

أي	طرف	عىل	عالقة	وثيقة	بهم.	وهذا	مثار	إشكالية	من	منظور	تحقيق	

مبادئ	حرية	التعبري	والنزاهة	)اقرأ	املزيد	حول	هذا	املوضوع	يف	الفصلني	

الثاين	والعارش(.

السبب	فإن	 الدميقراطية.	ولهذا	 الصحافة	بدوٍر	مهم	كجزء	من	 وتحظى	

فشل	وسائل	اإلعالم	بشكل	مستمر	يف	تسليط	الضوء	عىل	مواضيع	معينة	

هو	أمر	مثري	للجدل.

عىل	 تؤثر	 عوامل	 بعدة	 	Newsworthiness اإلخبارية	 القيمة	 تتعلق	

أم	ال.	إن	املساحات	محدودة	دامئاً	 إذا	كان	املوضوع	سيصبح	خرباً	 ما	

أيضاً	 الصحف	املطبوعة،	لكن	كتابة	األخبار	عىل	اإلنرتنت	تستهلك	 يف	

ساعات	عمل	الصحافيني.	ومن	العوامل	التي	تؤثر	يف	القيمة	اإلخبارية	

واالحتياجات	 اإلعالمي،	 والرتويج	 والدعاية	 لألخبار،	 العام	 الوضع	

املختلفة	لوسائل	اإلعالم،	ورأي	املجموعة	املستهدفة،	وعمليات	املتابعة	

للموضوع.

الجامعة.	 حياة	 عىل	 أكرب	 تأثريه	 كان	 درامية،	 أكرث	 الخرب	 كان	 وكلام	

زمنية	 بفرتة	 دامئاً	 مرتبطة	 اإلخبارية	 القيمة	 فإن	 ذلك،	 إىل	 وباإلضافة	

الخاصة	 الحياة	 تصبح	 املثال،	 سبيل	 وعىل	 محدد.	 ومبكان	 معينة	

للشخصيات	العامة	ذات	قيمة	إخبارية	فقط	عندما	يكون	هناك	تناقض	

مع	الصورة	العامة	لهم،	التي	رسموها	ألنفسهم،	أو	القيم	التي	يروجون	

لها.	وكذلك	فإن	من	حق	الجمهور	معرفة	أي	سوء	ترصف	مشتبه	به	من	

ِقبل	صانعي	القرار.

وتشري	معايري	األخبار	criteria	News		إىل	املبادئ،	التي	يتم	من	خاللها	

تقييم	أهمية	األخبار	يف	مكاتب	التحرير.	وفيام	ييل	بعض	معايري	األخبار:

•	األهمية

•	املستوى	املتوقع	من	االهتامم

•	عامل	املفاجأة

•	وقع	الخرب/	وطأة	الخرب	

•	التوقيت

•	القرب	الجغرايف

•	السلبية

•	شخص	مشهور	أو	مؤثر

•	إمكانية	تجسيد	الشخصية

•	عدم	الغموض	وسهولة	تعريف

تأثري	البوق	effect	Megaphone	مصطلح	يستخدم	

ما	 وكثرياً	 اإلعالميني،	 األكادمييني	 جانب	 من	 أساساً	

إىل	 ويشري	 اإلخبارية.	 والقيمة	 األخبار	 مبعايري	 صلته	 حيث	 من	 يناقش	

الحالة	حني	ينال	موضوع	خرب	معني	قيمة	إخبارية	فقط	ألنه	تم	تناوله	من	

ِقبل	إحدى	وسائل	اإلعالم	األخرى.	وعندما	يصبح	خرب	ما	موضوع	نقاش	

ساخن،	تتسابق	وسائل	اإلعالم	األخرى	لجني	حصتها	ونصيبها	من	االهتامم	

الذي	أعرب	عنه	القراء،	وتكون	هذه	بداية	لرجع	الصدى	ومضاعفة	نرش	

نفس	الخرب.	

ويف	الوقت	الحارض،	فإن	تأثري	البوق	غالباً	ما	يحدث	بسبب	تداول	وسائل	

اإلعالم	االجتامعية	ملوضوع	معني.
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2.8 شكل املادة 

الكتابة	 أنواع	 بني	جميع	 من	 ومنطية	 شيوعاً	 األكرث	 اإلخبارية	هي	 املادة	

الصحافية،	وهي	تتضمن	أقل	قدر	من	آراء	أو	تعليقات	الكاتب	الخاصة،	

أو	هذا	ما	ينبغي	أن	يكون	عليه	الوضع	املثايل	لهذا	الشكل	من	املواد.	ومع	

ذلك،	فإن	املادة	اإلخبارية	مكتوبة	دامئاً	من	ِقبل	شخص	ما.

بإنتاج	 يتعلق	 فيام	 واملسؤولية	 السلطة	 حول	 كثرية	 أسئلة	 طرح	 وميكن	

واملعلومات	 املعارف	 وتبسيط	 تكثيف	 إىل	 أصالً	 يهدف	 والذي	 األخبار،	

األساسية	التي	غالباً	ما	تكون	صعبة	التفسري.	إن	استعراض	العامل	بشكل	

تتمحور	حول	الرصاعات،	ال	سيام	 تبسيطية	وسلبية	 أخبار	يخلق	معرفة	

اإلخبارية	 التغطية	 إن	 املثال،	 سبيل	 وعىل	 جغرافيّاً.	 البعيدة	 األماكن	 يف	

الحني	واآلخر	 بني	 نقاش	 أفريقيا،	هي	موضع	 الدولية	يف	 األنباء	 لوكاالت	

التي	 بسبب	الصورة	أحادية	الجانب	عن	املجاعة	والفقر	والحرب..	إلخ،	

ترسمها	هذه	التغطية	للقارة.	وتبدو	الصورة	غري	صحيحة	بشكل	متزايد،	

حيث	إن	سبعاً	من	بني	أكرث	عرش	اقتصاديات	منّواً	يف	العامل	موجودة	يف	

جنوب	الصحراء	الكربى	يف	القارة	األفريقية.

وكأنها	 البداية	 يف	 	Gallup	 polls الرأي	 واستطالعات	 اإلحصاءات	 تبدو	

الشائع	 القول	 ولعل	 املعلومات.	 لنقل	 وموضوعية	 موثوقة	 وسيلة	

حول	 يشء	 كل	 يوضح	 واإلحصاءات«،	 األكاذيب	 عىل	 اللعنة	 »أكاذيب،	

اإلحصاءات	واملعدالت.	وعىل	سبيل	املثال،	عندما	تجري	إحدى	الصحف	

استفتاًء،	وتتلقى	إجابات	من	القراء،	وتقوم	بنرش	النتائج	بشكل	مثري	مثل	

القول	»إرادة	الشعب«،	فإن	هذا	هو	فعل	السلطة	والنفوذ	الصحايف.

يسأل	 عندما	 املثال،	 سبيل	 عىل	 كبرية.	 أهمية	 لها	 السؤال	 صياغة	 إن	

ما	 عادًة	 أعىل،	 فرض	رضائب	 فكرة	 يؤيدون	 كانوا	 إذا	 عام	 املستطلعون	

يكون	الجواب	»ال«.	ولكن،	عندما	يسألون	عام	إذا	كان	ينبغي	اإلبقاء	عىل	

مستوى	الرعاية	الصحية	والخدمات	األخرى	حتى	باستخدام	أموال	دافعي	

الرضائب،	يأيت	الجواب	غالباً	»نعم«.

وباإلضافة	إىل	ذلك،	فإن	النتيجة	تتأثر	أيضاً	مبن	هو	الشخص	الذي	نوجه	

السؤال	له.	وعادًة	ما	تكون	هناك	فئات	مختلفة	من	القراء	وهي	يف	أغلب	

األحيان	ذات	طابع	سيايس.	وبالتايل	يجب	أال	تستخدم	نتائج	االستبيانات	

عىل	 االستنتاجات	 لتعميم	 للقراء	 السياسية	 النظر	 وجهة	 تقيس	 التي	

الجمهور	ككل.

وحتى	لو	كان	االستبيان	شموليّاً،	فالحقيقة	أن	الناس	ال	يستجيبون	جميعاً	

من	 املتنوعة	 االشكال	 وتعترب	 موثوقيتها.	 يقوض	 ما	 االستبيانات،	 مبلء	

االستنتاجات	التي	ميكن	استخالصها	من	اإلحصاءات	مبثابة	الشكل	الثالث	

الستخدام	السلطة.

وعىل	سبيل	املثال،	ال	تظهر	املعدالت	averages	النطاق	الواسع	لتشتت	

مثالً	 السكان	 نصف	 كان	 فإذا	 النقائض.	 القصوى/	 الحدود	 أو	 النتائج،	

يكسبون	10.000	دوالر	يف	الشهر،	والنصف	اآلخر	100	دوالر	يف	الشهر،	

فإن	متوسط	الدخل	5,050	دوالر	يف	الشهر.		وهكذا	فإن	املتوسط	نادراً	

ما	يرسم	صورة	حقيقية،	لذا،	ينبغي	عىل	الصحافيني	البحث	عن	الوسيط	

median	عند	تناول	املعلومات	اإلحصائية.	والوسيط	هو	القيمة	التي	متثل	

الرقم	الذي	يف	الوسط	عندما	يتم	وضع	النتائج	بالرتتيب.

وميكن	أيضاً	إجراء	استطالعات	غالوب	بطريقة	متييزية،	وذلك	ألنها	تخلق	

الرغم	 عىل	 عليها،	 التأثري	 يتم	 أن	 األشياء	ميكن	 بعض	 بأن	 خادعاً	 شعوراً	

الصحيفة	املسائية	 املثال،	أجرت	 من	أن	هذا	ليس	صحيحاً.	فعىل	سبيل	

الفنلندية	IltaSanomat	استطالعاً	يف	متوز	2015،	لالستفسار	عام	إذا	كان	

الحق	 من	 جزءاً	 يعترب	 التظاهر	 بأن	 علامً	 إذناً،	 يتطلب	 بتظاهرة	 القيام	

يف	التجمع	السلمي	تكفله	االتفاقات	املتعلقة	بحقوق	اإلنسان	والدستور	

هو	 العام	 غالوب	 استفتاء	 يف	 السؤال	 هذا	 مثل	 طرح	 لكن	 الفنلندي.	

فرض	 يجب	 كان	 إذا	 عام	 أساساً	 يستفرس	 السؤال	 إن	 مضلل،	حيث	 أمر	

حدود	عىل	الحقوق	األساسية	للمواطنني.	وطرح	مثل	هذا	السؤال	يعطي	

للعمليات	 الحاجة	 ودون	 برسعة	 الدساتري	 تغيري	 ميكن	 أنه	 االنطباع،	

الدميقراطية	املطولة.

حيث	 نفسها،	 عىل	 الرشعية	 إضفاء	 غالوب	 استطالعات	 بإمكان	 أن	 كام	

فإن	 مثالً،	 الهجرة	 يعارضون	 السكان	 غالبية	 بأن	 األنباء	 تفيد	 عندما	 إنه	

الترصيح	مبثل	هذه	اآلراء	بصوت	عاٍل	يجعلها	أكرث	قبوالً.

بها.	ويف	 الصحايف	مواضيع	ال	يكون	عىل	دراية	مسبقة	 يتناول	 ما	 وغالباً	

البحث	مثل	 املجال	قيد	 الخرباء	يف	 اللجوء	إىل	 الحاالت،	عليه	 مثل	هذه	

املشتغلني	يف	املجاالت	العلمية	أو	املسؤولني	ووضع	ثقته	بهم.

ويف	وسائل	اإلعالم،	فإن	مسعى	النزاهة	يف	املقاالت،	غالباً	ما	يتم	تحقيقه	

بوضع	شخصني	أو	مجموعتني	متثالن	اآلراء	املتعارضة	بعضهام	مقابل	بعض	

]للمقارنة[	juxtaposition.	ولهذا	ما	يربره	عىل	سبيل	املثال	عند	تقديم	

الحجج	يف	مناقشة	املواضيع	السياسية.

يكون	 قد	 العلمية،	 واملعلومات	 الحقائق	 تتم	معالجة	 عندما	 ذلك،	 ومع	

وال	 متساوية،	 ليست	جميعها	 املصادر	 إن	 للقارئ.	حيث	 مضلالً	 الشكل	

جميع	البحوث	عىل	نفس	املستوى	الرفيع.	عىل	الرغم	من	أنه	قد	توجد	

العلمية	 األوساط	 تكون	 فقد	 معينة،	 قضية	 حول	 مخالفة	 بحوث	 نتائج	

داعمة	ألحد	املواقف.	وقد	يكون	من	املمكن	مثالً	أن	دراسة	واحدة	فقط	

أو	اثنتني	من	أصل	مئة	دراسة،	توصلت	إىل	نتيجة	معاكسة:	وينبغي	ملثل	

الطرف	 مبثابة	 تصبح	 أن	 ال	 األخطاء،	 تندرج	يف	هامش	 أن	 النتيجة	 هذه	

الثاين	يف	مناقشة	نزيهة.	إن	الحياد	يف	مثل	هذه	الحالة	بنيوي،	ولكنه	يف	

الواقع	ليس	حقيقيّاً.

اآلراء	 بني	 للجمع	 مضللة	 عمليات	 شوهدت	 فقد	 املثال،	 سبيل	 وعىل	

التغريات	 تتناول	 التي	 التقارير	اإلخبارية	 املتعارضة	يف	حالة	مثل	تقديم	

املناخية.	ويف	حني	أجمع	املجتمع	العلمي	الدويل	منذ	عام	تقريباً	عىل	أن	

تغري	املناخ	حقيقة	واقعة	وهو	ناتج	أساساً	عن	البرش،	ال	يزال	املشككون	

يحظون	باالستامع	والتغطية	باسم	الحياد.
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العثور	 كيفية	 حول	 األساسية	 املعلومات	 معرفة	 للصحايف	 املفيد	 من	

والتعرف	عىل	الحقائق	املثبتة	ومتييزها.

	

systematic	reviews	املنهجية	املراجعات	1.

randomized	controlled	trials	املوجهة	املضبوطة/	العشوائية	التجارب	2.

cohort	studies		األتراب	دراسات	جامعية/	دراسات	3.

4.	دراسات	مراقبة	الحاالت	

5.	تقارير	الحاالت

6.	رأي	األخصائيني

البينات يف مجال  الحقائق/  الهرمي إلثبات   التسلسل  تعقيب: توضيح 

البحوث الطبية 

3.8 التمييز والنمطية وانتقاء الخرباء

كيف	يتم	عادًة	اختيار	الخرباء	وملاذا؟	ومن	هو	الذي	يتحدث	وحول	من	

يدور	الحديث؟

الناس	 كل	 فإن	 املعريف،	 النفس	 علم	 مجال	 يف	 النظريات	 إلحدى	 وفقاً	

يدركون	العامل	من	حولهم	من	خالل	القوالب	النمطية.	ولوال	هذا،	لكان	

عىل	 القدرة	 هذه	 دون	 إنه	 حيث	 املعرفة،	 بشظايا	 مليئاً	 اإلنسان	 عقل	

تنظيم	األشياء	تلقائيّاً	يف	قوالب	منطية	سيكون	من	الصعب	ربط	األمور	

بعضها	ببعض	وترتيبها	حسب	األهمية.

ووسائل	 الصحافيني	 قبل	 من	 السلطة	 استخدامات	 نواحي	 إحدى	 ولعل	

الكلامت	 واختيار	 محدد	 أعامل	 جدول	 بوضع	 يوميّاً	 قيامهم	 اإلع��الم	

ووجهات	النظر	التي	تتم	مناقشة	ما	يدور	يف	العامل	من	خاللها.	والصحافة	

هنا	 ومن	 واالجتامعية.	 الثقافية	 البيئة	 نتاج	 هي	 بل	 فراغ،	 يف	 تعمل	 ال	

تهيمن	يف	 التي	 النمطية	 الصور	 نفس	 بتكرار	 الصحافة	وبسهولة	 تستمر	

املجتمع	املحيط.	كام	أن	األحكام	املسبقة	والتعصب	والصور	النمطية	التي	

يحملها	الصحافيون	كأفراد	تؤثر	عىل	املحتوى	الصحايف.

وعالوة	عىل	ذلك،	وعىل	غرار	الناس	اآلخرين،	فإن	اهتاممات	الصحافيني	

وما	يقومون	بتعلمه	متحيز	أيضاً.	فقد	أظهرت	البحوث	أن	الشخص	مييل	

بسهولة	 العامل	 عن	 املسبقة	 أفكاره	 تعزز	 التي	 األشياء	 وتعلم	 ملالحظة	

أكرب،	وهو	ما	يسمى	تأكيد	االنحياز	bias	confirmation.	وأثناء	القيام	

التي	 والرؤى	 القيم	 تدعم	 التي	 باملعرفة	 الصحافيون	 يقتنع	 بعملهم،	

يحملونها	بسهولة	أكرث	من	تلك	التي	تشكك	بها.

وعىل	سبيل	املثال،	عند	اختيار	الخرباء،	توجد	هناك	عالقات	القوة	التي	

أسستها	الصحافة.	وقد	أصبحت	عالقات	القوة	هذه	خالل	السنوات	األخرية	

موضعاً	للشك	والنقاش،	وعىل	وجه	الخصوص	من	ِقبل	الحركات	النسائية.

به	 تقوم	 الذي	 	2010 لعام	 العاملية	 اإلعالم	 وسائل	 رصد	 ملرشوع	 ووفقاً	

من	 	76% فإن	 	 	،WACC املسيحي	 لالتصال	 العاملية	 الرابطة	 منظمة	

األطراف	الفاعلة	يف	مجال	األخبار	هم	من	الذكور،	و%24	فقط	من	اإلناث.	

وعند	البحث	يف	املواضيع	التي	تناولتها	وسائل	اإلعالم،	وتظهر	مقابلة	مع	

عن	 بالحديث	 باملقارنة	 أنه	 مالحظة	 متت	 أخرى،	 فاعلة	 جهات	 أو	 إناث	

الرجل،	فإن	من	الشائع	تصوير	النساء	كضحايا	أو	استناداً	إىل	موقعهن	يف	

األرسة.	وكانت	مجموعات	معينة	من	النساء،	مثل	النساء	املسنات	الفقريات	

أو	الاليت	ينتمني	إىل	أقليات	عرقية،	أقل	ظهوراً	يف	وسائل	اإلعالم.	كام	أنه	

الخفيفة	 املواضيع	 حول	 تقارير	 تقديم	 الصحافيات	 من	 يطلب	 ما	 غالباً	

مثل	األرسة	وأسلوب	الحياة	املتبع	وعامل	املوضة	أو	الفنون.	وعندما	كانت	

التقارير	الصحافية	متعلقة	باملواقع	القيادية،	كانت	املرأة	حالة	استثنائية.

