
دور الصحفي
وصول العامة إلى ا�علومات ا�وثوقة هو عصب حياة ا�جتمعات ا�نفتحة، ودور الصحفي هو أن يلبي رغبة الناس وحقهم في ا�عرفة. وليتحقق 

ذلك، يتع� على الصحفي أن يمتلك ا�هارات ا�هنية التي تشمل:
- غربلة ا�علومات وفصل ما هو حقائق عما هو ثرثرة أو شائعات أو تكهنات

- التأكد من دقة الوقائع وا�علومات
- االستناد إلى ا�الحظة الشخصية قدر اإلمكان
- التأكد من صحة ا�علومات من مصادر مختلفة

- الحرص على تضم� جميع وجهات النظر و اآلراء
- السعي ا�تواصل الستكمال ا�علومات وتوضيح الصورة الكلية للخبر

- تدوين كل ما يقال له أو كل ما يشاهد بنفسه بدقة وبالتفصيل
- عدم السماح لرأيه الشخصي بالتأثير على تغطيته لألحداث

- تقديم ا�علومات بصورة واضحة ومفهومة بما يمكن الجمهور من استيعابها وخاصة في القضايا ا�ثيرة للجدل.
 

أخالقيات الصحافة
 

لإلعالم قدرة على التأثير في الرأي العام وفي توعية الناس حول مجتمعهم. لذا فمن الضروري جداً أن يتحلى الصحفي با�سؤولية ويعمل وفق 
معايير مهنية. ومن ا�بادئ األساسية ا�تعارف عليها دولياً :

- الدقة
- اإلنصاف والتوازن والحيادية

- االستقاللية التحريرية وعدم التأثر بالضغوط السياسية والحزبية أو العمل لصالحها
- احترام خصوصية اآلخرين والتعامل بانفتاح واستقامة مع الناس

- العمل للمصلحة العامة والتحلي بروح ا�سؤولية تجاهه.

الدقة 
الدقة مبدأ أساسي إذا كنت تسعى للحفاظ على مصداقيتك وكسب ثقة جمهورك. وهي ال تعني االكتفاء بنقل الوقائع الصحيحة فقط، بل إن حذف 
ا�علومات أو تقديم الصورة بشكل غير كامل يعني أن القصة غير دقيقة. والدقة تعني أيضاً وضع الوقائع واألحداث في سياقها، فيجب عليك أن 

تجد ا�علومات ا�ساندة �ساعدتك على فهم القصة التي تعمل على تغطيتها بشكل واضح.

اجمع معلوماتك من موقع الحدث: إن تعذر عليك التوجه إلى مكان الحدث، فإن أكثر ا�علومات مصداقية هي تلك التي تتلقاها من زمالئك في موقع 
الحدث. وإن لم تتمكن من ذلك فقد تضطر إلى كتابة التقارير استناداً إلى معلومات يقدمها أشخاص آخرون. ولعل أفضلها هي تلك التي تأتي من 
مصدر "مباشر" كشهود العيان. لكن تذكر أن أقوالهم قد ال تكون متناهية الدقة بسبب تأثرهم بالحدث كما أن بعض الناس يتعمدون التضليل 

�صلحة جهة ما. عموماً، ينبغي أال تعتمد على مصدر واحد.
 

انسب األخبار إلى مصادرها: الجمهور يتعامل بثقة وجدّية أكبر مع ا�علومات ا�نسوبة إلى مصدر ما، ألنها تتمتع بمصداقية أكبر. أما ا�علومات 
التي ال تُذكر مصادرها وتُنسب إلى مجهول فيشك الجمهور بمصداقيتها إذ ال يمكن تحديد مدى دقة القصة أو التقرير.

 
قيّم أخبار الوكاالت: يعتمد العديد من غرف األخبار اعتماداً كبيراً على األخبار الواردة من وكاالت األنباء. ومع مرور الزمن يصبح باستطاعتك 
تحديد مدى ثقتك بوكالة معينة كمصدر للمعلومات يمكن االعتماد عليه مقارنة بغيرها من الوكاالت. لكن ال بد من التأكد من صحة الخبر من مصدر 

ثان.
 

