دليل تدرييب للصحفيني حول الصحافة الاس تقصائية
متهيد:
تمكن أمهية الصحافة بأهنا مصدر من مصادر الثقافة لل فراد ذلا ومن هذا املنطلق البد من توفر
املصداقية فامي يمت نرشه كون أن لها أمهية ابلغة للمجمتع من بيان الرسار واخلفااي اليت يصعب للفراد
الوصول الهيا اال عن طريقها هذه املامرسة .
ومبا أن الصحافة ذات أمهية جيب أن تتوافر فهيا الصدق والزناهة وعدم اخلروج عن املألوف خش ية
حتولها اىل نوع من االرهاب الفكري للفراد وانهتاك حقوقهم ،فعندما تس تخدم وسائل االعالم بشلك
عام والصحافة بشلك خاص أعامل نرش تعمل ع ى التحريض والكراهية والبغض لبعض الشخاص فهنا
تصبح الصحافة ليست وس يةل للتثقيف والرقابة امنا وس يةل النهتاك حقوق االنسان اليت ورد ذكرها يف
القوانني ادلولية واملعاهدات والقوانني ادلاخلية.
وقبل ادلخول يف هذا ادلليل التدرييب البد من ذكر أمه املعايري اليت جيب الالازام اها يف وسائل اااعالم
ومهنا الصحافة املكتوبة:
 .1توثيق املعلومات ،ومراعاة ادلقة يف نرشها ،والالازام حبق الرد.
 .2عدم نرش أخبار مهبمة أو مبالغ فهيا.
 .3احرتام احلياة اخلاصة للمواطنني.
 .4احرتام الاداين والعقائد وعدم ااثرة النعرات العنرصية والطائفية.
 .5عدم نرش صور فاحضة أو اس تخدام ألفاظ مبتذةل.
 .6مراعاة أدبيات نرش اجلرمية بشلك عام.
ومبا أن الصحافة الاس تقصائية يه الصحافة القامئة ع ى توثيق املعلومات واحلقائق ابتباع أسلوب
مهنجي وموضوعي اهدف كشف املس تور واحداث تغيري للمنفعة العامة.
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ولن الصحافة الاس تقصائية هتدف اىل كشف الاخطاء والتجاوزات كون املوضوع املراد كشفه هيم
الناس أو اجملمتع والن هدف الصحفي من خاللها يكون الوصول اىل احلقيقة وابلتايل كشف اجلهة
املسؤوةل عن اس مترار الخطاء .
فالبد يف هذا ادلليل من الرتكزي ع ى مرحلتني :
املرحةل الوىل  :ويه مرحةل قيام الصحفي بأعامل الاس تقصاء والتحقيقات واحلصول ع ى
املعلومات.
املرحةل الثانية :ويه مرحةل نرش املادة الصحفية الاس تقصائية بعد اعدادها وصياغهتا بأسلوب
حصفي.

املرحةل الوىل : :قيام الصحفي بأ عامل الاس تقصاء والتحقيقات واحلصول ع ى املعلومات .

 أ والً  :البحث عن املعلومات :
 .1جيب ع ى الصحفي الامتناع عن احلصول بطريق غري رشعي ع ى املعلومات  .فرسقة
املعلومات من مصادرها هو أمر يعاقب عليه القانون  .خاصة اذا اكنت مصنفة رسية.
وهنا جيب التفريق بني نرش أصل الواثئق اليت صنفت ع ى أساس أهنا رسية وبني
نرش مضمون هذه الواثئق .فنرش أصل الوثيقة الرسية أو صورة عهنا يعاقب عليه
القانون ولكن نرش مضموهنا فانه أمر غري معاقب عليه خاصة مع وجود حق للصحفي
يف كامتن مصدر معلوماته.
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 .2جيب ع ى الصحفي الابتعاد عن انتحال الشخصية  :وهنا جيب الانتباه اىل طبيعة
الشخصية املنتحةل ،فانتحال صفة رمسية مثل رشطي أو موظف هو أمر معاقب عليه،
ولكن القانون بذات الوقت ال يعاقب ع ى انتحال صفة مريض مثالً الا اذا اكن العمل
اذلي يقوم به مبوجب الشخصية املنتحةل معاقب عليه قانوانً مثل انتحال صفة متسول،
فالتسول معاقب عليه قانوانً .