ال	يزال	الرجال	يشغلون	املناصب	السياسية	واملالية	األكرث	أهمية،	وحتى	

الصحافيون	الذين	يريدون	تعزيز	املساواة	بني	الجنسني،	يجدون	صعوبات	

يف	العثور	عىل	امرأة	لتقديم	رأيها	كخبرية.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	فإن	الناس،	

املعروف	 الخبري	 وهم	غالباً	يف	عجلة	من	أمرهم،	مييلون	عموماً	الختيار	

أصالً	لوسائل	اإلعالم.	وهذا	عادًة	ما	يتأثر	بالالوعي	الجامهريي	وموروث	

القيم	الشعبي.	ومن	الخصائص	التي	تصور	الخربة	الصوت	العميق	ورسعة	

وكلها	خصائص	 العمر،	 منتصف	 يف	 الشخص	 يكون	 وأن	 والثقة،	 البديهة	

اعتربت	تقليديّاً	ذكورية.	فإذا	كان	سيتم	اختيار	الخرباء	عىل	هذه	األسس	

دون	تفكري	نقدي،	فإن	هذا	يعزز	النظام	املجتمعي	األبوي	الذي	يهيمن	

للتعبري	 الفرصة	 عىل	 يحصلون	 الذين	 الناس	 هؤالء	 أن	 أي	 الذكور.	 عليه	

هم	الذين	ميلكون	التأثري	األكرب	أصالً.	ونتيجة	لذلك،	نرى	الرجال	البيض	

والسياسيني	واالقتصاديني	ميألون	صفحات	الصحف.	وبهذه	الطريقة،	فإن	

وسائل	اإلعالم	التي	ينبغي	لها	أن	تعرب	عن	الواقع	بأمانة،	تقوم	من	جانبها	

بتأكيد	الفجوة	بني	الجنسني.	وهكذا	فإن	التحيز	والقوالب	النمطية	وغياب	

التوازن	يف	التقارير	الصحافية	يريس	عالقات	القوة	بني	الجامعات	ويخلق	

تربة	خصبة	لنمو	املواقف	واملامرسات	القامئة	عىل	التمييز.
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النساء يف وسائل اإلعالم

تشكل	النساء	حوايل	نصف	سكان	العامل.	ومع	ذلك	فإن	وجودهن	يف	األخبار	عىل	مستوى	العامل	ال	يتجاوز	٪24	فقط.

وعىل	سبيل	املثال،	فقد	كان	وجود	املرأة	يف	التقارير	االقتصادية	ال	يتجاوز	٪2	عام	1995،	يف	حني	كانت	نسبة	وجودها	يف	األخبار	٪14،	وارتفعت	إىل	

٪16	فقط	يف	عام	2010.	وقد	سجل	وجود	املرأة	يف	املسائل	املتعلقة	بالسياسة	والحكومة	ما	نسبته	٪10	فقط.

أما	يف	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة،	حيث	تشكل	النساء	٪49.2	من	مجموع	السكان،	فإن	مشاركتهن	كمتحدثات	يف	نرشات	األخبار	التي	بثها	تلفزيون	

فلسطني	خالل	الفرتة	من	14-27	أيار	عام	2010		كانت	٪15.5	فقط.

وباإلضافة	إىل	هذه	املؤرشات	الكمية،	فهناك	جوانب	أخرى	ذات	صلة	باملحتوى	وطبيعة	التغطية	واألثر	االجتامعي	الناتج	عن	ذلك.	إال	أن	قياس	هذا	

األثر	يحتاج	إىل	نظرة	نقدية	فاحصة	لطبيعة	املعالجة	التحريرية	ملحتوى	وسائل	اإلعالم.	ويف	هذا	املجال،	ميكن	رصد	املالمح	التالية:	ال	تزال	الصور	

التعاطف	السيايس؛	 التي	تقرص	دورها	عىل	اإلنجاب	ورعاية	األطفال	قامئة؛	وكذلك	استغالل	صورة	املرأة	كضحية	من	أجل	كسب	 النمطية	للمرأة	

واستخدام	جسد	املرأة	للرتويج	للسلع	االستهالكية؛	وأحياناً	التعامل	مع	املرأة	باستخفاف؛	وتناول	حقوق	املرأة	كام	لو	أنها	منحة	وليست	حقوقاً	أو	

التعامل	مع	النجاحات	التي	تحرزها	املرأة	بالدهشة	واالستغراب	والشك	واالستنكار.

للنقاش :

	 ملاذا	تعتقد	أن	هناك	عدداً	قليالً	جّداً	من	النساء	اللوايت	يعملن	كصحافيات	يف	فلسطني؟•

	 ملاذا	ينبغي	أن	يكون	هناك	وجود	النساء	أكرب	يف	مهنة	الصحافة؟	وهل	هذا	مهم	حّقاً؟•

	 هل	تعتقد	أن	هناك	فارقاً	بني	عمل	الصحافيني	الذكور	واإلناث؟	•

إضاءة: هنيئاً لكم عىل مجمع الذكور الخالص!

متى	كانت	آخر	مرة	نظرت	حولك	يف	غرفة	اجتامع	أو	محارضات	وتساءلت	أين	هن	النساء؟	تعلق	الباحثة	الفنلندية	املتخصصة	يف	

سياسات	األسلحة	النووية	التي	تحمل	درجة	الدكتوراة	يف	العلوم	االجتامعية	سارة	سارما	Särmä	Saara	عىل	املوضوع	بشكٍل	ساخر	عىل	مدونة	

البهلوانات	الفكاهية	متبلر	Tumblr-blog،	التي	تلقى	قدراً	كبرياً	من	االهتامم	الدويل.

		”manels“	»الرجال	»فرق	عليها	وتطلق	فقط،	الذكور	من	منعقدة	واجتامعات	لهيئات	صور	بتجميع	وتقوم	2015،	عام	املدونة	سارما	أنشأت	وقد

وهي	اجتامعات	لفرق	خرباء،	جميع	املشاركني	فيها	هم	من	الذكور،	سواء	كان	املوضوع	هو	السياسة،	أو	مسائل	متعلقة	بالتكنولوجيا	أو	النوع	

االجتامعي.	أما	عنوان	املوقع	الساخر،	فهو:	هنيئاً	لكم،	لديكم	فريق	جميعهم	من	الذكور!	تهانينا	مرة	أخرى؛	ال	توجد	أي	مشاركة	نسائية.	وتظهر	

الصور	الفوتوغرافية	صورة	رئيسية	لدافيد	هاسلهوف	David	Hasslehoff	يقوم	برفع	اإلبهام	يف	إشارة	تدل	عىل	اإلعجاب	والتأييد.	وتنرش	سارما	

كذلك	صوراً	الجتامعات	أو	هيئات	لرجال	ذوي	برشة	بيضاء	فقط.

وتعود	شعبية	املدونة	إىل	حقيقة	أنها	قادرة	عىل	التعامل	مع	قضية	حساسة	وبالغة	األهمية	بطريقة	فكاهية.	إن	املناقشات	حسب	وجهة	نظر	

الجمهور	ما	زالت	تجري	أساساً	من	ِقبل	الرجال.

ولكن،	هل	بإمكان	املدونة	أن	تحدث	أثراً	عىل	الظاهرة	املسترتة	من	خالل	السخرية	والفكاهة؟

/http://allmalepanels.tumblr.com
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وهكذا	تصوغ	وسائل	اإلعالم	وجهات	نظرنا	يف	قوالب	محددة،	ليس	حول	

أدوار	الجنسني	فحسب،	بل	أيضاً	حول	الناس	والثقافات	األخرى.	ومع	أن	

عرض	محتوى	عنرصي	علنا	ال	يجوز،	إال	أنه،	وعىل	خالف	ذلك،	هناك	مثالً	

املختلفة	 واألقليات	 املهاجرين	 دور	 لتصويرها	 اإلعالم	 لوسائل	 انتقادات	

بشكل	سلبي.

يف	 باملهاجرين	 املتعلقة	 القضايا	 تناقش	 ما	 غالباً	 املثال،	 سبيل	 وعىل	

وسائل	اإلعالم	بطريقة	تركز	عىل	املشكلة،	وذلك	من	خالل	ترصيحات	

للجاين	 العرقي	 األصل	 فإن	 الرصاعات،	 حاالت	 يف	 أنه	 كام	 املسؤولني.	

السكان.	 أغلبية	 من	 جزءاً	 يكن	 مل	 إذا	 فقط	 لألخبار	 موضوعاً	 يصبح	

املزيد	من	 بأن	هناك	 الوهم	 إىل	خلق	 الحاالت،	 أسوأ	 يؤدي	يف	 وهذا	

الجناة	من	ضمن	جامعات	أقلية	معينة.	ويف	االضطرابات	التي	يكون	

الرصاع	 من	 كحاالت	 استنكارها	 يجري	 ما	 غالباً	 فيها،	 املهاجرون	طرفاً	

تعبرياً	 أو	 مدنية	 منارصة	 املثال	كحمالت	 وليس	عىل	سبيل	 العنرصي،	

عن	ضائقة	عامة.

للفضول.	 مثريين	 كغرباء	 األقليات	 بتصوير	 تقوم	 اإلعالم	 وسائل	 أن	 كام	

املجموعة	 باسم	 معينة	 ألقلية	 وحيد	 ممثل	 يتحدث	 أن	 أيضاً	 ميكن	 كام	

هي	 واحد	 لفرٍد	 الشخيص	 والرأي	 للعامل	 النظرة	 تصبح	 وهكذا	 بأكملها.	

املعيار	املرتبط	باملجموعة	ككل.

وبشكل	عام،	فإن	األقليات	هم	يف	أغلب	األحيان	مادة	للمقاالت	اإلخبارية،	

مثل	 اآلخرين	 مع	 املساواة	 قدم	 عىل	 موجودة	 نشطة	 فاعلة	 جهاٍت	 ال	

صانعي	القرار	أو	الصحافيني	أو	الخرباء	يف	املجال	الخاص	بهم.	ولعل	أفضل	

لوسائل	 منتجون	 يكون	هناك	 أن	 اإلعالم	 وسائل	 التمييز	يف	 ملنع	 طريقة	

اإلعالم	من	ممثيل	األقليات.

الحقائق،	 تشويه	 أشكال	 أحد	 هي	 	normativity املعيارية	 النظرة	 إن	

وهي	االفرتاض	املسبق	لقاعدة	سلوكية	معينة	أو	للحالة	الطبيعية	لألشياء	

أو	الناس.	والنظرة	املعيارية	هي	عبارة	عن	التفكري	أو	السلوك	وفقاً	ملعايري	

وقواعد	وأنظمة	محددة.	واملعايري	هي	عادًة	االفرتاضات	حول	كيف	هم	

الناس،	وما	ينبغي	أن	يكونوا	عليه؛	وهي	أيضاً	القواعد	التي	ال	يرصح	بها	

جهراً.

وكلام	كانت	املعايري	أقوى،	كان	اكتشافها	ومتييزها	أكرث	صعوبة.	وعموماً،	

املعايري	 وتنظم	 بخرقها.	 ما	 شخص	 يقوم	 عند	 مرئية	 تصبح	 املعايري	 فإن	

والرزق،	 واللغة،	 البرشة،	 بلون	 املتعلقة	 وتلك	 الدين	 حول	 التصورات	

والجنسية،	أو	التصورات	االجتامعية.

والسلوك.	 الكالم	 يف	 النمطية	 والقوالب	 االجتامعية،	 املعايري	 خلق	 ويتم	

الصحافة	 به	 تقوم	 ما	 فإن	 املعلومات،	 وتعميم	 إنتاج	 يجري	 وعندما	

أيضاً	هو	نرش	تصور	ما	للعامل.	وبذلك،	فإن	الصحافة	ال	تعكس	الحقائق	

فحسب،	بل	تخلقها	أيضاً.

إن	الطريقة	الوحيدة	أمام	الصحافيني	ملنع	تأثري	القوالب	النمطية	والتحيز	

عىل	نوعية	الصحافة	التي	يقدمونها	هي	أن	يصبحوا	أكرث	وعياً	لالفرتاضات	

التي	يحملونها	هم	أنفسهم،	وأن	يراقبوا	دامئاً	بعني	ناقدة	ما	لديهم	من	

املعرفة	وما	يقومون	بإنتاجه.
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األفعال	 وراء	 الكامنة	 األسباب	 بأنها	 األخالقيات	 تعريف	 اختصار	 ميكن	

يختاره	 ملا	 تشري	 العامة	 اآلداب	 أن	 حني	 ويف	 العامة.	 واآلداب	 اإلنسانية	

اإلنسان	من	القيم	العملية،	فإن	األخالقيات	تشري	إىل	املبادئ	التي	تقف	

مثل	 الجوانب،	 من	 العديد	 عىل	 الصحافة	 أخالقيات	 وتنطوي	 وراءها.	

القانون،	والتعليامت،	واملعايري	املهنية،	وحسن	الخلق،	واملبادئ	التوجيهية	

للتهذيب.

إىل	 يحتكم	 الصحايف	 عمل	 فإن	 املطاف،	 نهاية	 ويف	

القوانني	الوطنية	والدولية.	ويف	الدميقراطيات	الحرة،	

فإن	مدونات	السلوك	املهني	هي	أقوى	من	القانون	

املحيل؛	حيث	إن	كل	ما	هو	قانوين	ليس	بالرضورة	

الصحايف.	 املجال	 يف	 الجيدة	 املامرسات	 ضمن	 من	

الدولية	 واالتفاقيات	 الدويل	 القانون	 فإن	 وبالتايل،	

التي	 الوحيدة	 األنظمة	 ليست	 املحلية	 والقوانني	

تنظم	العمل	الصحايف.

إن	املدونات	األخالقية	للصحافة،	كام	يطرحها	هذا	

الغربية.	 للصحافة	 التوجيهية	 املبادئ	 تدعمها	 التي	 تلك	 هي	 الدليل،	

واملبادئ	 القيم	 إىل	 تستند	 للصحافة	 األخالقية	 املدونات	 فإن	 ذلك،	 ومع	

العاملية	التي	تشتمل	عىل	احرتام	اإلنسانية،	والصدق،	والتحرر	من	العنف،	

والتضامن	بني	الناس.

1.9 أخالقيات الصحافة

وفقاً	للتقسيم	األسايس،	هناك	نوعان	من	األخالقيات:	األخالق	القامئة	عىل	

]القامئة	 التربيرية	 واألخالقيات	 	، 	duty-based	 ethics الواجب	 أساس	

الصحافة	 حالة	 ويف	 	.consequentialist	 ethics النتائج[	 يف	 العربة	 عىل	

بينام	 الحقيقة،	 أهمية	 عىل	 تركز	 فإنها	 الواجب،	 إىل	 املستندة	 األخالقية	

الصحايف	 كان	 فإذا	 املجتمعية.	 املصلحة	 عىل	 التربيرية	 األخالقيات	 تركز	

يعتقد	أن	املسألة	األكرث	أهمية	هي	أن	القصة	حقيقية	وأن	الحقائق	التي	

ينقلها	صادقة،	فإنه	سيتبع	األخالقيات	القامئة	عىل	أساس	الواجب.	ومن	

التي	 اآلثار	 بأن	 الصحايف	 يفكر	 قد	 أخرى،	 ناحية	

أهمية.	 األكرث	 الجانب	 هي	 معينة	 قضية	 تحدثها	

اآلثار	 هي	 ما	 ما؟	 لشخص	 املادة	 تيسء	 هل	 مثالً،	

ينتج	 أن	 املقالة؟	وهل	ميكن	 التي	قد	يحدثها	نرش	

عن	نرش	موضوع	معني	رضر	أكرث	من	نفعه	حتى	لو	

كانت	الوقائع	الواردة	فيه	صحيحة؟

كبري	 حد	 إىل	 للصحافة	هي	 األخالقية	 املدونات	 إن	

وكام	 العلمية.	 املجاالت	 يف	 األخالقية	 املبادئ	 نفس	

هو	الحال	يف	املجاالت	العلمية،	ففي	مجال	الصحافة	

ناقداً	ومستقالًّ	 أيًضا،	من	املهم	أن	تكون	موضوعيّاً	

أما	 املعرفة.	 مع	 العالقة	 والنقدية	تصف	 املوضوعية	 والسامت	 وتقدميّاً.	

اإلعالم	 وسائل	 وماليك	 باملمولني	 العالقة	 تصف	 التي	 فهي	 االستقاللية،	

والدولة.	وتشري	التقدمية	إىل	املبدأ	القائل	إن	العلوم	كام	الصحافة،	ينبغي	

أن	تخلق	معلومات	جديدة.

نجد	 الصحافة،	 مهنة	 أخالقيات	 مدونات	 ونشأة	 أسس	 تتبع	 تم	 وإذا	

العديد	من	االتفاقات	واإلعالنات	الدولية	ذات	الصلة،	مثل	اإلعالن	العاملي	

لحقوق	اإلنسان	الصادر	عن	األمم	املتحدة،	ولوائح	القانون	الدويل،	وإعالن	

اليونسكو	بشأن	املبادئ	األساسية	الخاصة	بإسهام	وسائل	اإلعالم	يف	نرش	

السالم	والتفاهم	الدويل	)1978(،	وإعالن	باريس	)1983(،	التي	نالت	دعم	

9
األخالقيات والتنظيم
الذايت يف الصحافة
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العديد	من	الجمعيات	واالتحادات	الصحافية،	وحددت	املبادئ	التوجيهية	

األخالقية	بشكل	أكرث	دقة	يف	املسائل	املتعلقة	بوسائل	اإلعالم	والصحافة.	

والدميقراطية	 الدويل	 للقانون	 األساسية	 املبادئ	 إىل	 تستند	 وجميعها	

واالستقاللية.

والحريات.	 الواجبات	 خالل	 من	 األخالقيات	 مع	 التعامل	 األسهل	 ومن	

حرية	 الحال	 بطبيعة	 هي	 للصحافيني	 بالنسبة	 أهمية	 األكرث	 والحرية	

التعبري	كام	تحددها	الترشيعات.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	فإن	الصحايف	مسؤول	

أمام	األطراف	التالية	أيضاً:

-	املجتمع	والجمهور	عامًة

-	العمالء	واملؤيدين	واملشرتكني	

-	رب	العمل	واملؤسسة

-	الزمالء	وعموم	املجتمع	املهني	

-	النفس	والضمري

قامت	 الصحافة	 ملهنة	 أخالقيات	 منظومة	 ثالثني	 من	 مجموعات	 وتشري	

أنهم	 يعتقدون	 الصحافيني	 أن	 إىل	 	،1991 عام	 يف	 اليتيال	 تينا	 بتجميعها	

مسؤولون	يف	املقام	األول	أمام	جمهورهم	ومصادر	معلوماتهم	وكل	من	

ما	يتم	 نادراً	 العمل	والدولة،	فهم	 أما	رب	 املعلومات.	 تدور	حوله	هذه	

التطرق	إليهم	يف	هذه	القواعد	األخالقية.

2.9	أنظمة	التنظيم	الذايت	يف	الصحافة

بالتنظيم	 الصحافيني	 معظم	 يسرتشد	 اليومي،	 بعملهم	 قيامهم	 وخالل	

الذايت،	الذي	يعني	جملة	التعليامت	األخالقية	للمجتمع	الصحايف	املهني.	

ونظام	التنظيم	الذايت	مع	املبادئ	التوجيهية	املتصلة	به	هو	نظام	مستقل	

بذاته	عن	الدولة	والترشيعات،	ويهدف،	عىل	سبيل	املثال	ال	الحرص،	إىل	

الصحافيني	 املراسلني	 الصحايف،	وحقوق	 العمل	 الصدق	والدقة	يف	 ضامن	

واألشخاص	الذين	تجري	مقابلتهم.

املهنيني	 اإلعالم	هو	محاولة	من	جانب	 لوسائل	 الذايت	 التنظيم	 نظام	 إن	

العاملني	يف	مكاتب	التحرير	لخلق	تعليامت	التحرير	الطوعية	والتمسك	

أمام	 بها	 املتصل	 التعلم	 لعملية	 املجال	 وفتح	 عليها،	 واإلرشاف	 بها	

وسائل	 تتحمل	 حيث	 مستقلة؛	 الصحافة	 النظام	 هذا	 ويجعل	 الجمهور.	

االحتفاظ	 مع	 الجارية،	 العامة	 املناقشات	 نوعية	 عن	 املسؤولية	 اإلعالم	

باستقالليتها	التحريرية	الكاملة.

وتكتب	مبادئ	التنظيم	الذايت	عادًة	يف	املدونات	األخالقية	للصحافة،	وهي	

مجموعة	من	املبادئ	التوجيهية،	وغالباً	ما	تكون	أكرث	دقة	من	القانون.	