ال تكرر األخطاء القديمة: عند رجوعك إلى ا�واد ا�حفوظة في األرشيف، عليك توخي الحذر والتأكد من صحة ا�علومات ومن أنها ما زالت سارية 
ا�فعول، خصوصاً إذا كانت تتضمن مواداً واردة من مؤسسات أخرى.
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هل قالوا ذلك بالفعل؟ يتطلب التعامل مع االقتباسات واألقوال ا�نسوبة دقة شديدة. عليك التأكد من أن اإلقتباس ال يخرج ا�وضوع عن سياقه. 
واسأل نفسك: هل تعكس األقوال ا�قتبسة آراء صاحبها؟ هل يتسبب اختيارك الكلمات ا�نسوبة لآلخرين في تحريف أقوالهم؟

أهمية التفاصيل: عندما تأتي على ذكر أسماء أشخاص أو أماكن أو ألقاب لم تسمع بها من قبل فعليك التأكد من صحة لفظها وتهجئتها مسبقا. 
إذ يتع� عليك قراءتها أو كتابتها بدقة متناهية ووضوح .

 
هل اخترت الشخص ا�ناسب؟ إن الخلط ب� هوية األشخاص قد يعرضك ومؤسستك إلى االستجواب في ا�حاكم وربما دفع تعويضات. فإذا 

تمت إدانة رجل بتهمة الفساد ونشرت صورة رجل آخر يحمل نفس االسم، فإن الرجل الثاني يحق له مقاضاتك ألن أصدقاءه وزمالءه قد 
يصدقون أنه فاسد.

 
إرو قصتك بوضوح: يجب كتابة ورواية القصص اإلخبارية واألحداث بكلمات مباشرة وواضحة ووضع الوقائع في سياق منطقي. حافظ على 

جملك قصيرة وتجنب استخدام ا�صطلحات ا�تخصصة واإلدارية البيروقراطية.
 

عندما ترتكب األخطاء: عند حدوث الخطأ يجب تصحيحه في أسرع وقت ممكن.  والوضع ا�ثالي أن يتم التصحيح في نفس البرنامج أو 
النشرة،  وإال فيمكن تصحيحه في البرنامج أو النشرة التالي�. إن تصحيح األخطاء من شأنه أن يحافظ على مصداقيتك أمام جمهورك وأن 

يقلل من األضرار.

اإلنصاف واالستقامة
إذا لم نكن منصف� مع ا�شارك� في برامجنا، فإنهم لن يقبلوا اإلسهام فيها في ا�ستقبل. من شأن انعدام اإلنصاف واالستقامة أن ينال من 

سمعتنا وقد يؤدي في حاالت استثنائية إلى مقاضاتنا.

الصدق: يتع� على الصحفي� االلتزام بالصدق والشفافية مع ا�شارك� في برامجهم أو تقاريرهم، فعلى الصحفي أن يحيط ا�شارك علما 
بموضوع التقرير أو البرنامج وطبيعة ا�شاركة ا�توقعة وما إن كانت ا�ساهمة ستسجل أو ستبث مباشرة، وإن كانت مسجلة هل ستخضع 

لعملية مونتاج أم ال.
 

"ليس للنسب" و"غير مصرح به للنشر": بعض ا�صادر يشترط تزويدك با�علومات بعدم الكشف عن هويته. وهناك أسلوبان للتعامل مع هذه 
ا�علومات حسب رغبة ا�صدر؛ األول يسمى "ليس للنسب"، أي بإمكانك نشر ما قيل ولكن بشرط أن تشير إلى ا�صدر بشكل عام دون التحديد. 

والثاني يسمى "غير مصرح به للنشر". ويكون ذلك في حال إعطائك معلومات يمكن استخدامها في التقرير كخلفية بشرط أال تذكر مصدرها، 
وعليك في هذه الحالة أن تتوقف عن التسجيل وتدوين ا�الحظات.

 
الحظر: تقوم بعض ا�نظمات وا�ؤسسات الكبرى أحيانا بتزويد الصحفي� بنسخ من تقارير طويلة أو معقدة لقراءتها واالستفادة من ا�علومات 
الواردة فيها قبل إصدارها رسميا، شريطة أال يتم الكشف عن مضمونها قبل تاريخ ووقت محددين. هذا يعني  أن على الصحفي االلتزام بهذا 

ا�وعد.
 

الخصوصية: على الصحفي احترام حق الناس في الحفاظ على خصوصيتهم. ولكن يحق له أيضاً الكشف عن بعض خصوصيات الشخصيات 
العامة إذا كان ذلك قانونياً ويخدم ا�صلحة العامة.

 
التطفل على الناس أثناء حزنهم ومعاناتهم: يتضمن عمل الصحفي التعامل مع أشخاص يعانون نتيجة حادثة مفجعة أو مصيبة. عندئذ، يتع� 
على الصحفي التعامل معهم بحساسية بالغة وخاصة مع األطفال. كما يتع� أخذ مشاعر الجمهور بالحسبان في اختيار الصور التلفزيونية 

ا�ؤثرة.
 