 .3جيب ع ى الصحفي الامتناع عن تصوير أي خشص دون احلصول ع ى اذنه ابلتصوير
وكذكل احلصول ع ى اذنه ابلنرش ،هذا مع عدم االخالل حبق الصحفي بتصوير
الشخصيات العامة أو الحداث العامة دون اظهار تكل الشخصيات مبظهر حيط من
احرتاهما ومسعهتا وكرامهتا.
 .4جيب ع ى الصحفي دوماً حتري احلقيقة واملعلومات الصحيحة ،ع ى أن القانون ينظر
أيضاً اىل مقدار اجلهد اذلي يبذهل الصحفي حبسن نية يف السعي وراء املعلومات ،اذ
جيب ع ى الصحفي بذل العناية واحلرص وواجب المتحيص والتدقيق ع ى املعلومات
وهذا المر أحد أ مه معايري حسن النية اليت يسعى القضاء الس تظهارها خالل نظره
لي قضية اعالمية معروضة عليه .
 .5ع ى الصحفي عدم قبول أ ي رشاوى همام اكن مصدرها او نوعها .
فالرشوة جرمية يعاقب علهيا الق انون بغض النظر كون الصحفي رايش أم مرتيش .وجيب
الانتباه اىل مسأةل رشاء املعلومات وهو القالب اذلي توضع فيه الرشوة عادة يف
الصحافة الاس تقصائية ويه مسأةل يتحمل الصحفي مسؤولية اخملاطرة يف اتباعها اذا
متكنت النيابة العامة من اثبات الصحفي ابلقيام اها .
 اثني اً  :توثيق املعلومات  :وهو ما يسمى قانو انً ابثبات حصة املعلومات:
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 .1ع ى الصحفي أن حيدد املصادر بلك وضوح ،فلك معلومات غري مع رفة جيب أن تدمع
ع ى ال قل مبصدر أ و مصد رين.
 .2جيب ع ى الصحفي أن يسعى لتوثيق املعلومات  :فالقانون يلزم الصحفي بتقدمي الدةل
القانونية ع ى حصة املعلومات الواردة يف املادة الصحفية الاس تقضائية .وبدون هذا
االثبات يعرض الصحفي نفسه للمسؤولية القانونية .
 .3القانون ال يأخذ ابلصور الفوتس تاتية كدليل اكمل يف االثبات وامنا جيب أن تدمع بدليل
أو قرينة أخرى مثل شهادة شاهد معني .و يف حال تعذر احلصول ع ى الصل لي
سبب اكن مثل كونه رسي  ،فيجوز للصحفي الطلب من احملمكة جلب تكل الوثيقة من
مصدرها  .ويس تخدم هذا احلق عادة يف احلاالت اليت يكشف عن فساد مايل أو
أداري معني جبهة حكومية معينة مبوجب تقارير حتقيقة رمسية مثل تقارير جلان أو دوائر
ماكحفة الفساد أو الرقابة والتفتيش .
 .4ميكن اس تخدام التصوير (الفوتوغرايف أو احلي) والتسجيل الصويت املبارش من قبل
الصحفي كدليل اس تئنايس حيث ال يعترب القانون مثل هذا التسجيل دليل قانوين
اكمل وامنا البد من تدعميه بدليل قانوين أخر مثل شهادة الشهود أو أي دليل مادي
اكمل.
 .5للصحفي اثبات حصة املعلومات وتوثيقها بأي دليل قانوين ،وهنا البد من الانتباه اىل
أن يكون هذا ادلليل منتج أي أن يكون فعالً من شأنه اثبات حصة املعلومات أو
الوقائع اليت تتضمهنا املادة الصحفية الاس تقصائية.
 .6للصحفي كامتن مصدر معلوماته ولكنه الوحيد املسؤول أمام القانون عن مصداقية
املعلومات وحصهتا.
املرحةل الثانية  :نرش املادة الصحفية الاس تقصائية بعد اعدادها وصياغهتا ابسلوب حصفي.
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أ والً  :الزناهة واملوضوعية والتوازن يف عرض املادة الصحفية الاس تقصائية :
جرم القانون خمالفة الزناهة واملوضوعية وعدم احرتام احلقيقة واحلياة اخلاصة للناس .وحقيق ًة ال ميكن وضع
معيار منضبط لفكرة التوازن أو املوضوعية .