الذين	 واألشخاص	 والصحايف،	 القارئ،	 األخالقية	حقوق	 املدونات	 وتحدد	

الصحايف،	 العمل	 توجه	 التي	 األساسية	 املبادئ	 تحدد	 مقابلتهم.	كام	 تتم	

للصحافة	 األخالقية	 املدونات	 تكون	 ما	 الصدق	واملوضوعية.	وغالباً	 مثل	

الثقافات	 يف	 االختالف	 إىل	 ذلك	 ويعود	 خاصة،	 وطنية	 صبغة	 ذات	

والترشيعات.	وعىل	سبيل	املثال،	وافقت	عمليّاً	جميع	وسائل	اإلعالم	يف	

اتحاد	 الصادرة	عن	 بالصحافيني	 الخاصة	 بالتعليامت	 االلتزام	 فنلندا	عىل	

الصحافيني	الفنلندي.	كام	أن	نقابة	الصحافيني	الفلسطينيني	قامت	بنرش	

التعليامت	األخالقية	عىل	صفحتها	عىل	اإلنرتنت.

وبإمكان	املؤسسات	اإلعالمية	وضع	منظومة	للمبادئ	التوجيهية	األخالقية	

هيئة	 دليل	 اإلطار،	 هذا	 يف	 املعروفة	 األمثلة	 ومن	 وحدها.	 بها	 الخاصة	

اإلذاعة	الربيطانية	BBC	ودليل	األسوشييتدبرس	AP.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	

ميكن	أن	يكون	لكل	من	الوسائل	اإلعالمية	املختلفة	مدوناتها	الخاصة	بها،	

مثالً	مدونة	منفصلة	للصحافة	وأخرى	للتلفزيون	أو	لوسائل	اإلعالم	عىل	

اإلنرتنت.	ومع	ذلك،	فإن	املبادئ	األساسية	تبقى	نفسها،	بغض	النظر	عن	

البلد	أو	الوسط	اإلعالمي.

كام	أن	بعض	املجتمعات	املهنية	األخرى	لديها	إرشادات	أخالقية	خاصة	

لألطباء،	 أبقراط	 بقسم	 للصحافيني	 األخالقية	 املدونة	 مقارنة	 بها.	وميكن	

حيث	يجب	عىل	األطباء	الجدد	أداء	القسم	بأنهم	سيحافظون	عىل	املعايري	

األخالقية	املحددة.

إضاءة: ما حاجتنا للتنظيم الذايت يف ظل وجود القوانني؟

:)OSCE(	أوروبا	يف	والتعاون	األمن	ملنظمة	وفقاً	الذايت	للتنظيم	املؤيدة	الحجج	ييل	فيام

-	التنظيم	الذايت	يفيد	الصحافيني،	ويزيد	ثقة	القارئ	بوسائل	اإلعالم،	ألنها	تراقب	أخطاءها	بنفسها.	وتوجد	لدى	القراء	فرصة	للتقييم	النقدي	حول	

ما	إذا	كانت	وسائل	اإلعالم	تلتزم	باملبادئ	التوجيهية	املنصوص	عليها	يف	املدونات	األخالقية.	وهذا	موضع	ترحيب	بصفة	خاصة	يف	الدميقراطيات	

الجديدة،	وهي	يف	معظمها	جديدة	العهد	بالصحافة	املستقلة.	ويف	الوقت	نفسه،	فهو	يحمي	حق	الصحافيني	بأن	يكونوا	مستقلني،	وأن	يحاكموا	عىل	

أخطائهم	املهنية	من	ِقبل	زمالئهم،	ال	ممن	هم	يف	السلطة.	وعندما	يتعلق	األمر	بتصحيح	األخطاء	الفعلية	أو	انتهاكات	الصحافة	لحقوق	شخصية،	

فإن	االرتياح	إزاء	األحكام	الصادرة	من	الهيئات	القامئة	عىل	التنظيم	الذايت	من	شأنه	أن	يقلل	الضغط	عىل	النظام	القضايئ	يف	معاقبة	الصحافيني.

-	التنظيم	الذايت	يفيد	القارئ،	إذ	ميكن	للقراء	أن	يعرتضوا	عىل	محتوى	املقاالت	مجاناً،	بينام	اإلجراءات	القانونية	تكون	عادًة	مكلفة.	وحل	املنازعات	

يف	هذه	األطر	أرسع	مام	هو	عليه	يف	املحاكم،	كام	يتم	االعرتاف	باألخطاء	علنا	يف	الصحافة.
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-	التنظيم	الذايت	يعزز	من	استقاللية	وسائل	اإلعالم،	حيث	إن	املخالفات	التي	يرتكبها	الصحافيون	يعاقب	عليها	من	ِقبل	زمالئهم	وليس	من	املسؤولني	يف	الدولة.

-	التنظيم	الذايت	يقلل	من	سلطة	الدولة	عىل	وسائل	اإلعالم،	فعندما	تأخذ	وسائل	اإلعالم	عىل	عاتقها	مسؤولية	االلتزام	باملامرسات	الصحافية	الجيدة،	ال	

تحتاج	الدولة	إىل	التدخل	بقوة	يف	أنشطة	وسائل	اإلعالم.	وبالتايل،	فإن	التنظيم	الذايت	يضمن	استقاللية	ونوعية	الصحافة.	والتنظيم	الذايت	ليس	موضوع	رقابة	

ذاتية،	بل	عىل	عكس	ذلك،	فإن	الجهود	املبذولة	بالتنظيم	الذايت	من	شأنها	تهيئة	الظروف	التي	تعود	بالفائدة	عىل	حرية	التعبري.

-	التنظيم	الذايت	يفيد	الدميقراطية،	فالدميقراطية	هي	ثقافة	مشرتكة	لالختالف	بطريقة	رشيدة	وعادلة.	والحكومات	رشيكة	يف	التنافس	السيايس،	

حتى	لو	تم	انتخابها	بشكل	حر،	وبالتايل،	فهي	ليست	األنسب	إلحقاق	العقالنية	والعدالة.	كام	أن	التنظيم	الذايت	هو	جهد	لفرض	الدميقراطية	يف	

الثقافة	السياسية،	بشكٍل	مستقل	عن	القوى	السياسية.	وهي	تطرح	أيضاً	االنتقال	من	الصحافة	اململوكة	للحكومة،	التي	تسيطر	عليها	الدولة،	إىل	

الصحافة	التي	ميتلكها	ويسيطر	عليها	املجتمع	املدين.

http://www.osce.org/fom/31497?download=true							أوروبا	يف	والتعاون	األمن	منظمة	املصدر:

األخالقية،	 املدونات	 أنفسهم	 الصحافيون	 يضع	 أن	 مركزية	 مسألة	 إنها	

الحكومة	 كانت	 وإذا	 الدولة.	 أو	 اإلعالم	 مالكو	وسائل	 عليهم	 ميليها	 وأال	

ستتدخل	يف	كتابة	املدونات	األخالقية،	فإن	كل	فكرة	التنظيم	الذايت	تنهار.	

ومن	املهم	أيضاً،	أن	يتم	تحديث	هذه	املدونات	كلام	استدعت	الحاجة.	

تتطلب	 اإلنرتنت	 لصحافة	 املتسارعة	 التطورات	 فإن	 املثال،	 سبيل	 وعىل	

تعديل	املدونات	مبا	يتالءم	مع	معايري	وقتنا	هذا.

ومن	الجدير	بالذكر	أن	وجود	مدونات	لألخالقيات	املهنية	ال	يشكل	

ميكن	 كام	 الجودة.	 وعالية	 مستقلة	 لصحافة	 ضامنة	 ذاته	 حد	 يف	

املدونات	 هذه	 استخدام	 سوء	 ييسء	 أن	 أيضاً	 املهني	 للمجتمع	

األخالقية	وتعزيز	مواقفهم	بها.	حتى	إن	بعض	املامرسات	املشبوهة	

ميكن	تربيرها	بسهولة	تحت	غطاء	املدونة	األخالقية.	ولهذا	السبب،	

للنقد	 موضعاً	 أيضاً	 املهنية	 األخالقيات	 مدونات	 تبقى	 أن	 يجب	

عام	 مجلس	 مثل	 مستقلة	 أطراف	 توفرها	 أن	 ينبغي	 التي	 واملراقبة	

لوسائل	اإلعالم	الجامهريي.

التنظيم الذايت مختلف عن الرقابة الذاتية

ال	يشتمل	التنظيم	الذايت	عىل	مبادئ	توجيهية	خاصة	باملحتوى	السيايس	أو	املحتوى	بشكل	عام.	والتنظيم	الذايت	ليس	مثل	الرقابة	

بيشء،	وال	حتى	مثل	الرقابة	الذاتية.	فهو	يتعلق	بوضع	مبادئ	الحد	األدىن	من	األخالق،	والدقة،	والحقوق	الشخصية،	وما	إىل	ذلك،	مع	الحفاظ	

التام	عىل	حريات	التحرير	يف	كل	ما	يتصل	مبا	يقدم	من	تقارير	وما	هي	اآلراء	التي	تطرح.	وهكذا	فإن	التنظيم	الذايت	عبارة	عن	مبادئ	توجيهية	

تختص،	من	بني	أمور	أخرى،	باألخالق	والدقة	والقواعد	التي	تحكم	الحقوق	الشخصية،	وليس	لها	عالقة	مبا	تتناوله	الصحافة	من	مسائل	أو	ما	

تنرشه	من	آراء.

ويساعد	التنظيم	الذايت	وسائل	اإلعالم	يف	االستجابة	للشكاوى	املرشوعة،	وتصحيح	األخطاء	بطريقة	التجربة	والخطأ.

التنظيم	الذايت	هو	تعهد	من	قبل	املهنيني	اإلعالميني	املهتمني	بالنوعية	يف	وسائل	االعالم	بالحفاظ	عىل	الحوار	مع	الجمهور،	وبإنشاء	آلية	للشكاوى	

من	أجل	التعامل	مع	االهتاممات	واملخاوف	املربرة	بطريقة	عقالنية	ومستقلة.

http://www.osce.org/fom/31497?download=true						اإلنسان	لحقوق	األوروبية	املحكمة	املصدر:

3.9 أمثلة عىل املبادئ التوجيهية للصحافة

نظراً	لالختالفات	الثقافية	والترشيعية،	فإن	وضع	مبادئ	توجيهية	عاملية	

التوجيهية	 املبادئ	 تختلف	 وهكذا،	 السهلة.	 باملهمة	 ليست	 للصحافيني	

العامل،	 عرب	 قصصاً	 اإلعالم	 وسائل	 وتخلق	 آخر.	 إىل	 بلد	 من	 األخالقية	

للحصول	 يسعى	 اإلعالم	 وسائل	 تنرشه	 ملا	 املستهلك	 الجمهور	 أن	 كام	

وسائل	 من	 أيضاً	 بل	 فحسب،	 الوطنية	 املصادر	 من	 ال	 املعلومات	 عىل	

اإلعالم	الدولية.	ومع	ذلك،	فإن	جميع	املنشورات	تسرتشد	غالباً	باملبادئ	

التوجيهية	الوطنية	الخاصة	بها.

وهناك	أيضاً	مبادئ	توجيهية	عاملية،	مثل	إعالن	باريس	املشار	إليه	أعاله.	كام	

أن	االتحاد	الدويل	للصحافيني	)IFJ(،	لديه	كتاب	قواعد	أخالقية	يحتوي	عىل	

تسعة	بنود.	إال	أنها	قواعد	فضفاضة	جّداً	باعتبارها	ناتجة	عن	حل	وسط	بني	

اتحادات	وجمعيات	الصحافيني	من	جميع	أنحاء	العامل.
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الرضر.	 وتخفيف	 واالستقاللية	 الصدق	 األساسية	عىل	 القيم	 وتشتمل	هذه	

الحقيقة	 »احرتام	 عىل:	 التوجيهية	 املبادئ	 أحد	 ينص	 املثال،	 سبيل	 وعىل	

وحق	الجمهور	يف	معرفة	الحقيقة	باعتباره	الواجب	األول	للصحايف«.	ويفيد	

البند	الرابع	من	هذه	املبادئ	التوجيهية	بأنه	»يجب	عىل	الصحايف	استخدام	

األساليب	الرشعية	واملنصفة	فقط	للحصول	عىل	األخبار	والصور	والوثائق«.

تعريف	 كيفية	 األسئلة:	 من	 العديد	 الفور	 عىل	 التعليامت	 هذه	 وتطرح	

األساليب	 هي	 ما	 املعلومات،	 عىل	 الحصول	 طرق	 عن	 ماذا	 الحقيقة؟	

الرشعية،	وما	هي	غري	الرشعية	منها؟

ومن	أجل	التوصل	إىل	مبادئ	توجيهية	أكرث	دقة،	يتعني	عىل	املرء	أن	يركز	

الفصل	 هذا	 يقدم	 السبب،	 ولهذا	 محدد.	 ببلٍد	 الخاصة	 اإلرشادات	 عىل	

البلدان	 يف	 شيوعاً	 األكرث	 األساسية	 املبادئ	 تلك	 من	 مختارة	 مجموعة	

الدليل	 هذا	 يف	 املستخدمة	 لإلرشادات	 دقة	 األكرث	 واألمثلة	 األوروبية.	

مأخوذة	أساساً	من	املبادئ	التوجيهية	للصحافيني	الفنلنديني.	وهناك	أيضاً	

الدولية	والوطنية	واملحلية.	والخالصة،	من	 التوجيهية	 املبادئ	 أمثلة	من	

املدهش	أن	هناك	الكثري	من	القواسم	املشرتكة	بني	القواعد	املختارة	من	

مختلف	البلدان،	وذلك	عىل	الرغم	من	االختالفات	الثقافية	والسياسية.

وقد	تم	تجميع	املحاور	يف	هذا	الدليل	عىل	النحو	التايل:	

1.	الحصول	عىل	املعلومات،	ونرشها	وتصحيحها

2.	املوقف	املهني	للصحايف	

3.	حقوق	من	يجري	املقابلة	وحقوق	الضيف	

4.	الخاص	والعام

1.3.9 الحصول عىل املعلومات ونرشها وتصحيحها

ذات	 أو	حقائق	 جّداً	 مهمة	 أغفلت	حقائق	 إذا	 منصفة	 القصة	 تكون	 ال	

مغزى.	ويشتمل	اإلنصاف	عىل	الكامل/	الشمولية.

ال	تكون	القصة	منصفة	إذا	كانت	تتضمن	أساساً	معلومات	غري	ذات	صلة	

عىل	حساب	حقائق	مهمة.	ويشتمل	اإلنصاف	عىل	توفر	الصلة	باملوضوع.

ال	تكون	القصة	منصفة	إذا	كانت	تضلل	أو	تخدع	القارئ	عن	وعي	أو	بغري	

وعي.	ويشتمل	اإلنصاف	عىل	الصدق	والرصاحة	مع	القارئ.

مشاعرهم	 أو	 تحيزهم	 الصحافيون	 أخفى	 إذا	 منصفة	 القصة	 تكون	 ال	

برباعة	وراء	كلامت	تحقري		words	pejorative	مثل	رفض	refused	عىل	

	.massive وجسيم	 	admit اإلقرار	 	quietly بهدوء	 	despite من	 الرغم	

يقتيض	اإلنصاف	واالستقامة	قبل	البهرجة.

املبادئ األخالقية لصحيفة الواشنطن بوست

	 ينبغي	أن	يكون	هدف	الصحايف	توفري	معلومات	صادقة.	ويجب	الحصول	عىل	املعلومات	علناً.	يُشَجع	الصحايف	عىل	التعريف	بصفته	•

املهنية	أثناء	قيامه	مبهام	عمله.	أما	إذا	كان	ال	ميكنه	التحقق	بهذه	الطرق	من	مسائل	لها	عالقة	باملصالح	العامة،	فإنه	يجوز	للصحايف	

إجراء	املقابالت	والحصول	عىل	املعلومات	بالوسائل	التي	تخرج	عن	املامرسات	املعتادة.

	 ويجب	مقاربة	مصادر	املعلومات	بشكل	انتقادي.	ولهذا	أهمية	خاصة	يف	القضايا	املثرية	للجدل،	إذ	قد	يقصد	مصدر	املعلومات	تحقيق	•

مكاسب	شخصية	أو	اإلرضار	بآخرين.

	 تتوفر	معلومات	• باملواضيع	واألحداث	حاملا	 املتعلقة	 التقارير	 إىل	معلومات	محدودة.	وينبغي	استكامل	 استناداً	 الخرب	 وميكن	نرش	

جديدة	حولها.	كام	ينبغي	متابعة	أخبار	األحداث	إىل	النهاية.

	 ويجب	أن	يكون	الجمهور	قادراً	عىل	متييز	الحقائق	من	اآلراء	واملواد	األخرى	املختلقة.	وباملثل،	ينبغي	عدم	استخدام	املواد	الفوتوغرافية	•

والصوتية	بطريقٍة	مضللة.

	 ومن	حيث	املبدأ،	يجب	تصحيح	املعلومات	الخاطئة	دون	تأخري	من	أجل	الوصول	إىل	أكرب	عدٍد	ممكن	من	أولئك	الذين	حصلوا	عىل	•

املعلومات	غري	الصحيحة.	ويجب	أن	يتم	نرش	التصحيح	عىل	موقع	التحرير	اإللكرتوين	لوسائل	اإلعالم	املعنية،	وكذلك	يف	نفس	املنشور	

أو	موقع	البث	حيث	نرشت	أصالً	املعلومات	غري	الصحيحة.

	 ويجب	أن	تنسجم	درجة	االهتامم	بالتصحيح	مع	مدى	خطورة	الخطأ.	ويف	حال	كانت	هناك	أخطاء	فعلية	متعددة	يف	مادة	إخبارية	•

ما،	أو	إذا	كانت	املعلومات	غري	الصحيحة	من	املمكن	أن	تنتج	عنها	أرضار	جسيمة،	يجب	عىل	املحرر	أن	يقوم	بنرش	مادة	جديدة	

يحدد	فيها	املعلومات	غري	الصحيحة	وتصحيحها.
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املبادئ التوجيهية للصحافيني، مجلس وسائل اإلعالم الجامهريي يف فنلندا

	 أحد	أكرث	املبادئ	األخالقية	الشائعة	للصحايف	هو	احرتام	الحقيقة	truthfulness.	وينص	املبدأ	األول	لالتحاد	الدويل	للصحافيني	•

عىل	ما	ييل:	»إن	احرتام	الحقيقة	وحق	الجمهور	يف	معرفة	الحقيقة	هو	أول	واجبات	الصحايف«.

	 إن	من	واجب	الصحايف	غربلة	الحقائق	من	بني	املزاعم	والشائعات.	وال	ينبغي	للصحايف	أن	يرتك	معلومات	بدون	نرشها،	أو	يحافظ	•

عىل	رسيتها	إذا	كانت	مهمة	لألنباء،	حتى	لو	كانت	تضعف	الخرب،	أو	تخفف	من	حدة	اإلثارة	يف	القصة.	ففي	كثري	من	الحاالت،	

يخبو	موضوع	صحايف	كان	يبدو	يف	أول	ملحة	ذا	مغزى	ومثرياً	لالهتامم	والدهشة	ليصبح	ممالًّ	وعاديّاً،	أو	حتى	يتبني	أنه	خاطئ	

متاماً	عند	دراسته	بتعمق	أكرب.	وال	شك	يف	أن	هذا	شعور	محبط،	لكنه	جزء	أسايس	من	العمل	الصحايف.	فعىل	الرغم	من	املغريات،	

يجب	عىل	الصحايف	أال	يصنع	األخبار	من	معلومات	ثبت	أنها	عارية	عن	الصحة،	حتى	لو	كان	هناك	سبب	وجيه	لذلك،	وحتى	إذا	

كان	املراسل	متأكداً	من	أن	أمره	هذا	لن	يُكتشف.