حق الرد: عندما يتهم صحفي شخصا أو مؤسسة بسوء التصرف أو اإلهمال أو التقصير في أداء العمل وأمور من شأنها التأثير على سمعتهم، 
يحق لذلك الشخص أو تلك ا�ؤسسة الرد على االتهام.

 
حق الرفض: إذا رفض شخص الرد على أسئلتك ولكنك تصر على أن رأيه مهم لقصتك فإن تصرفك ا�هني يحتم عليك تقبل الرفض واإلشارة 

في التقرير إلى أن الشخص رفض الرد على أسئلتك.
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الحيادية

تتعهد العديد من ا�ؤسسات التلفزيونية واإلذاعية، بموجب القانون أو شروط تراخيصها، بالتزام الحياد والفصل ب� الحقائق واآلراء. وا�حايد 
هو الشخص الذي ال عالقة أو مصلحة مباشرة له بالتغطية الصحفية �وضوع ما، وهو أيضا منصف  وعادل وغير منحاز.

بناء على هذا التعريف فيتع� على الصحفي: 

أن يعكس جميع وجهات النظر التي لها عالقة بأي قضية، فإغفال وجهة نظر أحد األطراف هو سرد لنصف الخبر. 
أن يبتعد عن التدخل في سير قصته الصحفية وأال يبدي رأيه الشخصي. وهذا يتطلب منه أال يقبل أية مبالغ مالية أو هدايا مقابل تغطية منحازة 

بشكل مباشر أو غير مباشر وأال يكون ناشطاً في حزب سياسي. 
 

عكس جميع وجهات النظر: في معظم الحاالت، هناك جانبان أو أكثر لكل قضية. وعلى الصحافة ا�حايدة أن تعكس جميع اآلراء ا�همة وأال 
تقتصر تغطيتها على وجهة نظر جانب واحد فقط. ليس كافيا أن تتكهن بما يعتقده اآلخرون، بل يجب عليك أن تبذل الجهد للوصول إليهم 

وتسألهم عن آرائهم. إذا رفض شخص أو مؤسسة من ذوي العالقة بالخبر اإلدالء بتعليق، يجب أن توضح ذلك لجمهورك.
 

ليس من ا�مكن في القضايا ا�عقدة طرح جميع وجهات النظر كلما ذُكرت القضية. ولكن يجب االستماع إلى تلك اآلراء على مدى فترة زمنية 
معينة وبشكل متكافئ.

 
الفصل ب� اآلراء واألخبار: يجب أال يتمكن ا�شاهد أو ا�ستمع من التعرف على آراء ا�راسل الشخصية أو مؤسسته خالل التغطية اإلخبارية. 

وعلى الصحفي التمييز بوضوح ب� الخبر والرأي بحيث ال يكون لآلراء واألنشطة الشخصية تأثير على عمله. وتشمل األنشطة ا�رفوضة ما 
يلي: 

- الترويج لسياسة أو مصلحة حزب مع� أو ا�شاركة في حمالته االنتخابية. 
- الترويج للمصالح ا�ادية أو التجارية التي يمتلكها أقرباء أو أصدقاء مقربون من خالل التغطية الصحفية. 

 
الحيادية غير مطلقة: هناك بعض الظروف التي ال يتوقع من الصحفي أن يحافظ فيها على الحيادية بشكل مطلق ومتوازن وخاصة في القضايا 

الخاصة بالقيم اإلنسانية األساسية. فمثالً، ال يتوقع أحد من الصحفي أن يكون محايداً ب� سيادة القانون واإلجرام إذ ال يمكن ا�ساواة 
أخالقياً بينهما. وعلى الصحفي أال يتخذ من الحيادية ذريعة للقول إنه ال يرى فرقاً ب� الحياة ا�رفهة والصحية وب� الفقر والجوع.

انتبه للتعابير التي تستخدمها: قد تحمل الكلمات التي نختارها تلميحات واضحة آلرائنا. اقرأ نصوصك بعناية وال تستخدم الكلمات والتعابير 
التي تكشف عن أحاسيسك أو آرائك ألن ذلك يؤثر على حياديتك.

 
ا�صلحة الوطنية: الصحفيون ال يعيشون في معزل عن مجتمعاتهم، وال يتوقع منهم التخلي عن القضايا األساسية التي تهم مجتمعهم بحجة 
الحياد. في هذا السياق، فإنه من ا�نطقي أن يأخذ الصحفيون بالحسبان ا�صلحة الوطنية ولكن من منطلق أن القضية ا�طروحة هي قضية 

مصيرية وهامة للشعب بحيث تظهر التحديات وا�خاطر التي يعيشها.
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