كيف يتجنب الصحفيون خمالفة الزناهة والتوازن واملوضوعية ؟
 .1هناك مهنجية أمام الصحفيني جيب علهيم اتباعها عند نرش املادة الصحفية لتجنب خمالفة الزناهة
واملوضوعية ويه فكرة بذل اجلهد والتحري عن حصة املعلومات ،اذ أن القضاء يفرتض أن ع ى
الصحفي أن يبذل هجداً يف التحري عن املعلومات اليت حيصل علهيا وأن يعرض أراء خمتلف
الطراف بشلك حمايد .وأن يتثبت من حصة املعلومات الواردة يف املادة الصحفية .
 .2ا ن القضاء يقمي عالقة تبادلية بني حصة املعلومات ودقهتا وبني الزناهة والتوازن واملوضوعية فلكام
اكنت احلقائق الواردة يف املادة الصحفية حصيحة لكام اكنت تكل املادة موضوعية ونزهية ومتوازنة.
 .3كذكل يفرض القضاء ع ى الصحفي عند عرض اخلرب الا يضفي عليه مبالغة أ و تس تعمل فيه
عبارات تويح للقارئ مبدلول خمتلف هل أو أن يس تعمل الاكتب أسلوب ابلكتابة يلجأ فيه اىل
اس تعامل عبارات تدل ع ى الهتمك والسخرية يف غري مواطهنام املباحة .
 .4البد من أثبات أن ال قوال أ و ال راء املنشورة صادرة معن أخذت منه :
يقرر القضاء يف كثري من أحاكمه أنه جيب ع ى الصحفي أن يقدم لقايض املوضوع الدةل القانونية
الثبات ان القوال والراء املنشورة يف املادة الصحفية يه صادرة معن نسبت اليه ،وخبالف ذكل
فانه يعترب أن نرش مثل تكل القوال والراء خمالفة للتوازن واملوضوعية والزناهة .
 .5البد من نرش ذات القوال والراء بذات املقاصد واملعاين وأن توضع بذات القوالب واملعاين وأن
تس تخدم ع ى الوجه والغاية اليت أخذت من أجله ا .
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بعد أن يثبت دلى قايض املوضوع أن القوال أو الراء أو حىت التعليقات صادرة معن نسبت اليه فانه
يبحث يف الطريقة اليت وضعت اها تكل القوال أو الراء أو التعليقات وفامي اذا اكنت بذات اللفاظ
والعبارات وما يه املواضع اليت أسقطت فهيا وهل هتدف اىل ذات املعاين اليت يريدها ممن صدرت عنه
أم أنه قد مت اس تغاللها يف مواضع أخرى ؟
ويعترب القضاء ان أي حتريف حلقيقة القوال والراء والتعليقات أو وضعها يف غري القالب أو املعىن اذلي
أراده صاحهبا فعالً جمرماً لنه خيالف الزناهة واملوضوعية والتوازن .
ويلحق اهذه الفعال أيضا نرش جزء من التعليقات أو الراء دون نرشها اكمةل حبيث يفهم مهنا معىن
أخر غري املعىن اذلي يريده صاحهبا أو ال يعرب عن رأيه بشلك اكمل .
أو حىت نرشها يف مواضيع او حتقيقات اخرى غري اذلي أخذت من أجهل اساساً .
 .6البد من طرح اكفة ال راء والردود بشلك حمايد :
يتطلب القضاء يف العديد من قراراته أن يمت أخذ اكفة الراء املعنية أو الردود الواردة علهيا بشلك
متوازن حبيث أال يُغيّب رأي ذو عالقة ابملوضوع عن التحقيق الوارد يف املادة الصحفية .
واحلياد املطلوب يف هذا املقام هو ااتحة ذات الفرصة واملساحة لاكفة الراء ودون أن يكون هناك أي
تعليق ع ى أي مهنا.
ع ى أنه البد من االشارة اىل انه هناك بعض الراء ليس ابلرضورة أخذ الردود علهيا من الطراف املعنية
الخرى وذكل يف احلاالت اليت تكون املادة الصحفية يه مادة نقدية تتوافر فهيا رشوط اس تعامل حق
النقد  .ففي هذه احلاةل ال يعيب املادة الصحفية قانوانً عدم أخذ رأي أو رد املوظف العام أو من يف
حمكه مثالً اذا اكنت املادة الصحفية تنتقد أداءه الوظيفي طاملا اكنت الواقعة حصيحة واثبته وهتم املصلحة
العامة واس تخدمت فهيا العبارات املتالمئة مع املوضوع واكنت عبارات النقد موهجا اساساً لعمهل ال
لشخصه قدر الاماكن وصيغت تكل املادة حبسن نية.