	 والقيمة	الثانية	من	حيث	األهمية	هي	االمانة	honesty،	الذي	يتحقق	يف	أغلب	األحيان	من	خالل	استخدام	األساليب	املبارشة	•

فقط	يف	عملية	جمع	وعرض	املعلومات.	ومن	املستحسن	أن	يعلن	الصحايف	عن	صفته	املهنية	أثناء	القيام	بعمله،	وأن	يبقى	واضحاً	

كذلك	يف	عمله.	ومع	ذلك،	فمن	املمكن	أن	يحيد	عن	هذه	القاعدة	إذا	مل	تكن	هناك	طريقة	أخرى	للحصول	عىل	معلومات	ذات	

أهمية	للمجتمع.	عىل	سبيل	املثال،	سيكون	من	الصعب	الحصول	عىل	معلومات	يف	مجتمع	مغلق	إذا	مل	يكن	متاحاً	للمراسل	

الصحايف	الوصول	إىل	ما	يجري	يف	هذا	املجتمع.	وإذا	كان	الصحايف	يرى	أن	شيئاً	ما	يحدث	داخل	جامعة	منغلقة	عىل	نفسها	وأن	

هذا	جدير	بالنرش،	ميكنه	االحتفاظ	برسية	صفته	املهنية.

يبذلوا	 أن	 الصحافيني	 املراسلني	 الشأن	صارمة	وتفيد	مبا	ييل:	»يجب	عىل	 بهذا	 املتعلقة	 تعليامت	صحيفة	واشنطن	بوست	 إن	

قصارى	جهدهم	للبقاء	يف	صفوف	الجمهور،	والبقاء	بعيداً	عن	خشبة	املرسح،	وأن	يقوموا	بدورهم	يف	تغطية	األخبار،	ال	بصنعها.	

ويف	أثناء	جمع	األخبار،	ال	يجوز	للصحافيني	متويه	هويتهم	املهنية،	كأن	يعرفوا	أنفسهم	عىل	أنهم	من	رجال	الرشطة	أو	أطباء	أو	

أي	يشء	آخر	غري	أنهم	صحافيون«.

		Helsingin	Sanomat	سانومات	هلسينجن	صحيفة	من	صحايف	تسلل	عندما	2012	عام	يف	فنلندا	يف	نشطة	مناقشة	أثريت	ولقد

الناس	املثليني	يف	»التواؤم«	وأال	يبقوا	مثليني.	وبررت	الصحيفة	قيامها	بهذا	العمل	 إىل	مخيم	تابع	لجمعية	مسيحية	ملساعدة	

بالقول	إنه	بدون	التسلل	إىل	املخيم	مل	يكن	هناك	طريقة	ملعرفة	ما	يحدث	يف	الداخل،	

	 وعىل	الصحايف	أيضاً	أن	يفرق	بني	الحقائق	واآلراء.	إذ	يجب	أن	يكون	القارئ	قادراً	دامئاً	عىل	معرفة	النصوص	التي	تعرب	عن	رأي	•

شخيص،	وتلك	التي	تسعى	جاهدة	لنقل	املعلومات	بصورة	موضوعية.	ووفقاً	للقانون	النمساوي:	»ينبغي	أال	يرتك	القراء	يف	شك	

حول	ما	إذا	كان	أحد	البنود	الواردة	يف	صحيفة	عبارة	عن	تقريٍر	واقعي،	أو	إعادة	إنتاج	آلراء	من	طرف	ثالث،	أم	أنه	مجرد	تعليق«.	

وينطبق	هذا	أيضاً	عىل	استخدامات	الرسوم	التوضيحية	والصوت.	وكذلك	األمر	فيام	يتعلق	مبقاٍل	محدد،	فإنه	ينبغي	أن	يكون	

واضحاً	ما	هو	الجزء	الخاص	بوصف	الصحايف	للحدث،	وما	الذي	قاله	الشخص	الذي	جرت	مقابلته.	ومن	ناحية	عملية،	فإن	التفريق	

يتم	باستخدام	عالمات	االقتباس	للداللة	عىل	أقوال	شخص	يديل	بها	يف	مقابلة.
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كيف تكتب تقارير صحفية حول الهجامت اإلرهابية بطريقة أخالقية؟

يجب	اإلعالم	عن	األعامل	اإلرهابية	بدقة	ومسؤولية.	كام	ينبغي	االهتامم	بشكٍل	خاص	بصيغ	التعبري	التي	يجب	أن	تتجنب	اإلشادة	

بأعامل	العنف	كام	يجب	تفادي	املصطلحات	التي	تحتوي	عىل	أحكام	قيمية	أو	عاطفية.

استخدام	مصطلح	 الصحافيني	محاولة	تجنب	 لذا	يجب	عىل	 األحيان.	 تأويل	مصطلح	»اإلرهاب«	بطرق	مختلفة	وبشكٍل	معاكس	يف	بعض	 يتم	

»اإلرهاب«		دون	إسناد.	وينبغي	لهم	أن	يرتكوا	لآلخرين	عملية	التوصيف	يف	حني	يقومون	هم	باإلبالغ	عن	الوقائع.

ومن	شأن	الوصف	التفصييل	ملا	حدث،	مع	تجنب	عبارات	مثل	»مناضلو	الحرية«	أو	»اإلرهابيون«،	تعزيز	مصداقية	الصحافة	بني	الجمهور.	ويبقى	

هدف	الصحايف	هو	ذاته	كام	هو	الحال	يف	اإلبالغ	عن	أي	موضوع،	أال	وهو	ترك	املجال	للقراء	إلطالق	األحكام	الخاصة	بهم.

)OSCE(	أوروبا	يف	والتعاون	األمن	منظمة	املصدر:

http://www.osce.org/fom/31497?download=true

فالفارق	 أيضاً؛	 اإلعالنات	 عىل	 واآلراء	 الحقائق	 بني	 التفريق	 مبدأ	 وينطبق	

وقد	 واضحاً.	 يكون	 أن	 ينبغي	 املحرر	 الصحايف	 املحتوى	 وبني	 اإلعالنات	 بني	

أصبح	هذا	التفريق	أكرث	صعوبة	مثالً	بظهور	اإلعالن	تحت	مظلة	كلمة	املحرر	

.Advertorial

وتبقى	النظرة	النقدية	ذات	قيمة	عالية	يسرتشد	بها	الصحايف	يف	عمله،	وهي	

تعمل	عىل	عدة	جبهات.	أوالً	وقبل	كل	يشء،	ينبغي	فحص	مصادر	املعلومات	

بعني	ناقدة.	وتسلط	املبادئ	التوجيهية	للصحافيني	الفنلنديني	الضوء	عىل	أن	

»النظرة	النقدية«	تكون	أكرث	أهمية	عند	تناول	املواضيع	املثرية	للجدل،	حيث	

النية	لتحقيق	فائدة	أو	إللحاق	الرضر	 إن	مصدر	املعلومات	قد	تكون	لديه	

بآخرين.	وكثرية	هي	الجهات	التي	تتصل	مبكاتب	التحرير،	وعىل	الصحافيني	

دامئاً	توخي	الحذر	تجاه	ما	يريده	الشخص	من	وراء	اتصاله	بالصحافة،	هل	

هي	للدعاية	اإليجابية	ألنفسهم	أو	رشكاتهم،	أم	أنها	دعاية	سلبية	ضد	شخص	

القارئ	 املقال	 يفيد	 أن	 ينبغي	 مهمة؟	 يرونها	 لقضية	 دعاية	 هي	 أو	 آخر،	

واملجتمع	أساساً،	وليس	الطرف	الذي	هو	موضوع	املقال.	

ووفقاً	للمبادئ	التوجيهية	لوكالة	أسوشييتدبرس:	»ينبغي	أن	تقوم	الصحيفة	

بالنقد	البناء	لجميع	الفئات	يف	املجتمع«.	وبالتايل،	فعىل	الصحيفة	أو	القناة	

التلفزيونية	أو	املحطة	اإلذاعية	أن	تكون	ناقدة	فيام	يتعلق	مبا	تقوم	بتغطيته،	

ليك	يعكس	كل	ما	تقدمه	صورة	نقدية	للمجتمع.	وتركز	جمعية	الصحافيني	

املحرتفني	)SJP	Journalists	Professional	of	Society(	ومقرها	يف	الواليات	

املتحدة	األمريكية	بصفٍة	خاصة	عىل	االنتقاد	املوجه	لصانعي	القرار.

وباإلضافة	إىل	ذلك،	ووفقاً	للمبادئ	التوجيهية،	ينبغي	للصحايف	أن	»مينح	صوتاً	

ملن	ال	صوت	لهم«،	وأن	»يسعى	لنقل	املعلومات	من	املصادر	التي	نادراً	ما	

نسمع	صوتها«.	لذا	يجب	عىل	الصحافيني	االنتباه	إىل	كيفية	وصول	الجهات	

املختلفة	إلسامع	أصواتهم.	وهكذا،	فإن	إرشادات	جمعية	الصحافيني	املحرتفني	

عليك	 األسهل	 من	 تجعل	 التي	 الشائعة،	 الظاهرة	 بشأن	 موقفاً	 تتخذ	 	SJP

االجتامعي	 النفوذ	 أو	 املكانة	 كانت	 كلام	 اإلعالم	 وسائل	 عرب	 توصيل	صوتك	

الذي	تتمتع	به	أكرب.

كذلك،	يجب	عىل	الصحايف	أن	يكون	ناقداً	لنفسه.	وعليه	أن	ينتبه	الحتاملية	

تأثري	القيم	والخربات	الشخصية	الخاصة	به	عىل	العمل.	فعىل	الرغم	من	أن	

مادة	األخبار	قد	تبدو	محايدة،	وقد	يكون	املراسل	الصحايف	سمح	لألطراف	

املتنازعة	بإسامع	أصواتها؛	فقد	يكون	للرأي	القوي	للصحايف	تأثريه	عىل	نربة/	

لهجة	املادة	اإلخبارية.	ولعل	أحد	البدائل	للمحافظة	عىل	النقد	الذايت	هو	نرش	

تعليق	أو	عمود	جنباً	إىل	جنب	مع	املقال	بحيث	تقدم	آراء	املراسل	الصحايف	

بشكٍل	مكشوف.

وتؤكد	كافة	املدونات	األخالقية	للصحافيني	عىل	أهمية	دقة	وصحة	املعلومات	

املنشورة،	ورضورة	التحقق	من	هذا.	وعىل	الرغم	من	أن	العمل	الصحايف	يف	

الواقع	ويف	أغلب	األحيان	يتميز	باالستعجال،	فإنه	يجب	أال	يكون	هذا	سبباً	

لعدم	تدقيق	الحقائق.	إن	الصحايف	أو	عىل	أقل	تقدير	محرر	الصحيفة	هم	

املسؤولون	عن	صحة	املعلومات	التي	تم	تقدميها.	كام	أن	كافة	املعلومات	التي	

قد	سبق	نرشها	يف	أي	مكان	آخر	يتعني	فحصها	بعمق	أيضاً.	ويف	حالة	وجود	

أخطاء،	فعىل	الصحافيني	أن	يقوموا	بتصحيحها	دومنا	تأخري.

أما	يف	املنشورات	عىل	اإلنرتنت،	فال	يكفي	إلغاء	املعلومات	الكاذبة	أو	حذف	

املقال.	بل	يجب	إبالغ	الجمهور	بالخطأ	وبحقيقة	أنه	قد	تم	تصويبه.

وينطبق	مبدأ	االنفتاح	عىل	عملية	تصحيح	األخطاء	أيضاً.	فإنه	من	املستحسن	

إبالغ	الجمهور	بطريقة	مبارشة	ما	هي	املامرسات	واملبادئ	التي	تتبعها	وسائل	

اإلعالم	فيام	يتعلق	باألخطاء	والتصحيحات.

يجب	أن	يتم	اإلعالن	عن	مصدر	املعلومات	املستخدمة	للجمهور،	حيث	إنه	

هذه	 مصداقية	 لتقييم	 فرصة	 الجمهور	 لدى	 تكون	 ذلك،	 يتم	 عندما	 فقط	

املصادر.	ويجب	فحص	الحقائق	التي	تم	نرشها	سابقاً	بعناية	كأنها	جديدة،	

إذ	إن	نرش	املعلومات	يف	صحيفة	ال	يجعلها	صحيحة.	وبهذا	ميكن	للصحافيني	

تجنب	تعميم	األخطاء	التي	ارتكبها	اآلخرون.
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لتقديم تقارير صحافية مسؤولة

رمبا	يستغل	هؤالء	املتنافسون	سخونة	األحداث	واهتامم	الجمهور	وتلهفه	عىل	االخبار	لتمرير	أنباء	كاذبة،	وبشكل	عام،	حيث	يكون	

الترسع	تكون	الحاجة	أكرب	إىل	التحقق	وبشكل	رسيع	من	صحة	ودقة	املعلومات	والصور.	ومن	واجب	الصحافيني	اآلخرين	الكشف	عن	الكذب	

وتصحيح	املعلومات	الخاطئة.	

لذا	عليك	أن	تقاوم	إغراء	النرش	وأن	تصرب	حتى	تتحقق.	

تنص	مدونة	السلوك	املهني	اإلعالمي	لنقابة	الصحافيني	الفلسطينيني	يف	مجال	االلتزامات	تجاه	الجمهور	عىل:

-	إعطاء	االهتامم	الكايف	لقضايا	الرأي	العام	من	خالل	املعلومات	املوثقة	والعناية	بالفئات	واملناطق	املهمشة.

-	الحرص	عىل	عدم	نرش	أسامء	الضحايا	قبل	التأكد	من	هوياتهم	وإبالغ	ذويهم.

-	عدم	نرش	صور	الضحايا	بطريقة	تؤثر	عىل	مشاعر	ذويهم	أو	مشاعر	املواطنني	عامة.

-	احرتام	الحياة	الخاصة	للمواطنني،	مبن	يف	ذلك	الشخصيات	االعتبارية،	باستثناء	ما	يتعلق	بقضايا	الرأي	العام.

-	عدم	التشويش	عىل	القضاء،	وااللتزام	بعدم	نرش	أسامء	أو	صور	ملتهمني	مل	يصدر	بحقهم	حكم	قضايئ.

-	عدم	التشهري	أو	التحريض	عىل	العنف	والكراهية	ضد	أي	شخص	أو	جهة	أو	مؤسسة	عىل	أساس	الجنس	أو	العرق	أو	الدين	أو	االنتامء	السيايس.

-	حامية	األطفال	من	املواد	التي	تؤثر	سلباً	عىل	منوهم	النفيس.	

-	تجنب	نرش	أي	صور	إباحية	أو	تعبريات	غري	الئقة	أو	ألفاظ	تهكمية.

-	االلتزام	باستخدام	عالمات	التنصيص	عند	نقل	األقوال.

2.3.9 املوقف املهني للصحايف

واملستمعني	 القراء	 أم��ام	 األول	 املقام	 يف	 مسؤول	 الصحايف	 إن	

املجتمع.	 يف	 يحدث	 ما	 معرفة	 يف	 الحق	 لهم	 الذين	 واملشاهدين،	

وفقاً	 تتخذ	 أن	 فيجب	 اإلعالم،	 وسائل	 مضمون	 بشأن	 القرارات	 أما	

للمبادئ	الصحافية.	وال	ينبغي	تحت	أي	حال	من	األحوال	أن	تسلم	

خارج	 جهٍة	 أي	 إىل	 القرارات	 هذه	 مثل	 اتخاذ	 يف	 املسؤولية	 هذه	

مقاومة	 الواجب،	يف	 أيضاً	 وعليه	 الحق،	 وللصحايف	 التحرير.	 مكتب	

الضغط	أو	محاوالت	اإلقناع	التي	قد	يتعرض	لها	بهدف	منع	أو	الحد	

من	االتصاالت.

للنقاش:

إىل	ماذا	برأيك	تشري	عبارة	»تعبريات	غري	الئقة«	يف	هذه	املبادئ	التوجيهية؟
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ال	يجوز	للصحايف	أن	يستغل	منصبه.	وال	يحق	له	التعامل	مع	القضايا	التي	قد	تؤدي	إىل	مكاسب	شخصية	وال	طلب	أو	تلقي	املكافآت	

التي	قد	تؤدي	إىل	التنازل	عن	استقالليته	أو	األخالقيات	املهنية.	وللصحايف	الحق	يف	رفض	املهامت	التي	تتعارض	مع	القانون	أو	مع	

قناعاته	الشخصية	أو	املامرسات	الصحافية	الحميدة.

وعندما	يتناول	الصحايف	مسائل	تهم	وسائل	اإلعالم	التي	يعمل	معها	أو	تهم	أصحابها،	فعليه	أن	يجعل	سياق	الخرب	واضحاً	للقراء	واملستمعني	

واملشاهدين.

ومن	األهمية	مبكان	احرتام	املامرسات	املهنية	الحميدة	عند	استخدام	عمل	اآلخرين.	وال	بد	من	ذكر	املصادر	عند	نرش	املعلومات	نقالً	عن	

جهاٍت	أخرى.

املبادئ	التوجيهية	للصحافيني،	مجلس	وسائل	اإلعالم	الجامهريي	يف	فنلندا

تتعهد	هذه	الصحيفة	أن	تتجنب	تضارب	املصالح	أو	ما	قد	يبدو	أنه	تضارب	للمصالح،	أينام	وكلام	كان	ذلك	ممكناً.	وقد	اعتمدنا	سياسات	

صارمة	يف	هذه	القضايا،	إذ	ندرك	أنها	قد	تكون	أكرث	تقييداً	مام	هو	معتاد	يف	عامل	األعامل	التجارية	الخاصة.	وعىل	وجه	الخصوص	كام	ييل:

ندفع	بطريقتنا	الخاصة.	نحن	ال	نقبل	الهدايا	من	مصادر	املعلومات	واألخبار.	نحن	ال	نقبل	رحالت	مجانية.	نحن	ال	نسعى	وال	نقبل	املعاملة	

التفضيلية	بسبب	مواقعنا	يف	العمل.	االستثناءات	لقاعدة	عدم	قبول	الهدايا	قليلة	وواضحة–	دعوات	لوجبات	الطعام	مثالً.	ويحظر	الدخول	

مجاناً	ألي	حدث/	عرض	ال	يكون	متاح	للجمهور	مجاناً.	واالستثناء	الوحيد	هو	للمقاعد	غري	املخصصة	للبيع	للجمهور،	كام	هو	الحال	يف	

املقاعد	املخصصة	للصحافة.	وكلام	كان	ذلك	ممكناً،	يجب	اتخاذ	ترتيبات	لدفع	مثن	هذه	املقاعد.

املبادئ	األخالقية	لصحيفة	واشنطن	بوست

ووفقاً	لقواعد	االتحاد	الدويل	للصحافيني،	فعىل	الصحافيني	رفض	الرشوة	

بالنرش	 عالقة	 لها	 كان	 سواء	 وذلك	 كانت،	 شكل	 بأي	 تقدميها	 يتم	 التي	

أو	مبنع	النرش.	وبالتايل،	فإن	حظر	الرشوة	تقبله	اتحادات	الصحافيني	يف	

جميع	أنحاء	العامل.

إن	التوسع	يف	تحقيق	االستقاللية	هو	أكرث	اعتامداً	عىل	الثقافة	السائدة.	

وغالباً	ما	تكون	وسائل	اإلعالم	ملتزمة	بيشء	ما،	إما	ماليّاً	أو	سياسيّاً.	وال	

تذكر	قواعد	االتحاد	الدويل	للصحافيني،	عىل	سبيل	املثال،	االستقاللية	عن	

فإن	 الفنلنديني،	 للصحافيني	 التوجيهية	 للمبادئ	 ووفقاً	 الدولة.	 حكومة	

القرارات	بشأن	املحتوى	يجب	أن	تتخذ	عىل	أساس	صحايف.	وبعبارة	أخرى،	

ووجهات	 املقاالت،	 وموضوعات	 النرش،	 بشأن	 القرارات	 تتخذ	 أن	 يجب	

النظر	داخل	الجسم	الصحايف.	ومن	ناحية	أخرى،	ينبغي	أن	يتخذ	الجسم	

بد	من	رفض	كل	 إنه	ال	 إذ	 بأنفسهم،	 القصة	 بعدم	نرش	 القرار	 الصحايف	

أشكال	الضغط	ومحاوالت	التقييد.

إن	تحقيق	االستقاللية	التامة	أمر	مستحيل،	حيث	إن	وسائل	اإلعالم	تكون	

دامئاً	مملوكة	من	قبل	شخص	أو	جهة	ما،	ويف	يومنا	هذا،	ترتكز	ملكية	وسائل	

اإلعالم	أكرث	من	أي	وقت	مىض.	وميكن	أن	متتلك	رشكة	وسائل	اإلعالم	مثالً	

سلسلة	من	دور	السينام	وإحدى	الصحف.	فإذا	كانت	الصحيفة	تنرش	قصة	

استخدام	 امللكية	عىل	مدى	 تؤثر	عالقات	 السينام،	فقد	 حول	سلسلة	دور	

الصحايف	للنظرة	النقدية	يف	تعامله	مع	مثل	هذه	القضايا	الداخلية.

كانت	 إذا	 عام	 النظر	 بغض	 للقارئ	 واضحة	 االنتامءات	 تكون	 أن	 يجب	

هذا	 ال.	 أم	 القصة	 ومضمون	 لهجة	 عىل	 أثرت	 قد	 اإلعالم	 وسيلة	 ملكية	

هو	السبب	عىل	سبيل	املثال	من	وراء	النص	الوارد	يف	املبادئ	التوجيهية	

التي	 القضايا	 مع	 التعامل	 »أثناء	 بأنه	 يفيد	 الذي	 الفنلنديني	 للصحافيني	

تعترب	مهمة	لوسائل	اإلعالم	قيد	البحث،	فإن	الرشكة	أو	مالكيها،	والصحايف	

ينبغي	أن	يوضحوا	السياق	للقارئ	أو	املستمع	أو	املشاهد«.	ويف	الواقع	

العميل،	ميكن	القيام	بذلك	عن	طريق	إضافة	مالحظة	يف	نهاية	املقال	تذكر	

بأن	املؤسسة	املذكورة	يف	املقال	تنتمي	إىل	نفس	التكتل	الذي	تنتمي	له	

الصحيفة.

وميكن	أيضاً	أن	يُنظر	إىل	تلقي	الرشاوى	بشكل	موسع:	إذ	ينبغي	أال	يحاول	

املراسل	الصحايف	استغالل	املهنة	للحصول	عىل	منفعة	شخصية	أو	إساءة	

استخدام	موقعه	الوظيفي.	كام	ال	يجب	له	التعامل	مع	القضايا	التي	تتيح	

التي	 فرصة	لتحقيق	مكاسب	شخصية،	وال	يجوز	له	أن	يتلقى	املكافآت	

ميكن	أن	تقوض	االستقالليه.

التي	 السابقة	 للقاعدة	 الطبيعي	 النظري	 هي	 والتعليق	 التعبري	 حرية	 إن	

من	 الخارجي.	 والضغط	 التأثري	 رفض	 الصحايف	 عىل	 ينبغي	 بأنه	 تفيد	

املستحيل	تحقيق	حرية	التعبري	بشكل	مثايل	بوجود	ضغوط	من	أي	طرف	

خارجي.	إن	حرية	التعبري	ليست	فقط	حول	الحق	يف	التعبري،	ولكن	األهم	

من	ذلك	هو	حق	الناس	يف	املعرفة.
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ويف	بعض	الحاالت،	فإن	من	حق	الصحايف	االمتناع	عن	القيام	مبهمٍة	ما.	

وتشتمل	هذه	الحاالت	مثالً	تغطية	األخبار	املتعلقة	باألقارب.	عندما	يقوم	

الصحايف	مثالً	بتقديم	تقارير	صحافية	حول	التحركات	السياسية	ألقاربه،	

الجمهور	قد	يفرتض	يف	مثل	 السهل	تقويض	مصداقيتها،	حيث	إن	 فمن	

هذا	الوضع	أن	الصحايف	متحيز،	حتى	لو	مل	يكن	هذا	هو	الحال.	وباملثل،	

فال	ميكن	أن	يُجرب	الصحايف	عىل	خرق	القانون،	ففي	بعض	األحيان،	ميكن	

اعتبار	أساليب	الصحايف	يف	جمع	املعلومات	منطقة	رمادية	بالقانون،	لذا	

تتطلب	مثل	هذه	املهام	رغبة	طوعية	من	الصحايف.

وينبغي	عىل	الصحايف	أن	يحرتم	قانون	حقوق	التأليف	والنرش	واملامرسات	

ذات	الصلة	بهذا	القانون	يف	بلده.	ومن	االنتهاكات	السافرة	مثالً	لحقوق	

التأليف	والنرش،	نسخ	مقال	من	مكان	آخر،	وهو	ما	ينبغي	تجنبه	بأي	مثن.

3.3.9 حقوق الصحايف الذي يُجري املقابلة وحقوق 

الضيف

وبني	 املقابلة	 يُجري	 الذي	 الصحايف	 بني	 رسية	 العالقة	 تكون	 أن	 األصل	

الضيف	الذي	يقابله.	وأحد	مبادئ	الصحافة	الحميدة	أن	يشعر	الضيف	

بالثقة	التامة	يف	أن	الصحايف	لن	يحرِّف	ما	يقوله	مثالً	من	خالل	عدم	ذكر	

تحميله	 فمه/	 يف	 الكالم	 وضع	 طريق	 عن	 أو	 املقابلة،	 يف	 أساسية	 أجزاء	

السياق	 هو	 ما	 معرفة	 الحق	يف	 وللضيف	 عنه.	 يصدر	 مل	 كالم	 مسؤولية	

الذي	سيتم	نرش	مقابلته	فيه،	وله	الحق	كذلك	مبعرفة	أين	سيتم	نرشها	

كامدة	 استخدامها	 سيتم	 كان	 إذا	 ما	 أو	 تُنرش،	 أن	 منها	 القصد	 كان	 إن	

خلفية	لقصة	ما.

لهم	 يحق	 وآرائهم،	حيث	 اقتباساتهم	 يف	 الحق	 مقابلتهم	 تجري	 وللذين	

لهم	 تنسب	 التي	 االقتباسات	 قراءة	 الحميدة	 الصحافية	 للمامرسة	 وفقاً	

الزمني	 الجدول	 اقرتاح	تصحيحها،	هذا	يف	حال	سمح	 قبل	نرشها،	ورمبا	

املحدد	للنرش.

وقد	يؤدي	هذا	يف	بعض	األحيان	إىل	نشوب	نزاع		بني	الصحايف	والضيف.	

مقابلته	 متت	 قد	 سياسة	 رجل	 يتلقى	 حني	 مثالً	 الحالة	 هذه	 تنشأ	 قد	

أمام	 املقابلة	قد	ييسء	إىل	صورته	 معلومات	بعد	مقابلة	تفيد	بأن	نرش	

الوضع،	سيحاول	منع	نرش	 الحال،	ففي	مثل	هذا	 العام.	وبطبيعة	 الرأي	

املقال.	من	حيث	املبدأ،	ليس	له	الحق	يف	ذلك،	ما	مل	يكن	الوضع	قد	تغري	

بشكل	مؤثر	جّداً	منذ	إجراء	املقابلة.

تسجيل	 املراسل	 عىل	 يجب	 جّداً،	 موضوعات	حساسة	 مع	 التعامل	 عند	

إلقاء	 أو	 قاله،	 الرتاجع	فيام	بعد	عام	 للضيف	 املقابالت،	بحيث	ال	ميكن	

ويُستحسن	عند	 أقواله.	 أو	تشويه	 بتغيري	 اتهامه	 أو	 الصحايف	 اللوم	عىل	

إجراء	مقابالت	مع	سياسيني	بارزين	أو	شخصيات	مهمة	من	عامل	األعامل	

حارضاً	 للسيايس	 أو	 املعنية	 للرشكة	 العامة	 العالقات	 مسؤول	 يكون	 أن	

أيضاً،	أو	محام	أو	من	ميثلهم،	حتى	يسجل	أو	يكتب	كيف	جرت	املقابلة.	

ويجوز	لهذا	الشخص	أيضاً	أن	يقاطع	الضيف	الذي	تجري	مقابلته	أو	حتى	

أن	مينعه	من	اإلجابة،	إذا	كان	عىل	وشك	أن	يقول	شيئاً،	من	شأنه	أن	يرض	

بصورته	العامة.

يف	نهاية	املطاف،	تبقى	سلطة	إجراء	التعديالت	والنرش	مع	الصحايف.	وال	

يستطيع	الشخص	الذي	متت	مقابلته	منع	نرش	قصة	ما.	ومن	املستحسن	

التمسك	بالفطرة	السليمة:	إذا	كان	الشخص	يتنصل	فيام	بعد	مام	ميكن	

نرشه	عىل	لسانه	من	قول،	فمن	الجدير	النظر	فيام	إذا	كانت	للكالم	أهمية	

مجتمعية	تحتم	نرشه	عىل	الرغم	من	اعرتاضه.

لألشخاص	الذين	ستجري	مقابلتهم	الحق	يف	معرفة	السياق	الذي	ستستخدم	به	أقوالهم	مسبقاً.		كام	يجب	أن	يُقال	لهم	إذا	ما	كان	

سيتم	استخدام	املقابلة	يف	وسائل	متعددة.	ويجب	دامئاً	أن	يُعلم	الضيف	إذا	ما	كانت	املحادثة	معه	بقصد	النرش	أو	أنها	ستستخدم	

حرصاً	كامدة	خلفية.

إن	طلب	الشخص	الذي	متت	مقابلته	قراءة	املادة	الخاصة	مبقابلته	قبل	نرشها	جدير	باملوافقة	إذا	سمح	الوقت	النهايئ	املحدد	للتحرير.	وهذا	

الحق	يتعلق	فقط	بالبيانات	الشخصية	التي	أدىل	بها	الضيف،	ولكن	ال	يجوز	تسليم	القرار	الصحايف	النهايئ	ألية	جهة	خارج	مكتب	التحرير.

ويجب	االمتثال	لرفض	الشخص	الذي	جرت	مقابلته	السامح	بالنرش،	فقط	إذا	كانت	الظروف	قد	تغريت	بشكل	كبري	جّداً	بعد	املقابلة،	مبا	قد	

يجعل	نرشها	إجحافاً	ال	مربر	له.

وإذا	كان	القصد	هو	تقديم	معلومات	حول	أنشطة	شخص	محدد	بوضوح،	أو	رشكة	أو	منظمة	بطريقة	تظهرها	يف	صورة	سلبية	جّداً،	يجب	منح	

هذا	الشخص	أو	الجهة	حق	الرد	بشأن	املسألة	قيد	البحث.	وإذا	مل	يكن	ممكناً	االستامع	إىل	آراء	األطراف	املعنية	يف	الوقت	ذاته،	فقد	يكون	من	

الرضوري	إعطاء	الفرصة	للطرف	الذي	تعرض	للدعاية	السلبية	إلسامع	رأيه	فيام	بعد.	وإذا	مل	يتم	ذلك،	تدعو	املامرسة	الصحافية	الجيدة	إىل	نرش	

أي	تعليق	من	الجهة	التي	تم	انتقادها.

مجلس وسائل الإعلام الجماهيري في فنلندا
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وللضيف	أيضاً	الحق	يف	التعليق	عىل	الخرب	بعد	ذلك،	إذا	كان	يعتربه	خاطئاً	

أو	هجوميّاً.	وإذا	كان	الضيف	أو	الشخص	املقصود	يف	املقالة	يرى	أن	املادة	

التي	تم	نرشها	تتهجم	عليهم،	يحق	لهم	نرش	رد	عليها.	وإذا	كانت	املادة	

تصحيحاً	 نفسها	 الصحيفة	 تنرش	 أن	 فيجب	 فعلية،	 أخطاء	 عىل	 تحتوي	

للمعلومات	الخاطئة.

ينطبق	 ال	 فهو	 األخبار.	 جميع	 عىل	 الرد	 يف	 الحق	 ينطبق	 ال	 ذلك،	 ومع	

واملالية	 السياسية	 والتقييامت	 للثقافة،	 املوجهة	 العادية	 االنتقادات	 عىل	

أو	االجتامعية	أو	غري	ذلك	من	عرض	وتقديم	اآلراء.	ويف	نهاية	األمر،	فإن	

رئيس	تحرير	الصحيفة	هو	من	يحدد	ما	إذا	كانت	املادة	فيه	إساءة	لجهة	

ما،	وهو	من	ميلك	السلطة	ملنح	الحق	يف	الرد.

4.3.9 الخاص والعام

ما	هو	املسموح	للصحايف	أن	ينرشه،	وبأي	طريقة؟	وما	الذي	يجب	نرشه	

وما	ال	يجوز	نرشه	بأي	حاٍل	من	األحوال؟	يجب	أن	يحرتم	املراسل	مصادر	

معلوماته	ويحرتم	باملثل	من	هم	موضوع	أخباره،	وحقهم	يف	الخصوصية.

وكقاعدة	أساسية	مستندة	إىل	الخربة،	كلام	كان	األشخاص	موضوع	املقال	

شخصياٍت	عامة،	حصلوا	مبحض	إرادتهم	عىل	الشهرة	والدعاية	يف	املايض،	

وكلام	كانت	سلطتهم	االجتامعية	أكرب،	منحوا	خصوصية	أقل	من	غريهم.	

األهمية	 تفوق	هنا	 ما،	 به	يف	جرمية	 املشتبه	 فإذا	كان	رجل	سياسة	هو	

االجتامعية	للمسألة	أهمية	حامية	خصوصيته.	ويف	مثل	هذه	الحالة،	فإنه	

من	املربر	أن	يصبح	هذا	املوضوع	خرباً.	ويف	املقابل،	إذا	كان	االشتباه	يف	

شخٍص	»عادي«	بنفس	الجرمية،	يصبح	نرش	اسم	املذنب/	الجاين	ال	مربر	

بالفرد	 يلحق	 قد	 الذي	 الرضر	 إن	 حيث	 للخصوصية،	 حامية	 وذلك	 له،	

نتيجة	لنرش	الخرب	هو	أكرب	من	حق	القارئ	يف	معرفة	اسم	الجاين.

غالباً	ما	تكون	هناك	تعليامت	دقيقة	لدى	وسائل	اإلعالم	فيام	يتصل	بنرش	

أسامء	املجرمني.	وبحكم	التجربة،	فإن	القاعدة	األساسية	يف	وسائل	اإلعالم	

الفنلندية،	تفيد	بأنه	ميكن	نرش	اسم	الشخص	الذي	صدر	حكم	عليه،	إذا	

كان	الحكم	السجن	أكرث	من	سنتني،	غري	مرشوط.	وعادًة	ما	يُتخذ	قرار	نرش	

األسامء	عىل	أساس	كل	حالة	عىل	حدة،	وذلك	لتجنب	التسبب	يف	رضر	

لضحايا	الجرمية.	وعىل	سبيل	املثال،	فإن	أسامء	األشخاص	املحكوم	عليهم	

يف	جرائم	جنسية	ضد	الُقرَص	أو	يف	جرائم	العنف	املنزيل	غالباً	ما	تبقى	غري	

منشورة،	حتى	ال	يتم	الكشف	عن	هوية	الضحايا	دون	إرادتهم.

وتدعو	املبادئ	التوجيهية	األخالقية	لجمعية	الصحافيني	املحرتفني	األمريكية	

)SJP(	إىل	ما	ييل:	»إظهار	التعاطف	مع	أولئك	الذين	قد	يتأثرون	بالتغطية	

وضحايا	 األحداث،	 مع	 التعامل	 عند	 الحساسية	 درجة	 ورفع	 اإلخبارية،	

إىل	 يفتقرون	 الذين	 األشخاص	 أو	 املعلومات	 الجنسية،	ومصادر	 الجرائم	

الخربة	]يف	مجال	التعامل	مع	وسائل	اإلعالم[	أو	غري	القادرين	عىل	إعطاء	

النهج	 الثقافية	يف	 االختالفات	 املعلومات[،	والنظر	يف	 موافقة	]عىل	نرش	

واملعالجة«.	وتفيد	املبادئ	التوجيهية	للجمعية	أيضاً	أنه	ليس	من	األخالق	

دامئاً	القيام	بنرش	املعلومات،	وإن	كانت	متاحة	ومسموحاً	بها	قانونيّاً.

وتنطبق	املبادئ	العاملية	للمساواة	وعدم	التمييز	عىل	الصحافة	أيضاً،	إذ	

يجب	عىل	الصحايف	أن	يهتم	بحقيقة	أن	تحقيق	املساواة	يتم	عرب	االمتناع	

أو	 الجنس	 أو	 الدين	 أو	 العرق	 أساس	 عىل	 أي	شخص	 ضد	 التمييز	 عن	

الطبقة	االجتامعية	أو	املهنة	أو	اإلعاقة	أو	غريها	من	السامت	الشخصية.

للنقاش :

	 هل	للشخصيات	العامة	مثل	الوزراء	الحق	يف	الخصوصية؟•

	 تفيد	مدونة	قواعد	السلوك	للصحافيني	أن	الحق	يف	الخصوصية	للشخصيات	العامة	أضيق	مام	هو	للناس	»العاديني«.	فإذا	كان	املشتبه	•

يف	ارتكاب	جرمية	ما	هو	رجل	سياسة،	تصبح	األهمية	املجتمعية	للمسألة	أكرب	من	أهمية	حامية	الخصوصية	لرجل	السياسة	هذا.	ومع	

ذلك،	فإن	الحق	ال	يزال	قامئاً.	لذلك،	فإن	الوزراء	مثالً	لهم	أيضا	الحق	يف	الخصوصية.

	 وعىل	سبيل	املثال،	إن	الحالة	الصحية	والتاريح	الطبي	للوزير	تبقى	مسألة	شخصية	طاملا	ال	يوجد	سبب	لالشتباه	يف	أنها	قد	تؤثر	عىل	•

أدائه	لوظيفته.

	 وكذلك	يتضمن	الحق	يف	الخصوصية،	عىل	سبيل	املثال،	حامية	عادات	اإلنفاق	للوزير	من	ماله	الخاص.	وهذا	يعني	أنه	ليس	من	حق	•

الجمهور	مثالً	معرفة	ما	هو	املبلغ	الذي	أنفقه	الوزير	عىل	حفل	زفاف	أحد	أفراد	األرسة.	ولكن	هذا	ال	يشتمل	الحاالت	التي	توجد	

فيها	شبهة	فساد،	مثل	وجود	أدلة	تشري	إىل	استخدامه	املال	العام	لتمويل	الحفل.