 .7جيب عدم نرش ال قوال وال راء اليت أخذت بط ريق احليةل واخلداع.
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يف بعض الحيان قد يلجأ بعض الصحفيني للتنكر عند اجراء التحقيقات الاس تقصائية من اجل أخذ
أقوال يصعب أخذها اذا عمل الشخص أهنا س تنرش يف الصحافة .ويف مثل هذه الحوال اليت تأخذ فهيا
القوال ابحليةل واخلداع البد أن يقف الصحفي وقفة تفكري متأنية قبل نرشها الن هناك من العديد من
القرارات القضائية اليت جترم مثل هذا النرش  ،وتعتربه نوع من عدم التوازن وانهتاك حرمة احلياة اخلاصة
للمواطنني .
ويلحق اهذا الالازام واجب أخر وهو عدم نرش الصور دون أخذ املوافقة ع ى النرش ويف هذا اجملال
البد من مراعاة القواعد القانونية الواردة يف قانون حامية حق املؤلف ،اذ أن القضاء امنا يعترب املادة
الصحفية اليت ختالف احاكم الترشيعات السارية امنا يه بذات الوقت مادة حصفية غري موضوعية وغري
متوازنة .
 .8جيب عدم نرش املعلومات غري الصحيحة .
 جيب عدم نرش املعلومات غري املوثقة مبوجب بينات قانونية اكفية  ( .سالمة الواثئق )
يقمي القضاء يف العديد من قراراته عالقة تبادلية بني حصة املعلومات وبني الزناهة واملوضوعية ،فلكام
اكنت املعلومات أ و الوقائع الواردة يف املادة الصحفية حصيحة لكام اكنت متوازنة وموضوعية .
وذلكل فان القضاء يقر حبق الصحفي يف اثبات الوقائع الواردة يف املادة الصحفية ولكن بذات الوقت
جيب أن تكون البينات اليت س يقدهما الصحفي يه بينات قانونية ابدلرجة الوىل وأن تكون اكفية
الثبات الوقائع املنشورة .

 .9يف املواد الصحفية اخلربية :
 جيب حتري ادلقة عند نرش الخبار (.دقة اخلرب ).
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حتري دقة اخلرب ترتبط ارتباطا وثيقاً ابلتوازن واملوضوعية من وهجة نظر القضاء متاماً كصحة
املعلومات .حيث يعترب القضاء أن حتري دقة اخلرب قبل نرشه واجب ع ى الصحفي وع ى املطبوعة
ايضاً حبيث جيب أن تقدم للقارئ ما يتفق واحلقيقة .
 عدم جتهيل اخلرب ( جيب نس بة اخلرب اىل مصدره ) :
يرى القضاء أن جتهيل اخلرب هو خروج عن املوضوعية والزناهة ،وجتهيل اخلرب يعين عدم نس بة
اخلرب اىل مصدر ميكن الت حقق من حصته عن طريق الرجوع اليه ،أو حىت مصدر معروف
ابلوصف دون المس ويرى الصحفي أن من حقه احلفاظ ع ى رسيه املصدر ،ويعترب عدم اس ناد
اخلرب اىل مصدر من أمه العيوب املهنية اليت ميكن أن يقع فهيا االعالميون وأهل القمل .
اثني اً  :اذلم والقدح والتحقري وحق النقد :
جرم القانون جرامئ اذلم والقدح املوهجة لحاد الناس وللموظف العام وللهيئات املعنوية وبذات الوقت
ّ
أابح حق النقد برشوط معينة .
كيف يتجنب الصحفيون الوقوع يف اذلم والقدح وكيف يس تخدموا حق النقد :
جيب التفرقة يف جمال اذلم والقدح بني حالتني :حاةل فامي اذا اكن الشخص موضوع املادة الصحفية من
أحاد الناس .واحلاةل الثانية  :فامي اذا اكن الشخص موضوع املادة الصحفية موظف عام أو من يف حمكه
مثل الشخصيات العامة .