	 إن	السجالت	الرضيبية	يف	فنلندا	مفتوحة	للعموم.	ويساعد	هذا	الصحايف	املسؤول	يف	تتبع	دفعات	األموال	لصناع	القرار	املهمني،	ولكن	•

هذا	األمر	يجعل	من	املمكن	إساءة	استخدام	املعلومات	أيضاً.
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للنقاشل:

	 هل	ميكنك	استحضار	أمثلة	حول	حاالت	تطرح	تحدياً	لحق	الشخصيات	العامة	بالخصوصية؟•

	 هل	ينبغي	أن	تكون	االختيارات	التي	يتخذها	السياسيون	يف	حياتهم	الخاصة	منفصلة	متاماً	عن	حياتهم	العامة؟•

تجنب الرضر

إن	حرية	النرش	مقيدة	مبجموعة	من	األنظمة	لتجنب	إيقاع	الرضر	باآلخرين	بشكل	غري	مربر.

ويف	مسألة	ما	إذا	كان	ينبغي	السامح	دامئاً	بنرش	اسم	الجاين	أم	ال،	هناك	نوعان	من	االعرتاضات	األساسية	لهذا:	األول	يتعلق	بأن	حقوق	الضحايا	

يجب	دامئاً	أن	تؤخذ	بعني	االعتبار.	وميكن	القول	جدالً	إن	للجمهور	الحق	يف	معرفة	اسم	القاتل	أو	املغتصب	يف	الحي	الذي	يقطنونه.	ولكن	يجب	

إعادة	النظر	فيام	إذا	كان	الكشف	عن	أسامء	الجناة	يف	الحاالت	الحساسة	فيه	مجازفة	يف	وقوع	الرضر	بالضحية	أو	أرسته،	وبالتايل،	يصبحون	

ضحايا	مرتني.	ولهذا	السبب،	يعترب	نرش	اسم	الجاين	يف	قضية	سفاح	القرىب	مثاالً	صارخاً	عىل	هذه	الحاالت:	إذ	ال	ينبغي	أن	يتم	ذلك	ألنه	قد	يؤدي	

إىل	تحديد	الضحية	بسهولة.

ويف	مثال	آخر:	قد	يكون	من	حق	الجمهور	معرفة	اسم	اللص	الذي	رسق	الخزنة	من	مقصف	املدرسة.	ولكن	الكشف	عن	اسمه	يف	الصحف	سوف	

يضعف	من	إمكانية	إعادة	تأهيله	وإعادة	دمجه	باملجتمع.	وميكن	التساؤل	هنا	عام	إذا	كانت	الفضيحة	العامة	هي	فقط	إلشباع	فضول	اآلخرين	

وهل	هي	عقوبة	متناسبة	مع	حجم	الجرم	الصغري	يف	مثل	هذه	الحالة،	وعىل	وجه	الخصوص	إذا	كان	الجاين	قارصاً.

للنقاش: 

هل	ميكنك	تقديم	املزيد	من	األمثلة	حول	الحاالت	التي	تستدعي	االمتناع	عن	نرش	املعلومات	لتجنب	وقوع	الرضر؟

4.9 حامية مصادر املعلومات والحاالت االستثنائية

يف	 الصحايف	 وسائل	 أقوى	 من	 واحدة	 هي	 املصادر	 حامية	 إن	 قيل	 لقد	

الجملة	بشكل	جيد	وضع	مصادر	 البيانات.	وتلخص	هذه	 الحصول	عىل	

املعلومات	يف	الصحافة.

يكشفوا	 أن	 للمواطنني	 املمكن	 من	 تجعل	 املعلومات	 مصادر	 إن	حامية	

التي	 الخاطئة	 املامرسات	 اإلعالم	حول	 وسائل	 املعلومات	من	خالل	 عن	

ترتكب	من	ِقبل	صانعي	السياسات	واملسؤولني	دون	خوف	من	التبعات	

أو	االنتقام.

ومن	األمثلة	النموذجية	يف	هذا	املجال	فضيحة	ووترغيت	التي	أدت	إىل	

استقالة	الرئيس	األمرييك	ريتشارد	نيكسون،	إذ	مل	يكن	باإلمكان	الكشف	

التنصت	الذي	كان	ميارسه	الجمهوريون	دون	وجود	مصدر	مجهول	 عن	

للمعلومات.

إن	من	حق	الصحايف	بل	وواجبه	أن	يحافظ	عىل	هوية	الشخص	الذي	قدم	

له	معلومات	رسية.	وهكذا	ال	ينبغي	للصحايف	أبداً	أن	يكشف	عن	مصادر	

معلوماته	الرسية،	وال	حتى	إذا	تعرض	للضغط.	كام	يجب	عليه	أن	يصد	

ويقاوم	كل	املحاوالت	الرامية	إىل	الضغط	عليه	يف	هذا	السياق،	حيث	إن	

جانب	 من	 والطاقة	 الوقت	 بذل	 يتطلب	 املعلومات	 مصادر	 ثقة	 كسب	

الذين	 الصحافيني	 إن	 البرص.	 ملح	 خسارتها	يف	 أيضاً	 التي	ميكن	 الصحايف،	

إنهم	 بل	 الشخصية	فحسب،	 يفقدون	سمعتهم	 ال	 مصادرهم،	 يكشفون	

يقوضون	أيضاً	ثقة	املجتمع	بالصحافيني	ككل.

بأنها	 ثقة	 عىل	 اجتامعيّاً	 املهمة	 املعلومات	 مصادر	 تبقى	 أن	 ولضامن	

الصحافيني	كمجموعة	 ينبغي	عىل	 املستقبل،	 الهوية	يف	 ستبقى	مجهولة	

وكأفراد	أن	يدافعوا	عن	موقفهم	يف	حامية	مصادر	معلوماتهم.	إن	هذه	
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الحامية	حق	وأمان	للمصدر	ال	للصحايف.	ومثله	مثل	العمل	كصحايف،	فإن	

تشكل	 مسألة	 هي	 هويته	 واكتشاف	 املعلومات	 لتوفري	 كمصدر	 العمل	

تهديداً	عىل	الحياة	يف	كثري	من	البلدان.

غري	 جامهرييّاً	 صدًى	 يُحدث	 اجتامعياً	 املهمة	 املعلومات	 نرش	 كان	 إذا	

مرغوب	به	إىل	حٍد	كبري،	فينبغي	أن	يحدد	مكتب	تحرير	للجمهور	كيف	

تم	 التي	 وباملعلومات	 املجهول،	 باملصدر	 الثقة	 االعتامدية/	 ضامن	 تم	

الحصول	عليها	من	هذا	املصدر.

يف	بعض	الحاالت	املحددة،	قد	تصدر	املحكمة	أمراً	للصحايف	للكشف	عن	

مصادره.	وعىل	سبيل	املثال،	يف	فنلندا	يجوز	للمحكمة	أن	تأمر	صحافيّاً	

بالكشف	عن	مصادره	عند	التعامل	مع	الحالة	التي	يكون	فيها	أشد	حكم	

إذا	اشتبهت	املحكمة	يف	أن	نقل	 هو	ست	سنوات	سجن	عىل	األقل،	أو	

فإن	 السويد،	 ويف	 الرسية.	 عىل	 بالحفاظ	 االلتزام	 انتهك	 قد	 املعلومات	

الحامية	أكرث	رصامة،	إذ	يحظر	القانون	عىل	املسؤولني	حتى	محاولة	معرفة	

مصادر	الصحافيني.

التسامح	مع	الكشف	عن	 وكلام	كانت	املجتمعات	أكرث	دميقراطية،	كان	

معلومات	متعلقة	بالسلطات	أكرب	وبدون	محاولة	الضغط	عىل	الصحافيني	

لكشف	مصادرهم.	أما	يف	املجتمعات	االستبدادية،	فغالباً	ما	تكون	حامية	

املصادر	أضعف.
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10
الصحافة املصورة

موضعاً للنقد

1.10 حقوق ومسؤوليات املصور الصحايف

إىل	جانب	التفكري	الصحايف	والفني،	يجب	عىل	املصورين	الصحافيني	فهم	

يعرف	 أن	 مبكان	 األهمية	 ومن	 الرأي.	 وكصناع	 املجتمع	 بناء	 يف	 دورهم	

الفوتوغرايف،	وما	 التصوير	 التي	تستحق	 األشياء	 ما	هي	 الصحايف	 املصور	

هو	مسموح	له	تصويره.	وباإلضافة	إىل	القواعد	األخالقية	الشخصية،	فإن	

الكثري	من	الدول	تسن	قوانني	لحامية	املصورين	ومن	يتم	تصويرهم	عىل	

	سواء. حدٍّ

وميكن	تقسيم	البيئة	املحيطة	يف	هذا	املجال	إىل	ثالث	فئات:	البيئة	العامة،	

وشبه	العامة،	والخاصة.	وبشكل	عام،	يسمح	التقاط	الصور	يف	كل	األماكن	

حرية	 فرد	 لكل	 يحق	 الذي	 املكان	 هو	 العام	 الفضاء	 إن	 حيث	 العامة،	

والحدائق	 واملطارات	 القطارات	 محطات	 عىل	 ويشتمل	 إليه،	 الوصول	

وتشتمل	 املستشفيات.	 وردهات	 التسوق	 ومراكز	 واملكتبات	 والشوارع	

الفوتوغرايف	 والتصوير	 واملصانع.	 املكاتب	 مثالً	عىل	 العامة	 شبه	 األماكن	

يف	مثل	هذه	األماكن	ممنوع	إذا	كان	ميكن	أن	ينتهك	خصوصية	الناس/	

الخاصة	 املناطق	 	domestic	 peace األهيل	 السلم	 ويحمي	 األف��راد.	

الفندقية،	 والغرف	 السكنية	 واملساحات	 الشقق	 مثل	 للسكن،	 املخصصة	

حيث	إن	تصوير	الناس	يف	مثل	هذه	األمكنة	ممنوع	بدون	الحصول	عىل	

ترصيح	منهم.

أثناء	السفر،	يجب	عليك	معرفة	االتفاقيات	املتعلقة	بالتصوير	الفوتوغرايف	

يف	البلد	املستهدف.	وبشكٍل	عام،	يحتاج	الشخص	إىل	ترصيح	من	الوالدين	

يف	حالة	تصوير	األطفال.	

وباملبادئ	 الحميدة	 الصحافية	 باملامرسات	 أيضاً	 ملزمون	 املصورين	 إن	

التوجيهية	للصحافيني.	وبالتايل،	يجب	عىل	املصور	احرتام	كرامة	اإلنسان،	

وتجنب	إثارة	مسائل	متعلقة	بسامت	مثل	األصول	العرقية،	والجنسيات،	

والنوع	االجتامعي،	والتوجه	الجنيس،	أو	تناول	القناعات	الخاصة	بطريقة	

غري	مالمئة	أو	بشكل	تحقريي.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	ال	يجوز	أن	ينرش	املصور	

أشياء	حساسة	متصلة	بالحياة	الخاصة	دون	املوافقة	من	الشخص	املعني	

أو	دون	وجود	أهمية	اجتامعية	استثنائية	للنرش.	وعىل	املصور	أن	يتمتع	

أو	عند	تصوير	 املوت	واملرض	 أمور	مثل	 التعامل	مع	 عند	 أيضاً	 باللباقة	

ضحايا	الحوادث	وضحايا	الجرائم.

قد	يكون	حجر	األساس	يف	عمل	بعض	وسائل	اإلعالم	املرموقة	هو	اختبار	

حدود	املامرسات	الصحافية	الحميدة.	ومن	املهم	الحرص	عىل	أن	يكون	

صاحب	العمل	أو	الزبائن	هم	الذين	يتحملون	املسؤولية	عن	الصور	التي	

يتم	نرشها.	ولكن	بالرغم	من	هذا،	فإن	املسؤولية	األخالقية	تقع	يف	النهاية	

رشيحة	 عليه	 تحتوي	 ما	 يعرف	 من	 إنه	 حيث	 فقط	 املصور	 عاتق	 عىل	

الذاكرة	يف	الكامريا،	وهو	من	يقرر	ما	يقوم	بتسليمه	من	صور.

2.10 قيمة الصورة الفوتوغرافية كدليل ثبويت وحجة 

إقناع قوية

للصورة	يف	مجال	الصحافة	تأثري	ثبويت	ينطوي	عىل	مفاهيم	املصادقة	عىل	

صحة	املعلومات	وتوفري	حجة	إقناع	قوية.

التاسع	عرش	يف	أوروبا،	يف	عرص	 لقد	تم	اخرتاع	التصوير	يف	أوائل	القرن	

صعود	الفلسفة	الوضعية	الواقعية،	حني	كان	الرتكيز	عىل	املوضوعية.	ويف	

ظل	هذه	الذهنية،	جعل	التصوير	الفوتوغرايف	من	املمكن	رصد	وتخزين	
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املعلومات	واألدلة	الثبوتية	بطريقٍة	موضوعية	وعلمية.

عهد	 بدايات	 إىل	 ثبويت	 كدليل	 املصورة	 الصحافة	 قوة	 يف	 الثقة	 وتعود	

سجالً	 تشكل	 الصورة	 بأن	 قامئاً	 االعتقاد	 يزال	 وال	 الفوتوغرايف.	 التصوير	

ويف	 لها.	 املرافق	 النص	 محتوى	 يف	 الثقة	 تعزز	 وأنها	 للحدث،	 موضوعيّاً	

نهاية	املطاف،	فإن	الصورة	هي	»مبثابة	الدليل«	عىل	أن	املراسل	الصحايف	

)املصور(	كان	هناك.

للمناقشات	 موضوعاً	 	Proof	 as	 evidence باألدلة	 الربهان	 كان	 ولقد	

التكنولوجيا	 استخدام	 ومع	 الفوتوغرايف.	 التصوير	 اخرتاع	 منذ	 الساخنة	

كان	 فقد	 الراهن،	 بالواقع	 وصلة	 حساسية	 أكرث	 النقاش	 أصبح	 الرقمية،	

الفوتوغرافية	املتناظرة.	 العديد	من	الطرق	للتالعب	حتى	بالصور	 هناك	

ومع	التكنولوجيا	الرقمية،	أصبح	من	السهل	التالعب	بالصور،	بشكل	يكاد	

يكون	من	املستحيل	مالحظته.	ويقوم	كل	املصورين	تقريباً	مبعالجة	الصور	

بطريقة	أو	بأخرى.

القرن	 بدايات	 يف	 	Lewis	 W.	 Hine هاين	 للويس	 شهري	 تعليٍق	 ويف	

العرشين:	»يف	حني	أن	الصور	قد	ال	تكذب،	إال	أن	الكاذبني	قد	يلتقطون	

الصور«.

تقديم تقارير صحافية عن حاالت الوفاة بشكل أخالقي

أساءت	بعض	وسائل	اإلعالم	الترصف	ومل	تراِع	مشاعر	أمهات	وذوي	الضحايا	بشكل	عام	سواء	سقطوا	يف	مواجهات	مع	االحتالل	او	

يف	حوادث	سري	مثال،	وتجىل	ذلك	عرب	اإلرصار	عىل	نرش	صور	جثثهم،	واإلعالن	عن	أسامئهم	قبل	تبليغ	ذويهم.	وبلغت	هذه	اإلساءات	ذروتها	

بالطلب	من	ذوي	القتىل،	وعىل	الهواء	مبارشة،	التعرف	عىل	جثامني	أبنائهم،	كام	تجىل	ذلك	أيضاً	عرب	اقتحام	خصوصية	ذوي	الضحايا	يف	أشد	

الحاالت	التي	يحتاجون	فيها	إىل	هذه	الخصوصية	للتعبري	عن	مشاعرهم	بشكل	حر	وتفريغ	حزنهم،	وهذا	احتياج	رضوري	لصحتهم	النفسية.	

ولكن	بعض	مراسيل	الفضائيات	واإلذاعات،	وخاصة	املسيسة	واملعنية	بإشعال	انتفاضة،	سعت	إىل	إقناع	ذوي	الضحايا	بوجوب	كبت	مشاعرهم	

وإخفاء	أحزانهم	ودفعهم	إىل	إظهار	مشاعر	أخرى	مصطعنة،	كالفرحة	باالستشهاد	وإطالق	الزغاريد،	واالستعداد	لتقديم	املزيد	من	التضحيات.	

وهذا	أمر	غري	إنساين	والمهني	والأخالقي	عىل	اإلطالق،	ناهيك	عن	اآلثار	السلبية	بالتأكيد،	ورمبا	الدامئة	عىل	الصحة	النفسية	لذوي	الضحايا.	

املشهد	اإلعالمي	لجنازات	الشهداء	ال	يقل	اذى	للنفس	البرشية	وبعداً	عن	املهنية.	صحيح	أن	اإلعالم	ليس	مسؤوالً	عن	ترتيب	وتنظيم	مسريات	

التشييع،	ولكن	عليه	أن	يفكر	ألف	مرة	قبل	أن	ينقل	ما	فيها	من	تفاصيل،	بدءاً	من	فتح	ثالجة	املوىت	والكشف	عن	جسد	الشهيد	وتصوير	

إصاباته،	مروراً	باستخراج	الجثامن	دون	احرتام	لحرمة	جسده	ومشاعر	ذويه	أو	لرهبة	املوت	وقدسية	الحياة،	وانتهاًء	بإلقاء	الجثامن	فوق	محفة	

مكشوفة	وليس	تابوتاً	مغلقاً،	وكيف	تنكشف	أجزاء	من	جسم	الشهيد	وكيف	يهرول	الجميع	بشكل	هستريي	مرسعني	إىل	دفنه.

ولقد	نصت	مدونة	السلوك	املهني	اإلعالمي	لنقابة	الصحافيني	الفلسطينيني،	وضمن	بند	االلتزامات	تجاه	الجمهور،	عىل:	الحرص	عىل	عدم	

نرش	أسامء	الضحايا	قبل	التأكد	من	هوياتهم	وإبالغ	ذويهم،	وعدم	نرش	صور	الضحايا	بطريقة	تؤثر	عىل	مشاعر	ذويهم	أو	مشاعر	املواطنني	

عامة،	وحامية	األطفال	من	املواد	التي	تؤثر	سلباً	عىل	منوهم	النفيس.	كام	أنها	توفر	الحد	األدىن	املعقول	ضد	الصور	املنفرة	التي	ال	رضورة	لها.

هذه	الصورة	التي	تنقل	أحياناً	كثرية	إىل	الخارج	بحسن	نية،	قد	تالقي	تفهامً	يف	املجتمعات	الرشقية	التقليدية	املحافظة	واملتدينة،	ولكن	أثرها	

السلبي	علينا	كبري	جداً	وخاصة	يف	املجتمعات	الغربية.	وعموماً،	هناك	يف	وكاالت	األنباء	العاملية	تنظيامت	متنع	بشكٍل	مطلق	نرش	صور	لجثث	

املوىت،	ولذا	ال	يقومون	عادًة	برشاء	أو	املشاركة	بنرش	الصور	املأخوذة	لقتىل	الرصاع	اإلرسائييل-	الفلسطيني.

للنقاش : 

	 ما	الذي	سيحققه	نرش	مشاهد	العنف؟	من	وماذا	تخدم	هذه	املشاهد؟•

	 هل	ميكنك	اقرتاح	أساليب	أخرى	لنقل	مثل	هذه	األحداث؟•
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كيفية التحقق من صورة معينة

توجد	عدة	أساليب	متكن	الصحايف	من	التحقق	من	أصل	صورة	معينة.	وفيام	ييل	أبسطها	وأقلها	تكلفة:

-	خزن	الصورة	عىل	جهازك	او	انسخ	الرابط	الخاص	بها.

-	حمل	الصورة	او	انسخ	رابطها	يف	باحث	الصور	عىل	محرك	جوجل	)	جوجل–	صور–	الكامريا-	البحث	حسب	الصور(.

-	اضغط	عىل	الصورة	املشابهة	وتفحص	النتائج.

-	إن	كرثة	الصور	توحي	بأن	الصورة	قدمية.

-	ابحث	عن	أكرب	الصور	حجامً،	ففي	الغالب،	تكون	الصورة	األكرب	هي	الصورة	األصلية،	واستعن	برتجمة	جوجل	عند	الحاجة.

-	إذا	تشابهت	النتائج،	فابحث	يف	تواريخ	نرش	الصور،	ألن	الصورة	األقدم	هي	األصلية.

-	دقق	يف	الخرب	أو	الوصف	املصاحب	للصورة،	هل	يتطابق	مع	الصورة	املراد	التحقق	منها.

-	إذا	التبس	األمر	عليك،	ابحث	عن	الشخص	الذي	قام	بتحميل	الصورة	وخاطبه	مبارشة،	متحققاً	إن	كان	هو	من	صورها	أو	أعاد	نرشها.

-	إذا	أردت	استخدام	الصورة،	افحص	حقوق	امللكية	الفكرية	وحقوق	االستخدام	أو	اطلب	من	صاحبها	إذناً،	واسأله	كيف	يرغب	أن	يذكر	

اسمه.

-ال	تكتف	بالتحقق	لذاتك،	بل	شارك	اآلخرين	بالنتائج	لتكون	مساهامً	يف	محاربة	الشائعات	وعدم	الدقة.

3.10 املبادئ األخالقية للصحافة املصورة

إذاً،	أين	هي	الحدود	بني	إجراء	تعديالت	من	شأنها	تعزيز	الصورة،	وهو	

أمر	مقبول،	وبني	التالعب	بالصور	بهدف	تشويه	الحقيقة؟	ال	توجد	إجابة	

يف	 الصور	 معالجة	 من	 مختلفة	 أساليب	 وتستخدم	 ذلك.	 عىل	 واضحة	

مختلف	مجاالت	التصوير،	حتى	يف	أقسام	مختلفة	من	نفس	الورقة.	

الصور	عىل	 أنواع	 كافة	 للتحقق	من	أصالة	 املتطلبات	دقة	 أكرث	 وتنطبق	

الصورة	اإلخبارية	أيضاً.	وعمليّاً،	ال	يسمح	إال	بالحد	األدىن	من	التحسينات	

التقنية	هنا:	أي	ال	يجوز	إضافة	أو	إزالة	أي	يشء	من	الصورة.

باإلضافة	 الصور،	 استخدام	 للصحافيني	 التوجيهية	 املبادئ	 تنظم	 ومبدئيّاً،	

ليست	 ذلك،	 ومع	 الخاصة.	 معايريها	 اإلعالم	 وسائل	 بعض	 لدى	 أن	 إىل	

املبادئ	 من	 كثري	 يف	 الصور	 معالجة	 حول	 صغرية	 إشارات	 سوى	 هناك	

التوجيهية،	هذا	إن	وجدت	أصالً.	ومن	أمثلة	املبادئ	التوجيهية	يف	بلدان	

الشامل	األورويب،	تنص	املبادئ	التوجيهية	للصحافيني	الفنلنديني	عىل	أنه	

املبادئ	 أو	األصوات	بطريقة	مضللة«.	وتنص	 الصور	 »ال	يجوز	استخدام	

أن	تكون	تحت	 الوثائقي	يجب	 الطابع	 »الصور	ذات	 أن	 السويدية	عىل	

ال	 وأنها	 صادقة،	 الصور	 تكون	 بأن	 يهتم	 أن	 املرء	 عىل	 ويجب	 إرشاف.	

أو	غري	هذا	من	 الصور	 تستخدم	بطريقة	مضللة«،	وأن	»تجميع	وخلط	

أساليب	املعالجة	الرقمية	للصور،	يجب	أال	تستخدم	بطريقة	متكنها	من	

القارئ.	ويف	حالة	الجمع	بني	صور	يف	صورة	واحدة،	أو	يف	حالة	 تضليل	

الصورة«.	 معالجة	 متت	 أنه	 يُذكر	 أن	 فيجب	 الصورة،	 عىل	 رتوش	 إجراء	

للمبادئ	 تقريباً	 مامثلة	 فهي	 الرنويجية،	 التوجيهية	 للمبادئ	 وبالنسبة	

معالجة	 تناقش	 ال	 فهي	 والدمناركية،	 اآليسلندية	 املبادئ	 أما	 السويدية.	

الصور	عىل	اإلطالق.

تسبب	عدنان	الحج،	وهو	مصور	مستقل	يعمل	مع	وكالة	رويرتز،	بالضجة	

التي	أثريت	يف	عام	2006،	عندما	ُضبط	بإضافة	سحابة	دخان	عىل	الصور	

أثارته	 الذي	 للجدل	 لبنان.	ونتيجة	 التي	وقعت	 التفجريات	 تناولت	 التي	

املسألة،	قامت	الوكالة	بطرد	املصور.	كام	وضعت	يف	عام	2007،	أي	بعد	

ما	يقارب	ستة	أشهر	من	الحادثة،	حزمة	متكاملة	من	املبادئ	التوجيهية	

ملصوري	الوكالة	حول	معالجة	الصور.	
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إن	عملية	معالجة	الصور	يف	املجالت	مرنة	أكرث،	حيث	إن	العقلية	السائدة	

ما،	 لشخص	 دائم	 بشكل	 تنتمي	 ال	 التي	 األمور	 أن	 اإلطار	 هذا	 يف	 غالباً	

مثل	املشاكل	الجلدية،	ميكن	إزالتها	يف	الصورة.	ويتم	أحياناً	تحسني	صور	

مثالً،	 نحافًة	 أكرث	 الشخص	 إظهار	 يتم	 فقد	 ملحوظ.	 بشكل	 األشخاص	

تحت	 املرتاكمة	 والدهون	 الجلد	 ومشاكل	 التجاعيد	 إزالة	 أيضاً	 وميكن	

الجلد	)السيلوليت(	وأوردة	الساقني	)الدوايل(	و«العيوب«	األخرى	بشكٍل	

جذري.

أما	الحد	األقىص	يف	معالجة	الصور،	فهو	الذي	يتم	عىل	الصور	اإلعالنية،	

وقٍت	 من	 ولكن	 الصحافية.	 واملبادئ	 باإلتفاقيات	 عمليّاً	 يلتزم	 ال	 والذي	

آلخر،	تثار	مناقشات	حامية	حول	عدم	واقعية	الصور	التي	تنتجها	الصور	

اإلعالنية،	وحول	القواعد	الجاملية	التي	تروج	لها	أو	الناشئة	عنها.

سيئاً،	 شيئاً	 ليست	 الصور	 ملعالجة	 الجديدة	 التقنيات	 فإن	 ذلك،	 ومع	

ولكنها	أدوات	مفيدة	من	شأنها	أن	تجعل	اإلنتاج	املريئ	يتم	بشكل	أرسع.	

وكقاعدة	عامة،	ميكن	القول	إنه	إذا	متت	معالجة	الصور	ليشء	آخر	خارج	

نطاق	تحسني	القدرات	الخاصة	بالصورة	لتعكس	الواقع،	فإنه	ميكن	اعتبار	

املعالجة	محاولة	لتضليل	املشاهد.

إن	معالجة	الصور	ال	تتم	بشكل	آيل	حتى	اآلن،	إذ	إن	شخصاً	ما	يف	مكتب	

التحرير	يتخذ	القرار	بإجراء	املعالجة	للصورة	أو	ال.	وال	بد	إذاً	من	النظر	يف	

عمليات	صنع	القرار	هذه	بني	الحني	واآلخر.

عمل	 مجال	 يف	 أيضاً	 تغيريات	 االجتامعي	 اإلعالم	 وسائل	 أحدثت	 وقد	

أنواع	 مختلف	 أن	 حقيقة	 يف	 األكرب	 التغيري	 وكان	 املصورة.	 الصحافة	

الكامريات	الخفيفة	ورخيصة	الثمن	أصبحت	أكرث	انتشاراً.

يكون	 االجتامعي	كسلطة	خامسة،	حيث	 اإلعالم	 ويتعزز	موقف	وسائل	

مشهد	حادث	ما	محاطاً	من	جميع	الجهات	بفيٍض	من	كامريات	الهاتف	

	power	 of باألدلة	 الربهان	 سلطة	 مجتمعة	 تشكل	 والتي	 املحمول،	

إىل	 تشري	 التي	 الجامعية	 الصور	 من	 	 كمٍّ من	 تتألف	 والتي	 	،evidence

كل	اإلتجاهات.	وقد	تعزز	هذه	الصور	الفوتوغرافية	من	املواطنني	أو	قد	

تشكك	يف	مصداقية	الصور	التي	يلتقطها	املصورون	املحرتفون.

ال	 قد	 أنه	 األخبار،	 إنتاج	 وترية	 ترسيع	 إيجابيات	 من	 هذا،	 عىل	 وعالوًة	

طويالً.	 وقتاً	 عادًة	 يستغرق	 والذي	 بالصور	 للتالعب	 فرصة	 هناك	 يكون	

التالعب	 يجعل	 أكرب	 بشكل	 الفيديو	 تصوير	 انتشار	 حقيقة	 فإن	 كذلك،	

بالصحافة	البرصية	أكرث	صعوبة،	حيث	إنه	يف	حني	تتم	إزالة	العيوب	يف	

تزال	عمليات	 تقريباً،	ال	 وتلقايئ	 الثابت	بشكل	آيل	 الفوتوغرايف	 التصوير	

معالجة	وتحرير	الفيديو	صعبة	وتستغرق	وقتاً	طويالً.

إن	التالعب	من	خالل	برمجيات	معالجة	الصور	ليس	بأي	حال	من	األحوال	

العامل	الوحيد	املخالف	لسلطة	الربهان	باألدلة	التي	ميكن	أن	تتعرض	لها	

الصور.	إذ	ميكن	أيضاً	معالجة	الصور	باإلضاءة،	وواجهة	العرض،	والتأطري	

وأساليب	التأطري	غري	التقليدية	ملوضوع	أو	جوهر	الصورة.	وتبدو	الصورة،	

ترتكز	إرشادات	رويرتز	قبل	كل	يشء	إىل	الفكرة	القائلة	إن	التعديالت	املسموح	بها	هي	فقط	تلك	التغريات	الطفيفة	يف	الحجم	واإلطار	

والرتكيز.	وال	يسمح	بإضافة	أي	يشء	أو	إزالة	أي	يشء	من	الصور	الفوتوغرافية.	كام	أن	تعديالت	اللون	البالغة	التأثري،	وتعديالت	اإلضاءة	

بزيادتها	أو	تغشيتها،	ممنوعة.

		وعىل	سبيل	املثال،	تحظر	وكالة	رويرتز:

		-	إضافة	أو	إزالة	أي	عنارص.

-	استخدام	أدوات	االستنساخ	أو	التصحيح	إال	من	أجل	إزالة	عيوب	صغرية.

-	استخدام	بخاخ	أو	فرشاة	الرسم.

-	التحديد	والقص	إال	لجزٍء	من	الصورة.

-	التفتيح	أو	التعتيم	املفرط.

-	تعديل	األلوان	بشكٍل	مبالغ	فيه.

-	استخدام	أدوات	التعديل	األوتوماتيكية	عىل	الفوتوشوب.

-	التغشية.

-	استخدام	املمحاة.

-	الحجب	الرسيع	masks	Quick		ألجزاٍء	مختارة،	مثل	عمق	املجال.

-	استخدام	الضوابط	التلقائية	للكامريا،	وأساليب	اضافة	املؤثرات	ولو	بشكل	تقني	
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وهي	مبعزل	عن	الحالة	التي	تم	التقاطها	فيها،	وكأنها	متثل	الواقع	كامالً،	

ولكن	األمور	تكون	عادًة	مختلفة	خارج	إطار	الصورة.

وميكن	ذكر	العديد	من	األمثلة	هنا،	والتي	متتلئ	بها	الصحف	أيضاً.	وعىل	

سبيل	املثال،	فإن	اإلضاءة	التي	تخلق	تبايناً	حاّداً	قد	تعطي	انطباعاً	بأجواء	

تأثري	عىل	 لها	 يكون	 للسياسيني	 التمثيلية	 غري	 الصور	 تكرار	 أما	 التهديد.	

لحفلة	 العدد	 القليل	 الحضور	 ضغط	 وميكن	 للشخص.	 العامة	 الصورة	

موسيقية	يف	إطار	مرتاص	ضيق	بصورة	تخلق	االنطباع	بأن	الساحة	مليئة	

باملشجعني	املتحمسني.

وقد	أصبحت	عملية	تكديس	الجامهري	يف	الصور	سمة	مستخدمة	بشكل	

شائع	يف	وسائل	اإلعالم	مؤخراً،	عىل	الرغم	من	أنه	قد	يكون	من	الصعب	

إثبات	ذلك	فيام	بعد.	وعىل	سبيل	املثال،	غالباً	ما	تستخدم	هذه	الطريقة	

يف	تصوير	أعامل	الشغب	واملظاهرات.	وحتى	لو	كانت	املظاهرة	محلية	

الناس	 يقوم	 ما،	حيث	 من	مكان	 وتجري	عىل	مسافة	خمسني	مرتاً	 جّداً	

تحمل	 قد	 الصور	 أن	 إال	 العادة،	 جرت	 كام	 اليومية	 التجارية	 بأعاملهم	

االفرتاض	بوجود	حالة	طوارئ	تشمل	املدينة	بأكملها.

نقالً	 الصور	 تدوير	وتكرار	 إعادة	 أن	 مع	حقيقة	 تأثرياً	 األمر	 ويزداد	هذا	

سبيل	 وعىل	 بأكمله.	 للواقع	 متثيالً	 للجمهور	 يشكل	 الدولية	 األخبار	 من	

املثال،	إذا	واجهنا	مراراً	يف	وسائل	اإلعالم	صوراً	تظهر	مجموعات	عصابات	

صورة	 لدينا	 تتكون	 كالشنيكوف،	 ببنادق	 القرى	 تحتل	 أفريقية	 مسلحة	

للقارة	األفريقية،	وكأنها	يف	حالة	تشبه	الحرب.	وملثل	هذه	األفكار	معاٍن	

املساعدة.	 يف	 الرغبة	 وتخفيف	 العنرصية	 زيادة	 مثالً	 فيمكنها	 حقيقية،	

وعىل	أقل	تقدير،	فإنها	تضِيق	نظرة	الناس	للعامل.

مع	التأطري،	ميكن	ملوضوع	الصورة	أن	يصبح	مبعزل	عن	البيئة	املحيطة	به.	

	Kevin	Carter	كارتر	كيفن	الصحايف	املصور	التقطها	التي	الصورة	ولعل

يف	عام	1994	لطفل	يف	مجاعة	السودان	يطارده	نرس	هي	من	أشهر	األمثلة	

لتأطري	الصورة.

	Pulitzer	 Prize بوليتزر	 بجائزة	 فازت	 التي	 الصورة	 تلك	 تسببت	 وقد	

بضجة	كبرية	حول	املسؤوليات	األخالقية	للمصور.	وقد	متت	قراءة	الصورة	

كحقيقة	حول	الوضع،	وتساءل	املواطنون	الغاضبون:	ملاذا	مل	يقدم	املصور	

املساعدة	للطفل،	بل	ترصف	كنرس	آخر	ولكن	معه	كامريا	هذه	املرة!

ويقال	إن	الصورة	كانت	نتاج	عملية	تأطري	دقيقة.	وكان	النرس	يف	الواقع	

بعيداً	عن	الطفل	بحوايل	عرشة	أمتار،	وكانت	أمه	تسري	أمامه.	كام	كان	

هناك	الكثري	من	الناس	اآلخرين	يف	املكان.	ومثل	هذا	النوع	من	األشياء	

ال	يتم	اإلعالن	عنها	عادًة	بصورة	واحدة	فقط،	ملصلحة	أو	رضر	املصور.

االنتحار	 عىل	 كارتر	 أقدم	 عندما	 مأساويّاً	 منحًى	 الحدث	 هذا	 أخذ	 وقد	

عام	1995،	وهو	الذي	كان	قد	شهد	األهوال	لكنه	ُصدم	من	الضجة	التي	

تسببت	فيها	الصورة.

املصور	 مهمة	 يف	 التفكري	 عند	 الصورة	 إىل	 العودة	 املفيد	 من	 ولعله	

كصحايف.	هل	فعالً	من	الصحيح،	أنه	مل	يكن	ينبغي	من	األساس	التقاط	

هذه	الصورة	التي	هزت	العامل،	حتى	تكون	يد	املصور	طليقة	ملساعدة	

أحد	األطفال؟

الصورة	الحاصلة	عىل	جائزة	بوليتزر	العاملية	للمصور	كيفني	كارتر	إبان	املجاعة	السودانية
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11
القوانني والحقوق واملشاكل املتعلقة 

بوسائل التواصل االجتامعي

1.11 ما هو املسموح؟

بشكل	عام،	ال	يجري	التواصل	والنقاش	عىل	شبكة	اإلنرتنت	وجهاً	لوجه،	

كام	ميكن	للناس	يف	بعض	األحيان	إخفاء	هوياتهم	الحقيقية	تحت	أسامء	

من	 ترافقها	 وما	 النقاش	 منتديات	 أصبحت	 لذلك،	 وكنتيجة	 مستعارة.	

تغذية	راجعة	عىل	شبكة	اإلنرتنت	أقرب	ما	تكون	ملا	كان	يسمى	الغرب	

املتوحش،	ال	تطالها	عمليات	التصفية	والغربلة	الصحافية.	ويف	مثل	هذا	

التجاوزات.	فمن	حني	آلخر،	 املستحيل	تجنب	حدوث	 فإنه	من	 الوضع،	

تظهر	عىل	السطح	من	خالل	وسائل	اإلعالم	رسائل	تهديد	وترهيب.	فام	

هي	القواعد	التي	ميكن	تطبيقها	عىل	اإلنرتنت؟	وهل	حّقاً	ميكن	أن	يقال	

أي	يشء	دون	أن	تتم	محاسبة	أحد	عىل	ذلك؟

التأكد	من	أن	الجميع	يلعبون	 وعىل	الرغم	من	أنه	من	املستحيل	عمليّاً	

حسب	القواعد	واألصول	املشرتكة،	فمن	املفيد	أن	نتذكر	ما	هي	املسائل	

التي	تستند	إىل	الترشيعات	واألخالقيات	وينبغي	أن	تؤخذ	يف	االعتبار.

إن	القاعدة	األساسية	فيام	يتعلق	باالتصال	عىل	اإلنرتنت	هي	تطبيق	نفس	

القواعد	كام	يف	البيئات	األخرى،	والقوانني	نفسها	أيضاً.	وعىل	سبيل	املثال،	

فإن	رسقة	عمل	أو	ممتلكات	شخص	ما	أو	انتحال	هويته	وإيقاع	األذى	به،	

غري	قانونية	عىل	اإلنرتنت	كام	هي	يف	املجاالت	األخرى.	وميكن	أن	يتعرض	

املرء	للمساءلة	حول	انتهاك	حقوق	التأليف	والنرش	عىل	اإلنرتنت،	مثلام	

اإلنرتنت	 عرب	 الخدمات	 من	 والعديد	 اإلنرتنت.	 مجال	 خارج	 الحال	 هو	

التأليف	والنرش	يؤدي	إىل	 انتهاك	حقوق	 عاملية،	مثل	يوتيوب.	لذا،	فإن	

حذف	املادة	عىل	أقل	تقدير،	ولكن	يف	أسوأ	الحاالت،	ميكن	أن	يؤدي	إىل	

توجيه	تهم	جنائية.

والتحريض	عىل	 بالتشهري	 مثالً	 املتعلقة	 القوانني	 نفس	 فإن	 ناحية،	 ومن	

الكراهية	العرقية	أو	العنرصية	تنطبق	عىل	اإلنرتنت.	ومن	ناحية	أخرى،	

فإن	حرية	التعبري،	كام	تنص	عليها،	عىل	سبيل	املثال،	القوانني	واملعاهدات	

النفس	وعن	 التعبري	عن	 األفراد	يف	 لحامية	حق	 أساساً	 الدولية،	ُوضعت	

اآلراء.