ففي احلاةل الوىل ال جيوز ذم أو قدح أي خشص ،وال جيوز اثبات أيضاً أن موضوع اذلم والقدح أيضاً
حصيح اال يف حاةل واحدة ويه تعلق املوضوع لكه ابملصلحة العامة واكن حبسن نية .
أما احلاةل الثانية فال بد للصحفيني أن يتبعوا القواعد التالية :
 .1أ ن تكون الوقائع حصيحة واثبتة :
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لقد اس تقر القضاء ع ى أن ثبوت الواقعة وحصهتا يه أحد أمه الرشوط ملامرسة الصحفي حلق النقد
وبتخلف هذا الرشط يتخلف حق النقد كلك .
 .2أ ن تكون عبارات املادة الصحفية متالمئة مع املوضوع وان تكون مما هيم امجلهور .
يعترب تالؤم عبارات املادة الصحفية مع أمهية املوضوع وكذا المهية الجامتعية للموضوع حمددان
أساس يان الابحة حق النقد وهو ما يتجه اليه القضاء بشلك عام ،ويعترب عدم توافره دليالً عيل
سوء نية .
 .3اذا أراد الصحفي عدم ذك ر امس خشص معني أو ايراد واقعة مهبمة فانه جيب أن ينتبه اىل أنه اذا
اكنت هناكل قرائن ال يبقى معها تردد يف نس بة تكل الاس نادات اىل ا ملعتدى عليه ويف تعيني
ماهيهتا ،وجب عندئذ أن ينظر مرتكب فعل اذلم والقدح كنه ذكر امس املعتدى عليه واكن اذلم
او القدح رصحي اً من حيث املاهية .
اعترب القضاء أن حماوالت البعض اخفاء امس املعتدى عليه ولكن االشارة اليه ابشارات يعرف مهنا او
ميكن أن يعرف مهنا ال أثر لها يف وقوع اجلرمية ،ويعترب القضاء أن اذلم او القدح يف تكل احلاةل يعترب
واكنه قد مت رصاحة ،فاملداورة يف الساليب النشائية يف لك الحوال خمبثة أخالقية رشها أبلغ من رش
املصارحة .1

 .4جيب أن ال يكون هناك مصلحة خاصة أو دوافع خشصية للصحفي من نرش املادة الصحفية.
 1وتذهب حممكة النقض املرصية ان هذه الساليب ال ختفى حقيقة املعىن وال تعني املتوسل اها ع ى الفرار من املسئولية وال تنجيه من العقاب وقد
قالت حممكة النقض ىف  27فرباير سنة  1933ابن " املداور ىف الساليب االنشائية بفكرة الفرار من حمك القانون ال نفع فهيا للمداور ما دامت
االهانة أترايئ لل مطلع خلف ستارها وتستشعرها النفس من خاللها  .امنا تكل املداور خمبثة أخالقية رشها ابلغ من رش املصارحة فهيي أحرى برتتيب
حمك القانون "  ،وقضت اهذا املعىن أيضا ىف  19333/4/24وقالت " أن العبارات أو الساليب امللتوية قد يظن الاكتب أهنا ختفى مراده اال أهنا
ال تزيده ىف انفس القراء اال ظهورا وتوكيدا " واهذا املعىن أيضا ىف حمك أصدرته ىف  1933/12/11قالت فيه " ليس للقاذف أن يتعلل بكون
املقال اذلي عقد من اجهل موضوعا ىف قالب أسئةل وانه مل يكن يعمل أن السئةل يعاقب عليه القانون اذا ال عربة ابلسلوب اذلي تصاغ فيه عبارات
القذف مفىت اكن املفهوم من عبارات الاكتب انه يريد اسناد أمر شائن اىل خشص املقذوف فان ذكل االسناد يكون مستحق العقاب أاي اكن القالب
أو السلوب اذلي صيغ فيه واهذا املعىن أيضا حمك .1939/12/25
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من املس تقر عليه يف القضاء انه فامي لو ثبت ان للنارش مصلحة خاصة فامي نرش ،او ان هناك ش هبة انتقام
من املش تيك فانه ال ميكن ملثل هذا الصحفي ابن يعتصم حبق النقد  ،او يطلب اعفاؤه من العقاب حبجة
ان دافعه للكتابة اكن املصلحة العامة .
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