باإلضافة	إىل	الترشيعات،	تشتمل	آداب	السلوك	عىل	اإلنرتنت	عىل	العديد	

من	األسئلة	األخالقية.	أوالً	وقبل	كل	يشء،	مبا	أن	ما	يتم	تحميله	من	املواد	

عىل	شبكة	اإلنرتنت،	من	املحتمل	أن	يبقى	هناك	إىل	األبد،		يجب	توخي	

الحذر	عند	نرش	املعلومات	أو	الصور	التي	تخص	اآلخرين.	حتى	األصدقاء	

وأفراد	األرسة،	فإن	القوانني	املتعلقة	بالخصوصية	والتشهري	تشملهم	أيضاً.	

األهل	 بنرش	 املتعلقة	 الحقوق	 عىل	 حدود	 وضع	 مبكان،	 الصعوبة	 ومن	

لصور	أطفالهم.	ويف	أي	عمر	ميكن	نقل	القرار	املتعلق	بنرش	الصور	عىل	

اإلنرتنت	من	اآلباء	إىل	األطفال	أنفسهم؟

وخالل	السنوات	األخرية،	أصبحت	قضية	الرتهيب	عرب	اإلنرتنت	موضوع	

عىل	 	Cyberbullying اإلنرتنت	 عرب	 البلطجة	 تشتمل	 أن	 وميكن	 بحث.	

سبيل	املثال	عىل	ما	ييل:

•	الرسائل	الساخرة	أو	املتوعدة	بطبيعتها،	والتي	ميكن	نرشها	أيضا	عىل	

»جدار«	الشخص	املقصود	ترهيبه.

•	نرش	شائعات	أو	معلومات	شخصية.

•	التالعب	وتوزيع	الصور.

•	استخدام	اسم	شخص	ما	دون	ترصيح.
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•	حظر	الدخول	لشخص	ما	إىل	مجموعة	أو	حلقة	مناقشة.

•	إنشاء	فرق	مع	وجود	نية	االستخفاف	والتحقري.

•	خداع	الناس	للحصول	عىل	كلامت	املرور	الخاصة	بهم.

•	االفرتاء	والقدح	عىل	مدونة	ما	أو	غريها	من	املنشورات.

التصيّد	هو	أيضاً	من	أشكال	الرتهيب	عرب	اإلنرتنت.	واملتصيد	Troll	هو	يف	

لغة	اإلنرتنت	الدارجة	البلطجي	أو	املتنمر	الذي	يقوم	عن	قصد	بتضليل	

التعليقات	 جداول	 يف	 أو	 املنتديات	 عىل	 مثالً	 اإلنرتنت،	 عىل	 النقاشات	

والتسبب	 اإلزعاج	 للمتصيد	هو	 الرئييس	 والقصد	 	.comment	 threads

شكل	 يف	 هذا	 يحدث	 وقد	 اإلنرتنت.	 عىل	 الناس	 وإثارة	 نزاعات	 بخلق	

االفرتاء	أو	ترك	تعليقات	غري	الئقة،	أو	عن	طريق	كتابة	رسائل	ال	رضورة	

لها	حتى	يستحيل	يف	النهاية	االستمرار	مبناقشة	عقالنية.

ومبا	أن	املتصيدين	يسعون	للحصول	عىل	الردود	االنفعالية	واالستفزازية،	

فإن	اإلهامل	التام	هو	أفضل	طريقة	للتعامل	معهم،	حيث	إنه	ال	جدوى	

من	النقاش	معهم.

اإلنرتنت	 عىل	 السلوكية	 اآلداب	 من	 جزء	 ويتضمن	

االعرتاف	أيضاً	بأن	النقر	هو	من	ميتلك	السلطة	هنا،	

إذ	تحتسب	جميع	مواقع	التواصل	تقريباً	عدد	الزوار	

عن	طريق	عدد	النقرات.	حتى	إن	قرارات	متعلقة		

بنرش	املحتوى	تعتمد	عىل	عدد	النقرات	أحياناً.

من	 اإليجابية	 األشياء	 من	 العديد	 تحقيق	 تم	 وقد	

ولكن	 	.sharing واملشاركة	 	liking اإلعجاب	 خالل	

من	املفيد	أن	نتذكر	أننا	بنقرة	منا	عىل	لوحة	املفاتيح	

مجهولة	 النقرة	 إن	 سلبية.	 ظاهرة	 أيضاً	 نعزز	 قد	

الهوية	يف	األساس:	أي	أنه	ليس	معروفاً	ما	إذا	كنت	

تحب	هذا	املحتوى	أم	ال.	إنها	تشري	فقط	إىل	أن	عدداً	معيناً	من	الناس	

الوحيدة	 الطريقة	 فإن	 السبب،	 ولهذا	 بنقرة.	 للقيام	 كافياً	 اهتامماً	 أبدوا	

ملنع	انتشار	وتبادل	محتوًى	غري	الئق	أو	نرش	الرتهيب	املزعج	عىل	االنرتنت	

هي	مقاومة	الرغبة	والفضول	للنقر	عليها،	وتركها	عىل	ما	هي.

اإلسالمية	 الدولة	 لجامعة	 الفيديو	 أفالم	 أثارت	 فقد	 املثال،	 سبيل	 وعىل	

املتطرفة	املسلحة	»داعش«	هذا	النوع	من	املناقشة.	ففي	أرشطة	الفيديو	

املعروفني.	 الصحافيني	 بعض	 بينهم	 ومن	 رهائنها،	 الجامعة	 تقتل	 هذه	

والغرض	الوحيد	من	نرش	وتعميم	هذه	األرشطة	الوحشية	هو	الرتهيب	

النزاعات.	 لخلق	 طريقتهم	 هي	 وهذه	 الصدمة.	 وإيقاع	 الرعب	 وإثارة	

أكرث	 كانت	حملتهم	 الفيديو	هذه،	 النقرات	عىل	أرشطة	 زاد	عدد	 وكلام	

فعالية.

ويف	كل	يوم	تتخذ	بعناية	قرارات	يف	مكاتب	التحرير	متعلقة	مبا	إذا	كان	

سيتم	نرش	هذه	الصور،	وهناك	مجموعة	كبرية	من	الناس	تشارك	يف	عملية	

صنع	القرار.

2.11 الوصول إىل املعلومات واملعرفة

أصبح	العامل	شبكة	من	التواصل	الرسيع	مع	املزيد	واملزيد	من	الناس	الذين	

أكرث	من	أي	وقت	مىض.	ففي	عام	2014،	كان	ما	 اإلنرتنت	 يستخدمون	

يقارب	٪42	من	سكان	العامل	يستخدمون	شبكة	اإلنرتنت.

ومع	ذلك،	هناك	تباينات	هائلة	يف	عدد	املستخدمني	عرب	الفئات	املختلفة	

من	الناس.	وهذا	من	شأنه	أن	يخلق	مشاكل	ذات	صلة	باملساواة	والتنمية،	

يجري	عىل	 املهمة	 والخدمات	 املعلومات	 تبادل	 من	 كبرياً	 كاّمً	 إن	 حيث	

بني	 متفاوتة	 واملعرفة	 للمعلومات	 الوصول	 إمكانية	 أن	 ومبا	 اإلنرتنت.	

الناس،	يصبح	الوصول	إىل	بعض	الخدمات	أكرث	صعوبة.

ومن	بني	أمور	أخرى،	ميكن	أن	تسبب	الفروقات	الجغرافية	العاملية	هذا	

مجموع	 من	 	86.9% عن	 يقل	 ال	 ما	 كان	 املثال،	 سبيل	 وعىل	 التفاوت.	

ويف	 	.2014 عام	 يف	 اإلنرتنت	 يستخدمون	 الشاملية	 أمريكا	 يف	 السكان	

	،50% من	 أقل	 األوسط	 الرشق	 ويف	 	70% أوروب��ا	

بينام	تنخفض	النسبة	يف	أفريقيا	إىل	%27.5.	وهذه	

النسب	آخذة	يف	التزايد	بشكل	متسارع	.	

وهناك	يف	هذا	املجال	فروقات	إقليمية	عىل	نطاق	

التي	 واملدن	 األرياف	 بني	 الفرق	 مثل	 أيضاً،	 أضيق	

قد	تكون	كبرية	حتى	داخل	الحدود	الوطنية	لنفس	

التفاوت	 بعض	 يفرس	 األق��ل	 عىل	 وه��ذا	 الدولة.	

املوجود	بني	القارات.	ففي	أفريقيا	مثالً	بدأ	التحرض	

مؤخراً	إىل	حد	ما.

وقد	يعود	الكثري	من	التفاوت	إىل	للفروقات	املالية	

أيضاً،	حيث	إن	اإلنرتنت	يتطلب	بنية	تحتية	والعديد	من	األجهزة	التي	ال	

تتوفر	ألولئك	الذين	يعيشون	يف	املناطق	األكرث	فقراً،	كام	تفرس	الفوارق	

املالية	أيضاً	بعض	التباين	يف	نسب	االستخدام	داخل	البلد	الواحد.

وقد	تكون	أكرث	العوامل	تقييداً	للوصول	إىل	املعلومات	هي	الضعف	الذي	

يعرتي	حالة	حقوق	اإلنسان،	أو	عىل	وجه	التحديد	حرية	التعبري	يف	البلد	

املعني.	مثالً،	يف	العديد	من	البلدان	التي	فيها	أنظمة	استبدادية	إىل	حد	

مثالً،	 الصني	 ويف	 ومراقب.	 مقيد	 اإلنرتنت	 إىل	 املواطنني	 وصول	 فإن	 ما،	

فيسبوك	 مثل	 شعبية	 األكرث	 االجتامعي	 اإلعالم	 وسائل	 من	 العديد	 فإن	

.firewalls	الحامية	جدران	باستخدام	متاما	محظورة	ويوتيوب،

وبالنظر	إىل	أن	استخدام	التكنولوجيا	الرقمية	وشبكة	اإلنرتنت	ما	زالت	

يشري	 حيث	 ج��ّداً.	 مهم	 عامل	 هو	 العمر	 فإن	 نسبيّاً،	 حديثة	 ظاهرة	

مصطلح	]جيل[	رقمي	النشأة	native	digital	إىل	أولئك	الذين	نشأوا	يف	
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زمن	استخدام	التكنولوجيا	الرقمية،	وبالتايل،	فهم	يستخدمون	مختلف	

منتصف	 يف	 هم	 الذين	 أولئك	 حتى	 تامة.	 بطالقة	 والخدمات	 األجهزة	

كافة	 مواكبة	 محاولة	 عند	 اليوم	 التحديات	 يواجهوا	 أن	 ميكن	 العمر،	

ويواجه	 الرقمية.	 بالتكنولوجيا	 املتعلقة	 الجديدة	 والسامت	 التطورات	

كبار	السن	التحديات	األكرث	صعوبة،	خاصة	يف	البلدان	املتقدمة،	حيث	

جرى	هناك	نقل	العديد	من	الخدمات	بالغة	األهمية	للناس	إىل	البيئة	

الصحية،	 والرعاية	 املرصفية،	 الخدمات	 مثل	 اإلنرتنت،	 عىل	 اإللكرتونية	

يحسن	 ال	 الذي	 الشخص	 يجعل	 قد	 ما	 وهذا	 إلخ.	 الرضائب..	 ودفع	

استخدام	التكنولوجيا	يواجه	صعوبات	يف	أداء	جميع	مهامه	اليومية.	وما	

يفاقم	األمور	أيضاً،	التدهور	الطبيعي	املحتمل	للبرص	والسمع	والذاكرة	

ألولئك	األشخاص،	ما	يجعل	الوصول	واإلبحار	عرب	اإلنرتنت	للحصول	عىل	

الخدمات	أكرث	صعوبة.

السالمة والصحة والرفاه

ميكن	تجنب	بعض	الجوانب	السلبية	لإلنرتنت	بسهولة	باتباع	تعليامت	تذكريية	بسيطة:

-	الفريوسات	والربمجيات	الخبيثة	malwares:	يجب	أن	يكون	لدى	املرء	برنامج	ملكافحة	الفريوسات	وجدار	حامية	يتم	تحميله	عىل	

الكمبيوتر.	أما	إذا	كنت	غري	متأكد	متاماً	من	نارش	الربنامج،	فال	تقم	بتحميله	عىل	جهازك.

-	حامية	كلمة	املرور:	تتضمن	كلمة	املرور	الجيدة	حروفاً	كبرية	وأخرى	صغرية،	وأرقاماً	أو	رموزاً.	وال	تستخدم	أيّاً	من	األشياء	الخاصة	

التي	تُعرف	بك	يف	كلامت	املرور.	وقم	بتغيري	كلامت	املرور	من	وقت	آلخر.

-	ال	تُعِط	كلمة	املرور	الخاصة	بك	إطالقاً،	أو	معلومات	بطاقة	االئتامن	أو	املعلومات	الشخصية	عرب	الربيد	اإللكرتوين.	

-	إذا	صادفت	عرضاً	ماليّاً	كبرياً	عىل	شبكة	اإلنرتنت،	مثل	مرياث	مفاجئ،	ال	تُصدق	ذلك.

-	قم	بعمل	نسخ	احتياطية	لكافة	امللفات	املوجودة	عىل	جهاز	الكمبيوتر	الخاص	بك.	ويفضل	استخدم	جهاز	تخزين	خارجي	إضافة	

إىل	الخدمة	السحابية	عىل	اإلنرتنت.
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12
املامرسات الحميدة
يف مجال التسويق

مثلام	هو	الحال	يف	الصحافة،	فإن	اإلعالن	والتسويق	تنظمه	مبادئ	املامرسات	

تُغري	 ما	 وعادًة	 القانونية.	 النصوص	 يف	 غالباً	 تعريفها	 يتم	 التي	 الحميدة،	

القيم	يف	املجتمع،	ال	بل	قد	تجعل	من	بعض	مناذج	 اإلعالنات	من	منظومة	

العمليات	غري	املرغوب	فيها،	مقبولة	ومتَبعة.

باليشء	 والرغبة	 االهتامم	 خلق	 هو	 التسويق	 وراء	 من	 الرئيسية	 الفكرة	 إن	

املنتج	 وتُظهر	 القمة	 يف	 اإلعالنات	 من	 العديد	 تكون	 وقد	 املبيعات.	 لزيادة	

بصورٍة	أفخم	وأهم	بكثري	مام	هو	فعليّاً.	وبالتايل،	فإن	القانون	يُلزم	املعلنني	

بإظهار	»الصورة	الحقيقية«	للجمهور	أو	املستهلكني.	ولهذا	السبب	نجد	أنه	

يف	اإلعالنات	التي	تلجأ	إىل	أساليب	أكرث	تطرفاً،	ترافقها	عادًة	إشعارات	إخالء	

املسؤولية	والتحذيرات،	بحيث	يكون	املستهلك	عىل	علم	أن	األعامل	الجريئة	

واملثرية،	واإلجراءات	التي	يتم	تنفيذها	يف	اإلعالن	يقوم	

بها	فنيون	مدربون،	ولذلك	ينبغي	عدم	محاولة	القيام	

بها	يف	املنزل	مثالً.	ومُييل	القانون	كذلك	أنه	يجب	وضع	

عالمات	واضحة	عىل	الصور	املغاىل	فيها	واملستخدمة	يف	

بعض	الحمالت	اإلعالنية	حتى	يكون	الجمهور	عىل	علم	

بأنها	ألغراض	متثيلية	فقط.

التي	 والتوجيهية	 األخالقية	 املبادئ	 نفس	 وتنطبق	

وتكفلها	 أيضاً،	 التسويق	 عىل	 اإلعالم	 وسائل	 تحكم	

األطر	القانونية	يف	البلدان	املختلفة.	ويف	غالب	األحيان،	

ميكن	منع	استعامل	العنف	والتمييز	يف	اإلعالنات.	كام	

أن	هناك	أنظمة	محددة	متصلة	باإلعالنات	التي	تستهدف	األطفال.

ويجب	أن	يكون	اإلعالن	مميزاً	كإعالن	مهام	كان	الشكل	أو	الطريقة	التي	يتم	

يُعرض	عليه	هو	 ما	 أن	 أن	يعرف	 املستهلك	 إنه	من	حق	 بها،	حيث	 تقدميه	

بغرض	اإلقناع	التجاري.	واالشرتاط	بأن	يكون	اإلعالن	معروفاً	كإعالن	ينطبق	

عىل	جميع	قنوات	وأشكال	النرش،	مبا	فيها	وسائل	اإلعالم	االجتامعي.

وعند	القيام	بتقييم	االنتهاكات	للمامرسات	الحميدة،	يجب	التنبه	إىل	وسائط	

العام،	 الفضاء	 يُستخدم	 الطلق،	 الهواء	 يف	 اإلعالن	 ففي	 والتسويق.	 اإلعالن	

الدعائية.	ولهذا	السبب	ينبغي	أن	 التعرض	لإلعالنات	 حيث	ال	ميكن	تجنب	

وسائل	 يف	 أو	 الخارج	 من	 النوافذ	 وعىل	 العامة	 املساحات	 يف	 اإلعالن	 يؤخذ	

النقل	العام	بشكل	أكرث	جدية.	وتعني	اإلعالنات	التمييزية	واملتحيزة	أنه	يتم	

تعريض	فئة	من	الناس	عرب	اإلعالنات	لالستخفاف	أو	التحقري	أو	اإلهانة	عىل	

أساس	النوع	االجتامعي،	والجنس،	والجنسية،	والدين،	والعرق،	أو	اإلعاقة.	وال	

يجوز	أن	يعزز	اإلعالن	املواقف	التمييزية	املوجودة	يف	املجتمع.

يتعارض	 التأثري	 بغرض	 اإلعالن	 يف	 العنف	 استخدام	 فإن	 املبدأ،	 حيث	 ومن	

أكرب	عن	طريق	 بشكٍل	 العنف	مربراً	 الحميدة.	كام	ال	يصبح	 املامرسات	 مع	

استخدام	الهزل،	وإن	كان	ميكن	أن	يجعله	أقل	عرضة	

لإلدانة.

التهديد	 يتضمن	 الذي	 أو	 املخيف	 اإلعالن	 يكون	 وقد	

متعارضاً	مع	املامرسات	الحميدة،	وبشكل	خاص	عندما	

وهذا	 األطفال.	 تخيف	 أن	 شأنها	 من	 عنارص	 يتضمن	

األطفال	 متناول	 يف	 اإلعالن	 يكون	 عندما	 الحال،	 هو	

حتى	لو	كان	ال	يستهدفهم	بالتحديد.	كام	ال	يجوز	مثالً	

أن	يتعرض	األفراد	دون	السن	القانوين	لإلعالنات	التي	

تنطوي	عىل	دوافع	جنسية	غري	مالمئة	لفئتهم	العمرية	

ومستوى	منوهم.

ومع	ذلك،	فإن	إعالناً	ما	ال	يتعارض	بالرضورة	مع	املامرسات	الحميدة،	حتى	لو	

كان	كثري	من	الناس	يعتقدون	أنه	مبتذل	أو	أنه	يثري	صوراً	سلبية	وغري	مستحبة.

ويرتتب	أيضاً	عىل	االلتزام	باملامرسات	الحميدة	يف	الدعاية	واإلعالن	مقتضيات	

احرتام	 الرشكات	 للرشكات،	حيث	يرتتب	عىل	 املجتمعية	 باملسؤولية	 متعلقة	

القيم	العامة	وما	تريد	توصيله	عن	القيم	الخاصة	بها.
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